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

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

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

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

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

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

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

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

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

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

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

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

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

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

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

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

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



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

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

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

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

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

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

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر
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  "ملخص بحث"
قو امة الز وج ع لى زوقرارات المجـامع الفقهيـة      عند الفقهاء واتفاقية السيداو   ته  وج

  المعاصرة
فإن األسرة هي نواة الحياة وقوامها ولذا فتكوينها يعد أمرا ضروريا ، وألنها تقوم علـى       

 من أهم    وهي ٠٠التكامل فجعل الشارع لكل من الزوجين مهام وأعباء ،حقوق وواجبات         
القضايا التي أثيرت في اآلونة األخيرة ، فعقدت من أجلها المؤتمرات ، وأنـشأت مـن                
أجلها التنظيمات المختلفة ، ولألسف تناولوا هذه القضية من منظـور أن القوامـة إذالل           

 "سيداو المعاصـرة  ال ةتفاقيا"  مثل  للمرأة ، وتقييد حريتها ؛لذا عقدوا االتفاقيات المعاصرة       
  شـتى لتمييز الممارس ضد المرأة ومـساواتها بالرجـل فـي   للقضاء على اى التي تسع 

 تم تقسيم البحث إلى فصلين تناول الفصل األول قوامة الـزوج علـى              .الميادين وغيرها 
زوجته وتفرع منه مبحثان المبحث األول القوامة وأسبابها وتفرع منه مطلبان المطلـب             

أحكـام  : سباب القوامة ،والمبحـث الثـاني       أ: مفهوم القوامة والمطلب الثاني     : األول  
القوامة عند الفقهاء يتناول أحكام القوامة البدنية والماليـة ثـم خـتم بالفـصل الثـاني                 
بالتطبيقات المعاصرة للقوامة وأراء الموافقين والمخالفين والمجامع وتفرع إلى مبحثـين           

 االتفاقيـة والمخالفـات   المساواة وتناول بنـود  ومفهوم السيداو المبحث األول هو اتفاقية   
 سـيداو  اتفاقيـة  فـي  المعاصرة الفقهية الشرعية بها وأخيرا جاء المبحث الثاني اآلراء      

  "الموافقة والمخالفة وقرارات المجامع"
 األخذ بما ذهب إليه الفقهاء المعاصرين المخالفين وبمـا ورد فـي             :من أهم التوصيات    

مجلس الفقه اإلسالمي وتصورهم الشامل     المجامع الفقهية ،ومجمع البحوث اإلسالمية ،و     

 
 

 
  الفقه والفقه المقارن أستاذ مساعد
 المنيا  جامعة–كلية اآلداب  - قسم الدراسات اإلسالمية

  



– 

  )٣٧٤٦(

للحقوق والواجبات الشرعية للمرأة مع مراعاة الشرع والمساواة في الكرامة اإلنـسانية،            
  .واحترام المرأة في جميع المجاالت واألخذ بيدها إلى التنمية الشاملة وصيانتها 
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 "Research Summary" 
Ruling of the husband on his wife when the fuqaha 'and the CEDAW 
agreement and the decisions of the contemporary jurisprudence councils 
The family is the nucleus of life and strength and therefore Vtkwinha is 
necessary, and because it is based on integration made the street for each of 
the spouses tasks and burdens, rights and duties ٠٠ which is one of the most 
important issues that have been raised recently, and convened for the 
conferences, and created for them the various organizations, The issue is 
from the point of view of the humiliation of women and the restriction of 
their freedom, so they have adopted contemporary conventions such as the 
"Contemporary CEDAW" which seeks to eliminate discrimination against 
women and equality of men in various fields and others. The second 
chapter deals with the provisions of physical and financial discipline, and 
then concludes with the second chapter of the applications. The second 
topic is the contemporary jurisprudential views of the CEDAW agreement 
"The approval and the provisions of the Convention, Violation and 
decisions of the Councils  
Among the most important recommendations are the introduction of 
contemporary jurists and violators, the Islamic Research Council, the 
Islamic Jurisprudence Council and their comprehensive view of the 
legitimate rights and duties of women, taking into account Shari'a and 
equality in human dignity, respecting women in all fields and taking into 
account comprehensive development and maintenance. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
بـاهللا مـن     ونعـوذ  ونستغفره، ونستهديه، ونستعينه، هللا رب العالمين نحمده،    الحمد
فال مضل له ،ومن يـضلل فـال هـادي           من يهده اهللا   أنفسنا وسيئات أعمالنا،   شرور

عبده ورسوله ،وصفيه،وخليله،أرسـله     أن محمدا  إله إال اهللا ،وأشهد    أن ال  له،وأشهد
الـى اهللا بإذنـه      للعالمين هاديا، وبـشيرا،ونذيرا،وداعيا    ة السمحة رحمة  اهللا بالحنفي 

وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتـدى بهديـه       صلي وسلم    اللهم منيرا وسراجا
  إلى يوم الدين متالزمة قائمة واقتدى بقديه واستن بسنته صالة دائمة

م من َأنفُِسكُم َأزواجا لِّتَـسكُنُوا ِإلَيهـا        وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُ     :(سبحانه وتعالى القائل    
  أما بعد، )٢١(الروم)  يتَفَكَّرون لِّقَوٍم لَآياٍت ذَِٰلك ِفي ِإن ۚ◌وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً 

   فإن األسرة هي نواة الحياة وقوامها ولذا فتكوينها يعد أمرا ضروريا ، وألنهـا تقـوم           
التكامل فجعل الشارع لكل من الزوجين مهام وأعباء ،حقوق وواجبـات  ،فكانـت             على  

 ، اآلخـر   الزوجين يكملُ إدارة األسرة للزوج بناء على مهمة القوامة الزوجية؛ فكال من           
، وهي   الرجل   اال يتحمله تبعات   والمرأة تتحمل    ، المرأة ا ال تتحمله   تبعات فالرجل يتحمل 

في اآلونة األخيرة ، فعقدت من أجلها المؤتمرات ، وأنشأت          من أهم القضايا التي أثيرت      
من أجلها التنظيمات المختلفة ، ولألسف تناولوا هذه القضية مـن منظـور أن القوامـة              
إذالل للمرأة ، وتقييد حريتها ؛لذا عقدوا االتفاقيات من أجل ذلك ومن هـذه االتفاقيـات                

لتمييز الممـارس ضـد     للقضاء على ا    التي تسعى  "سيداو المعاصرة ال ةتفاقيا "المعاصرة
ــي   ــل فـ ــساواتها بالرجـ ــرأة ومـ ــتىالمـ ــا  شـ ــادين وغيرهـ   . الميـ

وتدعوا االتفاقية إلبطال كل النظم والقوانين واألعراف المعمول بها في العالم في قضايا             
  .المرأة ليحل محلها قوانين دولية بدالً من شرعية 

  :أهداف البحث 
  ريعة اإلسالميةضرورة معرفة قوائم األسرة في الش  - ١
  توضيح الشروط واللوازم التي يتم من خاللها استحقاق الزوج للقوامة الزوجية  - ٢
إظهار من تجب عليه النفقة في الحياة الزوجية فأكثر الخالفات بين الزوجين               - ٣

  .واقعة بها
التعرف على القضايا التي تعرضت لها اتفاقية السيداو فيمـا يخـص القوامـة               - ٤

  الزوجية 
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  .سيداو المعاصرةاليق بين ما أوجبه الشرع وما تريده اتفاقية بيان التفر - ٥
  : دراسات سابقة 

  :العديد من الدراسات التي اهتمت بمفهوم القوامة منها   هناك 
معناها وأبعادها للباحث على بن إبراهيم بن على اليحي ، والجوانـب الفقهيـة     : القوامة  

 والقوامة وأثرها في استقرار األسرة ،       للقوامة الزوجية ، حسن صالح الصغير عبد اهللا،       
: القوامة الزوجية أسبابها، ضوابطها، مقتضاها للباحث       عبد الحميد بن صالح الكراني و     

 قوامة الرجل وحقوقه على زوجته محمـد راتـب النابلـسي    و،  محمد بن سعد المقر  . د
كـل هـذه   .رها،وموقف الشريعة من اتفاقية السيداو دراسة تتناول االتفاقية والشرع وغي         

الدراسات تناولت قوامة الرجل من الناحية الفقهية البحتة ، لكنها لم تتعرض لمقارنتهـا              
  باالتفاقيات الدولية المعاصرة ومنها اتفاقية السيداو فهي تفتقر لعنصر المقارنة 

  منهج البحث 
استقراء اعتمدتُ على   حيث   االستنباطي االستقرائي،اتبعتُ في هذا البحث على          

 وكذلك استخدمت المنهج الوصفي القائم على المقارنـة         .ها مصادر من النصوص ، 
والترجيح ، ويظهر هذا جليا عند التطرق آلراء الفقهاء واتفاقية السيداو ، وقد كـان              

  .هذا منهجا سائدا في الدراسة 
  "إجماال": خطة البحث 

زوجته وتفرع منـه    تم تقسيم البحث إلى فصلين تناول الفصل األول قوامة الزوج على            
مفهـوم  : مبحثان المبحث األول القوامة وأسبابها وتفرع منه مطلبـان المطلـب األول             

أحكام القوامة عند الفقهـاء     : أسباب القوامة ،والمبحث الثاني     : القوامة والمطلب الثاني    
وامة يتناول أحكام القوامة البدنية والمالية ثم ختم بالفصل الثاني بالتطبيقات المعاصرة للق           

 وأراء الموافقين والمخالفين والمجامع وتفرع إلى مبحثين المبحـث األول هـو اتفاقيـة             
المساواة وتناول بنود االتفاقية والمخالفات الشرعية بهـا وأخيـرا جـاء      ومفهوم السيداو

الموافقة والمخالفة وقـرارات    " سيداو اتفاقية في المعاصرة الفقهية المبحث الثاني اآلراء  
  "المجامع

  "تفصيال:"ة البحثخط
  قوامة الزوج على زوجته: الفصل األول
  القوامة وأسبابها : المبحث األول



– 
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  مفهوم القوامةً: المطلب األول
  لعقدا وبموجب البدنيةةوأسباب القوامة المالي: الثانيالمطلب 

   عند الفقهاءأحكام القوامة: نيالمبحث الثا
  أحكام القوامة المالية: المطلب األول

  أحكام القوامة البدنية: لثانيالمطلب ا
   للقوامةمعاصرةالتطبيقات ال: الفصل الثاني
   ومفهوم المساواةسيداوالاتفاقية : المبحث األول
   المساواة بين الرجال والنساءمفهوم االتفاقية و: المطلب األول

  المخالفات الشرعية التفاقية سيداو: نيالمطلب الثا
  و للقضاء على التمييز ضد المرأةبنود اتفاقية سيدا: ثالثالمطلب ال

  األراء الفقهية المعاصرة في اتفاقية سيداو: المبحث الثاني
  أراء الفقهاء الموافقين: المطلب األول
  أراء الفقهاء المخالفين: المطلب الثاني
   المجامع قرارات:المطلب الثالث
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  هى زوجتقوامة الزوج عل: الفصل األول
  القوامة وأسبابها              :  المبحث األول
  مفهوم القوامةً: المطلب األول

َأي حـافَظَ علَيـِه وراعـى       : ِمن قَام علَى الشَّيِء يقُوم ِقيامـا      : الِْقوامةُ ِفي اللُّغَِة    : أوال
       ع قُومالَِّذي ي وهو مالْقَي ذَِلك ِمنو ،هاِلحصلَـى        مع امالِْقوو ،هِلحصيِليِه ويٍء ولَى شَْأِن شَي

.  )١(وزِن ِفعاٍل ِللْمبالَغَِة ِمن الِْقياِم علَى الشَّيِء واِالسِتبداِد ِبالنَّظَِر ِفيِه وِحفِْظـِه ِباِالجِتهـادِ             
  }ِۚبما فَضَّل اللَّه بعضهم علَـٰى بعـٍض     ساِءالنِّ لرِّجاُل قَوّامون علَى   ا  {:وِمنْه قَولُه تَعالَى  

)٢(. غَِويِبيِر            : وقَال الْبالتَّـداِلِح وـصِبالْم الْقَاِئم وهلَغُ وَأب اماِحٍد،َ الِْقونًى وعِبم مالْقَيو امالِْقو
  .)٣(والتَّْأِديِب

  :اصطالحاً : ثانيا 
 ِفـي  ويصِلحها َأمرها، يتَولَّى علَيها  هي أن يكون الزوج َأِمين    يعرفها ابن العربي القوامة   

  )٤(حاِلها
 وِحفِْظـهِ  ِفيـهِ  ِبـالنَّظَرِ  واِلاسـِتبدادِ  الـشَّيءِ  علَى الِْقياِم القوامة ِمن :" ويقول القرطبي   

 وتَْأِديِبهـا  ِبتَدِبيِرها يقُوم َأن وهو الْحد، هذَا ىعلَ هو النِّساِء علَى الرجاِل فَِقيام. ِباِلاجِتهاِد
  )٥(الْبروز ِمن ومنِْعها بيِتها ِفي وِإمساِكها

 وِقيـام  والـدفَاِع،  الِْحفْـظِ  ِقيـام  هـو  النِّساِء علَى الرجاِل وِقيام:" ويعرفها ابن عاشور    
  )٦(الْماِلي تَاِجوالِْإنْ اِلاكِْتساِب

قيام المرأة على أمر المرأة باإلنفاق عليها وحمايتها وتقويم ما قد يطرأ            :" وعرفت أيضا   
  )٧(من أعوجاج على سلوكها بالطريق الشرعي 

  .)٨(الَ يخْرج الْمعنَى اِالصِطالَِحي عِن الْمعنَى اللُّغَِويلذلك 
  : أسباب القوامة - :المطلب الثاني

  :  أسباب القوامة المالية - :مسألة األولىال
وِبما َأنفَقُـوا   { :لقوله تعالى  .)٩(هو بذْل الْمال ِمن الصداِق والنَّفَقَةِ       إن من أسباب القوامة     

 اِلِهموَأم ١٠( } ِمن(ۚ  
ِبما فَضَّل اللَّه    النِّساِء ن علَى لرِّجاُل قَوّامو { {:وقَال ابن كَِثيٍر ِفي تَفِْسيِرِه ِلقَول اللَِّه تَعالَى       

        اِلِهموَأم ا َأنفَقُوا ِمنِبمٍض وعلَٰى بع مهضعالْكُلَِف الَِّتي       .)١١( }ۚبالنَّفَقَاِت ووِر وهالْم ِمن َأي 
       لَّى اللَّهِه صنَِّة نَِبيسِفي ِكتَاِبِه و نلَه ِهملَيع ا اللَّههبجَأو    ل ِمـنـل َأفْـضجفَالر لَّمسِه ولَيع



– 

  )٣٧٥٢(

  ــه لَيــا ع مقَي ــون ــب َأن يكُ ــا، فَنَاس هلَيل عــض ــه الْفَ ــِسِه، ولَ ــي نَفْ ــرَأِة ِف الْم.  
ومن ذلك أن المرأة إذا كانت هي التي تنفق على الرجل فهي تنازعه القوامة، وصحيح               (

دأت تنازع باإلنفاق عليه من أموالها، فلكـي        أن اهللا فضله عليها بأشياء جبلية، لكن هي ب        
يكون الرجل تام القوامة على امرأته البد أن يكون هو الذي ينفق، وهـو الـذي يرشـد              

صـدقَاِتِهنّ   النِّـساء  وآتُوا{ : قال تعالى ويوجه، أما إذا شاركت هي بشيء وهذا جائز،         
وقال الرسول صـلى اهللا  .)١٢( }سا فَكُلُوه هِنيًئا مِريًئاِنحلَةً فَِإن ِطبن لَكُم عن شَيٍء ِمنْه نَفْ

فإذا شاركت فقـد نازعـت   (.)١٣()زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم: (عليه وسلم 
فاهللا تعالى جعل الرجل هو الذي يعمل وينفق ويكسب، وأوجب النفقـة            . )١٤()في القوامة 

عطي زوجتـه النفقـة بـإخراج       عليه، ولذلك يلزم القاضي الرجل البخيل، أو الذي ال ي         
والنفقة ال حد لهـا     . النفقة، وتعتبر النفقة ديناً إذا عجز عنها، ويمكن أن تطالب به المرأة           

وعاِشـروهنّ   حص{:في الشريعة بمبلغ معين، ولكنها داخلة في عموم قوله تعالى         
جه ، ولباسـها    فينفق عليها بالمعروف، فيشتري لها طعامها الذي تحتا       .)١٥( } ِۚبالْمعروِف  

ويهيئ لها سكنها الذي تحتاجه، وبالجملة فحاجات النساء متعددة، فيجـب            الذي تحتاجه، 
  .عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وأن يكسوها بالمعروف، وأن يطعمها بالمعروف

فإذا بخل ومنع النفقة الواجبة وتركها وأوالدها دون مـال وطعـام، أو دون كـسوة                   
ن تأخذ من ماله بغير إذنه، وقد رخص لها الشارع في األخذ مـن              بالمعروف، فإن لها أ   

خذي ما يكفيك وولدك    : (ماله بغير إذنه، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم لهند بنت عتبة           
من وراء الرجل إذا كان بخيالً، أما إذا كان يعطيها، فال يجوز لها             : أي .)١٦()بالمعروف

عامه الذي يشتريه للبيت إال بعد إذنـه، فـإذا          أن تأخذ من ماله شيئاً، وال أن تتصدق بط        
. علمت أنه يسمح بالتصدق بالطعام فيجوز لها أن تتصدق به، وإال فال بد من اسـتئذانه               

فتبين أنه يجب على المرأة أن تطيع الرجل؛ ألنه ينفق عليها، وألنه قوام عليهـا، وهـو               
ه الطاعة، ولذلك كانـت     سيدها وبيده عصمتها وطالقها، فلما أوجب عليه النفقة أوجب ل         

المرأة التي ال تطيع زوجها محرومة من النفقة في الشريعة، فلو أنها خرجت من بيتـه                
 يجب عليه النفقـة عليهـا، وال   فالبغير إذنه وذهبت إلى بيت أهلها وعصته ولم ترجع،       

خرجت عـن الطاعـة، إذ      : أن يرسل لها بالمصروف إلى بيت أهلها، ألنها نشزت أي         
 الزوجية بغير إذنه، فإذا هجرته وتركته وخرجت، فليس لها مصروف           خرجت من بيت  

وال نفقة، ويختلف األمر فيما لو كان هو الذي طردها فقد يرسل لها إلصالح األوضاع،               



 

 )٣٧٥٣(

 النفقـة فـي    أمـر أو إلزالة حنقها، أو لتأليف قلبها، لكن ال يجب عليه ذلك، ولذلك فإن              
 فـي   فيهـا بطه، وقد تكلـم العلمـاء       ، يجب معرفة حدوده وضوا    هاماإلسالم موضوع   

ال النفقة من األشياء التي يحصل فيها الخـالف بـين الرجـال       تزتفصيالت كثيرة، وال    
والنساء، والتي هي مثار لكثير من الخالفات الزوجية، فإنك لو تتبعت أسباب الخالفـات          

: هـي الزوجية، لوجدت أن من أسباب الخالفات الزوجية الخالف على النفقة، فقد تقول             
لقـد  . أعطيك ما يكفيك وزيادة، فيختلفان في النفقة: أنت ال تعطيني إال القليل، ويقول هو      

ِبمـا  {: بين اهللا سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله جعل الرجل قائماً على المرأة، فقال            
  . )١٧(} فَضَّل اللَّه بعضهم علَٰى بعٍض

  :ية أسباب القوامة البدن :المسألة الثانية 
مـن  : أي..)١٨( } جمىمِبما فَضَّل اللَّه بعضهم علَـٰى بعـضٍ  {: أن تفسير قوله تعالى (  

الذكورية التي يؤتاها الرجل والقوة والعقل والجالدة والصبر ونحو ذلك، وهـذا الـشيء      
المرأة ال تناله، فجبلتها ال تساعدها على ذلك، فعقلها ال يكافئ عقل الرجل، وقد قـال اهللا         

وكذلك حزمها ال يكافئ    .)١٩(}  َأومن ينَشَُّأ ِفي الِْحلْيِة وهو ِفي الِْخصاِم غَير مِبينٍ        {: فيهن
إذا أمرت أن تقطع يد سارق وتحسمها في الزيـت، فـإذا         : حزم الرجل، فكما قال القائل    

جاءت تقطع يد السارق وبكى أمامها، أو وضعت يده في الزيت وبكى أمامهـا هربـت                
ت القطع والحسم في الزيت، فجبلة الرجل غير جبلة المرأة، وقد قـال اهللا تبـارك               وترك

  .)٢٠()الرجاُل قَوامون علَى النِّساِء: (وتعالى
من ناحيـة القـوة والعقـل واالتـزان        )٢١(} ِبما فَضَّل اللَّه بعضهم علَٰى بعضٍ     { : وقوله

  .)٢٢( )والرزانة وما آتاه اهللا الرجل في جبلته
واستحقوا هذه المزية بتفضيل اهللا للرجال على النساء بما فضلهم به من الصفات فـي               (

 مع وجـود نـساء      -العقول واألجسام، فأما من جهة العقل فإن الرجل غالباً هو األعقل            
، ولكن الحكم لألعم األغلب، والشريعة ال تأتي بالحكم للنـادر    -أعقل من بعض الرجال     

اهللا للرجل من العقل الراجح على المرأة، وكذلك الجسم، ولذلك كـان             بما جعل    -والقليل
الغزاة وقواد الجيوش، والحكّام، واألمراء، والخلفاء في الشريعة اإلسالمية جميعـاً مـن          
الرجال، فال يجوز في اإلسالم أن تكون المرأة هي الخليفة، أو الحـاكم، أو األميـر، أو            

ذي يتولى هذه األمور، والجهاد في اإلسالم علـى         القاضي، فالبد أن يكون الرجل هو ال      
الرجال، والمرأة تؤدي أدواراً جانبية في الجهاد كمداواة الجرحى، والـسقي إذا أمنـت              



– 

  )٣٧٥٤(

الفتنة، وربما تضطر المرأة أحياناً لحمل السالح في الحاالت االضـطرارية، لكـن أن              
رأة جاءت إلـى النبـي      نجعل هناك جيشاً من النساء، فهذا ليس من شريعة اهللا، ألن الم           

إن اهللا فضل الرجال بكذا وكذا، ويجاهدون معك، فماذا لنا          : صلى اهللا عليه وسلم، فقالت    
فجعل الحج هـو  . )٢٣()جهادكن الحج : (نحن من الجهاد؟ فالنبي صلى اهللا عليه وسلم قال        

  .جهاد النساء
 يقومـون   وإن المرأة مكفية محمية، والعتب على الرجال الذين يضيعون نساءهم، فـال           

بأمرهن، وربما تركها الواحد تسافر بغير محرم، أو يهجر البيت ويسافر فترة طويلـة،              
: وربما تكون المرأة معرضة لمن يسطو على البيت، أو يقتحم البيت ونحو ذلك، فنقـول             

كفى بـالمرء إثمـاً أن يـضيع مـن          : (ال يجوز ذلك، والنبي صلى اهللا عليه وسلم قال        
، ولـذلك   تضييع اإلنسان من يعول كالزوجة وحقوقها       المحرم  من التضييع   ف. )٢٤()يقوت

كان عمر رضي اهللا عنه ال يؤخر الزوج عن زوجته في الجهاد أكثر من أربعة أشـهر                 
، أو ستة؛ على خالف بين أهل العلم في المدة القصوى في ابتعاد الرجل عـن زوجتـه          

وجاتهم فترات طويلـة    وكم تتحمل المرأة من فراق الزوج، ولذلك كان الذين يهجرون ز          
من الزمن متسببين في وقوع الزوجات في الفاحشة والحرام، وهذا واضح فـي زمننـا               
أشد الوضوح، فإنك ال تزال تسمع عن القصص الكثيرة المؤلمة والمأساوية التـي وقـع         
فيها عدد من النساء في الحرام، نتيجة هجر الزوج لزوجته، أو ترك البيـت، أو الـسفر     

  . البد من المحافظة على الزوجةالطويل، فكان
ويوجد بعض العمال الذين يذهبون للعمل والوظائف في البلدان األخرى ملـزمين فـي              
الشريعة باستئذان زوجاتهم إذا أرادوا الغياب عنهن أكثر من أربعة أشهر أو ستة، فـإذا               

 كل سـنتين    كان عقده سنوياً، وال يأخذ إجازة إال شهراً في السنة، وأحياناً ال يأخذها إال             
  .)٢٥()مرة 

  :عقد لأسباب القوامة ل : المسألة الثالثة
  -:ما يتعلق بالصداق  : الفرع األول

 فَِإن ِطبن لَكُم عـن شَـيٍء        ۚوآتُوا النِّساء صدقَاِتِهنّ ِنحلَةً     مي{: قال اهللا تعالى في كتابه    
يـأمر األزواج بـأن يؤتـوا النـساء أجـورهن           ، فاللَّه   )٢٦(}ِمنْه نَفْسا فَكُلُوه هِنيًئا مِريًئا    

األجر والمهر وهـي كلمـة عربيـة        : الصداق، والصداق هو  : وصدقاتهن، واألجر هو  
فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداق مـن فرضـه، دون مـن لـم               . تسمى بعدة أسماء  



 

 )٣٧٥٥(

يفرضه، دخل أو لم يدخل، ألنَّه حق ألزمه المرء نفسه، فال يكون له حبس شيء منه إال                 
  .لمعنى الذي جعله اهللا تعالى له، وهو أن يطَلِّق قبل الدخولبا

والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أال يزاد في المهـر           : وقال الشَّاِفِعي رحمه اهللا   
 نساءه وبناتـه، وذلـك خمـسمائة        - صلى اهللا عليه وسلم      -على ما أصدق رسول اهللا      

  . - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -ه رسول اهللا    طلباً للبركة في موافقة كّل أمر فعل      . درهم
 علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوِل صداقُ كَان كَم: وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي زوج عاِئشَةَ سَألْتُ
 »النَّشُّ؟ ما َأتَدِري«: لَتْقَا ،»ونَشا ُأوِقيةً عشْرةَ ِثنْتَي ِلَأزواِجِه صداقُه كَان«: قَالَتْ وسلَّم؟

 صلَّى اِهللا رسوِل صداقُ فَهذَا ِدرهٍم، خَمسِماَئِة فَِتلْك ُأوِقيٍة، ِنصفُ«: قَالَتْ لَا،: قُلْتُ: قَاَل
  )٢٧(»ِلَأزواِجِه وسلَّم علَيِه اُهللا
 ..ۚاِتِهنّ ِنحلَـةً    وآتُـوا النِّـساء صـدقَ     : إلى }ميييجئ{:  قوله تعالى  - ومن ذلك    -( 
، فليس حتماً على الزوج أن يأكل من صداق امرأته إذا طابت عنه به نفـساً؛             )٢٨()مِريًئا(

  .ألن القصد إباحة ما حرم بدون طيب نفس
ِإن يكُونُـوا   {:- عز وجـل   -ويحتمل أن يكون دلَّهم على ما فيه رشدهم بالنكاح، لقوله           

ويحتمل أن يكون األمر بالنكاح حتمـاً، وفـي كـّل           . )٢٩(}  ۗضِلِه  فُقَراء يغِْنِهم اللَّه ِمن فَ    
  .الحتم من اهللا الرشد، فيجتمع الحتم والرشد

  .)٣٠()األمر كله على اإلباحة والداللة على الرشد: وقال بعض أهل العلم
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال في الرجل يتـزوج            : "وقال الشَّاِفِعي رحمه اهللا   (

  ؛ ألن اللَّـه   " لـيس لهـا إال نـصف الـصداق        : فيخلو بها وال يمسها، ثم يطلقها     المرأة  
وِإن طَلَّقْتُموهنّ ِمن قَبِل َأن تَمسّوهنّ وقَد فَرضتُم لَهـنّ          جسمظ{:  يقول - عز وجل  -

   تُمضا فَرفُ مةً فَِنصقضى في   - رضي اهللا عنه     -وأن عمر بن الخطاب     . )٣١( } فَِريض 
  . يتزوجها الرجل، أنَّها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداقالمرأة

وِإن طَلَّقْتُمـوهنّ ِمـن قَبـِل َأن        { : عز وجـلَّ     -في قول اهللا    : وقال الشَّاِفِعي رحمه اهللا   
تُمضا فَرفُ مةً فَِنصفَِريض ّنلَه تُمضفَر قَدو ّنوهّس٣٢ (} تَم(.  

لى األزواج عامة، كانوا مماليك، أو أحراراً، عندهم مملوكـة،        أنها ع : فزعمنا نحن وأنتم  
  .أو حرة، أو ذمية
فجعل اللَّه تعالى الفرض في ذلك لألزواج، فدلَّ على أنَّه          : - رحمه اهللا    -وقال الشَّاِفِعي   

برضا الزوجة؛ ألن الفرض علـى الـزوج للمـرأة، وال يلـزم الـزوج والمـرأة إال                  



– 

  )٣٧٥٦(

 على أن الـصداق مـا       - عز وجل    -ه شيء، فدل كتاب اللَّه      باجتماعهما، ولم يحدد في   
  .)٣٣()تراضى به المتناكحان
  -:وأما ما يتعلق بالنفقة 

َأسـِكنُوهنّ ِمـن حيـثُ سـكَنْتُم ِمـن          {: فاألصل في نفقة الزوجـات قولـه تعـالى        ( 
ِدكُمجـ   . )٣٥(»استوصوا بالنساء خيراً  «: وقال عليه السالم  ،)٣٤(}حمو سالم وقال عليـه ال

. )٣٦(»خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولـدك بـالمعروف          «: لهند امرأة أبي سفيان   
والمعنى فيه أن المرأة محبوسة عند الزوج لمنفعة تعود إلى الزوج فيكون كفايتهـا فـي              
مال الزوج كالقاضي لما حبس نفسه ألعمال المسلمين كانـت نفقتـه فـي بيـت مـال              

  .المسلمين 
ة كبيرة فطلبت النفقة وهي في بيت األب بعد، فلها ذلـك إذا لـم               وإذا تزوج الرجل امرأ   

يطالبها الزوج بالنقلة، ألن النفقة مستحقة لها على الزوج، ولكل أحد يتمكن من المطالبة              
بحقه، وهذا ألن النفقة حق المرأة، واالنتقال حق الزوج، فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد تـرك          

  .حقه وهذا ال يوجب بطالن حقها
ال تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت زوجها، فإن كان الـزوج             : قال بعض المتأخرين  و

قد طالبها بالنقلة فإن لم تمتنع عن االنتقال إلى بيت الزوج لها النفقـة أيـضاً، وأمـا إذا               
امتنعت عن االنتقال، فإن كان االمتناع لحق بأن امتنعت لتستوفي مهرها فلها النفقـة ألن    

ب على الزوج، ولها حق حبس نفسها عن الزوج إلى أن تستوفي المهر             إيفاء المهر واج  
فإنما حبست نفسها بسبب فوات مهرها فيكون فوات االحتباس محاالً على الـزوج فـال               

فأما إذا كان االمتناع بغير حق بأن كان أوفاهـا المهـر أو كـان        ، يسقط حقها في النفقة   
  .المهر موجالً، أو وهبته منه فال نفقة لها 

روي عن أبي يوسف رحمه اهللا في الرتقاء والمريضة التي ال يمكن وطؤهـا أنـه ال                 و
نفقة لها قبل أن ينقلها الزوج إلى بيت نفسه وإن انتقلت إلى بيت الزوج من غير رضـا                  
الزوج فللزوج أن يردها إلى أهلها، وأما إذا نقلها الزوج بنفسه مع علمه بذلك فليس لـه                 

  .فقةأن يردها بعد ذلك ولها الن
ولو حجت المرأة حجة اإلسالم فإن كان قبل أن تسلم نفسها فال نفقة لها، ولو كان                : وقال

  .بها ثم حجت المرأة مع محرم فلها النفقة) دخل(الزوج 



 

 )٣٧٥٧(

للرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات، وبعضهن إمـاء وذميـات بـاختالف        ) كان(وإذا  
  ٠٠٠ها الدين والرق والحرية، إال أن الحرة تستحق نفقة خادم

وكذلك ال نفقة في النكاح الفاسد، وال في العدة منه ألنه لم يحصل للزوج بهذا االحتباس                 
  .منفعة من منافع النكاح وهو الوطء أو الدواعي ألنه ممنوع شرعاً

ولو كان النكاح صحيحاً من حيث الظاهر، ففرض القاضي لها النفقـة وأخـذت ذلـك                
لشهود أنها أخته من الرضاعة، وفـرق القاضـي   أشهراً، ثم ظهر فساد النكاح بأن شهد ا 

بينهما رجع الزوج على المرأة بما أخذت، ألنه تبين أنها أخذت بغيـر حـق، وهـذا إذا     
فرض القاضي لها النفقة، أما إذا أنفق الزوج عليها مسامحة من غير فرض القاضي لـم         

  .يرجع عليها بشيء
حة تزوجت بزوج آخر ودخل بها       في منكو  -رحمه اهللا -»النسفياإلمام  فتاوى   «ورد في 

الزوج الثاني وفرق بينهما حتى وجبت العدة، ففي الحالة التي تعتد ال نفقة لها ال علـى                 
الزوج األول، وال على الزوج الثاني أما على الزوج الثاني فالنكاح الثاني فاسـد، وأمـا         
  .على الزوج األول فألنهـا صـارت ناشـزة عـن األول وال تـستحق النفقـة عليـه              

ال نفقة للناشز ما دامت على تلك الحالة، ألنها إنما تستحق النفقة بتسليمها بنفسها إلـى                ف
الزوج وتفريقها نفسها لمصالح الزوج فإذا امتنعت عن ذلك ظالمة، فقد فوتت ما كانـت               

ولو طالبت المرأة زوجها بالنفقة وهي امـرأة  . تستحق النفقة باعتباره فال تجب لها النفقة    
الت أنه يصرف علي ويضربني فالقاضي يـأمر بالنفقـة عليهـا ألن اهللا        على حالها، وق  

. )٣٧(} فََأمـِسكُوهنّ ِبمعـروفٍ  { : تعالى أمر الزوج باإلمساك بالمعروف قال اهللا تعـالى      
وليس من المعروف ترك التوسع في النفقة والزوج هو الذي يلي اإلنفاق، إال أن يظهـر              

ق عليها حينئٍذ يفرض القاضي لها نفقة عليه في كـل        للقاضي مطلب أنه يضربها وال ينف     
شهر وأمره أن يعطيها لتنفق هي على نفسها نظراً لها، فإذا لم يعطها وقدمته مراراً ولم                 
  .يقبل نُصح القاضي ولم ينجح فيه وعظه وحبـسه القاضـي لظهـور مطلـه وظلمـه               

ـ       ا مـن الكـسوة   والجواب في الكسوة كالجواب في النفقة يريد به أن القاضي يفرض له
. )٣٨( } لَـه ِرزقُهـنّ وِكـسوتُهنّ      {: للشتاء والصيف ما يكفيها بالمعروف بقوله تعـالى       

والمعنى فيه أن بقاء النفس عادة بهما، والحاجة إلى ذلك تختلـف بـاختالف األوقـات                
فيقضي لها في كل وقت ما تحتاج إليه بالمعروف غير أن الكسوة تفرض عليها في كـل       

ر، ألن حاجتها إلى الكسوة مما يختلف باختالف الشتاء والصيف فيقـضي لهـا   ستة أشه 



– 

  )٣٧٥٨(

في كل فصل بقدر الحاجة، والنفقة تفرض في كل شهر ويدفع إليها؛ ألنه متعـذر علـى        
لها النفقة في كل ساعة، وتعذر عليه أن يفرض لها في جميع مـدة       ) يفرض(القاضي أن   

  .ه أقل اآلجال المعتاد فيها بين الناسالنكاح ألن ذلك مجهول فقدرناه بكل شهر ألن
أما إذا كان الزوج غائباً وله مال حاضر في بيته فطلبت من القاضي أن يفـرض لهـا                  
النفقة فإن كان القاضي يعلم بالنكاح بينهما، فرض لها النفقة في ذلك المـال، ألن هـذا                 

لى الزوج بحكـم    إبقاء لحق المرأة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة، ألن النفقة واجبة ع           
الزوجية قبل قضاء القاضي، والقاضي عرف قيام الزوجية، فإنما الحاجة إلـى اإلبقـاء              

  .واإلبقاء ال يمتنع بسبب الغيبة
في : أنه ينبغي للقاضي أن ينظر للغائب، وذلك      : وقال شمس األئمة السرخسي رحمه اهللا     

 قبل أن يغيب وهو يلتـبس  أن يخلعها إن لم يعطيها النفقة، لجواز أن يكون أعطاها النفقة       
ألن القاضي نصب   ، على القاضي ليأخذ نائباً فإذا خلعت أعطاها النفقة وأخذ منهما كفيالً          

ناظراً لكل من عجز عن النظر لنفسه بنفسه، والغائب هنا عجز عن النظر بنفسه فيجب               
 على القاضي أن ينظر له، ونظره ههنا في أخذ الكفيل لجواز أن يخص ويقيم بينة أنـه                

كنـت أوجبـت    : فإن قال الزوج    . كان أوفاها النفقة، أو يقيم بينة أنه أرسل إليها بالنفقة         
أقم البينة، فإن أقام البينة عنـده أمرهـا   : النفقة أو أرسلت إليها بالنفقة، فالقاضي يقول له   

القاضي بردها أخذت ألنه ظهر عند القاضي أنها أخذت بغير حق، وللزوج الخيـار إن               
لك، وإن شاء أخذ من الكفيل وإن لم يكن للزوج بينة وحلفت المرأة علـى               شاء أخذها بذ  

ذلك فال شيء على الكفيل، وإن نكلت عـن اليمـين ونكـل الكفيـل لزمهـا وللـزوج                  
  .)٣٩()الخيار

  -:ما يتعلق بالقوة  : الفرع الثاني
 خلقت لتكون تحت جناح قوة الرجـل   - خلقت من ضلع أعوج      -ضعف المرأة فطري    (

خلقت لتقُر في بيتها لتعبد ربها و تطيع زوجها و تربي أوالدها وتـؤدي              ، مونفهم القوا 
  .)٤٠()واجباتها وتركن القوة للرجال لمواجهة الصعاب

 ِإنّ خَير مِن استَْأجرتَ الْقَـِويّ       ۖقَالَتْ ِإحداهما يا َأبِت استَْأِجره      {:  وقالت المرأة ألبيها  (  
وة واألمانة، وكل صفة تأتي بعد ذلـك فهـي فـرع علـى هـاتين               ، الق )٤١( }الَْأِمين.  
أي الرجل الذي يقوم بما يجب عليه تجاه المرأة من النفقة عليها، ومـن الـدفاع      : فالقوي

مـن  ! يا معشر الشباب: (عنها، ومن إعفافها، وهو معنى قول النبي صلى اهللا عليه وسلم 



 

 )٣٧٥٩(

صن للفرج ومن لم يـستطع فعليـه        استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأح       
هي قوة الرجل، ويلتحـق بـذلك قـوة العقـل           ) : فالباءة(، )٤٢()بالصوم فإنه له وجاء     

والتفكير السوي، فإن المرأة إذا تزوجت األحمق فكأنه ال زوج لها، وأحمق الرجال مـن          
ن آمنُـوا قُـوا   يا َأيّها الَّـِذي {: يعرض امرأته للنار، ال يصونها، واهللا تبارك وتعالى يقول    

  .، فالذي يعرض امرأته للنار أحمق، ليس أميناً)٤٣( } َأنْفُسكُم وَأهِليكُم نَارا
  .يقوم بكفايتها وال يلجئها للعمل) قوياً(وال يكون الزوج وفياً إال إذا كان قوياً وأميناً، 

ى جعل القوامة   إن اهللا تبارك وتعال   : ولماذا تعمل المرأة؟ وتشارك زوجها في الحياة؟ قلنا       
ِبما فَضَّل اللَّه بعـضهم علَـٰى        النِّساِء لرِّجاُل قَوّامون علَى  ا{: للرجل على المرأة لشيئين   

، فحق على المرأة    )٤٥()وِبما َأنفَقُوا ِمن َأمواِلِهم     : (وقوله. وهذا داخل فيه القوة   )٤٤(} بعٍض
يش معه على الكفاف، وال تطالبـه فـوق       أن تعيش مع زوجها في رخائه وفي شدته، تع        

ذلك أبداً، اإلطعام بالمعروف والعشرة بالمعروف، فهذه قوته وطاقته فتعيش معه علـى             
ذلك صابرة راضية طيبة النفس، فإن انفرد عنها بطعام وشراب وكساء ومتعة؛ فلهـا أن        

  .)٤٦()تعترض
  -:وأما ما يتعلق بالعقل 

من الذكورية التي يؤتاهـا     ، )٤٧( }  ۚ َأنفَقُوا ِمن َأمواِلِهم     وِبما{: فقد جاء في كتابه سبحانه     
الرجل والقوة والعقل والجالدة والصبر ونحو ذلك، وهذا الشيء المرأة ال تناله، فجبلتهـا      
ال تساعدها على ذلك، فعقلها ال يكافئ عقل الرجل، فجبلة الرجل غير جبلة المرأة، مـن         

  .)٤٨()رزانـة ومـا آتـاه اهللا الرجـل فـي جبلتـه            ناحية القوة والعقـل واالتـزان وال      
نية علـى تكوينـه     بفالعقل والفطرة يجزمان بأن لكل من المرأة والرجل خصائصه الم         (

العقلي والنفسي والجسماني الذي يختلف اختالفاً واضحاً عن الطرف اآلخر، فهل يعقـل             
لقسط كلها تجزم   أن تتساوى وظيفتهما مع هذا االختالف، أم أن العقل والفطرة والعدل وا           

بأن يكلف كل منهما من الواجبات ما يقدر عليه، ويعطى من الحقوق ما يستحقه، ويسند               
إليه من الوظائف ما يالئمه ويناسبه، وهذا هو الذي جاء به الشرع وقرره قسطاً وعـدالً            

  .)٤٩()وال يظِْلم ربك َأحداً(
النساء خيراً، فـإنهن خلقـن مـن        استوصوا ب : "وعن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لـم يـزل           
  .)٥٠("أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً 



– 

  )٣٧٦٠(

إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك علـى  : "وعن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  
وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكـسرها      طريقة،فإن استمتعت بها استمعت بها وبها عوج،        

فالنبي صلى اهللا عليه وسلم في هذه األحاديث يبين حقيقة المرأة ومزاجهـا             . )٥١("طالقها
الذي فطرت عليه، فهي ال تستقيم على حال واحدة يريدها الزوج، فينبغي له أن يعلم أن                

لق الذي وقر فـي     ذلك في المرأة سجية وخليقة، فال يحاولَن أن يقيمها على الكمال المط           
خلده، ولكن عليه أن يصلحها مع مراعاة مزاجها األنثوي الذي خلقها اهللا عليه، فيداريها              

  .ويجاملها ويالينها ويصبر عليها
وحيثما يرسخ في عقل الزوج المسلم هذا الهدي النبوي المبني على تفهم عميق لنفـسية               

طـرف عـن كثيـر مـن     المرأة، فإنه يتسامح في كثير من هفوات زوجته، ويغـض ال      
تقصيرها تقديراً منه لخلقتها وفطرتها، فيكون بيت الزوجية آمناً هادئاً سعيداً، ال صراخ              
فيه وال صخب وال خصام، وهذا المراد من الحديث الذي صدره النبي صلى اهللا عليـه                

إن الرجال لهم فـضيلة فـي       : وقال القرطبي . )٥٢()وسلم وختمه بالوصية بالنساء خيراً      
  . العقل والتدبير فجعل لهم حق القيام عليهن لذلكزيادة

  -عند الفقهاءأحكام القوامة  : نيالمبحث الثا
  :أحكام القوامة المالية : المطلب األول 

هيِ والَيةٌ يفَوض ِبموِجِبها الزوج ِبتَدِبيِر شُُئوِن زوجِتِه وتَْأِديِبها وِإمـساِكها ِفـي بيِتهـا               
  . ِعها ِمن الْبروِزومنْ

 )              ننَفَقَِة موِنِه وياِء دقَضاِلِه وِعيِة ِلنَفِْسِه وِر الِْكفَايال ِبقَدالْم اباكِْتس ِإلَى َأن اءوذهب الْفُقَه
   ضفَر ِه نَفَقَتُهلَيع تَِجب .        ِإِن اكْتَـسو ،هِسعو ذَِلك دعب اباِالكِْتس كتَر فَِإن     هِخرـدـا يم ب

               ـاِزيجي ا َأوِبِه فَِقير اِسيوِض ِليلَى الْفَرةُ عاديالز بتَحتُسٍة، وعِفي س واِلِه فَهِعيِلنَفِْسِه و
  .ِبِه قَِريبا فَِإنَّه َأفْضل ِمن التَّخَلِّي ِلنَفْل الِْعبادِة 

    الْو ِإلَى َأن اءالْفُقَه بوذَه            نال مِبيِر مِب قُوِتِه ِبتَدكَس نا عمِمنْه ِإذَا شُِغالَ َأي ،مالْقَيو ِصي
                  ْأكُل ِمني َأن لَه وزجي فَِإنَّه ْأكُل ِمنْهاٌل يا ممِألي ِمنْه كُني لَم ةُ، َأوامةُ َأِو الِْقوايِه الِْوصلَيع

، فَِإن لَم يشْغَل َأي ِمنْهما عن كَسِب قُوِتِه َأو كَان لَه ماٌل يْأكُل ِمنْـه                مال الْيِتيِم ِبالْمعروفِ  
لقَـول اللَّـِه   ، فَالْمستَحب لَه التَّعفُّفُ عِن اْألكْل ِمن مال من علَيِه الِْوصـايةُ َأِو الِْقوامـةُ      

  .)٥٣(}تَعِففْ ومـن كَـان فَِقيـرا فَلْيْأكُـل ِبـالْمعروفِ          ومن كَـان غَِنيـا فَلْيـس      {: تَعالَى
وشَرع اْإلسالَم تَنِْميةَ الْمال ِحفَاظًا علَيِه ِلمصلَحِة ماِلِكِه ومصلَحِة الْجماعِة، والِْحفَاظُ علَى            



 

 )٣٧٦١(

تَكُون ِبِتجارٍة َأو ِزراعـٍة َأو ِصـنَاعٍة َأو         الْمال مقِْصد ِمن مقَاِصِد الشَِّريعِة وتَنِْميةُ الْمال        
والْحقُوقُ الْمتَعلِّقَةُ ِبالْمال ِإما حقُـوقٌ ِللَّـِه تَعـالَى    ، غَيِرها ِفي حدوِد ما شَرعه اللَّه تَعالَى  

         تَعا يم الَى فَِهيقُوقُ اللَِّه تَعا حاِد َأمقُوقٌ ِللِْعبا حِإمو       ،ـدِبِه َأح خْتَصفَالَ ي امالْع لَّقُ ِبِه النَّفْع
  .وِإنَّما هو عاِئد علَى الْمجموِع، ونُِسب هذَا الْحقُّ ِإلَى اللَِّه تَعالَى تَعِظيما ِلشَْأِنِه

الْخَـراج علَـى اْألرِض     زكَاةُ الْمال وصـدقَةُ الِْفطْـِر والْكَفَّـاراتُ و        : وِمن هِذِه الْحقُوقِ  
  .الزراِعيِة وغَيرها ِمن الْحقُوِق

وَأما حقُوقُ الِْعباِد فَِهي ما ِلبعِض الِْعباِد علَى غَيِرِهم ِمن الْحقُوِق الْماِليـِة كَـثَمِن الْمِبيـِع       
  .)٥٤()والديِن والنَّفَقَاِت وغَيِرها ِمن الْحقُوِق

  فتلك الدرجة هي المفـسرة بقولـه     . )٥٥(} وِللرِّجاِل علَيِهنّ درجةٌ  {: - تعالى -وأما قوله ( 
فالدرجة هي القوامة علـيهن والواليـة       . )٥٦ (} النِّساِء الرِّجاُل قَوّامون علَى  {: - تعالى -

 عليـه  والنفقة لهن فهو تكليف للرجال أكثر من تكليفهن، وهذا هو حكم النبي صـلّى اهللا         
وسلّم بين علي وفاطمة إذ جعل فاطمة في البيت تديره وترعاه وعليا خارج البيت عليـه          

  . )٥٧()الجهاد والكفاح والبحث عن الرزق
  :أحكام القوامة البدنية : المطلب الثاني 

 :ذهب جمهور أهل العلم ِإلى اشتراط الذكورة لصحة تولي الوالية، وذلك لقوله تعـالى             (
حيـث دل علـى أن الرجـل هـو القـائم علـى       . )٥٨( } النِّساِء وّامون علَى الرِّجاُل قَ {

  .)٥٩()المرأة
 : وبين الشرع ما للزوج على زوجته من حقوق وما للزوجة على زوجها من حقـوق               ( 
}ونةٌ لَهجرد ِهنلَياِل عِللرِّجوِف ورعِبالْم ِهنلَي٦٠(}  ِمثُْل الَِّذي ع(.  

والقوامة هنا ال تعني التسلط     .)٦١ ( } النِّساِء الرِّجاُل قَوّامون علَى  {: مة للرجل وجعل القوا 
ولو أدركت النساء في عصرنا هذا معنى القوامة لطـالبن الرجـال بالقوامـة علـيهن                

  .وأدائها، وأصررن على قيام الرجل بها، وحق لهن ذلك
  .)٦٢()فالزوجة لها حقوق في حسن والرعاية والنفقة

الرجل في شريعة اهللا رب البيت وقيم األسـرة ، والغـرض منهـا أن            : قال الغزالي و( 
يسير البيت وفق نظام سائد ال وفق مآرب متدافعة ورغبات متنازعـة ، وتـرك زمـام             
البيت في يد المرأة ووضع لألمور في غير نصابها ، أو هو تحميـل العـبء للكاهـل                  

 البيت ورئاسة األسرة ، فإن مـا ذرأه       الضعيف، والرجل أجدر من امرأته في حق إدارة       



– 

  )٣٧٦٢(

اهللا عليه من احتمال وصالبة ومقدرة واسعة على الكسب والنفقة ، كل ذلك يجعله أولى               
  .)٦٣()بالترجيح

ِبما فَضَّل اللَّه بعضهم علَٰى بعٍض وِبمـا         النِّساِء الرِّجاُل قَوّامون علَى   {: وقوله تعالى ( 
  :أي أن مسوغ التفضيل وإعطاء درجة القيادة له أمران. )٦٤ ( }مواِلِهمَأنفَقُوا ِمن َأ

  . تكوين الرجل بزيادة خبرته واتزانه وعقله، وإعداده لتحمل األعباء والكفاح والعمل-أ
بدفع المهر وتوفير الكفاية لها مـن مـسكن وملـبس           :  إلزامه باإلنفاق على المرأة    -ب

  .ومطعم ومشرب ومداواة ونحو ذلك
هي غرامة وتكليف للرجال أكثر من تكليف النـساء،         : ه الدرجة في الحقيقة كما تبين     هذ

  .)٦٥()لذا كان حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه
وذهب أهل العلم إلى أن من أحكام عقد النكاح والية الزوج على تأديـب زوجتـه إذا                  (

{ :ك، لقوله تعالى  استعصت عليه وترفعت عن مطاوعته ومتابعته فيما يجب عليها من ذل          
   ّنفَِعظُوه ّنهنُشُوز اللَّاِتي تَخَافُونو ّنوهرجاهِفي و  ّنوهِرباضاِجِع وضالْم    ـنَكُمَأطَع فَِإن

     ا كَِبيرِّليع كَان اللَّه ِّبيلًا ِإنس ِّهنلَيغُوا عفيعظها أوال بالرفق واللـين، لعلهـا   .)٦٦( }  افَلَا تَب
موعظة فتدع النشوز، فإن لم ينفع معها ذلك هجرها في المضجع، فـإن أصـرت       تقبل ال 

على البغض والعصيان ضربها ضربا غير مبرح بالقدر الذي يصلحها له ويحملها على             
  .)٦٧()توفية حقه



 

 )٣٧٦٣(

  :تطبيقات معاصرة : الفصل الثاني  
  :سيداو الاتفاقية : المبحث األول 
  :التعريف : المطلب األول 

م ، وتـنص  ١٩٧٩ة دولية تم اعتمادها في الثامن عشر من ديـسمبر عـام     هي معاهد ( 
على القضاء على جميع أشكال التمييز الذي يمارس ضد المرأة ، وتعتبر هذه اإلتفاقيـة               
وثيقة حقوق دولية للنساء أصدرتها وأقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ، ودخلت حيز             

اني دول على هذه اإلتفاقية وبالتالي لم توقـع عليهـا     م ، لم تصادق ثم    ١٩٨١التنفيذ عام   
من بين هذه الدول الواليات المتحدة األميركية وإيران ، ووقعت بعـض الـدول عليهـا          

  .بعض بنود اإلتفاقية ولكن قامت على التحفظ على 
وكان الشعار األساسي لإلتفاقية ينص على أن التنمية الشاملة والتامة لبلد ما ، ورفاهيـة             
العالم، و قضايا السلم ، كل هذه األمور تتطلب أقصى مشاركة ممكنة للمرأة جنباً إلـى                
جنب مع الرجل في جميع الميادين، تكشف إتفاقية سيداو عمق العزلة واإلضطهاد الـذي    

ال غير، ودعت اإلتفاقية إلى تـسريع       ...يمارس على المرأة حول العالم بسبب جنسها ،         
مع الرجل ، وعدم ممارسة التمييز ضدها في جميع أمور الحياة،           تحقيق المساواة للمرأة    
 مادة ، وضعتها في قالب قانوني ملـزم ، ويـشمل المبـادئ              ٣٠وحوت اإلتفاقية على    

  . )٦٨()والتدابير الموافق عليها دولياً لتحقيق المساواة للمرأة في الحقوق
  :المساواة بين الرجال والنساء : المطلب الثاني 

ة بين الرجل والمرأة هو األساس الذي قامت عليه االتفاقية واستخدمت عبـارة   المساوا(  
  .»الظلـم «ولـم تـستخدم لفـظ       » التمييـز «فاستخدمت لفـظ    . »التمييز ضد المرأة  «

وتدعو االتفاقية إلبطال كل النُظُم والقوانين واألعراف المعمول بها في العالم في قـضايا      
  .»الغـرب «النموذج الذي يتالءم مع الحيـاة فـي         المرأة ليحل محلها قوانين دولية هي       

التي تختلف فـي   » الغربية«وما طرحته االتفاقية من حقوق وواجبات غلب عليه النظرة          
  . اإلجمال والتفصيل عمّا هو قائم من أنظمة تشريعية وأعراف في كثير من جهات العالم             

ة ونظرتها لإلنسان والحيـاة     والمفاهيم التي دعت إليها االتفاقية تمثل جوهر الحياة الغربي        
  .والكون

، فـالحقوق   »واجباتهـا «المرأة إال أنها لم تتحدث عن       » حقوق«وركزت االتفاقية على    
  .والواجبات في االتفاقية ليس بينها تناسب



– 

  )٣٧٦٤(

فيها المـرأة   » عضواً في أسرة  «مستقالً وليس   » فرداً«وتنظر االتفاقية للمرأة باعتبارها     
  . والرجل والطفل

هي النمط السائد في الحياة الغربية، وقد شُِحنَت االتفاقيـة بجـو      » الفردية«رة  وهذه النظ 
  .العداء بين الرجل والمرأة

وتعارضت مع ميثـاق األمـم   » األمم المتحدة«فتناقضت االتفاقية التي خرجت من رحم     
المتحدة الذي نص على احترام كل نظم االعتقاد الديني في العالم، كما أنها تتناقض مـع                

ــافي   ا ــديني والثق ــوع ال ــرام التن ــى احت ــصت عل ــي ن ــة الت ــق الدولي   . لمواثي
فكيف ينص ميثاق األمم المتحدة على احترام كل نظم االعتقاد الديني فـي العـالم ثـم                 
تصدر األمم المتحدة اتفاقية تتعارض مع ميثاقها وترغب في فرض االتفاقية المتعارضة            

  .)٦٩(!)والمناقضة لميثاقها على كل دول العالم ؟
ث تسعى هيئة األمم المتحدة جاهدة لجعل هذه االتفاقيات مرجعية عالمية موحـدة،             حي( 

  في الفترة من  ) ١٥+بكين  (متجاهلة بدورها األديان، والقيم، وفي هذا الشأن عقد مؤتمر          
م، حيث تم في بدايته اعتماد اإلعالن السياسي من قبـل لجنـة             ٢٠١٠ مارس   ١٢ - ١

ميع الوفود الرسمية بالتطبيق الشامل التفاقيات المـرأة،     مركز المرأة، والذي تتعهد فيه ج     
، التـي   ) سـيداو  -اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة          (وفي مقدمتها   

صادقت عليها جميع الدول بما فيها العربية واإلسالمية باسـتثناء الـسودان و أمريكـا               
 تنادي بـه أمريكـا عبـر هـذه     مما يوحي بازدواجيٍة صارخٍة للمعايير، فما    ! وإسرائيل

  !االتفاقيات وتلزم به جميع الدول ال تصادق عليه كونه يتعارض مع ثقافتها
وفي رٍد على هذه االتفاقيات الدولية التي تستهدف المرأة باعتبارها حجر الزاويـة فـي               

من قبـل نخبـٍة مـن العلمـاء         ) ه١٤٣٠ميثاق األسرة في اإلسالم،     (األسرة، تم إعداد    
ن، وبإشراف من اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل، وقد تمت ترجمته إلى            المسلمي

ست لغات حية، وتسعى اللجنة لتعميمه على دول العالم، حيث يعد مرجعيـة تـشريعية               
لقوانين األسرة المستمدة من الكتاب والـسنة، ويوضـح أهـم العالقـات، والحقـوق،               

  .)٧٠()والواجبات األسرية لكل من الرجل والمرأة



 

 )٣٧٦٥(

  :سيداو الالمخالفات الشرعية التفاقيه : المطلب الثالث 
   مـا جـاء فـي المـادة         ٢٣/٧/٢٠٠٩ناقش مجلس اإلفتاء في جلسته المنعقدة فـي         (  
من اتفاقية سيداو والتي تدعو إلى المساواة المطلقـة بـين الرجـال       ) ١٦(والمادة  ) ١٥(

  .والنساء
والَ تَتَمنَّواْ ما فَضَل اللّه ِبِه بعـضكُم علَـى       : (وقد استذكر المجلس الكريم قول اهللا تعالى      

              ِلِه ِإنِمن فَض َألُواْ اللّهاسو نبا اكْتَسمم اء نَِصيبِللنِّسواْ وبا اكْتَسمم اِل نَِصيبجٍض لِّلرعب
  .)٧١()اللّه كَان ِبكُلِّ شَيٍء عِليماً
 أن الحالل ما أحله اهللا، والحرام ما حرمه اهللا تعـالى واهللا عـز            ويود أن يبين للمسلمين   

وجل هو الذي خلق الذكر واألنثى وهو أعلم بما خلق، وشريعة اهللا سوت بين الرجـال                
والنساء فيما يستوي فيه الرجال والنساء كاإليمان وحق التعلم والتملك واختيـار الـزوج      

ـ                 .ب األحكـام الـشرعية    ضمن الـضوابط الـشرعية وغيـر ذلـك كثيـر فـي كت
وما تفوقت به المرأة قدمها فيه على الرجل، مثل حق الحضانة إذا حصلت الفرقة بـين                
  .الزوجين؛ ألنها أقدر بفطرتها على تربية األطفال، وكذا حقها في بر األبنـاء والبنـات              
ة وما تفوق به الرجل قدم على المرأة فيه مثل القدرة على الكسب، ولذا كانت نفقة األسر               

  .واجبة عليه
حـرام، وال   " سـيداو "ولهذا فإن كل ما خالف الشريعة اإلسالمية مما جاء في معاهـدة             

يجوز العمل به، مثل حرية الزوجة في أن تسكن وتسافر كما تشاء؛ ألن هذا يلغي معنى                
األسرة التي حرصت عليه الشريعة اإلسالمية، ومثل زواج المسلمة من غيـر المـسلم              

  . معلوم من الدين بالضرورة فهذا مناقض لما هو
والمجلس يؤكد تقديره لدائرة قاضي القضاة في موقفها اإلسالمي المشرف في رد كل ما              

وحرصها على األسرة وما    " سيداو"يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية مما ورد في اتفاقية         
  .يتعلق بشؤونها

: ، قال تعـالى   ويجب على كل مسلم في خاصة نفسه أن ال ينصاع لما يخالف شرع اهللا             
)اهواْ ِإالَّ ِإيدبَأالَّ تَع رِإالَّ ِللِّه َأم كْم٧٢()ِإِن الْح(.  

ويأمل من مجلس األمة أن يرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لـشريعة                
  .)٧٣()اهللا تبارك وتعالى



– 

  )٣٧٦٦(

زوجـة عرفيـاً    إن تقنينه أعطى للمرأة المت    ، فيما يخص الزواج العرفي   : وقال الباجا   (  
في الطالق لكنه حرمها من حقها كزوجة وحقها في النفقة، الفتاً أن هـذا القـانون أدى                 
زيادة معدالت الزواج السري والعزوف عن الزواج الرسمي، معتبراَ أن من وضع هذه              

  . ويهدر كرامة المرأة وحقوقها ٠٠المادة يريد وضع المجتمع في ضالل وظالم، 
قال الباجا إن هـذه     ، "السيداو"لى كافة أشكال التمييز ضد المرأة       وحول اتفاقية القضاء ع   
، واصفا إياها بالمخالفة لشرع اهللا ألنها تطالـب         ٠٠٠٠كثير الدول االتفاقية وقعت عليها    

  .)٧٤()بتساوي المرأة والرجل في الميراث وتبيح الحرية الجنسية
  : المرأة بنود اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد: المطلب الرابع 

  -:هي و، كالتاليالمتعلقة بهذا البحث و،  بندا٣٠ًبنود اتفاقية سيداو 
أي تفرقة أو   ” التمييز ضد المرأة  “ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح       : )١(المادة  (  

استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحبـاط                
إلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية       االعتراف للمرأة بحقوق ا   

واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعهـا بهـذه         
الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلـى أسـاس المـساواة     

  .بينها وبين الرجل
   : )٢(ومنها المادة 

دول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنـتهج، بكـل              تشجب ال 
 الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً           

  :لذلك تتعهد بالقيام بما يلي
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فـي دسـاتيرها الوطنيـة أو تـشريعاتها               ) أ( 

سبة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملـي               المنا
  .لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة

اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب مـن              ) ب( 
  .جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة

ية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية           فرض حما ) ج( 
الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخـرى فـي             

  .البلد، من أي عمل تمييزي



 

 )٣٧٦٧(

االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضـد المـرأة، وكفالـة               ) د( 
  .ات العامة بما يتفق هذا االلتزامتصرف السلطات والمؤسس

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص             ) ه( 
  .أو منظمة أو مؤسسة

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القـائم              ) و( 
  .لتـي تـشكل تمييـزا ضـد المـرأة     من القوانين واألنظمة واألعراف والممارسـات ا      

  .إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة) ي(
  ) :٣(ومنها المادة 

تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين، وال سـيما الميـادين الـسياسية واالجتماعيـة      
نها، لكفالـة تطـور   واالقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي م 

  . المرأة وتقدمها الكاملين
وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها علـى أسـاس      

  .المساواة مع الرجل
ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تـستهدف التعجيـل بالمـساواة              . ١

  ٠٠٠ تأخذ به هذه االتفاقية، الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي
ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، بما في ذلـك              . ٢

  .تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية، إجراء تمييزيا 
  ) :٥(المادة  ومنها

ــي      ــا يل ــق م ــبة لتحقي ــدابير المناس ــع الت ــراف جمي ــدول األط ــذ ال   :تتخ
جتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهـدف تحقيـق القـضاء        تغيير األنماط اال  ) أ(

على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكـون             
  .أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو علـى أدوار نمطيـة للرجـل والمـرأة                 

مـة بوصـفها وظيفـة اجتماعيـة،         لألمو كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليماً     ) ب(
  ٠٠٠االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة 



– 

  )٣٧٦٨(

  ) :٨(المادة ومنها 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل،             
 ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك فـي أعمـال             

  .المنظمات الدولية
  ) :٩(ومنها المادة 

تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتـساب جنـسيتها أو       . ١
وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج مـن أجنبـي، أو   . تغييرها أو االحتفاظ بها 

أو أن تـصبح    على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،            
  .بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

  .تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. ٢
  ) : ١٠(ومنها المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفـل             
رجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكـي تكفـل، علـى            لها حقوقا مساوية لحقوق ال    

  :أساس المساواة بين الرجل والمرأة
شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسـات والحـصول           ) أ( 

على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفيـة     
  .٠٠٠والحضرية على السواء، 

التساوي في المناهج الدراسية، وفى االمتحانـات، وفـى مـستويات مـؤهالت             ) ب( 
  ٠٠المدرسين، 

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة فـي جميـع مراحـل                ) ج(
ــتلط،       ــيم المخ ــشجيع التعل ــق ت ــن طري ــكاله، ع ــع أش ــيم بجمي   ٠٠٠التعل

  .الدراسـية األخـرى   التساوي في فـرص الحـصول علـى المـنح واإلعانـات             ) د(
التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلـك بـرامج تعلـيم                ) ه(

  . فـي التعلـيم قائمـة بـين الرجـل والمـرأة            ٠٠٠الكبار ومحو األميـة الـوظيفي،       
خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالتي تركن           ) و(

  .المدرسة قبل األوان



 

 )٣٧٦٩(

  .٠٠٠التساوي في فرص المشاركة ) ز(
إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالـة صـحة األسـر              ) ح(

  .ورفاهها، بما في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة
  ) :١٢(ومنها المادة 

 ضد المـرأة فـي      تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز        . ١
ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أسـاس المـساواة بـين الرجـل                 

  ٠٠والمرأة، 
 من هذه المادة تكفل الدول األطـراف للمـرأة خـدمات            ١بالرغم من أحكام الفقرة     . ٢

مناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عنـد       
  .تضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعةاالق

  ) :١٥(ومنها الجزء الرابع المادة 
ــانون . ١ ــدول األطــراف للمــرأة بالمــساواة مــع الرجــل أمــام الق   .تعتــرف ال
تمنح الدول األطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل،            . ٢

ا مساوية لحقوق الرجل في إبـرام العقـود وإدارة          وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوق    ٠٠
ــل       ــع مراح ــي جمي ــساواة ف ــدم الم ــى ق ــا عل ــات، وتعاملهم   .٠٠الممتلك

تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التـي       . ٣
  .يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد مـن األهليـة القانونيـة للمـرأة باطلـة والغيـة             

رجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلـق بالتـشريع المتـصل         للح الدول األطراف    تمن. ٤
  .بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

  :وهي أخطرها ) ١٦(ومنها المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي              . ١

عالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، علـى أسـاس         كافة األمور المتعلقة بالزواج وال    
  :المساواة بين الرجل والمرأة

  .نفس الحق في عقد الزواج) أ( 
نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الـزواج إال برضـاها الحـر                ) ب( 

  .الكامل
  .نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) ج(



– 

  )٣٧٧٠(

بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في        نفس الحقوق والمسؤوليات    ) ح(
  .األمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبـار األول           

نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل             ) ه(
الوسائل الكفيلـة بتمكينهـا مـن    والتثقيف و،والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات      

  .ممارسة هذه الحقوق
والوصاية على األطفـال    ،  نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة        ) د( 

وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التـشريع الـوطني،           
  .وفـــى جميـــع األحـــوال يكـــون لمـــصلحة األطفـــال االعتبـــار األول

نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسـرة             ) ز(
  .والمهنة ونوع العمل،
وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها    ،نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية        ) ح( 

  .وإدارتها والتمتـع بهـا والتـصرف فيهـا، سـواء بـال مقابـل أو مقابـل عـوض          
ة الطفل أو زواجه أي اثـر قـانوني، وتتخـذ جميـع اإلجـراءات               ال يكون لخطوب  .٢

ولجعـل تـسجيل    ،لتحديد سن أدنى للـزواج        بما في ذلك التشريعي منها،     ،الضرورية
  .)٧٥()الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً

  :اآلراء الفقهية المعاصرة في اتفاقية السيداو : المبحث الثاني 
  :فقين آراء الفقهاء الموا: المطلب األول 

ستدلوا بالمساواة بين الرجل والمرأة في التكليـف ومبايعـة المـرأة     ابالجواز  الذي قالوا   
  : من أهمها وقد اشترطوا شروطاً، " صلى اهللا عليه وسلم"رسول اهللا 

  .عدم تأثير هذه المشاركة على أسرتها - ١
 .وعدم الخلوة واالختالط مع الرجال - ٢
 .وعدم السفور والتبرج والسفر بدون محرم - ٣

وقد قال بعض من أجاز المشاركة أن هذه الشروط يصعب تحقيقها في الواقـع الحـالي                
  .)٧٦()بسبب تقليد النمط الغربي للمشاركة

  :أراء الفقهاء المخالفين : المطلب الثاني 
 فـي اتفاقيـة     الدكتور عبد العزيز الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق اإلنـسان،         قال  (  

  .»تقشعر منها الجلود خشية ورهبة لو تم تنفيذها) سيداو(أجزم أن اتفاقية «:سيداو



 

 )٣٧٧١(

 ٢٦وفيما يخص اعتماد مجلس الشورى السعودي لهذه االتفاقية، أكد الفوزان أن المـادة              
في االتفاقية تعطي طريقا بالرجوع وعدم االلتزام بهذه الوثيقـة، عبـر الـضغط علـى          

ثيـر مـن بنودهـا مـع        الجهات التي تكلل بتطبيق هذه الوثيقة باعتبارها تتصادم في ك         
  .الشريعة

وأضاف، المصيبة تكمن في أن جميع االتفاقيات التي تصادق عليها أي دولة في العـالم               
تصبح هذه االتفاقية وبجميع بنودها التي لم تتحفظ عليها تلك الدولة أو علـى بعـضها،                

 التـي  أقوى من قانون الدولة ودستورها، باعتبار هذه االتفاقية الحاكمة على جميع الدول           
   .)٧٧()ة  على هذه االتفاقيتصادقت ووقع

اتفاقية ظالمة باغية طاغيـة،     ) سيداو( الدكتور ناصر العمر،  ال شك أن اتفاقية          وقال(  
مخالفة للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ودعوى أن هناك متغيرات فهذه دعـوة             

ة تكمـن فـي      ، فالمشكل  خبيثة من أجل خداع الناس ووصول المغرضين إلى أغراضهم        
وإال فلو طبقت هـذه     ، عدم تطبيق نصوص الكتاب والسنة في حقوق المرأة وفي غيرها         

الحقوق لما كانت هذه الدعاوى التي يخدع بها كثير مـن ِضـعاف اإليمـان وضـعاف       
  .)٧٨()وهذا هو جوهر المشكلة واهللا أعلم، البصيرة

  : المجامع  قرارات:المطلب الثالث 
إلسالمي في دورته الثانية عشرة التي عقدت في الرياض عـام           لقد تنبه مجمع الفقه ا    (  
بشأن موضـوع   ) ١٤/ ٨/ ١١٤(لهذه المسألة، وأصدر قراره رقم      ) ه١٤٢١/ م٢٠٠٠(

  :اإلعالن اإلسالمي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم، فجاء فيه
 فـي   إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المـؤتمر اإلسـالمي            "

/ جمادى اآلخـرة  / ٢٥(دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من          
بعد اطالعه  ) م٢٠٠٠)/ سبتمبر(أيلول  / ٢٨-٢٣ه الموافق   ١٤٢١/ رجب/ ١ -ه١٤٢١

على توصيات ندوة الخبراء حول دور المرأة في تنمية المجتمع اإلسالمي التي عقـدت              
ه ١٤١٥/ ذي القعـدة  / ١٩-١٧(إليرانية فـي الفتـرة      بطهران بالجمهورية اإلسالمية ا   

) أ.ق(ث  -٧/ ١٠(بموجب القـرار رقـم      ) م١٩٩٥)/ ابريل(نيسان  / ١٩-١٧الموافق  
الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي السابع، تلك التوصيات التي تم تعـديلها مـن قبـل                

  .شعبة الفتوى في دورتي المجمع التاسعة والعاشرة



– 

  )٣٧٧٢(

اط اإلسالم المرأة بها، وناقضتها مؤتمرات المرأة العالمية وبخاصة         وتأكيداً للقيم التي أح   
، وما تالهما، وفي ضوء ما صـدر مـن بيانـات إسـالمية              » القاهرة وبكين «مؤتمري

  :لمواجهة تلك الحمالت المنكرة قرر ما يلي
إن من أهداف اإلسالم بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل والمرأة دور متكامـل             : أوالً

لية البناء والتنمية، وقد أعطى اإلسالم المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع             في عم 
شخصيتها، وقدراتها وكفايتها، وتطلعاتها ودورها الرئيس في الحيـاة، وفـي التـصور             
اإلسالمي يشكل المجتمع وحدة متكاملة يتم فيها التعامل مع الرجـل والمـرأة بـصورة               

سنة النبوية على وحدة األمـة اإلسـالمية بعناصـرها          شاملة، ويؤكد القرآن الكريم، وال    
  .الحيوية، فلكلٍّ من المرأة والرجل شخصيته، ومكانته في المجتمع اإلسالمي

األسرة المبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية في البناء االجتمـاعي الـسليم،             : ثانياً
بديلة خارج هـذا    ولذا فاإلسالم يرفض أية صورة مزعومة أخرى لألسرة، وأية عالقة           

  .اإلطار الشرعي
وللمرأة بمقتضى أمومتها وخصائصها األخرى الدور األساس في استقرار ورفـاه هـذا           

  .البناء العائلي
إن األمومة هي إحدى وظائف المرأة الطبيعية في حياتها، ولن تستطيع أداء هـذه              : ثالثاً

إذا حـصلت علـى جميـع    وتكوين األجيال القادمة إال ،الرسالة النبيلة على أحسن وجه   
  .حقوقها اإلسالمية لتقوم بمهمتها في مجاالت الحياة الخاصة بها

المرأة والرجل متساويان في الكرامة اإلنسانية، كما أن للمرأة من الحقوق وعليها            : رابعاً
 وقدراتها وتكوينها، وبينما يتمتع كل من الرجل والمـرأة          ،من الواجبات ما يالئم فطرتها    

متفاوتة فهما متكامالن في المسؤوليات المنوطة بكل منهما في الـشريعة      بصفات طبيعية   
  .اإلسالمية

زالـت   الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجاالت، ورفض العنف الذي مـا           : خامساً
 واالستغالل الجنـسي، والتـصوير      ،تعاني منه في بعض البيئات، ومنه العنف المنزلي،       

مالحظ فـي كثيـر      لمرأة، والمضايقات الجنسية مما هو    اإلباحي، والدعارة، واالتجار با   
من المجتمعات التي تمتهن المرأة وكرامتها، وتتنكر لحقوقها الـشرعية، وهـي أمـور              

  .منكرة دخيلة ال عالقة لإلسالم بها
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قيام الوسائل اإلعالمية بتعزيز الدور اإليجابي للمرأة، ورفـض جميـع أشـكال      : سادساً
والفـضائل، ممـا   ،واإلعالن، والدعاية المسيئة للقيم ،اإلعالم استغالل المرأة في وسائل     
  .وامتهاناً لكرامتها،يشكل تحقيراً لشخصيتها 

وبـصفة  ،ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف آالم النساء والمجموعات الـضعيفة           : سابعاً
واالحتالل األجنبـي   ،خاصة النساء المسلمات الالئي ما زلن ضحايا النزاعات المسلحة          

  .قر وضحايا الضغوط االقتصادية األجنبيةوالف
يمكن تحقيقها إال على أساس مـن القـيم الدينيـة      إن التنمية الشاملة المتواصلة ال    : ثامناً

واجتماعيـة دخيلـة،    ،واألخالقية، وهذا يقتضي رفض محاوالت فرض مفاهيم ثقافيـة          
سالمية المتعلقة  واألحكام اإل ،وإدانة الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد المفاهيم         

  .بالمرأة
اإلنكار الشديد ألساليب بعض الحكومات في منع المرأة المسلمة مـن االلتـزام              : تاسعاً

  .وما افترضه اهللا عليها كالحشمة والحجاب،بدينها وإقامة شعائره 
العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي بجميع مراحله منفصالً عـن تعلـيم             : عاشراً

  .المرأة المشروعة وقياماً بمقتضيات الشريعةالذكور وفاء بحقوق 
إن الشريعة اإلسالمية في مصادرها األساسية هي المرجع الوحيد لتفـسير           : حادي عشر 

  . أو توضيح أي مادة من مواد هذا اإلعالن،
اليـوم، والـذي    ) المـرأة (إن هذا القرار يمثل نواة لميثاق إسالمي عالمي في موضوع           

وبأسلوب المواثيق الدولية المعاصرة، بحيـث      ،  مفصل  نطمح ونوصي بإصداره بشكل     
  .)٧٩()يعتمد من قبل الدول والمؤسسات اإلسالمية والعربية

ويعتبـر هـذا    . م٣١/٨/١٩٩٥وعقد مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين بتـاريخ          (  
 -  سـالم -تنميـة "المؤتمر حصيلة عدة مؤتمرات عالمية سبقته ، كان شعار المـؤتمر            

  فعرضت هذه االتفاقية قضية التحكم في المسائل المتعلقة بحياتهـا الجنـسية،           " ومساواة
  ٠والزواج المبكر

مـؤتمر  ( عـن وثيقـة      رولقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرا        
ه، الصادر من مجلس هيئة كبار العلمـاء فـي          ٢٣/٣/١٤١٥، وتاريخ   ١٧٩ رقم   )بكين

تتـضمن مـا    ة المنعقدة في مدينة الطائف عن وثيقة مؤتمر بكيندورته االستثنائية الثامن  
  :يلي



– 
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: واألهـداف اإلباحيـة   ،  ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ واإلجـراءات          يعد   :أوالً
-علـيهم الـصالة والـسالم     -مخالف لإلسالم، ولجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل       

  .وللفطر السليمة، واألخالق القويمة، وكفر وضالل
 ال يجوز شرعا للمسلمين حضور هذا المؤتمر الذي هذا من مضمون وثيقة عمله،              :ثانياً

  .ويجب عليهم مقاطعته، وعدم االشتراك فيه
كذلك أصدر مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف بيانا بمناسبة مؤتمر بكـين فـي      

ـ ؛إن اإلسالم ال يعرف ما يسمى بمشكلة المرأة  :م  ١٩٩٥العام   راز حـضارة  فهي من إف
غريبة عنه، تقوم على االستغالل والتفرقة، وال تتوافق مع ما يعلنه مـن خلـق الرجـل     

أمـا فـي مجـال     ،والمرأة من نفس واحدة مع المساواة بينهما في الحقوق والواجبـات            
 البرنامج عن تناقضهم الفاضح مع مـا جـاءت بـه            ايكشف واضعو  العالقات الجنسية 

ي ذلك اإلسالم الذي ال يقر أي عالقة جنسية بغيـر طريـق             األديان السماوية كلها بما ف    
والسحاق وما يفضي إليهـا      الزواج الشرعي بين رجل وامرأة، فهو يحرم الزنا واللواط        

من اختالط فاجر، ويساوي بين الذكر واألنثى دون خلط بينهما، أو افتئات على طبيعـة               
ـ        ، و كل منهما  ى خطـورة الـدعوة التـي     إن مجمع البحوث اإلسالمية لينبه من جديد إل

ولـسائر األديـان الـسماوية وإلـى     ، ينطوي عليها برنامج بكين، ومناقضته لإلسـالم    
والخلقية التي عصمت البالد والعباد مـن أن        ،  استهدافه تحطيم القيم الدينية واالجتماعية      

أو تتلوث باألمراض الجنسية الخطيرة التي بـرزت فـي         ،تتردى في حضيض الرذيلة،     
 ، ، ويدعو المجتمع إلى الحفاظ على مقتضى خلق اهللا لإلنسان ذكرا أو أنثـى  هذا العصر 

وإلى اإليمان بأن تحدي األحكام التي أنزلها اهللا لتحكم العالقات اإلنـسانية بـالتحريض              
و ، أعلى هدم القيم يورث الفساد، وأن إشاعة الفاحشة ال يرجى من ورائها تنمية فكريـة          

ماعية أو صحية أو غيرها؛ وإنما يوقع المجتمـع اإلنـساني            اجت ،ثقافية أو اقتصادية أو   
وفيما جاء في سنة    ،في المحظورات التي حرمها اهللا في القرآن        "واإلسالمي خاصة "عامة

  .)٨٠()رسول اهللا
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  :الخاتمة 
   :ئج البحثانت
 اإلسالم فهي مكرمة ،مصونة، عزيزة، ذات حقوق ،وعليهـا           شأن المرأة في   إعالء -١

  .مع فطرتها التي فطرها اهللا عليهاواجبات تتوازن 
 القوامة  من نعم اهللا على الزوجة فهي تكليف للزوج ،وتخفيف عن المرأة ،وليـست            -٢

  .تسلطا أو انتقاصا من حق المرأة ، ومن يتخذها ظلما فقد تعدى حدود اهللا 
مخالفة اتفاقية السيداو في كثير من بنودها وخاصة القوامة للثوابـت فـي الـشريعة               -٣
سالمية ،وتحمل في طياتها تشويه للمفاهيم الراسخة في اإلسالم بقصد اإلسـاءة إلـى              اإل

المرأة، وإبراز جانب التمييز والظلم الناتج عن العادات والتقاليد المتوارثـة والمفـاهيم              
  .الخاطئة في بعض من ينتسبون إلى اإلسالم وهو منهم براء

ما منعه، وما أوجبه على الرجـل ومـا     العدالة بين ما أوجبه الشارع على المرأة، و        -٤
  .منعه وترتب عليه نهج الفقهاء في أقوالهم وأحكامهم 

   : البحثتوصيات 
التطبيق لألحكام الشرعية ألنها من لدن حكيم عزيز يعلم مـا يـصلح ومـا يفـسد                  -١

  .سبحانه ،والشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان
المخالفين وبما ورد فـي المجـامع الفقهيـة         األخذ بما ذهب إليه الفقهاء المعاصرين       -٢

،ومجمع البحوث اإلسالمية ،ومجلس الفقه اإلسـالمي وتـصورهم الـشامل للحقـوق             
والواجبات الشرعية للمرأة مع مراعاة الشرع والمساواة في الكرامة اإلنسانية، واحتـرام       

  .المرأة في جميع المجاالت واألخذ بيدها إلى التنمية الشاملة وصيانتها 



– 
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  :فهرس المصادر والمراجع 
دروس للشيخ أبو   : كتاب، ١١٩ / ١٠،أبو إسحاق الحويني األثري حجازي محمد شريف       -١

: مـصدر الكتـاب   ، باب نصيحة لولي المرأة الختيار الخاطب البنته      ،  إسحاق الحويني 
 ).دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية(

باب النساء وحقوقهن في    ، تفسير الواضح   كتاب ال  ، ١/١٤٤،  الحجازي محمد محمود     -٢
  ١٩٩٢ / ١٤١٣ ، ١٠ط، دار الجيل الجديد ، بيروت ، الزوجية 

، دراسات في علوم القرآن الكـريم       ، ١/٣٠٨،الرومي فهد بن عبد الرحمن بن سليمان         -٣
 .م ٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤، ١٢ط، باب بناء األسرة 

، حقـوق الـزوجين     ، لـي   التفسير المنير للزحي  ، ٢/٣٢٨،الزحيلي وهبة بن مصطفى      -٤
  .١٩٩٧/  ه ١٤١٨، ٢ط،دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق

 الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلـب                  -٥
باب قال اهللا   ، كتاب تفسير اإلمام الشافعي   ، ٢/٥٢٠،بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي     

أحمـد بـن مـصطفى الفـران        . د: تحقيق ودراسة  (،آتوا النساء صدقاتهن  : عز وجل 
 . م ٢٠٠٦ / ١٤٢٧، ١ط، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية،)

باب استحباب النكاح لمن تاقت  ، شرح صحيح مسلم لإلمام النووي    : كتاب،  صحيح مسلم  -٦
 ، ٩/١٨١،  ) ١٤٠٠( ، واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم ، نفسه إليه ووجد مؤنة

 ،٤١٥ص ،  )١٨٥٨( ،باب الوصاة بالنساء، كتاب النكاح، ح البخاريصحي -٧
دروس صـوتية  قـام بتفريغهـا موقـع الـشبكة            ( ، أبو عبداهللا بن مصطفى   ، العدوى -٨

بـاب أسـباب قوامـه      ، كتاب سلسلة التفسير لمصطفى العدوي      ، ) ٨/١٢(، )اإلسالمية
 .الرجل على المرأة 

باب والية المـرأة  ،  هادئ مع محمد الغزالي كتاب حوار ، ١/٥٥،العودة سلمان بن فهد      -٩
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء والـدعوة         : المصدر، للمناصب العليا   

  . ١٩٨٩ / ١٤٠٩ ، ١ط، واإلرشاد 
 .٣بيروت ط/ه،دارصادر٧١١،جمال الدين بن منظورتلسان العرب البن منظور -١٠
بن عبد العزيز بن عمر بن مـازةَ البخـاري       أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد         -١١

بـاب  فـي نفقـة       ، كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعمـاني         ، ٥٢٠ / ٣،  الحنفي  



 

 )٣٧٧٧(

 ، ١ط، دار الكتب العلميـة     ، بيروت  ، ) عبد الكريم سامي الجندي     : تحقق(، الزوجات  
 .م ٢٠٠٤/ ه ١٤٢٤

 ٢٤٢ا موقع الشبكة اإلسالمية     دروس صوتية قام بتفريغه   ( ، محمد بن صالح    ،  المنجد   -١٢
 .باب النفقة على الزوجة من أسباب القوامة ، كتاب دروس الشيخ محمد المنجد ،  ) ٥/ 

 ٣٤/٧٥،)الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة   ( باب من كتاب  )القوامة(، مجموعة من المؤلفين   -١٣
 -١٩٨٤/ ه ١٤٢٧ - ١٤٠٤، ٢ط،وزارة األوقـاف والـشوؤن اإلسـالمية         الكويت،،

 .م٢٠٠٦
 ٤٢، ) الموسوعة الفقهية الكويتية      ( باب من كتاب    ) القوامة    ( ،مجموعة من المؤلفين   -١٤

/  ه     ١٤٢٧ - ١٤٠٤ ، ٢ط، وزارة األوقاف والـشوؤن اإلسـالمية       ، الكويت  ،٢٦/ 
 . م ٢٠٠٦  - ١٩٨٤

الموسوعة الفقهية الكويتيـة    ( باب من كتاب    ) أسباب القوامة   ( ،  مجموعة من المؤلفين   -١٥
  - ١٤٠٤مـن    ، ٢ط، وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية      ،  الكويت   ،٧٨ / ٣٤، )

 . م ٢٠٠٦  - ١٩٨٤/  ه ١٤٢٧
  بـاب مـن كتـاب     ) هل بكاء الرجل أصدق من بكاء النـساء       (،  مجموعة من المؤلفين   -١٦

  م ٢٠١٠/ ه ١٤٣٢: تم تحميله في الشاملة، )٤ –أرشيف منتدى األلوكة ( 
القوامـة  .. شبهات متهافتة   ( ، )بالشبكة اإلسالمية   لجنة الفتوى   ( مجموعة من المؤلفين     -١٧

تم نـسخه   ، ٣٤٢٨/ ٦، )فتاوى الشبكة اإلسالمية    ( باب من كتاب    ، )نقصان عقلها   .. 
 . م ٢٠٠٩/ ، ه ١٤٣٠: في الشاملة

، )الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة      (باب من كتاب    ، )تنمية المال (، مجموعة من المؤلفين   -١٨
 ١٤٢٧ -١٤٠٤، ١ط، ة األوقاف والشئون اإلسالمية   وزار: صادر عن ، مصر، ٣٦/٤١
 . م ٢٠٠٦  - ١٩٨٤/ ه 

، ٤٥/١٣٨،) الموسوعة الفقهية الكويتية  (باب من كتاب  ) القوامة(، مجموعة من المؤلفين   -١٩
 . م٢٠٠٦-١٩٨٤/ ه١٤٢٧ -١٤٠٤، ٢ط،سالمية وزارة األوقاف والشئون اإل، الكويت

 ٤٥/٣٨، )الموسوعة الفقهية الكويتيـة   (باب من كتاب    ) القوامة(، مجموعة من المؤلفين   -٢٠
  - ١٩٨٤/  ه ١٤٢٧ - ١٤٠٤ ، ٢ط، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي   ، الكويت  ، ١

 . م٢٠٠٦



– 

  )٣٧٧٨(

باب من كتاب   ! ) ؟)١٥+ بكين  (ماذا حدث في مؤتمر     : خطير(،  مجموعة من المؤلفين   -٢١
 . م ٢٠١٠/  ه١٤٣٢: تم تحميله في الشاملة ، )١-أرشيف منتدى الفصيح(

: منشور بتـاريخ    ، ) ما هي اتفاقية سيداو     :( مقال ، http//:cutt.us/fQEnX: ع  موق -٢٢
  .٢٠١٤ سبتمبر ١٨

نقد اتفاقية سيداو في ضوء مقاصد الـشريعة        ( مقال   ، http//:cutt.us/Fgdjp:  موقع -٢٣
 م ٢٨/١٢/٢٠١٣/  ه  ٣٠/٦/١٤٣٦: منشور بتاريخ، الركابي عارف عوض . د) ١-

هل اتفاقية سيداو مخالفه للشريعة االسالمية      : (مقال ، ٨Tmzf/http//:cutt.us: موقع   -٢٤
ــاريخ  ، ) ــشور بتـــ ــق ١/٨/١٤٣٠: منـــ   .م٢٣/٧/٢٠٠٩ه، الموافـــ

اتفاقية السيداو تخـالف شـرع اهللا       : الباجا: (مقال ، http//:cutt.us/g٤QQ:  موقع  
 .م٢٠١٢ / ٠٣ / ٠١: النهار : منشور بتاريخ ، )وتنفيذ ألجندة أمريكية 

بنود اتفاقية سيداو للقضاء على التمييـز       : (مقال ، http//:cutt.us/Y٢XDH:  موقع   -٢٥
 . ٢ ٢٠١٠ /٢١أكتوبر: منشور بتاريخ ، )لمرأةا ضد

يناقش المـشاركة   ) أحكام النوازل السياسية    (مؤتمر   ، http//:cutt.us/j٩rnG: موقع   -٢٦
 . ه٤/٧/١٤٣٣: منشور بتاريخ ، السياسية للمرأة 

منشور ، ٢-رأي بعض أهل العلم في اتفاقية سيداو      ،  http//:cutt.us/MUXp:  موقع   -٢٧
 .م١٢/٤/٢٠١٢-١٠/ه٢٠/٥/١٤٣٣-١٨:بتاريخ 

، ناصر العمر مع تواصل حول اتفاقية سيداو      : حوار ،http//:cutt.us/DDLIc: موقع   -٢٨
ــاريخ   ــشور بتــــــــــــــــ   :منــــــــــــــــ

 . م ٢٠١٣ يوليو ٥/  ه ١٤٣٤شعبان ٢٦
المرأة في االتفاقيات الدولية من منظور       -دار اإلفتاء  ، http//:cutt.us/PZFz : موقع -٢٩

 .م٢٠١٢-٠٦-١٧: منشور بتاريخ،  إسالمي
 شيخ الجامع األزهـر رئـيس مجمـع البحـوث            ،http//:cutt.us/PDU٢:  موقع   -٣٠

مـضامین االتفاقیـات والمواثیـق الدولیـة         ية جاد الحق علي جاد الحـق      اإلسالم

منـشور  – دراسـة شـرعیة    -الخاصة بقضايا المرأة المسلمة المعاصـرة       
  .م٣١/٧/٢٠١٢/ ه ٩/١٢/١٤٣٣: بتاريخ 



 

 )٣٧٧٩(

   :الهوامش
                                         

  ) ١٢/٤٩٨(ابن منظور ، لسان العرب ، :  انظر)١(
  ).٣٤( سورة النساء اآلية )٢(
   الكويت، وزارة األوقاف  ،٧٥ / ٣٤، )الموسوعة الفقهية الكويتية ( باب من كتاب ) القوامة ( ، مجموعة من المؤلفين)٣(

  . م ٢٠٠٦ - ١٩٨٤/  ه ١٤٢٧ - ١٤٠٤ ، ٢ط،والشئون اإلسالمية 
ـ ٥٤٣: المتوفى(بن العربي المعافري االشبيلي المالكي      أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر          ) ٤( ، )هـ

الثالثة، :  لبنان، الطبعة –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت         : راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه     
  ) ١/٥٣١( م، ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

د بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي        تفسير القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحم       = الجامع ألحكام القرآن    ) ٥(
 القاهرة،  –أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية        : ، تحقيق )هـ٦٧١: المتوفى(شمس الدين القرطبي    

  ) ٥/١٦٩( م ، ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة
، محمد الطاهر بن محمد     »كتاب المجيد تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير ال        «التحرير والتنوير   ) ٦(

  ) ٥/٣٨( هـ ، ١٩٨٤ تونس، –، الدار التونسية للنشر )هـ١٣٩٣: المتوفى (بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية دراسة مقارنة ، حسن صالح الـصغير عبـد اهللا ، دار الجامعـة الجديـدة ،                     ) ٧(

  ٥ص. م ٢٠٠٤ –ه ١٤٢٤االسكندرية ، 
وزارة ، الكويـت   ،٢٦ / ٤٢، ) الموسوعة الفقهية الكويتية      ( باب من كتاب    ) القوامة    ( ،مجموعة من المؤلفين   )٨(

  . م ٢٠٠٦  - ١٩٨٤/  هـ  ١٤٢٧ - ١٤٠٤ ، ٢ط، األوقاف والشئون اإلسالمية 
وزارة األوقاف ،  الكويت ، ،)كويتية الموسوعة الفقهية ال( باب من كتاب ) أسباب القوامة ( ،  مجموعة من المؤلفين)٩(

  )٧٨ / ٣٤. ( م ٢٠٠٦  - ١٩٨٤/  ه ١٤٢٧  - ١٤٠٤من  ، ٢ط، والشؤون اإلسالمية 
  ).٣٤( سورة النساء ، اآلية )١٠(
  ).٣٤( سورة النساء، اآلية  )١١(
  ).٤( سورة النساء، اآلية  )١٢(
  ) ٢/١٢٠(، ) ١٤٦٣(م الحديث باب الزكاة على األقارب ، رق، كتاب الزكاة ،  صحيح البخاري )١٣(
كتاب سلسلة التفسير ، دروس صوتية  قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية   ( ، أبو عبداهللا بن مصطفى ،  العدوى )١٤(

  )١٢ / ٨(باب أسباب قوامه الرجل على المرأة ، ، لمصطفى العدوي 
   ٠)١٩(  سورة النساء من اآلية )١٥(
، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ، قات كتاب النف،  صحيح البخاري )١٦(
)٣/٢٠٢(، ) ٥٣٦٤(  
  ) .٣٤( سورة النساء اآلية )١٧(
  ) .٣٤( سورة النساء اآلية  )١٨(
  ) .١٨(  سورة الزخرف اآلية )١٩(
  ) .٣٤( سورة النساء اآلية  )٢٠(
  ) .٣٤( سورة النساء اآلية  )٢١(



– 

  )٣٧٨٠(

                                                                                                     
  ) .٨(ص ، سلسلة التفسير لمصطفى العدوي ، أبو عبد اهللا مصطفى ، وي  العد)٢٢(
  )٢/١٩١(، )٢٨٧٥(رقم الحديث ، باب جهاد النساء ، كتاب الجهاد والسير،  صحيح البخاري)٢٣(
  )١/٤٥٥(، ) ٨٨٢(رقم الحديث ،، باب نفقة المماليك وإثم من حبس عنهم قوتهم ، كتاب النفقات ،  صحيح مسلم )٢٤(
كتاب دروس الشيخ ،  ) ٥ / ٢٤٢دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية ( ، محمد بن صالح ، نجد  الم)٢٥(

  .باب النفقة على الزوجة من أسباب القوامة ، محمد المنجد 
  ) .٤(  سورة النساء ، اآلية )٢٦(

ِھ َتْعِلیَم ُقْرآٍن، َوَخاَتَم َحِدیٍد، َوَغْیَر َذِلَك ِمْن َقِلیٍل َوَكِثیٍر، َواْسِتْحَباِب َكْوِنِھ َخْمَسِماَئِة ِدْرَھٍم ِلَمْن َلا ُیْجِحُف ِبِھ ، برقم رواه مسلم في صحیحھ ، كتاب النكاح ، َباُب الصََّداِق، َوَجَواِز َكْوِن) (٢٧

)٢/١٠٤٢(، ) ١٤٢٦ ( 
  ) .٤(سورة النساء اآلیة  ) ٢٨(

  ) .٣٢( سورة النور اآلية )٢٩(
اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  الشافعي أبو عبد )٣٠(

أحمد . د: تحقيق ودراسة(، آتوا النساء صدقاتهن: باب قال اهللا عز وجل، كتاب تفسير اإلمام الشافعي، القرشي المكي
  )٢/٥٢٠( م،  ٢٠٠٦/  ١٤٢٧، ١ط، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، )بن مصطفى الفران 

  ) .٢٣٧( سورة البقرة اآلية )٣١(
  ) .٢٣٧( سورة البقرة اآلية )٣٢(
  ) ٢/٥٢٠( الشافعي ، تفسير الشافعي ، )٣٣(
   ).٦(  سورة الطالق اآلية)٣٤(
  )١/٤٢٨( ،) ٨٤٢(رقم الحديث ، باب مداراة النساء والوصية بهن ، كتاب النكاح ،  صحيح مسلم )٣٥(
  .٦ سبق تخريجه  ص )٣٦(
  ) .٢( سورة الطالق اآلية )٣٧(
  ) .٢٣٣( سورة البقرة اآلية )٣٨(
كتاب المحيط ، ،  أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي )٣٩(

 دار الكتب ،بيروت ، ) عبد الكريم سامي الجندي : تحقق(، باب  في نفقة الزوجات ، البرهاني في الفقه النعماني 
  )٥٢٠ / ٣. (م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤ ، ١ط، العلمية 

  . م ٢٠١٠/ هـ ١٤٣٢: الشاملة٠باب من كتاب ) هل بكاء الرجل أصدق من بكاء النساء(،  مجموعة من المؤلفين )٤٠(
  ) .٢٦( سورة القصص اآلية )٤١(
  ) ٧/٣(، ) ٥٠٦٦(ءةَ فَلْيصم ، رقم الحديث  رواه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب من لَم يستَِطِع البا)٤٢(
  ) .٦(  سورة التحريم ، اآلية )٤٣(
  ) .٣٤( سورة النساء من اآلية )٤٤(
  )٣٤( سورة النساء من اآلية )٤٥(
  .مراجع سابقة)٤٦(
  ).٣٤( سورة النساء من اآلية )٤٧(
كتاب سلسلة ، )١٢ / ٨ة اإلسالمية دروس صوتية  قام بتفريغها موقع الشبك(، أبو عبداهللا بن مصطفى،  العدوى)٤٨(

  .باب أسباب قوامه الرجل على المرأة ، التفسير لمصطفى العدوي



 

 )٣٧٨١(

                                                                                                     
   .٤٩/  سورة الكهف )٤٩(
نقالً عن مختصر ، )صحيح ( ، ٤١٥ص ،  )١٨٥٨( ، باب الوصاة بالنساء، كتاب النكاح،  صحيح البخاري)٥٠(

  .صحيح البخاري 
نقالً عن صحيح مسلم ، )صحيح ( ، ٣١١ / ١٠، )١٤٦٩(، ية بالنساءباب الوص، كتاب الرضاع،  صحيح مسلم)٥١(

  .لإلمام النووي 
باب من ، )نقصان عقلها .. القوامة .. شبهات متهافتة ( ، )لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية ( مجموعة من المؤلفين )٥٢(

  )٣٤٢٨/ ٦. ( م ٢٠٠٩/ ، هـ ١٤٣٠:  الشاملة-، ، )فتاوى الشبكة اإلسالمية ( كتاب 
  ) .٦( سورة النساء اآلية  )٥٣(
وزارة : صادر عن، مصر، ، )الموسوعة الفقهية الكويتية (باب من كتاب ، )تنمية المال(، مجموعة من المؤلفين)٥٤(

  )٣٦/٤١.(  م ٢٠٠٦  - ١٩٨٤/  هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤، ١ط، األوقاف والشئون اإلسالمية
  ).٢٢٨( سورة البقرة من اآلية )٥٥(
  ).٣٤(من اآلية  سورة النساء )٥٦(
دار ، بيروت ، باب النساء وحقوقهن في الزوجية ، كتاب التفسير الواضح  ، ١/١٤٤،  الحجازي محمد محمود )٥٧(

   .١٩٩٢ / ١٤١٣ ، ١٠ط، الجيل الجديد 
  ) .٣٤( سورة النساء من اآلية )٥٨(
وزارة األوقاف ، الكويت، ٤٥/١٣٨ ،) الموسوعة الفقهية الكويتية(باب من كتاب ) القوامة(،  مجموعة من المؤلفين)٥٩(

  . م٢٠٠٦  - ١٩٨٤/  هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤، ٢ط،والشئون اإلسالمية 
  ).٢٢٨( سورة البقرة من اآلية  )٦٠(
  ) .٣٤( سورة النساء من اآلية )٦١(
، ١٢ط، باب بناء األسرة ، دراسات في علوم القرآن الكريم ، ١/٣٠٨، الرومي فهد بن عبد الرحمن بن سليمان )٦٢(

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
: المصدر، باب والية المرأة للمناصب العليا ، كتاب حوار هادئ مع محمد الغزالي ، ١/٥٥، العودة سلمان بن فهد )٦٣(

   .١٩٨٩ / ١٤٠٩ ، ١ط، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
  ).٣٤( سورة النساء من اآلية )٦٤(
دار الفكر ، بيروت، دمشق، حقوق الزوجين ، التفسير المنير للزحيلي ، ٢/٣٢٨،صطفى  الزحيلي وهبة بن م)٦٥(

   .١٩٩٧/  ه ١٤١٨، ٢ط،المعاصر
  ) .٣٤( سورة النساء من اآلية )٦٦(
وزارة األوقاف ، الكويت ، ١ ٤٥/٣٨، )الموسوعة الفقهية الكويتية(باب من كتاب ) القوامة(، مجموعة من المؤلفين)٦٧(

  . م٢٠٠٦  - ١٩٨٤/  هـ١٤٢٧ -  ١٤٠٤ ، ٢ط، ميوالشئون اإلسال
   .٢٠١٤ سبتمبر ١٨: منشور بتاريخ ، ) ما هي اتفاقية سيداو :( مقال ، http//:cutt.us/fQEnX:  موقع )٦٨(
عارف عوض . د) ١- اتفاقية سيداو في ضوء مقاصد الشريعة نقد( مقال  ، http//:cutt.us/Fgdjp:   موقع)٦٩(

  .م ٢٨/١٢/٢٠١٣/  هـ  ٣٠/٦/١٤٣٦: منشور بتاريخ، الركابي 
، )١- أرشيف منتدى الفصيح(باب من كتاب! )؟)١٥+ بكين (ماذا حدث في مؤتمر : خطير(،  مجموعة من المؤلفين)٧٠(

  . م ٢٠١٠/  هـ١٤٣٢: تم تحميله في الشاملة 



– 

  )٣٧٨٢(

                                                                                                     
  .٣٢/لنساء سورة ا)٧١(
   .٤٠/  سورة يوسف )٧٢(
: منشور بتاريخ ، )هل اتفاقية سيداو مخالفه للشريعة االسالمية : (مقال ، ٨Tmzf/http//:cutt.us:  موقع )٧٣(

  .م٢٣/٧/٢٠٠٩هـ، الموافق ١/٨/١٤٣٠
منشور ، )اتفاقية السيداو تخالف شرع اهللا وتنفيذ ألجندة أمريكية : الباجا: (مقال ، http//:cutt.us/g٤QQ:  موقع )٧٤(

  .م٢٠١٢ / ٠٣ / ٠١: النهار : بتاريخ 
: شور بتاريخ من، )المرأة  بنود اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد: (مقال ، http//:cutt.us/Y٢XDH:  موقع )٧٥(

  . ٢ ٢٠١٠ /٢١أكتوبر
منشور ، يناقش المشاركة السياسية للمرأة ) أحكام النوازل السياسية (مؤتمر  ، http//:cutt.us/j٩rnG:  موقع )٧٦(

  . هـ ٤/٧/١٤٣٣: بتاريخ 
  :منشور بتاريخ  ، ٢-رأي بعض أهل العلم في اتفاقية سيداو ،http//:cutt.us/MUXp:  موقع )٧٧(

  .م١٢/٤/٢٠١٢-١٠/ه٢٠/٥/١٤٣٣- ١٨
  :منشور بتاريخ ، ناصر العمر مع تواصل حول اتفاقية سيداو: حوار ،http//:cutt.us/DDLIc:  موقع )٧٨(

  . م ٢٠١٣ يوليو ٥/  هـ ١٤٣٤شعبان ٢٦
: منشور بتاريخ،  المرأة في االتفاقيات الدولية من منظور إسالمي -دار اإلفتاء ، http//:cutt.us/PZFz:  موقع )٧٩(

  .م٢٠١٢-٠٦- ١٧
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الرواية القصيرة أو النوفيال شكل فني يقع في منطقـة وسـطى تجمـع بـين                
 وكثـرة    الزمنـي  يربطه بالروايـة اتـساع المـدى      مقومات الرواية والقصة القصيرة،     

، ويربطه بالقصة القصيرة اإليجاز المعبر، ويحكمـه خـط          الشخصيات ونموها النسبي  
ياة السريع في انتـشار هـذا الـشكل         قصصي واحد وأزمة واحدة، وقد ساعد إيقاع الح       

  .الفني
شاطبي يوسـف    (:أمثال ،يزخر إقليم المنيا بعدد كبير من المبدعين الروائيين       و

ميخائيل، وطنطاوي عبد الحميد طنطاوي، وفوزي وهبة، ومحمد عبـد الحكـم حـسن،     
، غيـر أن  ...)ومصطفى بيومي، وعشم الشيمي، وشعبان عبد الحكيم، وجمال الـتالوي  

 الذي  اإلبداعيالمنتَج   ويتميز   ة القصيرة تتمثل في نماذج محدودة من هذا اإلبداع،        الرواي
 ، بعوالم رحبة تسع التعبير عن التجارب والقضايا الذاتية والقوميـة واالجتماعيـة            يمثلها

يتحقق فيها البناء السردي بتقنياته المتعددة واألدوات الجمالية التي يتم بها التعبيـر عـن       
ثم توجهت هذه الدراسة نحو هذا الشكل الفني بغية الوقوف عنـد رؤيتـه       ومن   .التجربة

  .للواقع وجماليات السرد التي تعبر عنه
  عنَى هذا البحث بقراءة     وأننماذج لحركة اإلبداع الروائي فـي إقلـيم        بعض ال ي

بفكرة الفروق النوعية بين إبـداع األقـاليم،        التام  يعني إيمان الباحث    ؛ فإن ذلك ال     المنيا
فذلك قطعاً يعود إلى خصوصية اإلبداع ومنطقة التفرد لدى كل كاتب أياً كـان إقليمـه                

وتقع الفردية في دائرة اإلبداع الشخصي والعبقرية الفردية والممارسة الواعيـة           الثقافي؛  
القائمة على الخلق واإلبداع واالبتكار، تلك المنطقة هي نتاج الفرد المبدع، وهـي التـي        

ومن ثم فقد الحظت تميزاً فنياً في طرح الرؤى ووسائل التعبيـر            . خرتميز مبدعاً عن آ   

 
 
 

  مدرس البالغة والنقد األدبي
   جامعة المنيا–كلية دار العلوم 

  



– 

  )٣٧٨٤(

عنها في النماذج عينة الدراسة التي تمثل في الواقع نمـاذج فنيـة للراويـة القـصيرة،               
  )(.فتوقفت عندها بالدراسة والتحليل

  : نصوص روائية هيثالثة على دراسةوقد وقع اختيار ال
  ." وهبةفوزي"لـ ) عودة السندباد البحري (-
 ."محمد عبد الحكم حسن"لـ ) سر( -
 ".عشم الشيمي"لـ ) تاريخ مناسب ألحزان عائلية( -

عوالم سردية تختلف في بعض المناطق وتقترب في ثالثة وتمثل األعمال ال
 الثاني يمثّل ؛ القومية العربية وأحالم الوطن الممتدفي حين يمثل األول هم. بعضها

 التي تعبر عن اغتراب االت الوجد والعشق والتأمالت الذاتيةعالماً موازياً لحالة من ح
، ويجسد قدرة الذات )العائلة( الوطن همأما الثالث واألخير فيمثّل . الذات عن هذا الواقع

  .على مواجهة الواقع ومحاولة تغييره رغم المعوقات والتحديات
ث تاريخه إن هذه الدراسة ال تتغلغل في األعماق النظرية للمصطلح من حي

وتطوره، وإنما تتعامل مع شكل أدبي قائم، له حضوره األدبي الفاعل؛ الختبار مدى 
قدرته على التعبير عن قضايا الواقع واألدوات الفنية التي يقدم من خاللها تلك الرؤية؛ 

 –ومن ثم فقد توقفت الدراسة في البداية في مهاد نظري عند مصطلح القصة القصيرة 
دات، ثم تناولت بالتطبيق النماذج المختارة من اإلبداع الروائي في إقليم المفهوم والمحد

ثم تجمل في النهاية الخصائص الموضوعية والجمالية . المنيا والتي تمثل عينة الدراسة
التي اتفقت فيها أو اختلفت تلك النماذج مستعينة في ذلك بمفاهيم المنهج االجتماعي 

 بين الرؤية وأدوات التشكيل الفني، فقد كانت األداة والمنهج الفني، ولم أفصل تماماً
  .وسيلة لتجلية الرؤية

                                         
) (من الهيئة العامة لقصور الثقافة للمشاركة في هت إليالمؤتمر العام ألدباء مصر كانت نواة هذه الدراسة دعوة وج 
 –دية والثالثون  الدورة الحا–يحيى الطاهر عبد اهللا : دورة األديب" ثقافة الهامش والمسكوت عنه في الثقافة المصرية"

، وتبين لي ثراء الحركة الروائية في )المشهد الروائي في المنيا: (، وكان المحور الذي عنيت بالكتابة فيهم٢٠١٦المنيا 
  .المنيا وعمقها الفني، وهو األمر الذي شجعني على قراءة متأنية لنماذج هذا الشكل الفني، وولَّد فكرة هذا البحث



 

 )٣٧٨٥(

 :المفهوم والمحدداتإشكالية  –الرواية القصيرة 
بأنها فن جديد أو )  Novella  - short novel(قد توصف الرواية القصيرة 

ية وال منفصل عن الرواية بشكل عام، غير أنها ال يمكن فصلها عن النشأة الحديثة للروا
مفهومها العام، فهي توازيها، وإن تفاوتت خصائصها الموضوعية والجمالية؛ فالرواية 

وربما كان بروزها النوعي في الوقت . القصيرة موجودة بشكل متزايد منذ نشأة الرواية
  )١(.الراهن وانتشارها الواسع دافعاً للقول بحداثة هذا الفن
 األدبي هو ذاك السيل الدافق من قد تكون المشكلة التي تواجه هذا النوع

الرواية القصيرة، النوفيال، الميني رواية، " ؛ فـ يهاالصطالحات التي أطلقت عل
؛ كلها "القصرواية، القصة الطويلة، القصة القصيرة الطويلة، الرواية المضغوطة

 )(.ق على هذا النوع، وهو ما يعكس عدم استقرار المصطلحلَطْتسميات تُ

  : ومة بين توجهات ثالثة في النظر إلى هذا النوعويميز خيري د
توجه ينظر إلى هذه المنطقة الوسطى باعتبارها نتاجاً لتطور الرواية : األول

  . والقصة القصيرة معاً، وعملية التمثل المتبادل بينهما
القصة القصيرة الطويلة : توجه يرى ضرورة الفصل بين شكلين: الثاني

اس التفرقة المبدئية بين القصة القصيرة والرواية، حيث والرواية القصيرة، على أس
، بينما "الشخصية التي ال تمثل غيرها" و" االنطباع الموحد"تلتزم القصة القصيرة بمقولة 

  . النطباعات وشخصيات متنوعة ومتشعبة -مع قصرها–تتسع الرواية 
 أدبياً توجه يرى في األعمال الواقعة في هذه المنطقة الوسطى نوعاً: الثالث

ثالثاً ومتميزاً عن الرواية والقصيرة معاً، وله مراميه السردية، وأهدافه، وبنيته، 

                                         
االستجابة لروح العصر وسرعة إيقاعه؛ والرواية القصيرة شكل : وراء انتشار هذا الفن، مثلهناك بعض األسباب ) ١(

يتسق مع هذا اإليقاع، وتغير األنماط اإلنسانية والحاجة إلى التعبير عنها من خالل شكل فني يتفاعل مع تلك المرحلة،           
جماليات التفاعـل فـي القـصة    : ن الجوخحس: للمزيد راجع بالتفصيل ...  محاولة التخلص من قيود القصة القصيرة     

  .١١٤ -١١١م، ص٢٠١٦والرواية، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 
)(  في التعبير عن هذا وغيرهالمزيد من اإليضاح حول اختالف الثقافات الفرنسية واالنجليزية واألسبانية واإليطالية 

 بنية الرواية القصيرة، دار أزمنة للنشر -ي األردن وفلسطينالرواية القصيرة ف: محمد عبيد اهللا:  راجع؛النمط السردي
فقد ناقش مسألة الخلط والتشويش الذي يشوب هذا . ٢٩ -٢٦م، ص ٢٠٠٧ األردن، الطبعة األولى، –والتوزيع، عمان 

  .المصطلح في الثقافة الغربية، وتبعتها الثقافة العربية في ذلك



– 

  )٣٧٨٦(

وطريقته الخاصة في اختيار مادته، وهي طريقة مختلفة عن الرواية والقصة القصيرة، 
  )١().التراجيديا على وجه الخصوص(ويربط هذا التوجه بين شكل النوفيال والدراما 

 Hybrid Genre اً هجيناً بينياًنوعالنوع األدبي فإنه يظّل وأياً ما كان هذا 
  وال يستقّل عن الرواية بشكل عام،يجمع بين مقومات الرواية والقصة القصيرة،

وتقتضي مقومات الرواية أن يكون السرد طويالً يعتمد على اإلطناب وحشد التفاصيل 
لقصيرة على اإليجاز واإلسهاب في الوصف وتحليل المواقف، بينما تعتمد القصة ا

والتكثيف في وصف موقف أو حدث جزئي أو جانب من الحياة، وبالتالي يمكن النظر 
العمل المبدع إبداعاً " على أنه – أي الرواية القصيرة -إلى هذا الشكل الفني الهجين 

نثرياً محققاً التوازن الدقيق بين اإليجاز المعبر، وبين التوسع السردي المعمق، وهما 
عنصران يعتمد عليهما أساساً فن الرواية القصيرة، فن يستفيد بأفضل ما في فني 

هو : معاً من خصائص ومقومات، بعبارة مختصرة أدق" الرواية"و " القصة القصيرة"
  . )٢("فن توسيع اإليجاز

النوفيال باعتبارها منطقة خصبة /ويمكن النظر أيضاً إلى الرواية القصيرة
ة مع الرواية والدراما، فالنوفيال شكل من أشكال القصة القصيرة لتداخل القصة القصير

يربطه بالرواية اتساع المدى وكثرة الشخصيات ونموها النسبي، ويربطه بالدراما 
  .)٣(عنصرا األزمة والبطولة التراجيدية القائمة على نقطة تحول

وتحاول بعض الدراسات اإلشارة إلى بعض الخصائص الفنية التي تميز فن 
أن تتناول فكرة جادة أو تراجيدية تتخذها محوراً لها وفق نسق : الرواية القصيرة، مثل

تعبيري يتسق وشكل الرواية القصيرة؛ نوعية من األبطال تتجاوز الواقعة الواحدة 
والموقف الواحد المكثف، وهو ما يخلق وحدة انطباع كلي، لغة دالة معبرة؛ وصف 

 ما، إذ تتاح لهذا الفن الحركة في امتداد زمني موجز موظَّف؛ حرية الزمن إلى حد
؛ التركيز على شخصية واحدة أو حدث محدد؛ الميل إلى تقديم لحظات مهمة )٤(أطول

                                         
م، الهيئة المصرية العامـة     ١٩٩٠ -١٩٦٠ي القصة المصرية القصيرة     تداخل األنواع ف  : خيري دومة . د: راجع) ١(

  .١٢٤، ١٢٣م، ص١٩٩٨للكتاب، القاهرة، 
  .١٠٢جماليات التفاعل في القصة والرواية، ص: حسن الجوخ) ٢(
   .١٢٥تداخل األنواع في القصة المصرية القصيرة، ص: خيري دومة. د: راجع) ٣(
  .١٠٧، ١٠٦ل في القصة والرواية، ص جماليات التفاع: حسن الجوخ: راجع) ٤(



 

 )٣٧٨٧(

؛ التشابك )١(أكثر من التفاصيل المفرطة، وومضات من الفكر أكثر من التحليل المكثف
نب التفاصيل النسبي لألحداث في مستوى تعقيدها؛ ال تعتمد اإليحاء المكثف وتتج

  ...)٢(الدقيقة
غير أن بعض هذه السمات أو الخصائص قد تعبر عن أحد النمطين المتداخلين 
مع الرواية القصيرة، أضف إلى ذلك أنها تتفاوت في النصوص التي تمثل هذا النمط 
الفني، ومن ثم فإن محاولة وضع قوالب ثابتة وخصائص تنطلق منها الرواية القصيرة 

، إذ ن ورائه نتيجة التطور الدائم لألنواع األدبية وانقالبها على قوانينهاجهد ال طائل م
إن قضية النوع األدبي في األساس تخضع لتطور األنواع األدبية وتحوالتها المستمرة، 

وهكذا تنمحي فكرة النوع أمام الفكرة الفنية، وسواء أكان الكاتب روائياً أم شاعراً أم "
غل إلى حد كبير بالتزام يقيده بصورة محددة، ولكنه بالحري فاجعياً؛ فإنه لم يعد ينش

ينشغل بأن يتخذ وجهة معينة بإزاء األحداث، وسواء أكانت هذه الوجهة متعلقة بالزمن 
أم بالتحليل النفسي، فإنه لكي يحتفظ بها، ينبغي أن يلزم نفسه ببعض القواعد، ومن هذا 

  . وتلك القواعد تمثّل البنى الثابتة للنوع)٣(."يتبين أن مشكلة األنواع قد تغيرت ولم تنمح
وال يمكن إنكار أن هناك سمات مشتركة تتحقق في الروايات القصيرة مع 
الوضع في االعتبار أنه ال يمكن إغفال المقياس الكمي من حيث الحجم والطول الذي 

أن يضع الرواية القصيرة بين القصة القصيرة والرواية، ولكن المقياس األهم ينبغي 
يكون من خالل المضمون وعالقته بالبناء الفني، فالرواية القصيرة تمثل شكالً فنيا 
أقصر من الرواية، ال تتكثف فيه الحالة بقدر ما يعبر مضمونه عن رسالة سريعة 

احتواء التفاصيل المعقدة " المعيار األهم هو قد يكونومن ثم ف. تتوافق مع بنائه الفني
سواء أكان هذا الخط " ،)٤("خط قصصي واحد وأزمة واحدةوضغط المادة المتسعة في 

مرتبطاً بشخصية واحدة أم بعدة شخصيات، محصوراً في زمان قصير أم ممتداً على 

                                         
  .٣٠الرواية القصيرة في األردن وفلسطين، ص : محمد عبيد اهللا: راجع) ١(
نموذجـاً،  ألجميلة زنير   ) أوشام بربرية ( رواية   -تحليل الخطاب الميني روائي في الجزائر     : المية بوداود : راجع) ٢(

  .٤٥ -٤٢م، ص ٢٠١١ قسنطينة، الجزائر، –رسالة ماجستير، جامعة منتوري 
محمد غالب، نشرته لجنة البيان العربي، القاهرة، سلـسلة         . األدب المقارن، ترجمة د   : ماريوس فرانسوا جويار  ) ٣(

  ١٥م، ص ١٩٥٦، )٤٤(األلف كتاب 
  .١٢٨، ١٢٧تداخل األنواع في القصة المصرية القصيرة، ص: خيري دومة. د: راجع) ٤(



– 

  )٣٧٨٨(

لكن ينبغي التنبه إلى أن معيار الخط القصصي الواحد معيار . )١("مدى بضع سنين
 المعيار يحيل بالطبع  وهذانسبي غير ثابت؛ فقد تحمله رواية ال تمثل هذا الشكل الفني،

إلى المالءمة بين الشكل والمضمون؛ فالمستوى الكمي الذي يتم تناوله في هذا الخط 
  .القصصي يخضع لمعطيات الفن وتقنياته

 في إطار كون الرواية - وألن قواعد الفن تختلف عن تقنياته ال يمكن القطع 
مغايرة لما في القصة القصيرة بأنه يستخدم تقنيات السرد بطريقة -القصيرة نوعاً هجيناً 

التقنيات حاضرة بكثافة حضورها في النوعين، وكل ما هنالك أن األديب فوالرواية؛ 
يختار من هذه التقنيات ما يتواءم مع الشكل الذي سيقدم به تجربته، وال تصلح التقنيات 

يرة إلى لتأكيد الفروق بين األنواع األدبية، غير أن السمة التي تتغير من القصة القص
الرواية هي السمة ذاتها التي تتغير في الرواية القصيرة وهي اللغة السردية وانزياحاتها 
الدائمة، فمقاطع السرد التي تتكثف في القصة القصيرة يتم توسيعها في الرواية القصيرة 

فاللغة أهم عنصر ينهض عليه البناء الفني لهذه األنماط الثالثة، . واختزالها من الرواية
تركض في نظام يجسد عبقريتها، ومدى قدرتها على األداء، وإلى أي حد "ن اللغة إ

إنها . )٢("يمكن أن يرقى مستوى النسج فيها من خالل استعماالت أدبائها ومبدعيها لها
لعبة عجيبة تحتاج من يتقنها ليطوعها للفن الذي يريد من خالله أن يعبر عن تجربته 

 بها تقديم الشخصيات وعرض الحدث  التشكيل التي يتمويتسق مع هذا الشكل؛ فهي أداة
  .وتجسيد الرؤية

 إن الرواية القصيرة شكل فني يستعصي على التحديد والقولبة، شكل مرن 
 فمرونة هذا الشكل ومراوغته أمر تجعل تعريفه بالغ ؛يقبل التداخل بحكم كونه هجيناً

اسماً؛ فإن قوانين النوع تأبى ذلك؛ الصعوبة، ومهما حاول النقاد تحديد مفهومه تحديداً ح
  .  ألنها مبنية على الخرق

ويحاول البحث في مباحثه الثالثة التالية تناول ثالثة نصوص تقع في هذا 
اإلطار، ولكن من خالل جماليات التعبير الفني التي أوضحت الرؤية؛ نصوص تندرج 

                                         
م، ١٩٩٤ب والنقد، أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، تجارب في األد: شكري محمد عياد. د) ١(

  . ويطلق الدكتور شكري عياد على هذا النوع مسمى القصة القصيرة الطويلة.١٤٧ص
، المجلس  )٢٤٠(في نظرية الرواية ـــ بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة            : عبد الملك مرتاض  . د) ٢(

  ٩٦م، ص ١٩٩٨فة والفنون واآلداب، الكويت، ديسمبر الوطني للثقا



 

 )٣٧٨٩(

 فترات زمنية ت فإنفي فترة زمنية قصيرة ال تتجاوز عدة أشهر أو سنوات، وإن طال
فيها التركيز طويلة تختزل وتحذف، ويحكمها خط قصصي واحد وأزمة واحدة، ويتم 

 التركيز على يتم) عودة السندباد البحري(على الشخصية أو الحدث اإلطار، ففي 
شخصية السندباد وعالقتها بالعالم الجديد، وتستضيء الشخصية ببعض رحالتها القديمة 

يأتي السرد بصوته يكشف عن واقع قريته ) سر(لراهنة، وفي إلضاءة لحظتها ا
تاريخ مناسب (وفي . ومالبسات والدته واختفاء أبيه ثم رحلته في البحث عن شيخه

أصوات أربعة ترصد مرحلة إعادة بناء أسرة هتكتها العوامل المناخية، ) ألحزان عائلية
  )(.وحين تفقد عقلها المسيطر تبدأ رحلة البناء

  ":فوزي وهبة"لـ ) عودة السندباد البحري(ية السحرية في رواية الواقع - ١
قدراً من التداخل " فوزي وهبة"لـ ) عودة السندباد البحري(يحوي بناء رواية 

النصي بين ما هو أسطوري أو عجائبي وبين ما هو واقعي، ومن خالل النصين 
األسطوري، واآلخر التاريخيين يقدم الكاتب نصه الجديد؛ األول ينتمي إلى التاريخ 

 . ينتمي إلى التاريخ السياسي المعاصر
بالعودة ) األسطوري أو العجائبي(يخترق السرد حدود المألوف في الحدث األول 

 -غير المعروف-إلى حدث أسطوري غير واقعي لعب فيه خيال مؤلف ألف ليلة وليلة 
ألول الذي يحمله هذا هذا هو البعد ا. دوراً كبيراً في تسلية الناس وصرفهم عن واقعهم

النص باستدعاء شخصية السندباد المعروفة برحالتها السبعة الشهيرة في ألف ليلة 
 . وليلة؛ ليعود في رحلة ثامنة جديدة مع نص فوزي وهبة

 فهو واقعي ينتمي إلى التاريخ الحدث العجائبي أما الجانب اآلخر المتداخل مع
قي أواخر القرن العشرين ومطلع األلفية السياسي المعاصر، وتحديداً أحداث العراق 

ذن فالرواية تمثل اتجاه إ .الجديدة التي تغير معها نظام سياسي ليقوم محلّه نظام آخر
، حيث يمزج فيها الروائي بين التاريخي الواقعي واألسطوري )(الواقعية السحرية

                                         
) ( من حيث المعيار الكمي)عودة (تأتي الروايات الثالثة في أقل من مائة صفحة من القطع المتوسط؛ فـ ) الحجم

  . صفحة٨٤) تاريخ مناسب ألحزان عائلية( صفحة، و ٩٣) سر( صفحة، و ٩٩) السندباد البحري
)( فرانز روه "وقد صاغ . في فترة متقدمة من القرن العشرين في أمريكا الالتينية ظهرت الواقعية السحريةFranz 

Roh "         مفهوم الواقعية السحرية، وتقوم على المزج بين العناصر الواقعية والعناصر الخياليـة أو الفانتازيـة للوجـود
دد من النقاد في أمريكا الالتينيـة  وقد رأى ع . اإلنساني، والواقعية السحرية هي أكثر من أي شيء موقف إزاء الواقع          

=   الوعي األسطوري نجـد العـالم، علـى       أن الواقعية السحرية هي الوعي األسطوري، ففي      ) مهد الواقعية السحرية  (



– 

  )٣٧٩٠(

 إن).  البحريعودة السندباد(العجائبي، ومن خالل هذا المزج يقدم نصه الموسوم بـ 
 يعود من جديد إلى الحياة، ولكنه يعود إلى عالم مغاير تماماً -في الرواية–السندباد 

؛ لذا فإن الكاتب يخاتل )الرحلة الثامنة(للذي كان يعيش فيه؛ ليبدأ فيه رحلته الجديدة 
، حين يشير إلى ألف ليلة وليلة )اإلهداء(القارئ مع عتبة النص الداخلية المتمثلة في 

  ):شهريار(وبطلها ) شهرزاد(وراويها 
... إلى الخيال والمتعة في ألف ليلة وليلة وإلى شهرزاد التي أحبها شهريار "

  .."وأحببناها معه
  :ثم يضع الكاتب في صفحة مستقلة عتبة أخرى موازية لصفحة الغالف

  الحكاية الثامنة من حكايات السندباد البحري وهي السفرة الثامنة
القارئ يتصور أنه سيقرأ حكاية جديدة من حكايات شهرزاد وهو ما يجعل 

التي وردت في نص ألف ليلة وليلة، أو رحلة من رحالت السندباد البحري بمخاطرها 
ويتحقق هذا التوقع أكثر لدى من يطالع . وأهوالها وما تحققه من متعة اإلثارة والتشويق

ية، وبخاصة التاريخ المصري روايات فوزي وهبة، فهو مولع بكتابة الرواية التاريخ
غير أن النص الروائي أو المبنى الحكائي يكسر أفق التوقع ). التاريخ الفرعوني(القديم 

 يرصد الكاتب من خالله التاريخ المعاصر ، ليجد وجهاً معاصراً للسندباد؛ القارئلدى
 عالمواض في بعض ألحداث العراق في نمط حكائي غير تقليدي، وإِن اتّسمت اللغة

  .ببساطة التعبير
 على غير المعتاد في الرواية  السندباد البحري رحالتتبدأويتعمد الكاتب أن 

من البر، وليس البحر؛ ليحقق بذلك قدراً من االتساق مع الحدث األسطوري المستدعى؛ 
  .   أيضاً- فعودته عجائبية، وانطالقته من البر إلى البر عجائبية 

                                                                                                     
فبعث المـوتى،   . الرغم من امتالئه باألسرار؛ فإنه مفهوم، فليس ثمة أي حدث مفاجئ، أو أي حدث ليس له تفسير                =

 أو نباتات أو العكس، والتطابق بين الكون والمكان، وأبدية اللحظة، والحشر، كل هـذا          ومسخ األشخاص إلى حيوانات   
وبعضهم قال إن هذا ما هو إال مسمى التيني أمريكـي       . وهذا ما أطلق عليه النقاد الواقعية السحرية      . شيء عادي جداً  

: حامد أبو أحمـد : من التفاصيل راجع لمزيد  ). كاستخدام بعض العناصر الخيالية في ألف ليلة      (لظاهرة قديمة عالمية،    
  . م٢٠٠٩الواقعية السحرية في الرواية العربية، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 



 

 )٣٧٩١(

 بشكل واضح في ا أسهممحورينل التركيز على تم دراسة الرواية من خالتوس  
 السارد، واإليقاع المكاني/الشخصية: (مابناء السرد والتعبير عن رؤية الكاتب، وه

  ).رتداد الزمنيواال
يتخذ الكاتب من شخصية السندباد بطالً لروايته وسارداً في الوقت ذاته؛ ورواية 

 وهو الشخصية ،لسرد الفانتازياألحداث من منظوره وسيلة ناجحة للتعبير عن هذا ا
 وفق ما يتصور أن يكون، ومع خطابها الذاتي في مطلع - الدينامية الرئيسة في السرد 

الرواية يبدأ القارئ في تصور الحدث من خالل عشرة فصول متتابعة ومعنونة؛ إذ 
يستيقظ السندباد على صوت دويٍّ هائل تنشق به الحفرة التي كان راقداً فيها، وتدب 

 –  ليتذكر رقدة مماثلة- في تناص بين مع قصة فتية أهل الكهف-  الحياة في جسده
 في رحلته الرابعة حين دِفن حياً مع زوجته التي ماتت، على - استطاع أن ينجو منها

غرار عادة أهل المدينة التي تزوج منها، إذ كان من عاداتهم أن يدفن الحي من 
ثم يخرج السندباد من . يمد بطعام يكفيه مدة يسيرةالزوجين مع اآلخر حين يموت، و

تلك الحفرة في الفصل الثاني، ليعثر عليه العميد قاسم أحد رجال الجيش العراقي فترة 
أحداث التدخل األمريكي في العراق، وبعد أن يستنكر هيئته؛ يتعرف إليه، ويصطحبه 

مذِهل بالنسبة له، فهو ال يعرف إلى بيته، ويبدأ من تلك اللحظة معرفة العالم الجديد ال
، ويجري ...)فزيون والطائرة والثالجةيالسيارة والتل(أي شيء من مستجدات هذا العالم 

فزيون، يعِرف من خاللها العالَم عودة السندباد، وأنه ما زال حيا، ويلتقي يمقابلة مع التل
) دار السالم(م بغداد الرئيس العراقي صدام حسين، ويقيم في دار الضيافة، ويزور معال

ويدعى السندباد إلى زيارة هيئة األمم المتحدة، ويلتقي أمينها . وبعض المدن العراقية
، ويلقي كلمة في هيئة األمم يسمعها العالم كله، يندد فيها بأحداث العراق )كوفي أنان(

 على للقائه، ويخبره أنه سيعمل) جورج بوش(وفلسطين، ثم يدعوه الرئيس األمريكي 
إقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، ثم يزور السندباد بعض معالم أمريكا، 
ويحدث تفجير مبنى التجارة العالمي أثناء زيارته له؛ فيقطع السندباد رحلته؛ ليعود إلى 

ويدعو الرئيس العراقي . بغداد مقرراً أن يتوب عن السفر في البر والبحر والجو
وتتوالى األحداث، .  مرةً أخرى للحديث حول رحلته األخيرة إلى أمريكاالسندباد لزيارته

حتى يبدأ الهجوم األمريكي على العراق، ويفقد السندباد العميد قاسم وأسرته؛ فيحزن 
لذلك كثيراً، وتدخل الدبابات شوارع بغداد حاملة العلم األمريكي، ويتم تحطيم تمثال 



– 

  )٣٧٩٢(

لط األمور أمام عيني السندباد يقرر العودة وحين تخت. الرئيس العراقي صدام حسين
  .   مرة أخرى إلى الحفرة التي خرج منها
محاولة إلعادة ترميم الواقع، وكشف زيفه  يبدو بناء الشخصية في الرواية

، إذ لم تظهر )السندباد(وتناقضه، لكن الكاتب لم يفد كثيراً من ثراء تلك الشخصية 
 كما - األحداث وتطورها وفق قدراتها العجائبية ديناميتها بشكل كبير لتسهم في تحول

وردت في نص األسطورة، وكانت عودته للحياة مرة أخرى في قالب سرد درامي هو 
وقد مثَّل توظيف شخصية السندباد في الرواية نموذجاً . الحدث المبدع من ِقبل الكاتب

اث لتعبر عن الواقع الشخصية التي يستوحيها الكاتب من التر"للشخصية التعبيرية، تلك 
الحاضر، معتمداً على التوظيف الجزئي للبنية التراثية، وعلى التحام هذه الشخصية 

 فقد اعتمد الكاتب على بعض البنى الجزئية )١(."باألنا الجماعية بغية تحقيق الخالص
الموجودة في نص الليالي لتكون منعطفاً سردياً يعود إليه السندباد كلما تالحم أكثر مع 

لواقع، وقد عكس هذا التوظيف استنكار السندباد لهذا الواقع، بمحاوالت يائسة لتغييره، ا
  .وحين ال يفلح في ذلك يعود إلى عالمه القديم

وبدت طريقة رسم شخصية السندباد متواءمة مع جهلها بالواقع الجديد بالنسبة 
 من تطور لها، ومنسجمة مع لغتها التساؤلية التي تتعجب فيها من كل ما حولها

 يشهد تكنولوجي وتقدم حضاري ال ينسجم مع ما تراه من عالم همجي متوحش،
صراعات محتدمةُ تُكرس من فكرة البقاء لألقوى، فيأتي القوي على الضعيف، والغني 

  والتكنولوجيعلى الفقير، وهو ما يشكل عالقة عكسية بين تطور المستوى العلمي
 فإن السندباد حين ييأس من هذا الواقع فإنه يقرر ومن ثم. وتردي العالقات اإلنسانية

العودة إلى الحفرة التي خرج منها، وهي قفلة جيدة للحكاية، وإن كانت تمثّل في الوقت 
ذاته موقفاً سلبياً وفراراً من المواجهة والتحدي، لكنها في الوقت نفسه كانت تعبيراً عن 

 مواجهته، وبالتالي تتوافق مع حالة من حاالت اليأس، وتردي الواقع، والعجز عن
  .  في النهايةيأتي كما س–مذهب الواقعية السحرية 

                                         
، )١٩٨٦ – ١٩١٤( دراسة نقدية -العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر      : مراد عبد الرحمن مبروك   . د) ١(

  ٣٨م، ص١٩٩١دار المعارف، القاهرة، الطبعة األولى، 



 

 )٣٧٩٣(

األول خرج منه . بغداد، وأمريكا: وتقع أحداث الرواية في مكانين اثنين هما
 غير محددة مبهمةوثمة أمكنة . ، والثاني شهد رحلته الثامنة وبدأ حياته الجديدةالسندباد

  .ي رحالته السبع السابقةتعود إليها ذاكرة السندباد ف
تشهد بنية المكان في الرواية إيقاعاً ملحوظاً، حيث تتناوب مع البنية الزمنية بين 

 في السرد  Rhythmواإليقاع. بداية السرد ونهايته، وانتقال الشخصية عبر الزمن
 السرد؛ وعلى نحو أكثر عمومية، أي نموذج للتكرار  speedنموذج متكرر في سرعة"

ومن هنا . وتنوع التكرار هنا قيد مهم، لئال يتحول إلى قالب نمطي رتيب. )١("المتنوع
فليس لإليقاع مفهوم ثابت ومحدد؛ فهو ال يختص بالشعر وحده أو الموسيقى، وإنما 

يغدو تنسيقاً خاصاً "تتعدد أنماطه وأشكاله وفق المجال الذي يتم فيه توظيفه، حيث 
جماليين، وتحكمه قوانين التشكيل الفني؛ وبذلك لمكونات العمل يصدر عن وعٍي وقصٍد 

ال ينحصر اإليقاع في مفهوم صوتي، بل يمتد ليشمل النظام الذي تنتظم بموجبه عالقات 
األجزاء والعناصر، وتقوم في ظله بوظائفها التشكيلية والبنائية، محققة في النهاية عمالً 

 هنا في المكون البنائي للنص؛ ليسهم وبالتالي يدخل اإليقاع. )٢("فنياً منسجماً ومتماسكاً
وسيقتصر هنا على ما يمس المكان في ارتباطه . في ترابطه وتكامل عناصره الجزئية

  .بالزمن في السرد
  : من خالل مستويين)عودة السندباد البحري ( المكاني في روايةيقاعيتحقق اإل

  .بداية النص ونهايته: األول
  .التفاعل مع الواقع العجيبوعي السندباد وذاكرته و: الثاني

في المستوى األول يبدأ نص الرواية من مكان واحد تخرج منه شخصية 
السندباد، وفي نهاية الرواية يعود السندباد إلى المكان نفسه الذي بدأت منه /الحدث

  .أحداث الرواية لتتحقق فاعلية اإليقاع المكاني المرتبطة بشخصية السارد
 معهلنص السردي يخبرنا السارد بحدث جلل انفجرت في أول ظهور للمكان في ا

  :السندباد في بداية الرواية/الحفرة التي خرج منها ليبدأ حياته الثانية، حيث يقول السارد

                                         
م، ٢٠٠٣قاموس السرديات، ترجمة السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، الطبعة األولى، : جيرالد برنس) ١(

     ١٧٠ص 
 بالغة السرد عند إدوارد الخراط، الهيئة العامة لقصور الثقافة،          –شعرية االختالف   : شكري الطوانسي . د: راجع) ٢(

    . ٩٩م،  الجزء األول، ص ٢٠١٥األولى، القاهرة، ، الطبعة )٢٣٢(سلسلة كتابات نقدية 



– 

  )٣٧٩٤(

صوت دوي هائل حدث أعقبه اهتزاز األرض بشدة وفي ذات اللحظة دبت الحياة (
بربشت عيني . ..سته غير مصدق والعجب العجاب يسيطر على نفسي في جسدي تحس

إلى .. رأيت بقايا دخان يتصاعد إلى أعلى ... جلت بهما في المكان الموجود فيه .. 
  ..شعرت برطوبة المكان تسري في عظامي.. حيث توجد فتحة ينفذ منها الضوء 

  تساءلت أين أنا اآلن؟
عدلت من رقدتي تمكنت من إسناد ظهري إلى جدار الحائط وبدأت أتنفس بعمق 

  : الذي طرحته على نفسي)(على السؤالورحت أجيب 
هذه الحفرة تشبه القبر الذي نزلت فيه قرب نهاية الرحلة الرابعة التي قمت بها مع "

 إنني ، أموات أو أموات أحياء حولك يا سندباد يا بحريدفارق واحد وهو عدم وجو
 أتذكر تماماً اآلن هذه الرحلة وما حدث لي في الجزء األخير عندما وصلت إلى

  )١(...)الجزيرة التي تشتهر بزراعة الفلفل وتقابلت مع أهلها وملكها
رحلته إلى تعود ، وثم يسرد السندباد قصة الحفرة المماثلة التي سبق أن رقد فيها

أحد الزوجين إذا مات الرابعة، حيث كان من عادات أهل المدينة التي تزوج منها أن 
 في قبرها الذي يشبه  حيالسندباد دفنوه معهايدفَن معه اآلخر حياً، وحين ماتت زوجة ا

لتربط  ؛تلك الحفرة التي خرج منها، حتى تمكن من الخروج عن طريق ثقب في الجبل
 بمشاهدته وتتوالى األحداث في الرواية. الذاكرة بين المكانين؛ فيولّد السرد إيقاعاً جديداً

 ويقرر العودة إلى ، المتردي حتى ييأس السندباد من هذا الواقعمآسي العراق وفلسطين،
  :الحفرة ذاتها مرة أخرى في نهاية النص

ومع ... لم أعد أعرف أين الحقيقة في كل ما يجري.. اختلطت األمور أمام عيني(
قرب أفول الشمس أخذت أعدو وأعدو وأعدو بكل ما لدي من قوة مبتعداً عن الميدان 

  ..وعن الجموع الغاضبة
نضوت الثياب عن ..  التي خرجت منها ذات يوم ولما وصلت إلى فتحة الحفرة

جسمي وتخلصت من عمامتي ودخلت إلى أعماق الحفرة كيما أتوارى فيها وأنسى ما 

                                         
) (أجيب عن السؤال: هكذا وردت في نص الرواية، والصواب .  
 .٩، ص م٢٠٠٦ دار حراء للنشر والتوزيع، القاهرة، ،)رواية(عودة السندباد البحري : فوزي وهبة) ١(



 

 )٣٧٩٥(

عانيته من أهوال وما رأيته من مخاطر وشرور في ظل مدنية وحضارة القرن الحادي 
  )١(..)والعشرين

 الزمني يقاع في اإل المكاني بين بداية النص ونهايته يتم معه تواٍزيقاعإن اإل
، إذ لم تستطع عيناه مواجهة )٢(والحدث، فالسندباد خرج من حفرته في الصباح الباكر

 لذا ؛نور الشمس التي تعادل الحقائق القادمة التي ستبدأ معرفته بها في واقعه الجديد
لذي خرج عارياً كما كان مدفوناً في تلك الحفرة، وبدا عريه موازياً لجهله بهذا العالم ا

وفي نهاية الحدث يعود إلى الحفرة ذاتها قرب أفول الشمس . بدأ يرتديه شيئاً فشيئاً
إيذاناً بأفول السرد؛ ليغلق ليتوازى العنصر الزمني مع المشهد الضبابي المعتم، وكان 

يقرر التخلص من هذا الثوب الذي فعينيه عما رأى من مخاطر وشرور؛ السندباد 
القريب المؤلم؛ إنه يري أن يتجرد من كل صلة تربطه بهذا ارتداه ليتخلص من ماضيه 

  .الواقع أو تُذكِّره به
يعتمد السرد على النسق الزمني ) وعي السندباد وذاكرته (وفي المستوى الثاني 

المتقطع الذي ال يبقى معه السرد على وتيرة واحدة، حيث اختار الكاتب نقطة تأزم 
اث، وهي لحظة خروج السندباد من الحفرة التي درامي وسط المحكي بدأت منها األحد

كان راقداً فيها منذ رحلته السابعة، ليبدأ من تلك اللحظة رحلة جديدة يفصل بها بين 
 ،عن عالمه األول) السندباد(ى السارد عالمه القديم وعالم جديد غير مألوف، وال يتخلّ

، )االرتداد/ االسترجاع(لتقنية فهو يعود إليه كلما رأى شيئاً يذكِّره به، في توظيف جيد 
يتم قطع التسلسل الزمني لألحداث المسرودة للرجوع إلى لحظة ماضية وقع فيها حيث 

  .حدث ما أو بعض األحداث
 وفي هذه اللحظة التي يعود فيها السندباد من زمنه الحاضر إلى ماضيه ينطلق من 

لمتتابعتين ومزج الحاضر مكان معاصر إلى مكان تراثي قديم؛ ليتم توليف اللقطتين ا
بالماضي؛ لذا يأتي االسترجاع لوظيفة أساسية في السرد، وهي تشابه حدثين أحدهما 

وفيما يلي جدول . حاضر أمام عينيه، واآلخر ثاٍو في ذاكرته، يستدعيه الحدث اآلني
يبين االسترجاعات الزمنية المتصلة بالماضي في مقابل الحدث اآلني الذي يشير إلى 

  : أو شخصيةختلف عن األولمكان م
                                         

 .٩٩ المصدر السابق، ص)١(
    ١٧المصدر نفسه، ص ) ٢(



– 

  )٣٧٩٦(

الرحلة في   االسترجاع الزمني  الحدث اآلني  م
الرواية ونص 

  )(الليالي

الصفحة 
  في الرواية

الحفرة التي خرج منها   ١
  في رحلته الثامنة

  ٩  الرابعة  القبر الذي دِفن فيه مع زوجته

رؤية مقابر بغداد   ٢
  وحطامها

  ١٧  السابعة  المدينة التي نزل فيها ويطير أهلها

استنكار جنود الجيش   ٣
  العراقي لهيئته

استنكار أهل جزيرة القرود له حين 
  رأوه بعد غياب

  ٢٨  الثالثة

البانيو في شقة العميد   ٤
  قاسم

  ٣٩  _____  الحمام العام في مدينة بغداد

قدومه على الرئيس   ٥
  العراقي

  ٤١  السادسة  قدومه على الخليفة هارون الرشيد

  ٥٢  الخامسة  طائر الرخ  قجسم الطائرة العمال  ٦
إقالع الطائرة في رحلته   ٧

  إلى أمريكا
  ٥٤  الثانية  تعلقه بطائر الرخ في السماء

رؤية البيت األبيض في   ٨
  أمريكا

  ٥٩  الثانية  رؤية بيضة الرخ العظيمة

رؤية الحاملة البحرية   ٩
  للطائرات في أمريكا

حوت البحر الذي ظنه ومن معه 
  جزيرة

  ٦٥  األولى

ب مترو األنفاق في ركو  ١٠
  نيويورك

  ٦٧  األولى  نزوله في سرداب تحت األرض

كما هو واضح لم يترك الكاتب رحلة من رحالت السندباد السبعة إال وظفها في 
ومن ثم فإن االسترجاع ؛ )(الفضاء السردي اتساقاً مع تشابه الحدثين بين القديم والجديد

                                         
) (  طابق إشارات الكاتب لرحالت السندباد مع ما ورد في نص ألف ليلة وليلة، طبعة المطبعة والمكتبـة               تم مقارنة ت

   ١٢٢ -٨١م، المجلد الثالث، ص ١٩٥١السعيدية، القاهرة، 



 

 )٣٧٩٧(

ندباد جسم الطائرة العمالق في مطار بغداد يعتمد على فعل الذاكرة، فمثالً حين يرى الس
  :يتذكر طائر الرخ العظيم الذي رآه في رحلته الخامسة

جاءت اللحظة .. جسم الطائرة العمالق واقف على األرض في مطار بغداد الدولي(
التي أبدأ فيها رحلتي الثامنة لبالد العجائب أمريكا التي لم تكن موجودة على أيام أمير 

أندهش من رؤية الجسم العمالق والصوت الهادر الصادر ...ون الرشيد المؤمنين هار
 شكل الطائرة بجناحيها وصوتها يعودان بي إلى ما حدث معي في الرحلة الخامسة .منه

عندما غربت الشمس عنا وأظلم النهار وصارت فوقنا غمامة أظلم الجو منها فرفعنا 
نا أجنحة الرخ هي التي حجبت عنا رؤوسنا فنظرنا الذي حال بيننا وبين الشمس فرأي

  )١(...)ضوء الشمس
وحين يرى البيت األبيض في أمريكا يتذكر بيضة الرخ العظيمة التي عاينها في 

 إن السندباد حين يرى شيئاً جديداً بالنسبة إليه؛ فإن وعيه يعود إلى أقرب .رحلته الثانية
 فيعود إلى ماضيه اً أم حدثاً، سواء أكان مكاناً أم شخصاألشياء المألوفة في ذاكرته،

منها ما يقيم به عالقة مع حاضره عبر استدعاء تلك ورحالته السبع السابقة يستدر 
 ليحدث توليف بين اللقطتين اآلنية ؛اللقطات والصور التي اختزنتها الذاكرة من الماضي

نصر المزدوج تقديم العالتي تراها العين الباصرة، والماضية التي تقبع في الذاكرة، ويتم 
في حياة السندباد في وقت واحد، أي الحياة الخارجية التي يعاينها والحياة الداخلية التي 

فيحيلها السرد إلى مشاهد بصرية ماثلة أمام تشكل تجاربه السابقة التي تسكن مخيلته، 
في هذه الحالة يدخل الخطاب السردي في عالقة جدلية مع الزمن ومع "وعين المتلقي، 

 يخضع لتكرارية تخالف – حينئذ –؛ فالزمن )المسؤولة عن التكرار واالستعادة(رة الذاك
وعلى هذا األساس يصبح التكرار السردي إعادة صياغة وتصوير للزمن ... طبيعته

وفق نظام معين، تؤسس بناء خاصاً لتجارب اإلنسان ووجوده عبر الزمن، تستعيد 
؛ لذا يمكن أن نعد )٢("قدره/ توقع مصيرهأوضحها وأخصها وأخصبها، وتستعين بها في 

                                                                                                     
) ( وظف الكاتب اللغة نفسها الموجودة في نص الليالي، بل إنه اعتمد في كثير من األحايين على مفردات السرد القديم

  .حتى بعض األشعار الموجودة في النص األصلنفسها، 
    . ٥٢عودة السندباد البحري، ص: فوزي وهبة) ١(
    . ١١٢شعرية االختالف، الجزء األول، ص : شكري الطوانسي. د) ٢(



– 

  )٣٧٩٨(

تلك االستعادة بحثاً عن مرفأ أمان بالنسبة للسندباد وتجربة جديدة يعيد فيها قراءة 
  .ماضيه واكتشاف واقعه الجديد

 بين الحاضر والماضي، يشكل كل منهما لوحة سردية ج يتزاوإن السرد في الرواية
اقعية، والثانية أسطورية؛ فيتشظّى الزمن، مستقلة، أو لقطة مشهدية مستقلة، األولى و

 بشقيه الزمني والمكاني وظيفته األساسية في يقاع ليؤدي اإل؛ويسترجع السارد ماضيه
وهو ما أكسب السرد ، الربط بين حدثين متشابهين، وزمنين مختلفين، ومكانين مختلفين

 بعداً بصرياً السرديى المتخيل تنوعاً ملحوظاً في اإليقاع قلَّل من رتابة السرد، وأعط
  .  اللقطات المتنوعةمن خالل تتابع تلكماتعاً 

 المكاني أثره البين في التعبير عن أحداث يقاع كان لتوظيف الكاتب تقنية اإللقد
الرواية المؤلمة بالنسبة للسندباد، والربط بين أفكار النص وعناصره المتشيئة على مدار 

 المكان المحوري لتولّد ظيف الجيد، والكشف عنالسرد، ومعانيه الكامنة خلف هذا التو
األحداث بالعودة إليه في نهاية السرد، والتوليد الداللي لكل حدث، وبدت كل لقطة 

؛  ليتحقق معها االنسجام والترابط النصي تعبيراً عن مشاعر وحاالت وجدانية مختلفة
  .  بين بداية النص ونهايته

يالي شهرزاد في نص ألف ليلة؛ ليكون شاهداً وهكذا يبدأ النص بمغادرة السندباد ل
وقد يؤول اختيار .  حتى يقرر في النهاية أن يعود إلى عالمه القديم،على فساد العالم

الكاتب عودة السندباد إلى حياته القديمة مرة أخرى بأن المشكلة نفسها لم تأخذ طريقها 
وهل كان الواقع .  اقعإلى الحل في الواقع، فكان غيابه معادال لغياب الحل في الو

بحاجة إلى قدرات خارقة إليجاد حل لمشكالت العالم المستعصية؟ الحل هنا لن يكون 
واقعيا، ليس ألنه يتجاوز حدود المألوف، بل ألنه يتنافى مع مذهب الواقعية السحرية 

ال "الذي ال يبحث عن حلول، وإنما عن تفسير الواقع وفك طالسمه، فالواقعية السحرية 
 سلوك اإلنسان بالتحليالت االجتماعية، وال تخضع للشروح المنطقية وال تبرر

االجتماعية، وتتفادى عالم ما وراء الطبيعة، بل يتمثل هدفها في التقاط األسرار التي 
 .)١("تختفي تحت مظاهر الواقع في محاولة لفك طالسمه

                                         
              م، ١٩٨٠منهج الواقعية فـي اإلبـداع األدبـي، در المعـارف، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،         : صالح فضل . د) ١(

    . ٣٠٠، ٢٩٩ص 



 

 )٣٧٩٩(

: ساني بوجهينوإذا كان الكاتب قد استقى مادته في السرد من منابع التاريخ اإلن
ماٍض وحاضر؛ فقد شكّل النص كما هو واضح نمطاً تجريبياً تم فيه تهجين الواقع 
المؤسف مع الماضي الثري؛ ليعيد تصور التاريخ اإلنساني ويكشف عن زيف الواقع، 
ويجرده من قناعه الحضاري؛ لذا فقد كان توظيف الشخصية األسطورية هنا ال للتغني 

لتحم بالواقع متفاعلة مع حوادثه، أو يقدم من خاللها الواقع، بحثاً عن بأمجادها، وإنما لت
 .تحقيق قيم العدل والحق والحرية

محمد عبد الحكم "لـ ) سر( روايةتداخل النصوص والتجريب الصوفي في  - ٢
 ":حسن

إن الرواية أكثر األشكال األدبية انفتاحاً على األنواع والفنون األخرى؛ حتى إنها 
 ليوم أم اآلداب وجامع نصوصها لما تحويه من شمولية وقدرة فنية على استيعاب ا"تعد

مختلف األنواع واألجناس األدبية والفنية والخطابية األخرى، وذلك بفضل قدرتها على 
التقاط األنغام المتباعدة والمتناظرة والمركبة إليقاع عصرنا بواسطة طبيعتها الشمولية 

ا النسيج الروائي الذي يجمع بين عناصر مختلفة، وغالباً ما والحوارية التي ينطوي عليه
تبتلع الرواية الواحدة األنواع األدبية والمعرفية األخرى جميعهما تقريباً؛ ما يجعلها 
جنساً مراوغاً يخلق جدالً أجناسياً شائكاً، فهي ال تمتلك قوانين قارة ومقدسة وقواعد 

استيعاب مختلف األشكال التعبيرية على  قائم شكل تعبيري"؛ إنها )١("ثابتة ال تتزحزح
األخرى، وبنيتها ليست ثابتة ومنتهية، بل هي سيرورة تحول وتحويل تنمو وتتطور 

. )٢("بتفاعل مع تطور المجتمع البشري، وبتفتّح على كل المستجدات والمتغيرات
التجريب، تمتلك من المقومات الفنية ما يجعلها قادرة على فتح آفاق وبالتالي فإنها 

  .وإعادة تشكيلها المستمر بمرونتها الفنية وتفاعلها العميق مع تطورات العصر
نموذجاً فنياً بديعاً لإلفادة  نوكَلتُ "محمد عبد الحكم حسن" لـ )سر(وتأتي رواية 

 فنص الرواية يحوي قدراً كبيراً التي أتاحها انفتاح الجنس الروائي، من تلك اإلمكانات
واستطاع الكاتب من خالل ، متقَن بشكل المتن تم توظيفها داخل من النصوص التي

                                         
      م، ٢٠١٦العتبات النصية في رواية األجيال العربية، دار المنهل، العراق، الطبعة األولـى،             : سهام السامرائي  .د) ١(

  .٣٣ص 
            م،١٩٩٦ المغرب، الطبعـة األولـى،   – أسئلة النقد، شركة الرابطة، الدار البيضاء   –أسئلة الرواية   : محمد برادة ) ٢(

  .٥٨ص 



– 

  )٣٨٠٠(

التفاعل السردي لتلك النصوص مع البنية اللغوية للنص التعبير عن األزمة اإلنسانية 
لشخصية مهمشة منبوذة في مجتمعها، وأطّل من خالل منظور تلك الشخصية على 

عن حاجة النفس اإلنسانية إلى منظومة من القيم االجتماعية المهترئة في الواقع، وكشف 
ومن ثم يعتمد السرد على الخطاب . تطهيرها في رحلته للبحث عن ذاته أو شيخه

  .، فيستمد منه معانيه ومرتكزاته)١(الصوفي للتعبير عن هذه الحالة وتقديم تلك التجربة
إلـى حـد      تدقّ الداللة  نص محمد عبد الحكم   التجربة الصوفية في    بتأثير من   و
باعد األحداث، ويتشظى السرد، ويتصدر النص عبارة تشير إلى تفكك أحـداث          بعيد، وتت 

فاليوم ينط فـي  .. رتّب كما شئتَ وابدأ  (النص، والدور المنوط بالقارئ الستجالء معانيه       
، ويحتـوي   )النص (-١وتُمثِّل القسم األول من الرواية المرقم بـ        ). دائرة سيرك نارية  

). ل، هوية، مقام البوح، عندما صـرخ النخيـل        سطور من صفحة الرم   : (أربعة فصول 
شيخ، مرثية للعـم،    (ويحتوي سبعة فصول    ) في فراغ النص  " ِسر"ما قال   (والقسم الثاني   

) ِسـر (وتشير أحداثها إلى طفل صغير   ). البحث عن الشيخ، حاجز، وصية، قفزة، حيرة      
سـم أبيـه،    يسرد الكاتب على لسانه، يشغف األبوان بقدومه بعد صبر طويل ليحمـل ا            

ويحرم به العم من ميراث أخيه، لكن الفرحة لم تكتمل، إذ يـصير الولـد كـسيحاً، ال                   
تتحرك فيه سوى عينين ال تستقران على شيء، ويضيع حلم األب، ويهيم على وجهـه                
هرباً من رؤية ابن لم ينتظره بهذا الوضع، فيلوذ إلى بائعة الفجل التـي هـدد أم سـر                   

ي في لياليها أوجاعه وأحزانه، ويتخلـى عـن كـل شـيء، حتـى               بالزواج منها؛ ليخف  
وتلوذ األم بكل ما تُخْبـره      . مصاريف البيت، ثم يسافر إلى الخارج؛ ليعود أشالء ممزقة        

من طقوس وتعاويذ تأمل أن تدب في ابنها الحركة ليسير كبقية األطفـال دون جـدوى،                
 وتـؤمن األم بقـدرها،      .حافظي على األمانـة   : حتى يهمس فيها صوت يغيب صاحبه     

ويتوقف نمو األحداث لرصد تعلق سر بشيخه، حتى يغيب االبن عن األم فـي ميـدان                
م منشغالً بأوراده وتراتيله، يبحث عن شيخه الـذي غـاب عنـه،             ٢٠١١التحرير يناير   

  ):حيرة(سر في فصل / وتبحث عنه أمه لتنتهي الرواية بصوت الراوي
سح لي مكاناً في حجم قـشة، أتطـوح وال          يا ليت شيخي يرق اليوم لحالي، يف      (

  ...ال أفيق.. أفيق
                                         

)  كتاب التجليات، األسـفار الثالثـة      ( من األعمال البديعة التي استمدت التجربة الصوفية شكالً ومضموناً رواية            )١(
  .م١٩٨٣للروائي المصري جمال الغيطاني، وصدرت عام 



 

 )٣٨٠١(

  .)١()أنا الغارق في بحار دهشتي وجحيم األسئلة
 ويقدم السرد بعض األنساق الثقافية للتهميش االجتماعي مـن خـالل  بعـض        
القصص المطمورة في عالم القرية المليء بالحكايات والخرافات وجرائم الليل وجحـيم            

  .الظلم
تداخل النصوص، و الصورة : ( النص من خالل محورين هما وستتم دراسة

  ). السردية
محمد عبد الحكم حسن فـي روايتـه   بها استعان تتنوع مصادر النصوص التي     

فيها الشعري مع النثري، والـديني مـع الـصوفي، والتـاريخي مـع          فيتداخل   ،)سر(
ني، الحـديث النبـوي   النص القرآ (:إجمالها فيويمكن    ... المعاصر، واألدبي مع غيره   

أحـزاب  الشعر الـصوفي،    : " التراث الصوفي  ، والحديث الشريف، الشعر العربي القديم   
، أضف إلى   )التراث النثري ،  ، الموروث الشعبي  "، مقوالت المتصوفة  الصوفية وأورادهم 

تلـك  غيـر أن    . ذلك شعر الكاتب ذاته الموظف داخل النص بنمطيه العامي والفـصيح          
 رغـم   ،، وصارت ال تنفـصل عنـه      سرد أساسية التحمت مع ال    بنة لَ  صارت النصوص

             حرص الكاتب على اإلشارة إلى هوية هذه النصوص في حاشية المتن الروائي، غير أن 
 تفِقد النص مغـزاه وداللتـه، فقـد خـضع     السرد وييضِعفانتزاعها من سياق السرد   

لكاتـب تلـك    حيث لـم يقـدم ا     ،   فيه ت وانصهر النص الروائي  لبنية   ة الوافد وصالنص
 حتـى   النصوص وغيرها بتذويب معالمها أو تحطيم بنيتها، وإنما خضعت لهوية النص،          

المـزج  " أي -" M. Bakhtineميخائيل بـاختين " كما يسميه -خلقت حالة من التهجين 
بين لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، والتقاء وعيين لغويين مفصولين داخل سـاحة             

ويولِّد هذا المزج الفنـي نـسقاً مـن         . )٢("ن يكون التهجين قصدياً   ذلك الملفوظ، ويلزم أ   
التهجين  اهذنجاح  ، و المتفاعالت النصية تثري السرد وتعمق دالالته التعبيرية والجمالية       

 إلـى براعـة المبـدع       -أيضاً– عودي بل،  حسبرجع إلى طبيعة النوع أو مرونته ف      يال  
ر بهـا   بياتها وتوظيفها فنياً في نصه؛ ليع     وقدرته على اإلفادة من النصوص األخرى وتقن      

  .جديداً للنص عن تجربته بحيث تضيف بعداً

                                         
  .٩٣م، ص ٢٠١٣، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، )رواية(سر : محمد عبد الحكم حسن) ١(
محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة         : الخطاب الروائي، ترجمة     :ميخائيل باختين ) ٢(

  ١٨م، ص ١٩٨٧األولى، 



– 

  )٣٨٠٢(

  : ويوضح الجدول التالي النصوص المستدعاة ومرات ورودها ونسبتها
  النسبة  عدد مرات الورود  النص

  %٣٦  ١٨  القرآن الكريم
  %٣٦  ١٨  التراث الصوفي
  %١٤  ٧  الشعر العربي

  %٦  ٣  الموروث الشعبي
  %٤  ٢  لحديث النبويا

  %٤  ٢  أقوال نثرية
    ٥٠  مجموع النصوص

ويعتمد التداخل النصي في الرواية على مستويين أساسيين، أولهما االستنـساخ           
النصي باإلحالة إلى مصادر تلك النصوص، كما هو وارد في الجدول السابق، وثانيهمـا     

حاجاته الفنية فـي الروايـة،   االستلهام والتماهي، وذلك وفق ما يقتضيه المقام السردي و        
وأمثلته كثيرة للغاية في الرواية، إذ ال تخلو منه صفحة تقريباً، ويأتي الـنص القرآنـي                

ونسوة يقطعن أيديهن وهـن   : (أيضاً في صدارة تلك النصوص، من أمثلة تلك التعبيرات        
 وعـاقرات ... ومذياع يصب أخبار الكون ويجدلها حباالً من مـسد     ... يصحن حاشا هللا  

  .)١(...)يصككن وجوههن ويضحكن
وحين تأتي هذه النصوص عن طريق االستنساخ؛ فـإن هـذا يكـسب الـنص            
خاصية فنية؛ فاستلهامها بتحويل دوالها إلى قالب يتماهى مع السرد قد يكون أمراً يسهل              
به إخضاعها للنص، لكن أن تبقى تلك النصوص بقوتها الداللية والنصية وفـي الوقـت              

عها لروح النص، وتصبح جزءاً من سـيرورة الحـدث، وتعبـر عـن              نفسه يتم إخضا  
  .الشخصية ورحلتها الروحية؛ فهذا نمط تجريبي نجح فيه الكاتب

وتتفاوت النصوص التي تم توظيفها في النص لخدمة السرد؛ فمنها مـا يـأتي              
على لسان السارد تعبيراً عن حاالت بعينها، ففي غمرة الحزن على فقد األب يـستدعي               

وأبـي  : ("ارد ما يتواءم مع حالته من شعر محمد إبراهيم أبو سنة، وأغنية مـصرية             الس

                                         
  .٣٨سر، ص : محمد عبد الحكم حسن) ١(



 

 )٣٨٠٣(

أرسل له سالماً عبـر      يوصيني بأن .. )("كان يدثّرني ما بين أمومة عينيه وحنين القلب       
  :مكبرات الصوت، وأجعل المطرب يرددها مرارا

  .أحالاااا سالاااام للغائب
 والتقط الدمع المتناثر من عيني، احملْـه(        ("ِطر ورفرف .. يا حمام البر هفْهف   "

إلي أبي في العلياء السرمدي، إني أشم رائحة جسده المشوي تنطلق من مواقيد عمـي،               
   )١(").فأستحم أنا الطفل في نهر من الدمع

كما هو واضح فإن النصين اعتمد عليهما السرد في بنائه، ومحاولة نزع أيهمـا       
ما التام مع لغة السرد، ولوال إشارة الكاتب إلى هوية          سيفكك السرد، إضافة إلى انسجامه    

ويأتي توظيف األول تعبيراً عن عالقة الـسارد        . النصين لَما تنبه القارئ إلى مصدرهما     
الحميمية بأبيه رغم الجفاء، وفي الثاني يبقى الحمام رمـزاً للحـب والحنـين وموقظـاً            

  .داً للذات ومواسياً لهاللذكريات السعيدة؛ لذا يأتي استدعاؤه هنا ليكون سن
ومن النصوص ما يأتي على ألسنة الشخصيات، كبعض األوراد الصوفية على           
لسان الشيخ، وبعض األشعار على لسان المنشد في الفصل األخير، ويعبر كل بيت منها              
عن حاٍل من أحوال السارد، يقتطف السارد كل صوت ليتواطأ الحـدث الـسردي مـع                

؛ فيأتي الصوت ليقوم بدور الجوقة التي تعلّـق علـى           )٢(ياقالنص الموظف في هذا الس    
  .الحدث

ويتضح من الجدول السابق أن النص القرآني والنص الصوفي كان لهما الحـظ       
األكبر في التوظيف في متن الرواية، وهو ما يتسق مع النمط الذي ورد به السرد فـي                 

لتي تم توظيفها داخـل هـذا       الرواية والتجربة التي أراد الكاتب أن يقدمها، فالنصوص ا        
 هـي لغـة الـصوفية       ،انصهرت في لغة واحدة    - رغم كثرتها  -النص الروائي القصير  

العاشقين وأورادهم، لغة تقترب من لغة الكشف والذوق والتجلي، لم يقدم الكاتـب مـن               
خاللها خبراً واضحاً، وإنما هي حالة من حاالت الوجد الصوفي التـي يـستجيب لهـا                

فتستغرق لغتها في الوجدان الـصوفي؛ فتـستمد        معها في عالم غيبي،     السرد، ويغوص   

                                         
) ( من شعر)محمد إبراهيم أبو سنة.(  
) (مطلع أغنية مصرية.  
  .٧٥سر، ص : محمد عبد الحكم حسن) ١(
  ٩٣، ٩١السابق، ص ) ٢(



– 

  )٣٨٠٤(

  اإلنـساني  على العقل  يستعصيما   اللغة الموغلة في الدهشة من المعجم الصوفي الثري       
أسرار عرفانية، تتباعد معها األحداث حيناً، وتقترب حيناً آخر، لكن          ه من    إدراك المجرد

لغة كشف بخالف لغـة     "لغة التصوف   ف، و الذي يتخللها وال ينفك عنها، هو لغة التصو       
قدم شيئاً معلوماً تبرزه أمام الذاكرة أو تنبه        الوصف واإلخبار، لغة اإلخبار أو الوصف تُ      

أما لغة الكشف فتحمل معاناة البحث والتساؤل       . الذاكرة إليه، ولهذا نتلقاه بيسر ووضوح     
تحفر في الواقـع    لغة الكشف   . في أفق غريب حتى عليها هي ليس على المتلقي وحسب         

، هي نمط جديـد  "اليقين"من أجل كشفه وإدراك عالقاته وتهبش ما وراء الواقع من أجل         
وألن الوجدان الصوفي فـي حالـة االسـتجالء    . من الكتابة التي تحاول استجالء الكون 

من حالـة الدقـة     ) لغة الكشف (فإن من المحتمل أن تقترب لغته       ؛  يقترب من حالة الفناء   
ـ          )١("الداللة وتخفى لتِدقّ معها    وم علـى   ، متسقة في ذلك مع لغة الرمز الصوفي التي تق

   أنفسهم بها دون غيرهم من الطوائف، وما داموا          المتصوفة المعاني األساسية التي خص 
يستخدمون اللغة في مـستواها المكثـف مـن خـالل        إنهم  قد وصلوا إلى هذه المعاني ف     

 صـوفية أرادهـا      على مفاهيم ومعانٍ   الرمز، فصارت بعض األلفاظ والعبارات رموزاً     
   .أصحابها

خصائص الخطـاب الـصوفي،      بتوظيف مجمل    وتغوص الرواية في التصوف   
اللغة الصوفية، والـنص الـصوفي، وكرامـات        : وذلك بتمثّل ثالثة مالمح أساسية، هي     

في الملمح األول تعد اللغة عنـد الـصوفية دواالً إشـارية لمعـانيهم         . الشيخ المتصوف 
 وهنا جانبان يتعلق أولهما بالمصطلح الصوفي، حيث تتردد في الرواية كثيـر             الخاصة؛

ـ    المدد والمكاشفة والمقامات واألحوال والـصحو والـسكر        (من مصطلحات الصوفية ك
مقـام  (ويحمل عنوان أحد الفصول إحدى اصـطالحاتهم        ...) والوجد والوصال والذوق  

من قـرائن التجربـة الروحيـة       ، فيمتح السرد من مصطلحات الصوفية وغيره        )البوح
المتصوفة، ما يؤكد الطابع الصوفي لهذه الرواية التي يمكن إدراجها ضـمن الروايـات              

ويتعلق الجانـب الثـاني بـبعض الـسمات         . الصوفية على الرغم من هويتها السردية     
األسلوبية للنص الصوفي التي تتحقق في المتن الروائي، حيث يميل الخطاب الـصوفي             

 إلى اإليجاز وقصر العبارات باستخدام لغة رمزية، تعتمد التلميح واإلشـارة،            بشكل عام 
                                         

 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلـسلة عـالم          اإلبهام في شعر الحداثة،   : عبد الرحمن محمد القعود   . د) ١(
  .٤٤ ص م،٢٠٠٢المعرفة، الكويت، 



 

 )٣٨٠٥(

ال التصريح؛ لذا تغرق هذه اللغة في الغموض، كإشارات الشيخ المستمدة مـن التـراث              
أضف إلى ذلك كثرة المفارقـات      . )١("إعجابك حجابك، كن أرضاً تعلو سماء     : "الصوفي

إيـ يه يا المعلق فـي    : (ارد ينشد وصال شيخه   الضدية والتزام السجع، مثل عبارات الس     
، قـرأتُ  )(كلما اقتربتُ ابتعدتُ، شربتُ ظمـأتُ    ... خيوط المدد، وحباٍل ليست من مسد     

نسيت، تسوقني سياط عم يتعقبني، وعتاب شيخ يوليني ظهره أينمـا رآنـي، وأجـساد               
   )٢(...)تتالصق كي تمنعني

مواقف السردية على الموروث أما النص الصوفي فيعتمد السرد في بعض ال
الصوفي من شعر ونثر، كأشعار ابن الفارض والحالج والبوصيري، ونصوص نثرية 
من األوراد واألحزاب الصوفية التي تتردد على لسان الشيخ الصوفي، كحزب البحر 

  .والنصر للشاذلي
ويشير السرد في بعض جوانبه إلى كرامات الشيخ حتى خصص فصالً لـذلك             

لشيخ يمشي على الماء، ويرى ما خلف الجدران، ويسمع حديث الـضيوف،            ،  فا  )شيخ(
ويخبر كل واحد بما في نفسه، يوقف كبير عائلة الجعايدة يومين في البرد وقد شلت يداه                

  )٣(.وتخشب جسمه، وابنة الشيخ تخرج اإلبرة بيدها من الماء الذي يفور ويمور
تي تسيطر على السرد فـي شـكل        ويبقى لغز الداللة محيراً إزاء لغة الوجد ال       

درامي أقرب إلى المونولوج الطويل الذي تصِبح فيه الذات نـاظرة ومنظـوراً إليهـا،               
 بضمير الخطـاب المتـسق     -تطول النجوى، وتغيب التفاصيل، وتكشف الذات الساردة        

 عن غربتها في عالم يتحرك مـن حولهـا، وتظـل هـي     -مع حديث الذات إلى نفسها  
  .جوب المدى متعلقة بأورادها وتراتيلهاكسيحة، نظراتها ت

 لـم يـأِت   - من خالله في مجمل الـنص -غير أن اختيار هذا الضمير للسرد   
عبثاً، فضمير الخطاب ضمير الوعي األول؛ ألنه يرتكز على ثنائيـة الـذات، فالـذات               
تواجه نفسها، وتتضافر مع جديلة السرد الذي يتمدد فيه الموروث الصوفي؛ إذ هو حالة              

                                         
  .٦٧سر، ص : محمد عبد الحكم حسن) ١(
) ( هكذا وردت في نص الرواية، والصواب)ُظِمْئت.(  
اضع كثيرة في الرواية تأتي وفق هذا األسلوب الذي يحمل طابعاً        وثمة مو . ٨٥سر، ص   : محمد عبد الحكم حسن   ) ٢(

  ٤٩، ٤٥، ٣٨، ٢٥، ١٧، ١٥، ١٤ص : انظر على سبيل المثال. صوفياً
  ٧٢: ٦٤، ص)شيخ(المصدر السابق، فصل : راجع) ٣(



– 

  )٣٨٠٦(

حاالت االستبطان الذاتي والوعي الداخلي، تتناسب مع رحلة الصوفي الروحية؛ لـذا    من  
. من خالل التركيز على جانبها النفـسي بـضمير الخطـاب        ) سر(يقدم السرد شخصية    

وكأن هذا الضمير يأتي استعماله بين ضمير الغائب والمتكلم، فإذا ال هو يحيـل علـى                "
يتنازعـه الغيـاب    : ا؛ ولكنه يقع بـين بـين      خارج قطعا، وال هو يحيل على داخل حتم       

. )١("المجسد في ضمير الغياب، ويتجاذبه الحضور الشُهودي الماثل في ضمير المـتكلم            
ويتحول السرد إلى ضمير المتكلم مع بداية رحلة السارد في البحث عن شـيخه الـذي                

  . يعادل في الواقع بحثه عن ذاته، وذلك في الفصل األخير من الرواية
شخـصية  ) سر(تي السرد في الرواية في كل التحوالت السردية على لسان           ويأ

الحدث في الرواية، ويتعلق باالسم ذاته مدلول العمل من خالل العتبة النـصية األولـى               
، وإن كان السرد ال يكشف عن اسم السارد صـراحة          )سر: (العنوان/التي تتصدر النص  

أتـوا بـه    ) يـا ِسـر   (أبـوك   : " من الرواية  باإلشارة إلى الشخصية إال في القسم الثاني      
 مـصطلح الـسر  فإن الرابط الداللي يتسق مع المعنى الصوفي العرفاني؛ ف      . )٢(..."ممزقاً

ويطلق لفظ السر علـى مـا يكـون         : (فه القشيري قائالً  عر ي من المصطلحات الصوفية،  
يطلق فيقال  :(ن عربي ويقول اب  .)٣ ()مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه في األحوال       

سر العلم بإزاء حقيقة العالم به، وسر الحال بإزاء معرفة مراد اهللا فيه، وسر الحقيقة مـا      
 وهـو محـل     ،والسر لطيفة مودعة في القلب كالروح فـي البـدن          .)٤()تقع به اإلشارة  

  .)٥( كما أن الروح محل المحبة والقلب محل المعرفة،المشاهدة
اً مأخوذاً من لغة الـصوفية، كمـا قـال ابـن       إشاري اً قالب وهكذا يبقى هذا السر   

  : في تائيته الكبرىالفارض
  بصحٍو مفيٍق عن ِسواي تغَطَِّت           ا ـوثم  أمور  تَم  لي  كَشْفُ ِسـره

مِبح دمن لم ي حبِتـإشارِة  معنى ما العبارةُ غَطَّ        ه وفي الـ ـبها لم ي  

                                         
  ١٦٣في نظرية الرواية، ص : ملك مرتاضعبد ال. د) ١(
  .٧٤سر، ص : محمد عبد الحكم حسن) ٢(
  .٧٦، صت. الرسالة القشيرية في علم التصوف، مطبعة محمد علي صبيح وأوالده، القاهرة، د:القشيري) ٣(
 شرح وتدقيق سعيد هارون عاشور، مكتبة اآلداب، القـاهرة، الطبعـة            معجم اصطالحات الصوفية،  : ابن عربي ) ٤(

  .٣٤ص  م، ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األولى، 
  .٧٦الرسالة القشيرية، ص : القشيري) ٥(



 

 )٣٨٠٧(

ـِقٌ    ِح ـويوعنِّي  بالتل    )١(ِتـِنّـعـمتَـغَِني عن التصريِح  ِللْ    يفهم  ذائ

ويشير العنوان في تناقض خفي إلى عجز شخصية الحدث، فالسير مضاد 
للحركة، وكذلك يبقى السرد مفككاً مبهماً، وهو ما يتسق مع لغة الرمز الصوفي، فالنص 

 بتسابيح المتصوفة العاشقين، -  في الشكل المونولوجي الذي خرج به-أشبه ما يكون 
يندرج ضمن لغة العارفين ورموزهم الخاصة، تمتزج فيه الصورة الشعرية بالصورة 

  .السردية لتكون المتخيل السردي
ويجمع النص بين ذاتية السارد وصور الشعر المتراكمة التي تصنع السرد، 

االستبطانية التي جاءت وملحمية السرد بأحداثه المتشظية، ودرامية المسرح بلغة السارد 
واتساق اللغة السردية بالشعرية حالة طبيعية يستجيب لها السرد . في مونولوج طويل

وحين تميل . الروائي فهو شكل من أشكال التداخل الذي تفرضه طبيعة األنواع األدبية
اللغة إلى الشعر فإنها تأخذ أهم سماته وهي التكثيف واإليحاء، وتنأى اللغة بذلك عن 

د الحدث؛ وإنما تتنوع ما بين االستهالل وتخلل الحدث؛ لتسهم في تشكيل الصورة رص
السردية والتعبير عن ضبابية المشهد في واقع يعج بالفساد والظلم واالضطهاد 

ويعضد من ذلك الشعر الذي تم توظيفه في الرواية سواء أكان للروائي ذاته . والتهميش
سياق السردي يكشف مالبسات الموقف وتعتيم أم لغيره من الشعراء؛ فهو جزء من ال

  .الحالة ويخلق تنوعاً يكسر رتابة السرد ويكسبه متعة
تعد الصورة السردية إحدى مناطق التجريب التي ارتادها الكاتب في رواية و

ويتبنى البحث مفهوم الصورة السردية هنا على أنها مجاورة الوصف والسرد ). سر(
في أبسط معانيها رسم قوامه "الصورة لموقف السردي، فواللغة المجازية في بناء ا

الكلمات، إن الوصف والمجاز والتشبيه يمكن أن تخلق صورة، أو أن الصورة يمكن أن 
تقدم إلينا في عبارة أو جملة يغلب عليها الوصف المحض، ولكنها توصل إلى خيالنا 

عم للصورة هو كونها إن الطابع األ. شيئاً أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية
مرئية، وكثير من الصور التي تبدو غير حسية، لها مع ذلك في الحقيقة ترابط مرئي 
باهت ملتصق بها، ولكن من الواضح أن الصورة يمكن أن تستقى من الحواس األخرى 

                                         
  .١٢٩ص م، ١٩٨٤القاهرة،المعارف،  عبد الخالق محمود، دار.  ديوان ابن الفارض، تحقيق د:ارضابن الف) ١(



– 

  )٣٨٠٨(

إن المواضع التي تأتي فيها اللوحات الوصفية والمشاهد  )١(."أكثر من استقائها من النظر
 واألوصاف العامة للمكان والشخصيات ليست مجرد لعب لغوي يكشف فيه الحوارية

، بل تتعلق بالسياق السردي، )٢(الكاتب أو األديب عن قدرته وتمكنه من اللغة فحسب
الصور وعناصر أسلوبية أخرى ينبغي أن تقدر "وتؤدي وظيفتها في خدمة السرد؛ ألن 

  .  )٣("ا في البنية الكلية للعمل وتأثيرهفي السياق الكلي للرواية حتى يتم تثبيت وظيفته
  :وتتخذ الصورة السردية في الرواية ثالثة أنماط

شخصية الحدث، وهنا ) سر(التمهيد للحدث، مثل التهيئة لمولد : النمط األول
تبلغ الصورة السردية حدا من البكارة حين تكون صور تزاوج الطبيعة وإخصابها 

أرأيت ... ستشبعك الزهور بفيض الحكايا: (ع بدايات السردمعادالً لقدوم الولد المنتظر م
نهراً يصعد، شطآن البنفسج، تالل الحرير، بيارق تتطوح، طيوراً تشكل قالباً في 

... الفضاء، شاطئ النرجس، أقداماً تخطو على بساط الماء، أفواهاً تقبل، أياٍد ترتفع
وليل الصيف يطرق األبواب فتستحم البنات بماء الورد، وتنبت في صدورهن الزهور، 

  )٤(...)اشرب هنيا/ والكأس صافي/ زال التجافي/ قم يا موافي: بكف النسيم
تتواتر تلك الصور الكونية لتهيئة المتلقي لحدث جديد يظهر مع مطلع السرد 

تحنو الظالل على أجسام يلملمها نسيم العصاري، تنطق األخبار : (في المقطع التالي
لتمأل البيت لعباً وشقاوة وبعثرة لألشياء، وتريح أمك من شماتة عنك، أنت الذي جئت 

تدب قدماه في : (وتتعانق معها صورة تالية لألب يرقص فرحاً بقدوم الولد )٥(.)أقاربها
األرض الزرقاء بعمق امتداد الجذور، وتفجر األرض الحبلى بفيض الثمار، وحصير 

  )٦(...)العمر ينفرد على آخره باتساع الكون

                                         
 العـراق، الطبعـة    –أحمد نصيف الجنابي وآخران، دار الرشيد       . الصورة الشعرية، ترجمة د   : سيسل دي لويس  ) ١(

  .٢١م، ص١٩٨٢األولى، 
 دراسة في رسالة الغفران للمعري، مؤسسة االنتشار        – بالغة الصورة السردية  : إلهام عبدالعزيز رضوان بدر   . د) ٢(

  .٤٧م، ص٢٠١٥ لبنان، الطبعة األولى، -العربي، بيروت
الصورة في الرواية، ترجمة رضوان العيادي، محمد مشبال، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة : ستيفن أولمان) ٣(

  .١٦م، ص ٢٠١٦األولى، 
  .١٠، ٩سر، ص : محمد عبدالحكم حسن) ٤(
  ١٠السابق، ص ) ٥(
  ١٠نفسه، ص ) ٦(



 

 )٣٨٠٩(

نلحظ في النماذج السابقة توافر عناصر الطبيعة بشكل واضح لتكوين تلك 
نهر، بنفسج، نرجس، زهور، طيور، ليل الصيف، النسيم، الماء، : (الصورة السردية
وتخلق لغة المجاز معادالً للحدث ذاته من خالل بعض الصور، مثل ). األرض، الثمار

إن صور التزاوج ).  العمرتنبت في صدورهن الزهور، األرض الحبلى، حصير(
واإلخصاب واإلنبات المتتالية تعمق من داللة هذا الحدث الذي طال انتظاره ألب يبحث 

  . عن ولد يصل به ظهره، ويمثّل امتداداً له
تفاعل الصورة مع السرد، بمعنى أن الحدث المحكي ترافقه : النمط الثاني

ل رحلة األم في البحث عن بعض الصور السردية من وصف ومجاز للتعبير عنه، مث
وأنت يا الهامد تحتمي بين أذرع ممتدة من وراء البحار، وبساتين : (شفاء البنها الكسيح

الرضا، ورقرقات عيون المها، وهمهمات التسابيح، وفضاء يمتد حد الشوف ال يحتوي 
 فالكون يحاول أن يواسي هذا )١(.)ال يحتويك فتروح في نوم عميق.. لحظة وجِدك

وحين يضيق صدر األب، ويزداد أنين األم، فتجوب الكون بين األطباء . الهامد
واألضرحة والشيوخ وطقوس شعبية من أجل شفاء الولد، ويعلو معها إيقاع السرد 

أتذكر الظهيرة؟ والشمس تصب غضبها على : (وتحتد عناصر الطبيعة تعضيداً لها
شجار وأفواه الجحور، وأمك تهرول بين قباب المقابر وحفيف الكائنات وشواشي األ

األشجار المتالحمة، ومخابئ للذئاب، وحداءات تطل من عل، والمارد اآلخذ هيئة شجرة 
السنط يبخ الصهد في عبه ويتهيأ للتضخم، وثعابين تتربص بين الحشائش، أمك تشق 

يذبل وعمر يضيع، تتجه إلى الصمت ببقايا عافية، طمعاً في شفائك وخوفاً على وليد 
مقابر الصدقة وقد ألقت نظرة على قبر أمها، وكأن يد األم تمتد نحوها بحجم الرضا، 

 وتتمنى لو كانت أمها معها )٢(...)ولهفة الغائب، واندياح الشوق، وفيض الهدهدة
ال يخلو الوصف الحسي للمناظر واألشياء من "وهكذا . تقاسمها أحزانها وتدثرها باألمل

رتباط بسياق الحكاية برسم مفردات المشهد ومالمحه، أي أن الوصف يرافق أحداث ا
ونلحظ في تلك الصور ارتباطها التام بالمخيلة . )٣("الحكاية ويمثل جزءاً من داللتها

الشعبية في المكان الذي يشهد الحدث؛ أي أنها مستمدة من سلطة المكان الذي أفرز هذا 

                                         
  ٢٦نفسه، ص ) ١(
  ٢٧نفسه، ص ) ٢(
  ٦٩/ ١شعرية االختالف، : شكري الطوانسي.  د)٣(



– 

  )٣٨١٠(

لخوارق، وتتسيد فيه الخرافة، بل توجه أحيانا ممارساتهم؛ النمط الثقافي الذي يؤمن با
  .فيجدون فيها حالً لمشكالتهم

تناقض الصورة مع الحدث، كما في وصف حالة الثبات التي : النمط الثالث
سنوات تمر عليك، عيناك ثابتان تلوذان بالجدران حيث  (:تسيطر على جسد سر

 وتنهش األرجل اليابسة، نسمات صاعقة تتسلل العناكب تنثر بيوتاً واهية، تتصيد الذباب
من كوة في أعلى الجدار، ومالبس األب تتدلى على حبل الليف كأجساد مشنوقة، 

  )١(.)سراويل مصفرة وصيديري متكسر األزرار
إن ثبات العينين يمثّل جزءاً من هذا الجسد الساكن الذي يقابله في الواقع 

سمات تتسلل في حرية مع ما تعكسه تلك عناكب تتحرك بحثاً عن ذاتها، حتى الن
الصورة المجازية من بعد اجتماعي معادل للفقر، وفي وجه آخر غياب األب والعائل 

  .وافتقاد األمان بالنسبة لألم وابنها
ضاق الصدر بالشكوى، صرخاته تتعالى فتقهقه لها : (وكذلك تأتي صورة األب
 واألنين الصوتية تقابلها صورة  فصورة األلم)٢(..)الضباع واللصوص وجنية البحر

  .صوتية أخرى، لكنها تحمل داللة تهكمية مناقضة للصوت األول الحزين
ال يمكن فصل هذه الصورة عن البنية الكلية للعمل وتأثيرها الفاعل في تكوين و

المتخيل السردي؛ فالتمثيل بمظاهر الطبيعة وأنسنتها يحاكي الواقع، أو بمعنى أدق يسير 
كسي لحوادث السرد؛ ليحاكي فجاجة التناقض والمفارقة الحادة التي يصنعها في اتجاه ع

وتتناسب من جهة أخرى مع التناقض الذي يصنعه السرد بين بهجة . السرد مع الوصف
  . تشع في مطلع السرد بقدوم الولد وحزن يتبعها بعجز الولد ذاته

تميز بميزة تفوق إن الصورة مهما كان نوعها ومهما كانت استخداماتها فإنها ت
بها نظائرها من أدوات التعبير األخرى، أال وهي التأثير، إضافة إلى القدرة على 

 مجرد إطار للحدث -كما قد يفهم-وال تبدو الصورة السردية . )٣(التعبير والجمال
السردي أو خلفية له، وإنما تأتي تعضيداً للسرد وتقوية ألثر المتخيل، بحيث يظهر 

                                         
  .٢١، ٢٠سر، ص : محمد عبدالحكم حسن) ١(
  .٢٧السابق، ص ) ٢(
ثقافة، القـاهرة،   تأصيل نظري وقراءات تطبيقية، الهيئة العامة لقصور ال     –قراءة النص   : عبد الرحيم الكردي  .  د )٣(

  ٥٤٣، ٥٤٢م، ص ٢٠١٣الطبعة األولى 



 

 )٣٨١١(

طبيعة مع الخبر السردي؛ فهي معادل للحالة النفسية لشخصية الحدث، تضافر عناصر ال
أو وصف يقدم ارتباطاً قوياً بالحدث؛ لذا فإنها ال تنفصل عن السرد، وإنما تنساب 
بحيوية مع تفصيالت كل مشهد، تجاور الحدث ذاته، بل تتزامن معه، أو ترافق 

 البالغية على المشهد بريق الشخصية، وال تتخلف لغة المجاز عنها؛ فتضفي األشكال
اللغة الشعرية التي تلتحم بلغة السرد، وتعكس تفاعل عناصر الطبيعة مع المواقف 

  . السردية
وتعكس بعض الصور السردية المكتنزة في العمل جوانب من اإلقصاء 
والتهميش؛ فيضع الكاتب المتن بجوار الهامش، حين يصنع بطله شخصية مهمشة في 

نفسه اللحظة التي تهيأ فيها الكون الستقباله صارخاً يوقظ خدر مجتمعها، يسطّر ب
الطبيعة، حتى ينتبه إلى عينيه الساكنتين وجسده العاجز؛ فيعاني نبذه منذ صغره، حتى 

 ويصدم بواقع يعج بالفساد من أقرب الناس إليه، تنهش جسده عيون الناظرين وألسنتهم،
طة؛ ألنه اعترض الركب وهو يكسح، واتهموه  وتركله أقدام رجال الشروالظلم والقهر،

وتطفو بعض الصور األخرى التي . )١(بتحريض المعتصمين على مجابهة الحكومة
نموذج اللص المناضل الشريف ) صابر أبو دراع(توازيها في الحكايات المطمورة كـ 

الذي ضحى بنفسه، فكان يسرق الغالل والنقود من السرايا، ويدحرجها تحت عتبات 
بيوت الفقيرة من أهل القرية الذين استبد بهم الباشا، وسامهم أتباعه أشد العذاب، ال

فنصبوا لهم الحراب، وعروا نساءهم، ومرغوا رؤوسهم في التراب، وكان مصير 
، في صورة تراثية مستمرة لمشهد الفداء )٢(صابر الصلب وتقطيع أعضائه ورقبته

 كاألم التي أهملها زوجها؛ ألنها أنجبت وتتواتر صور التهميش. والتضحية والنضال
  ...)٤(، وبائعة الفجل التي مات زوجها تحت أرجل بهائم العمدة)٣(ولداً كسيحاً

 وتشكل الصورة السردية في تتابع تلك الحكايات نموذجاً لإلقصاء أو التهميش 
سرد االجتماعي يقابلها في مجمل السرد نموذج لإلقصاء الثقافي والسياسي، فارتباط ال

  .م يقوى من ذلك اإليحاء٢٠١١بميدان التحرير وأحداث يناير 

                                         
  .٣٩سر، ص : محمد عبدالحكم حسن) ١(
  ٣٢ - ٢٨ السابق، ص )٢(
  ٣٥نفسه، ص ) ٣(
  ٢٧نفسه، ص ) ٤(



– 

  )٣٨١٢(

ومن النقاط اإليجابية التي تعزز من أثر الصورة أن السرد يبدو بطيئاً للغاية، إذ 
إنها تقلل من سرعته، وهذا األثر يخلق التماثل الذهني لتتابع تلك الصور في التعبير عن 

 -أحياناً-رة السردية تتخذ من اإليقاع الشعري وحين يتم تسريع السرد فإن الصو. الواقع
أول المظاهر المادية "ما يعضد من داللة الحدث ويتوافق مع مضمونه، فالبنية اإليقاعية 

وبانزياح اللغة السردية نحو . )١("المحسوسة للنسيج الشعري الصوتي وتعالقاته الداللية
، إذ )حاجز(لشعري، كما في فصل الشعر؛ فإنها تعتمد على الطاقات اإليحائية لإليقاع ا

  :وشيخه يتم فيه توظيف اإليقاع الشعري) سر(يدور حوار قصير بين التابع 
 ما للحاجز يكبر؟.. يا شيخي  -

  :يضحك شيخي ملء الكون ويصرخ
-  دوح .. 
 ..إني أفعل  -
 ..انظر ... ال لم تفعل  -

..الناس تراخو في يأس، والحاجز يعلو، يعلو، أبكي   
:شيخييهمس في أذني   

..."ونزعنا ما في صدورهم من غل"  
)٢(أعرفتَ اآلن كيف توحد؟  

الخبب تسيطر على إيقاع الـسرد،  /واضح أن بعض صور تفعيلة بحر المتدارك   
، يـضحك  )فَـع (، بر )فَِعلُن(، جز يكـ    )فَعلُن(، للحا )فَعلُن(، خي  ما   )فَعلُن(يا شيـ   : مثل

ـ   )فَعلُن(، شيخي )فاعُل( ،  وحـد    )فاعـلُ (، يـصرخ    )فاعـلُ (، كون و  )علُنفَ(،  ملء ال
)لُن(، إني)فَعلُن(،ال لم)فاعُل(، أفعل )فَعلُن(، تفعل )فَعلُن(، انظر)فَعلُنفَع...(  

يمثل شكالً لغوياً داال     )٣(واستعمال بحر الخبب هنا بوصفه أحد البحور الصافية       
ص في الرمز الصوفي، حيـث يعـد        تستجيب فيه اللغة السردية للحالة العامة لنص يغو       

                                         
  .٢٧م،  ص ٢٠٠٧أساليب الشعرية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : صالح فضل.  د)١(
  .٨١ سر، ص: محمد عبدالحكم حسن) ٢(
 أن نظم الشعر الحر، بالبحور الصافية، أيسر على الشاعر من نظمه بالبحور الممزوجة؛ ألن          ترى نازك المالئكة   )٣(

وموسيقى أيسر فضلًا عن أنها ال تتعب الشاعر في االلتفات إلى تفعيلة معينة ال ر، وحدة التفعيلة هناك تضمن حرية أكب
 - قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين، بيروت: نازك المالئكة: نظرا. بد من مجيئها منفردة في خاتمة كل شطر

  .٨١، ٨٠م،  ص١٩٨٣لبنان، الطبعة السابعة 



 

 )٣٨١٣(

، )١(هذا البحر من البحور التي أفاد منها الصوفية في منظوماتهم لحيوية إيقاعه وحركيته            
ثم إنه يتناسب مع إيقاع السرد، وسرعة الحدث، ومنظور السارد النفسي الـذي يلهـث               

هـادر،  لعبور هذا الحاجز الذي يراه مادياً، ويرغب في إنقاذ الناس من هذا الحـصار ال              
بينما يحيله الشيخ إلى الحاجز المعنوي الذي غلب على النفوس، فتسللت إليهـا مطـامع              
الدنيا فأعاقتهم عن عبور هذا الحاجز، وذلك باستدعاء اآلية القرآنيـة، وفـق المنظـور              
الصوفي، بما يحيل إليه من وجوب تخلية المحّل بإزالة العوائق التي تحول دون تطهيـر     

ونوع من إيقاع الـسرد بتوافقـه مـع    . الوصول إلى مقامات الترقي  النفس وتعوقها عن    
  .سرعة السرد؛ ليضيف إليه بعداً جديداً

تنم عن لمحمد عبد الحكم يعد نمطاً من الكتابة التجريبية التي ) سر(إن نص 
عبقرية الكاتب في التعبير عن تجربته، وابتكار شكل كتابي عميق الداللة، يراوغ 

، ومحاولة استجالء الكامن من معانيه، وهو ما داللته إلى صولالقارئ من أجل الو
. نيقرب النص من لغة األوراد والتراتيل الصوفية التي ال يفهم معناها إال العاشقو

). التجربة الصوفية ، التداخل النصي: (ويأتي التجريب في النص من خالل مستويين
تتجاوز بنيتها اللغوية المفاهيم فالرواية تحتفظ بهويتها األجناسية في الوقت الذي 

السائدة، بخلخلة البنى القارة للسرد، والقدرة على تطويع اللغة الصوفية لحاالت السرد 
  .وانسجامها مع المبهم والغامض فيه

وحين تصبح العالقة بين الدال والمدلول غير سببية أو بعيدة عن المـألوف يـصبح         
الواقع وتصير الحيرة والتخبط عالمة للذات فـي        لغز الداللة معقداً فتختّل عالقة الذات ب      

رحلة البحث عن الخالص أو المخلص؛ لذا حين يستند النص إلى التـصوف وتجـسيده         

                                         
بحر دنيء للغاية، وكله جلبة وضجيج، وقد استفاد منـه الـصوفية فـي بعـض         " يرى عبداهللا الطيب أن الخبب       )١(

: راجع كتابـه ".   فيما نرى إال للحركة الراقصة الجنونية      منظوماتهم التي تنشر نوعاً من الهستيريا، وال يصلح لشيء        
/ ١م، ١٩٨٩هــ،  ١٤٠٩المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، دار اآلثار اإلسالمية، الكويت، الطبعة الثانيـة،       

ت وال شك أن هذا الرأي مردود، إذ يحمل حكما مبالغاً فيه؛ فهذا البحر، وإن كان يناسب بعض المنظوما   . ١٠٤،  ١٠٣
يستوعب من المعاني سارها وحزينها، وال يتوقف على نوع دون  "- كما يقول الدكتور شعبان صالح    -الصوفية؛ فإنه   

، ٢٠٠٥موسيقى الشعر بين اإلبداع واالبتداع، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الرابعة، : انظر كتابه". نوع
 أقيام /يا ليُل الصبّ متى غده: ( مثل قصيدة الحصري التي مطلعهاوقد نُظمت عليه بعض المنظومات الشائعة. ٦١ص 

 هِعدواعِة مّ(وعارضها بعض الشعراء كأحمد شوقي  ) الس : هقَـــدرم فَـــاهج ـنَاكضم/   ـــمّحرو كَـــاهبو 
هدّـــوفي اآلذان وتناسبه مع إيقـاع      وقد استخدمه كثير من الشعراء المعاصرين لسهولته وخفته وحسن وقعه           ). ع

  .قصيدة التفعيلة



– 

  )٣٨١٤(

بوصفه حالة فنية ومعنوية؛ فإن هذا يعادل في الواقع إمكانية تحقيق الذات ما ترنو إليـه                
تـأتي  "ومن هنـا  . عإذا ما تمسكت باألسباب المعينة على ذلك للخروج من ضبابية الواق     

أهمية الخطاب الصوفي، بوصفه جنساً مدخالً إلى الرواية، مـن طرحـه بـديالً مـن                
 يتـصف   -كما تصوره الروايـة   –" الواقعي"الموجود والقائم والواقع المعيش، ولما كان       

بالقتامة، ويشيع فيه الظلم، فإن طرح الصوفي بديالً عنه يعني استبدال الـصوفي الـذي            
  .)١(" االستبداد، وفضح ممارساته القمعية بالموجود والقائم والمعيشقام بدور تعرية

ويمِكن أن تكون الحالة المجسدة في النص إشارة إلى حلم لـم يتحقـق، وإرادة لـم             
تكتمل، وجيل وليد عاجز عن تحقيق أحالمه، فالمريد في الرواية لم يـستطع أن يـصل             

ال يمثل الخـالص،    س الشخص؛ ألنه    وفقد الشيخ هو فقد للحالة والمعنى ولي      . إلى شيخه 
بل يدل عليه، والبحث عنه دعوة لمزج القـول بالفعـل، واإليمـان بالعمـل ورفـض                 

ويصِبح العشق الصوفي مرآة للكشف عن فساد الواقع، والتعلق بـاهللا           . االستسالم للواقع 
ويصير الـنص   . مخرجاً للهروب من تردي الواقع، وخالصاً من آثام النفس وشرورها         

 لحالة من حاالت االنقسام التي نراها في مجتمعاتنا؛ لـذا تـم طـرح التجربـة                 تجسيداً
  . الصوفية وتوظيف معطياتها حالً للخالص من الظلم والشر والفساد

لـ ) تاريخ مناسب ألحزان عائلية( تعدد الرواة وثنائية الجمود والتحرر في رواية - ٣
 ":عشم الشيمي"

 في النص الروائي، وتعدد )(ية الصوتيةيعد تعدد الرواة أحد وجوه التعدد
الوقائع المعروضة في السرد من الرواة له صورتان أساسيتان، إحداهما أن تقدم 

خالل أكثر من سارد، يشاركون في نقل الوقائع واألحداث، فيسمح الحكي بذلك 
باستخدام عدد من الرواة، ويكون األمر في شكله األكثر بساطة عندما يتناوب "

 أنفسهم على رواية الوقائع واحداً بعد اآلخر، ومن الطبيعي أن يختص كل األبطال
واحد منهم بسرد قصته، أو على األقل بسرد قصة مخالفة من حيث زاوية النظر 

                                         
توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمـشق،            : محمد رياض وتار  . د )١(

  ١٧١م، ص٢٠٠٢
) (     د األصوات أو البوليفونيةتعدpolyphonyز به روايات الروائي  مصطلح أطلقه الناقد الروسي ميخائيل باختين مي

الخاصية األساسية لرواياته كثرة األصوات وتعدد أشكال " واعتبرFyodor Dostoivskiالروسي فيودور دوستويفسكي 
شـعرية  : راجع كتابـه ". الوعي المستقلة وغير الممتزجة ببعضها وفق بناء مغاير للروايات ذات الطابع المونولوجي          

م، ١٩٨٦ المغرب، الطبعة األولى، –قال للنشر، الدار البيضاء جميل نصيف التكريتي، دار توب. دوستويفسكي، ترجمة د
  ١٢-١٠ص 



 

 )٣٨١٥(

 تستقل كل شخصية -في الغالب-في هذه الصورة . )١("لما يرويه الرواة اآلخرون
ألخرى أن يتيح والصورة ا. من الشخصيات برواية فصل من فصول الرواية

الراوي األصلي لبعض شخصيات الرواية سرد بعض األحداث التي مرت بهم أو 
عاينوها، دون أن يستقّل هذا الصوت تماماً، ويتحقق ذلك أكثر في السرد المطمور، 

  . وفي نمط الروايات الرسائلية
ويسمح تعدد الرواة في السرد بتعدد وجهات النظر المعروضة؛ ألن الراوي 

فإن القصة عادة ما تكون منظورة من زاوية واحدة، "نفرد بالحكي؛ حين ي
والراوي المتعدد يتيح الفرصة ... ومعروضة بلهجة واحدة مسيطرة على السرد

لتقديم الحقيقة من كل جوانبها، وكذلك يمكنه تقديم األحداث التي تقع في وقت 
شخصيات المشيدة في ؛ وبالتالي فإن تعدد الرواة عبارة عن مجموعة من ال)٢("واحد

 يشاركون في تقديم –إن كان ثمة راٍو أصلي إلى جانب الراوي األصلي –السرد 
  . األحداث من وجهات نظر مختلفة، قد تكون متكاملة، وفي الغالب تكون متعارضة

 بذلك وجهاً من وجوه الوثوقية في السرد، مادام الحدث ال –ويعد تعدد الرواة 
رسخ الطابع الذاتي، بل يقدم من خالل أصوات متعددة، إذ يعرض من منظور واحد ي

لم يعد احتمال كذب الراوي هو المنفذ الوحيد للشك في روايته، بل أصبح انفراده "
، أو اإللمام )٣("بالحكي مثاراً للشك فيما يرويه، لعدم التصديق بقدرته على إدراك الحقيقة

  .بالحدث برؤية تحيط بأبعاده المختلفة
بشكل واضح " عشم الشيمي"لـ ) تاريخ مناسب ألحزان عائلية(د رواية وتعتم

، بل إن هيكل الرواية يبنى على هذه التقنية، )()تعدد الرواة(على تلك التقنية السردية 
حيث تقوم أربع شخصيات برواية أحداث الرواية الموزعة على أربعة فصول، فتستقّل 

أول، ثاٍن، ثالث، (فصولها المعنونة بـ كل شخصية من الشخصيات برواية فصل من 
أقصرها الفصل األول الذي يأتي في صفحة من وجٍه واحد، ثم األخير الذي يأتي ) أخير

                                         
م، ١٩٩٣بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، الطبعة الثانية،            : حميد لحمداني  .د) ١(

  .٤٩ص
، م٢٠٠٦هـ،  ١٤٢٧ولى،  الراوي والنص القصصي، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األ       : عبد الرحيم الكردي   .د) ٢(

  . ١٣٩، ١٣٨ص
  .١٣٩المرجع السابق، ص ) ٣(
) (          دت النماذج الروائية العربية التي اعتمدت على هذه التقنية السردية، يأتي في مقدمتها روايةتعد)لنجيب ) ميرامار

  . لعبد الرحمن منيف) شرق المتوسط(ليوسف القعيد، و) الحرب في بر مصر(محفوظ، وروايتي 



– 

  )٣٨١٦(

عبد الحميد، وعلي، (وتقوم شخصيات . في صفحة من وجهين، وأطولها الفصل الثاني
 .برواية فصولها على الترتيب) وزينة، وعفاف

لتتابع والتكامل في السرد، أي أن الشخصيات ويقوم تعدد الرواة على منطق ا
األربعة التي تقوم بالسرد تتتابع في رواية الوقائع الخاصة بالحي الذي يقيمون فيه، فكل 
شخصية تروي األحداث من منظورها الخاص، كما تكمل دور الشخصية األخرى في 

  .سرد ما لم تقم بسرده
كبيرة، ينزل به مجموعة من وتدور أحداث الرواية حول حي تقيم فيه عائلة 

الذي ) سيدنا حافظ(الغرباء كل حين في منزل خاص ُأعد لهم، ويسيطر على عقل الحي 
يمثّل كلمة الحي وعقله المدبر، حيث يدخل خلوته الشهرية التي ال يرى فيها وجه امرأة 

 )علي(ويشعر . حتى زوجته، ويخرج منها بقرارات وآراء ال يجرؤ أحد على مخالفتها
بحزن يتجدد كلّما صدر عن عمه بعض الممارسات التي تتناقض مع شخصيته، ويلحظ 

) حامد(الذي ال ينزل أباه ) سيدنا حافظ(وعمه ) سيد السابق(فارقاً كبيراً بين جده 
ويِجد األب في السفر للتجارة سبيالً لالبتعاد عن أخيه . منزلته، كما كان يفعل جده

  .تهلضيقه من تصرفا) سيدنا حافظ(
المعرفية، بأنه لن يفهم أو بأن هذا الكالم كفر، ) علي(ويهرب سيدنا من أسئلة 

بالكفر؛ ويراه من أهل النار؛ ألنه ) صديق الجد سيد السابق(كما كان يصف عبد الحميد 
ويبذل سيدنا من أجل ولد . يخالفه الرأي، ويعتمد على عقله ووعيه في بناء أمور الحياة

ه ال ينجب، رغم أنه كان يعد عليا لهذا الغرض، فيِجد في يرث علمه وفكره، لكن
 سبيالً ليخرج من حزنه، وأثناء قيامهم بشعائرهم -  كما يسميهم–) أهل اهللا(استدعاء 

تهب ريح قوية تهدم كل بيوت الحي وجزءاً من المخزن الذي يقيم فيه عبد الحميد، 
بعد هذه ) علي( فيه، ويمرض ويبقي منزل الغرباء الذي الذ به أهل الحي وأقاموا

ابنة خالته التي كانت تقيم في بيت الشيخ ) زينة(الريح؛ فتتولّى سرد بقية األحداث 
حافظ، حيث تزوج من خالة علي بعد أن طلّق ثالث مرات؛ ألنه لم ينِجب منهن، وبعد 

، من زواجها األول الذي لم يستمر طويالً، وصارت زينة ابنةً له) زينة(أن أنجبت 
ومن خالل موقعها ترصد اللحظات األخيرة في . لكنها لم تجد فيه األب الذي افتقدته

حياة الشيخ حافظ، حيث سقط سقف المخزن فوق رأسه نتيجة الريح التي هدمت الحي، 
في تلك الفترة ألخواله إلقناعهم بالمساعدة في ) علي(ويمرض أليام ثم يموت، ويذهب 

 سيدنا بعد أن خنقتهم رائحته، -  رغم مرضه–عبد الحميد ويدفن . إزالة كومات التراب
) زوجة سيدنا األولى(وال يلبث عبد الحميد أن يلحق بسيدنا، وتدفنه زينة ورجاء 



 

 )٣٨١٧(

ويأتي صوت عفاف التي مات زوجها بعد شهر من عرسها وتعلّق قلبها بـ . بجواره
)(واية بعودة ، وتتذكر بعض حكاياتها معه، وتسرد الحدث األخير في الر)عليعلي (

ويقدم مع . بعد عشرة أيام قضاها عند أخواله الذين رفضوا مساعدتهم خشية الريح
)عدد كبير من الرجال إلزالة كومات التراب وإعادة بناء الحي) علي.  

كانت هذه خالصة أحداث الرواية التي تناوب رواتها األربعة في سرد أحداثها، 
 قامت بسرد أحداث الفصل الثاني والثالث واألخير وقد تميزت األصوات الثالثة التي

من خالل تعبيرها الصريح عن نفسها في سياق السرد باستدعاء ) علي وزينة وعفاف(
خطاب مباشر موجه إليها من إحدى شخصيات الرواية؛ فعلي يتذكر حديث جده السابق 

 وزينة )١(.)الصغيرأنت السابق . اتبعني يا علي: فقد قال لي جدي: (... الكبير إليه
 ثم تشير إلى شعورها )٢(..)إنه علي ابن خالتي): (علي(تشير في بداية سردها إلى 

جزء دافئ ورؤوم : هكذا تعلّقت بعلي فقد كنت جزءاً منه كما رآني هو كذلك: (تجاهه
 ونتعرف إلى صوت عفاف باستدعاء ذكرى زواجها الذي لم يستمر )٣(.)أنت يا زينة

 سعيدةً بعرٍس امتد أليام أصر عمي حامد أن تحكي عنه األحياء المجاورة كنت: (طويالً
 أما عبدالحميد فإن القارئ ال )٤(.)أنِت مثل علي. ابنتي الجميلة! عفاف : والبعيدة أيضاً

يدرك أنّه راوي الفصل األول إال من خالل الفصول التالية؛ إذ يقول في نهاية سرده 
لذي نجا بمن بقي معه من أهله من ريح تهلك الحرث ا) سيد السابق(المتعلق بـ 

  :والنسل ليرحل بهم إلى الناحية األخرى من الجبل
  !!أنت صديقي.. ابق معهم (

  )٥(.)منذ ذلك الوقت وأنا أحس ضيقاً في التنفس
، ثم يشير )٦(أن عبدالحميد صديق جده) علي(ويتعرف القارئ من خالل صوت 

  . )٨(د صوت زينة بأنه يعاني ضيقاً وصعوبة في التنفس، ويؤك)٧(إلى أنه يسعل كثيراً
                                         

         م، ٢٠١٤، دار اكتب للنشر والتوزيع، القـاهرة، الطبعـة األولـى            )رواية(تاريخ مناسب ألحزان عائلية     : شم الشيمي ع) ١(
  ٢٣ص 

  ٥١المصدر السابق، ص ) ٢(
  ٥٢نفسه، ص ) ٣(
  ٨٣نفسه، ص ) ٤(
   ٧نفسه، ص) ٥(
  ٣٦نفسه، ص ) ٦(
  ٣٧نفسه، ص ) ٧(
  ٥٣نفسه، ص ) ٨(



– 

  )٣٨١٨(

إن الرواية بهذا النمط تتعدد فيها األصوات ال لتعرض الحدث من منظورات   
مختلفة بقدر ما تتكامل لتحيط بالحدث المسرود، فهي ال تكرر الحدث المعروض، بل 

نزولهم بهذا يسرد قصة ) سيد السابق(تكمل الحدث؛ فعبد الحميد بوصفه صديقاً للجد 
الرواية ليعرض منظوره في ) علي(الحي بعد الريح التي أهلكت الكثير، ثم يتسلَّم 

الجد نموذج الحكمة، وسيدنا نموذج الجمود، وأبيه حامد الذي رفض : شخصيات الحدث
الواقع وآثر الفرار، وعبد الحميد الذي كان مدرسة للعقل في نظره، وكما يتم تقديم بقية 

؛ يركز صوته أيضاً على وصف تخوم ) علي(ية من خالل صوت شخصيات الروا
 ورؤيته ألهله الذين اعتادوا على امتثال أمر سيدنا حافظ، وغابت عنهم )(الحي/المكان

الخارجي للمكان معادالً لفكر أهله النمطي والتقليدي ) علي(ويأتي وصف . لغة الحوار
ذ لوناً واحداً هو لون الجير األبيض، الثابت الذي ال يقبل التغيير؛ فمنازل الحي تأخ

عن الحي بمرضه ثم ) علي( وحين يغيب )١(.وتتقارب حتى تبدو األسطح لمنزل واحد
، وتنبئ بموت )علي(لتحكي قصتها الخاصة مع ) زينة(سفره ألخواله يأتي صوت 

صوتاً أخيراً تعلَّق ) عفاف(سيدنا ودفنه ثم موت عبد الحميد من بعده، ويجيء صوت 
 .يحمل معه نبأ إعادة بناء الحي) علي(ـ ب

ورغم اتفاق الشخصيات الساردة األربعة في الرؤية تقريباً؛ فإن هذا ال ينفي 
فرواية األصوات . "أنها تعرض لمجموعة من األيديولوجيات المتعارضة والمتناقضة

           ذاته، وربما يتجاوز الراوي ليصل – فيها –خطوة فنية متطورة يتجاوز الروائي 
 إلى األصوات وليمنحها حرية واستقاللية تتولد معها التناقضات – رأساً –
إن تعدد األصوات يقدمه أكثر شخصيات الرواية وأحداثها وليس فقط . )٢()"الالتجانس(

؛ ألن )(رواتها، إذ تتعدد وجهات نظر الشخصيات وأصواتها في حوارية غير مباشرة
د، يقيم حواراً مع الخطابات السابقة له، كل خطاب، عن قصد أو عن غير قص

الخطابات التي تشترك معه في الموضوع نفسه، كما يقيم أيضاً، حوارات مع الخطابات 

                                         
) ( يشغل وصف)٣٠ - ٢٨، ١٤ -١١ي الرواية ما يقارب الست صفحات للمكان ف) علي.   
  ١٤، ١١تاريخ مناسب ألحزان عائلية، ص : عشم الشيمي) ١(
وجهة النظر في رواية األصوات العربية، منشورات اتحاد الكتاب العـرب، دمـشق،             : محمد نجيب التالوي  . د) ٢(

  ١٠٨م، ص ٢٠٠٠
) (    ومقتضبة للغاية، وهو ما يتوافق مع بناء الرواية القـصيرة، ويمثٍّـل   المقاطع الحوارية المباشرة في الرواية قليلة 

  .معادالً أيضاً لغياب الحوار بين النماذج التي تقدمها الرواية



 

 )٣٨١٩(

وفي تلك الخطابات يظّل سيدنا حافظ . )١(التي ستأتي والتي يتنبأ بها ويحدس ردود فعلها
له، واعتادوا أن طرفاً أساسياً، يتوارى خلف صوته مجموع أهل الحي الذين انقادوا 

، فهو صوتهم وعقلهم المفكر، فهو هنا ومجموع هذه األصوات يمثلون ثقافة )٢(يفكر لهم
األشياء المألوفة والعادية واألنماط واألشياء " أي - وفق باختين–الذاكرة الجمعية 

وفي المقابل تأتي بقية األصوات مناقضة له، فخطاب كل شخصية يعكس . )٣("المقولبة
يتميز ) الصوت التراثي(بدءا من الجد الكبير وانتهاء بعلي؛ فالجد الكبير تفكيرها، 

باالنفتاح المعرفي، لم يجزع للغات وثقافات أخرى يتعلمها ابنه حامد؛ ألنها ستفيده 
اتبع : (، ويمثّل نموذجاً للتحرر من التسلط والقمع الفكري حين يوصي عليا)٤(حتماً
ة والمعرفة بكتب العلوم التي جاء بها من كل الدول التي  ويوجهه نحو القراء)٥(.)قلبك

تاجر فيها، وسماها البحر، في الوقت الذي رفض فيه سيدنا حافظ فتح هذه المكتبة؛ فهو 
، ينتظرون خروجه من )٦(يريد تحويل أهل الحي إلى نسخ واحدة ال تعصي له أمراً

جبة النفاذ دون مناقشة، تتناقض خلوته كل شهر في اجتماع يعد ليملي عليهم وصاياه وا
أقواله وأفعاله، فرغم حرصه على أال يرى وجه أي امرأة في خلوته؛ فإن علياً يضع 

نظراته إلى النساء عندما يسألنه عن شيء، "في ذهنه دائماً صورته األخرى، يتذكر 
: قولوذهابه إليهن بعد االجتماع الشهري؛ فيقبلن يده ويقبض على أيديهن طويالً، كان ي

  )٧(".إنهن قطن أبيض
ترمز إلى القداسة التي تتحول إلى تسلط وفرض ) سيدنا حافظ(إن شخصية 

للرأي بالقوة، وتحارب الفكر والعقل، فهو ال يلين، ال يسمع إال صوت نفسه، يتّهم عبد 
الحميد بالكفر؛ ألنه يدعو للعقل، وأنه يتحدث لغة الجن، حين يسمعه يتكلم الفرنسية، 

) علي(اد عبد الحميد عقد جلسات حوار ومشاورة حاربه سيدنا، وحين يفكّر وعندما أر
إن كل ما يشغله هو . في خريطة تعيد بناء الحي يرفض، فهو يرفض الرسم والغناء

                                         
 المبدأ الحواري، ترجمة فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،         -ميخائيل باختين : تزفيتان تودوروف ) ١(

  ١٦ ص م،١٩٩٦بيروت، الطبعة الثانية، 
  ١٧، ١٦تاريخ مناسب ألحزان عائلية، ص : عشم الشيمي) ٢(
  ٣١المصدر السابق، ص ) ٣(
  ٧٢نفسه، ص ) ٤(
  ١٨نفسه، ص ) ٥(
  ١٧، ١٥نفسه، ص ) ٦(
  ١٦نفسه، ص ) ٧(



– 

  )٣٨٢٠(

وجود من يرثه، ويحمل جمود فكره، يشرب الحمص المغلي كثيراً من أجل أن ينجب 
تى يفوح هذا الحمص منه عرقاً أثناء بعد أن تزوج ثالثاً، لكنه ال يستطيع اإلنجاب، ح

إن هذا الفعل إشارة إلى حالة من حاالت الجدب والعقم الفكري الذي ال ينجب إال . موته
  .تخلفاً ورجعية

أما عبد الحميد فنموذج للمثقف الواعي الذي يرفض الجهل والركود، فهو 
 سب ثقافة كبيرة من  مدرسة خاصة في التعليم، اكت- رغم تعليمه البسيط -بالنسبة لعلي

: رحالته التجارية، حتى تأِتيه الفرنسية طواعية في كالمه، يدفع عليا للتفكير والمعرفة
رأيته دارساً واعياً ألمور حياتية، إذ لم أسأله سؤاالً إال وجدت لديه اإلجابة، فيقول لي (

  :بعدها
  . فكّر قبل أن تسأل

  .ال تجعل الحياة كلها أسئلة
  .ال تسأل كثيراً

   )١(.)قد تجد اإلجابة لديك
ويجمع عبد الحميد بين العقل الذي يفكر واليد التي تبني، فباإلضافة إلى دعوته 
للفكر والحوار والمناقشة؛ فإنه يصنع ألهل الحي مصابيح إضاءة، فيجعل لكل بيت أكثر 

ربما هكذا : (من عشرة مصابيح؛ ليقول في إشارة خفية إلى ضرورة استضاءة العقول
   )٢(.) األشياء بوضوحيرون

إعداداً لجيل يبحث عن اإلجابة قبل أن يفكر ) علي(وتبقى تهيئة عبد الحميد لـ 
في اإلجابات الجاهزة التي تجعل منه تابعاً معاق الفكر، فهو رمز للجيل المؤمن 

في ) علي(بالقضية الذي سيتسلم الراية، وستكون عليه مهمة البناء؛ لذا نجد مواقف 
در عن إيمان وعقل ووعي، فهو يرفض أفعال سيدنا، كما يرفض فكرة الرواية تص

الذي آثر أن يسافر ) حامد(الفرار وحتمية المواجهة من خالل موقفه من شخصية أبيه 
ويبتعد عن الحي لسيطرة هذا الفكر عليه، فهو نموذج للمثقف الذي يفضل البحث عن 

ضه سفر أبيه في أكثر من موضع، إلى رف) علي(ويشير . مكان يجد فيه متنفساً لفكره

                                         
  ٣٧، ٣٦نفسه، ص ) ١(
  .٣٠نفسه، ص ) ٢(



 

 )٣٨٢١(

 ومن ثم فإنه في النهاية يعيد رسم خارطة )١(.ويأتي ذلك من خالل صوت زينة أيضاً
  .الحي على النحو الذي خطط له

وتعدد هذه األصوات يؤكّد ثنائية تحققت في المنظور السردي وهي ثنائية 
و الموازنة بين العقل الجمود والتحرر، أو صناعة المقدس وتجرد العقل من سلطانه، أ

والنقل؛ إذ يهدف العمل من خالل شخصياته إلى ضرورة بناء العقل اإلنساني الذي 
  .يفكر، وال يصنع طاغوتاً أو مقدساً يقف حائالً أمام تحقيق تطلعاته

وإذا كانت نهاية الرواية تشير إلى غلبة الفكر على الجمود؛ فإن الكاتب آثر أن 
) عبد الحميد(، ثم موت رمز الفكر والعقل )سيدنا(لجمود يكون موت رمز القداسة وا

من بعده دون عناء ودون مقاومة فاعلة، حيث تخلّص الكاتب من شخصياته، ليأتي 
  .البناء يسيراً، في صورة درامية يصِبح القدر فيها هو البطل

وقد يكون إهمال الكاتب إلفراد صوت سيدنا في السرد رفضاً لهذا الفكر 
م إن عدم وجود صوت مستقل له في رواية األحداث ال يلغي وجود المنحرف، ث

منظورها؛ ألن وجهة نظرها تفهم من /الشخصية وال ينفي استقاللها أو غياب صوتها
السياق العام ألحداث السرد في الرواية، استناداً إلى خطابها المباشر ومواقفها في 

غلها في العقل الجمعي ومحاولة السرد، والفكرة مبسوطة في ثنايا السرد بمحاولة تغل
إلغائه من األساس، ومع هذا فقد أسهم في تعدد المنظور بصوته المتسيد للحي المعادل 

أضف إلى ذلك أن هذا اإلهمال يتطابق مع كيانها االستقاللي ومنظورها . للجمود
عن المتفرد، مثله في ذلك مثل أخيه الذي تمثل رفضه في اختيار المنفى بالسفر بعيداً 

  .الحي وسطوة أخيه
ومع أن صوت عبد الحميد كان صوت الرؤية األساسية التي يوضحها العمل 
الروائي في نهايته، فقد كان أقل الرواة حظاً في السرد، بل إن دوره تقلص في سرد 
األحداث الماضية لتاريخ هذا الحي في صفحة واحدة يختفي فيها منظوره األيديولوجي؛ 

أهمية الماضي في بناء الحاضر دون االتكاء : األول: له جانبينليضيء السرد من خال
تحقيق قدر من الموضوعية : واآلخر. التام عليه والتغني بأمجاده دون فاعلية في الواقع

في عرض الفكرة التي يشير إليها السرد؛ فإن كان صوت الجمود المسيطر على الحي 
ألحداث؛ فإن الصوت المناقض له قد فرض سطوته، وخفت أو تالشى دوره في رواية ا

. يعرض رؤيته من خالل األصوات األخرى؛ ليحدث التوازن النسبي بين الشخصيات

                                         
  .٧٥، ٤٦، ٢١نفسه، ص ) ١(



– 

  )٣٨٢٢(

كثرة "ومن ثم فإن الرواية يتحقق فيها أحد أهم شروط الرواية متعددة األصوات وهو 
األصوات الكاملة القيمة المتساوية الحقوق مع ما لها من عوالم في الوقت الذي تحافظ 

، إضافة إلى تعدد أيديولوجي واضح لدى شخصيات الرواية )١("ه على عدم اندماجهافي
يعول في رواية تعدد األصوات على التنوع "إذ . يعبرون من خالله عن رؤاهم

األيديولوجي الذي يخلق أشكاالً من الوعي، وبالتالي أنواعاً من الشخصيات لها مواقفها 
ون أيديولوجيا لن تحدث تفاعلية وتعددية صوتية ، فالشخصية د)٢("وانطباعاتها الخاصة

وبالتالي فإن تعدد األصوات في الرواية ال يأتي من أجل كسر رتابة سرد . في السرد
  : روائي قصير في األساس، بل لوظيفتين أساسيتين، هما

التعبير عن تعدد الرؤى ووجهات النظر، والتعدد هنا ال يشترط فيه  -
 .كامل الرؤىاالختالف، فقد يشير إلى ت

 استمرار السرد دليل على تواصل األجيال، وتكاتف األيادي من أجل  -
  .البناء؛ ألن صوتاً واحداً ال يمكنه البناء بمفرده

لقد استطاع الكاتب أن يعبر عن الواقع من خالل شخصيات السرد، ومن خالل 
 الداللة، بل اإلسقاطات المقنعة؛ فالعائلة، كما في عنوان الرواية، ليست داالً مخصوص

مدلولها عام يشمل أبناء الوطن كله الذي سيغرق إن ظلّت تلك األفكار العقيمة تسيطر 
عليه، ويبتغي العمل الموازنة بين القيم الروحية والمادية، اإليمان والعمل، نزوع النفس 

ورغم أن المساحة المكانية في السرد ال تتجاوز حدود . نحو التدين ومتطلبات الحياة
صغير تدور فيه أحداثه؛ فإنها تشكل عالماً أكبر، لتبقى داللة المكان مفتوحة، ويبقى حي 

ويأتي تعدد األصوات في الرواية لتقديم . الحدث ممكن الوقوع في أي زمان أيضاً
وجهات نظر متكاملة تخضع في األساس لرغبة في البناء بهدم األفكار الثاوية المناقضة 

  .اءللعقل، ومن ثم إعادة البن
  

                                         
  .١٠شعرية دوستويفسكي، ص : ميخائيل باختين: راجع) ١(
 دراسات في السرد والقصة القصيرة جداً والشعر، دار كنـوز المعرفـة         -تمثالت سردية : نزار مسند قبيالت  . د) ٢(

  ١٥٤م، ص ٢٠١٧هـ ١٤٣٧العلمية، الطبعة األولى، 



 

 )٣٨٢٣(

 :خاتمة
 الوقوف أمام شكل فني هجين يقع بين الرواية والقصة  هذه الدراسةحاولت   

تمثل حركة اإلبداع أدبية  لنماذج ثالثة ألعمال القصيرة، من خالل تقديم قراءة نقدية
وقد كشفت الدراسة من خالل التحليل الجمالي لتلك .  في إقليم المنيا القصيرالروائي

قد وتجارب جديدة لدى مبدعي الحركة الروائية في المنيا، والنصوص عن عمق فني 
 األعمال الثالثة الواقع المتردي، وعبرت عن نقطة في تاريخ العالم، وعن هم جسدت

القومية العربية وأحالم الوطن الممتد، كما قدمت عالماً موازياً لحالة من حاالت الوجد 
راب الذات عن هذا الواقع أمالً في حلٍّ والعشق والتأمالت الذاتية التي تعبر عن اغت

وحين يتحرر العقل من سلطان الجهل والتسلط والجمود؛ فإن بإمكانه أن . وخالص
يحقق الحلم المنشود طالما أخذ باألسباب المادية دون الركون إلى الماضي الذي ال 

زن بين القيم التواومواجهة الواقع ومجابهته، فالبد من يصنع ترديده والتغني به أمجاداً، 
  .متطلبات الواقع والحياةالمادية أو الروحية و

طرحت الروايات الثالثة رؤيتها حول إشكاليات الواقع وسبل مواجهته 
لـ ) عودة السندباد البحري(في رواية ) السندباد (بمنظورات متفاوتة إلى حد ما؛ فـ

مرارة الواقع بعد أن  العودة مرة أخرى إلى عالمه القديم هرباً من  يقرر"فوزي وهبة"
، ويمكن أن يمثل فرار السندباد من واقعه رصد بقعة مظلمة من تاريخ الحروب السوداء

الجديد المتردي، وعدم اإلفادة من قدرته العجائبية انتقاداً لفكرة المخلص والحل األوحد؛ 
اية في رو) ِسر(و. فالمسألة ال تتعلق بشخص واحد قادر على هدم الواقع وإعادة بنائه

يقرر البحث عن شيخه، فيغرق في بحر الدهشة " محمد عبد الحكم حسن"لـ ) سر(
 ألنه بحث عن الشخص وليس القيمة، فالبحث عنه ال وجحيم األسئلة، ويبتعد عن حلمه،

جدوى منه؛ ألنه ليس موجوداً في الواقع، وإنما هو مجرد مخزون استراتيجي قابع في 
ة التطهير الذاتي وسيلة معينة للتخلص من تلك العقل الجمعي؛ لذا يطرح النص فكر

 –أحد أبناء الجيل الذي لم يستطع الواقع أن يصرعه  - ) علي(يأتي و .األفكار البالية
بناء مع أبناء جيله ليعيد " عشم الشيمي"لـ ) تاريخ مناسب ألحزان عائلية(في رواية 

ناء وفق الحل الجمعي،  إمكانية الب- وفق نصه -  ويرى الكاتب .الوطن وتحقيق الحلم
وليس األوحد إذا ما تحرر العقل من سلطان الجمود، ورفض األفكار الثاوية التي تمثل 

  .عوائق التقدم والتحرر



– 

  )٣٨٢٤(

وقد أبانت الدراسة أن محاولة وضع قوالب ثابتة وخصائص تنطلق منها 
وانقالبها الرواية القصيرة جهد ال طائل من ورائه نتيجة التطور الدائم لألنواع األدبية 

عودة (على قوانينها، وقد أثبتت النماذج التحليلية البون الواسع بينها؛ حيث اعتمد األول 
على اللغة المباشرة والنص التراثي، وتم التركيز فيه على شخصية ) السندباد البحري

نصا تجريبياً غير نمطي بارتكازه ) سر(وشكّل الثاني . السندباد وعالقته بالعالم الجديد
على نصوص تراثية متعددة المصادر تداخلت مع لغة تمتح من المعجم الصوفي، 
وكشفت شخصية الحدث عن واقع قريته ومالبسات عجزه ثم رحلته في البحث عن 

نماذج من الواقع تمثل إشكالية ) تاريخ مناسب ألحزان عائلية(وقدم النص الثالث . شيخه
 من أجل البناء، وهو ما يعكس مرونة مجتمعية عن طريق تعدد األصوات التي تتكامل

وقد يكون الموقف من الواقع هو نقطة االتفاق بين . هذا الشكل الفني وقدرته التعبيرية
الروايات الثالثة، وهو الذي يشكل أزمتها، وهو المعيار األهم هنا في بناء الرواية 

ترفض الواقع ) السندباد، و سر، و علي(القصيرة، فالنماذج الثالثة محور السرد فيها 
  .وتحاول البحث عن حل مع التفاوت في سبل مواجهته

اتكأت كل رواية من الروايات الثالثة على بعض التقنيات الفنية التي أسهمت في 
باإليقاع المكاني والزماني ) عودة السندباد البحري(توضيح الرؤية، فاستعانت رواية 

ووظفت رواية .  الماضي بالحاضرواالسترجاع لتوليف اللقطات وتوليد األحداث وربط
عدداً هائالً من النصوص التي تداخلت في النص الروائي والتحمت به في لغة ) سر(

ووظفت رواية . صوفية لم تقدم خبراً واضحاً بقدر ما عبرت عن ضبابية المشهد
تقنية تعدد الرواة لتقدم من خاللها ثنائية بسطها السرد وهي التحرر ) تاريخ مناسب(

 )سر(وقد اتسعت دائرة المكان في روايتي . مود، وكانت نموذجاً للرواية البوليفونيةوالج
، وإن كانتا تعبران في بعض مناطق السرد عن البيئة )تاريخ مناسب ألحزان عائلية(و 

اعتمدت روايتا و. الصعيدية ومناخ الجنوب المهمش والمرتبط ببعض األفكار الثاوية
على ظاهرة فنية اختلفتا في توظيفها، وهي التداخل ) سر(و) عودة السندباد البحري(

النصي، فاستعانت األولى بالنص التاريخي ألسطورة السندباد في قالب روائي معاصر 
من خالل الشخصية التعبيرية، والثانية استعانت بعدد كبير من النصوص التراثية تم 

  .ياً بديعاًتطويعها للغة السرد وقدم من خاللها الكاتب نمطاً تجريب



 

 )٣٨٢٥(
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  :مقدمة 
جاء العصر الحديث وجاءت معه الشكوك، فبينما تطاول العلم الحديث وتبنـى            

 نجـد علـى     . اليقين والحتمية كأساس للعلوم الحديثة مستلهما في ذلك العلوم الرياضية         
  . تمسكوا بالتشكيك والرفض للعقائد الدينيةاألديانالنقيض من ذلك أن الباحثين في 

مية العلمية التي اعتمدها العلم الحديث هـي التـي أوحـت             والمالحظ أن الحت  
للناظرين في األديان رفض المعجزات التي تعتمد عليها األديان فـي إثبـات النبـوات،             
أضحى إذن القول بالحتمية مظهرا للعلم الحديث ووجب على المشتغلين بالعلوم التمـسك     

  .به والدفاع عنه والسير معه إلى حيث سار مهما أدى ذلك
إلى أي مدى تأثر المفكرون المـسلمون  : والسؤال الذي نريد أن نطرحه هنا هو     

بهذه األفكار الحديثة وكيف كانت نظرة هؤالء المفكرين إلى المعجزات؛ هـل انـساقوا              
  .وراء المقوالت الغربية أم كانت لهم رؤيتهم الخاصة

 مـن  ويأتي هذا البحث ليوضح موقف المفكرين المسلمين في العصر الحـديث          
وجـاء فـي    ) المعجزة في ضوء الفكر اإلسالمي الحديث     (المعجزة، وقد جعلت عنوانه     

  :ثالثة مباحث 
  .المعجزة مفهوم وإمكانية وعالقة بالنبوة : المبحث األول 
  .معجزات األنبياء السابقين : المبحث الثاني 
  .معجزات النبي الخاتم : المبحث الثالث 

  . ئمة بالمراجعثم خاتمة بها أهم النتائج ، وقا

 
 

  مدرس الفلسفة اإلسالمية
  جامعة المنيا -  كلية دار العلوم 

  



– 

  )٣٨٣٠(

  :المبحث األول
  مفهوم ، وإمكانية ، وعالقة بالنبوة: المعجزة 

  :مفهوم المعجزة : أولًا 
وهو أصـل يـدل علـى       ) عِجز(ترجع إلى  األصل الثالثي      ) المعِجزة : (لغة

اسم فاعل من أعجز إعجـازا واإلعجـاز الفَـوت     ) معجزة( ، و  )١(الضعف وعدم القدرة  
  .)٢(ني فالن أي فاتني أو عجزت عن طلبه وإدراكهوالسبق، يقال أعجز

ما َأعجـز بـه     : ومعِجزة النبي صلّى اهللا عليه وسلَّم       ) "ه١٢٠٥ت(قال الزبيدي 
  .)٣ ("الخصم عند التَّحدي ، والهاء للمبالغة ، والجمع معِجزاتٌ

 أي خالق العجز ال يطلق في الحقيقة على غير        ) معجزة(ويرى البعض أن اسم     
فإنمـا هـو   ) إحيـاء الميـت   ( و ) فلق البحر ( اهللا سبحانه؛ وتسمية غيره معجزا كـ   

   .) ٤(بطريق التجوز والتوسع
كان يعم كُلَّ خارٍق للعادة في اللُّغـة وعـرِف          " الْمعِجزِة  "  والمالحظ أن اسم    

لكن كثيرا مـن    ) اآلياِت(ونها  األئمة المتَقَدمين كاإلمام أحمد بِن حنْبل وغيره وكانوا يسم        
للـولي  " الكرامـة   " للنبـي و    " الْمعِجـزةَ   " المتأخرين يفَرقُ في اللَّفِْظ بينهما فيجعـل        

   )٥("وِجماعهما األمر الخاِرق للعادة

                                         
، ٢٣٢ ،ص   ٤م ،ج   ١٩٧٩هــ، ١٣٩٩معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبدالسالم هارون، دار الفكر،        :  ابن فارس    (١)

اج اللغة وصحاح العربية،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للماليين، بيـروت،        الصحاح ت : الجوهري  : وانظر
  ، ومابعدها٨٨٣، ص ٣م، ج١٩٨٧هـ،١٤٠٧الطبعة الرابعة،

، ٢٨١٧ ،ص   ٣١لسان العرب، تحقيق عبداهللا علي الكبيروآخرون، دار المعارف، المجلد الرابع ،ج          :  ابن منظور  (٢)
  ، ومابعدها٢١، ص ٣لغة، جالصحاح في ال: الجوهري : وانظر
 ٢١٢ ،ص ١٥تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية ،ج: مرتضى الزبيدي(٣) 

غاية المرام في علم الكالم ، تحقيق حسن محمود عبداللطيف، المجلس األعلى للشئون             :  انظر سيف الدين اآلمدي    (٤)
الكليات معجم في المصطلحات : وسى الحسيني الكفوي، أبو البقاء أيوب بن م٣٣٣هـ، ص ١٣٩١اإلسالمية، القاهرة، 

، ١٤٩ م ،ص ١٩٩٨ هـ،١٤١٩والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش،و محمد المصري، مؤسسة الرسالة،بيروت، 
علي حسن /هـ، تحقيق د١٤١٤الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، دار العاصمة الرياض، الطبعة األولى:ابن تيمية

 ٤١٩،ص٥وآخرون،ج

تحقيق عبدالرحمن محمد قاسم،الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،          مجموع الفتاوى،   :  ابن تيمية    (٥)
 ٣١٢،ص ١١ ،جم١٩٩٥هـ ، ١٤١٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 



 

 )٣٨٣١(

والمعروف أيضا أن الوارد في القرآن هو لفظ اآلية والبرهان والبينـة والحـق     
  .م ترد لفظة المعجزة فيه ول)١(والسلطان والفرقان

 آيات فمن ، المعجزات من أعم النبوة آيات أن )م١٩٣٥ت: رضا رشيد( وعند
   .)٢(معجزات تسمى ال وهي السابقة األنبياء بشائر نبوته

 الطبيعـة  قـوانين  مـع  تتفق فاآلية: والمعجزة اآلية بين) حنفي حسن (ويفرق
  .)٣(والعقل الطبيعة ينقوان ضد _ رأيه في _ المعجزة أن حين في والعقل،

  :اصطالحا
عندما نأتي إلى مفهوم المعجزة في االصطالح نجد تعريفات متعددة ومختلفـة،            

أن المعِجز الحقيقي هو ما ينفرد اهللا بالقدرة عليه وال يـصح     ) هـ٤٠٢الباقالني ت (فعند  
ـ ٧٥٦اإليجـي (، بينما عند    )٤(دخوله تحت قدرة الخلق من المالئكة والبشر والجن        ) هـ

، ونجد تعريفها عنـد  ) ٥("ما قصد به إظهار صدق من ادعى أنّه رسول اهللا"المعجزة هي   
أمر خارق للعادة مقرون بالتحـدي مـع عـدم     :"بأنها  ) هـ٦٠٦ت: فخر الدين الرازي  (

 يـدي  علـى  العـادة  بخالف يظهر أمر"، وفي شرح العقائد النسفية هي       ) ٦("المعارضة
 ،)٧("بمثلـه  اإلتيـان  عـن  المنكرين يعجز وجه على المنكرين تحدي عند النبوة مدعي

ما من حقه أن يكـون مـن        :"بأنها) هـ٤١٥ت:القاضي عبد الجبار  (وقريب منه تعريف    
فعله تعالى ويحدث عند ادعاء النبي النبوةَ، ويكون ناقضا للعادة، فيعلم أنه تعـالى فعلـه       

                                         
لباز،وعامر الجزار، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، تحقيق أنور ا:  مصطفى صبري(١)

 ١٢٤،ص ٤ م،ج١٩٨١ هـ،١٤٠١دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان،الطبعة الثانية، 

هـ ،الطبعة الثانية، المجلد السادس،     ١٣٢٧مجلة المنار، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،      :  محمد رشيد رضا   (٢)
  ٦٧ص
  ٧٣لمجلد الرابع من النبوة إلى المعاد، من العقيدة إلى الثورة، مكتبة مدبولي،ا: حسن حنفي(٣)

كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات، المكتبة الشرقية، :  الباقالني(٤)
 ٨م ،ص ١٩٥٨بيروت، صححه ونشره األب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي، 

 ٣٣٩ بيروت ،ص–لم الكتب المواقف في علم الكالم،عا: عضد الدين اإليجي(٥)

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكمـاء والمتكلمـين، مكتبـة الكليـات              :  فخر الدين الرازي   (٦)
 ٢٠٧األزهرية،ص 

          هــ ،  ١٤٣٠شرح العقائد النسفية، مكتبة النشري للطباعة والنشر، كراتـشي باكـستان،          :  سعد الدين التفتازاني   (٧)
 ٣١٦-٣١٥ص 



– 

  )٣٨٣٢(

الجرجـاني  (فهـا عنـد     ، كـذلك تعري   )١("على سبيل التصديق له فيما ادعاه من النبـوة        
أمر خارق للعادة داع إلى الخير والسعادة مقرون بدعوى النبوة قصد           :"بأنها) هـ٨١٦ت

    .)٢("به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من اهللا
المعجزة ضمن قسمي الخوارق فاألمر الخارق      ) م١٩٣٥رشيد رضا ت  (ويضع  

 المعروفـة ونقـيض مـا       للعادة إما أن يكون خرقه لها بمجيئه على خالف سنن الكون          
تقتضيه ، أو بكونه لم تعرف له سنة طبيعية يندرج فيها ، وإن كان في الواقـع ونفـس                   
األمر مندرجا تحت ناموس طبيعي غير معروف عند كافة الناس ، مثـال األول العلـم                
                ، والتهذيب اللذين كان عليهما نبينا عليه الصالة والسالم مع كونه لم يتعلم ولـم يتـرب

ت نشأته في قوم هم أبعد الناس عن العلوم التي جاء بها ، كعلـم التوحيـد وعلـم                   وكان
الشرائع وعلم االجتماع والسياسة المدنية والحربية ، ومنه إحياء الموتى لسيدنا عيـسى             
وعصا سيدنا موسى عليهما الصالة والسالم ، ومثال الثاني المكاشفات ومعرفة بعـض             

البشرية واألرواح اإلنسانية استعدادا لهذا األمـر ، وهللا       األمور قبل وقوعها؛ فإن للنفوس      
تعالى فيه سنة روحية مخصوصة كسائر السنن الكونية ، ولكن هذه السنَّة لم تزل مـن                

وبذلك فالمعجزة عنده هي مـا حـدث   . )٣(األمور الغامضة التي لم يهتد إليها أكثر الناس     
 عنده تخص األنبياء فقط، لتتميز بـذلك        لألنبياء من أمور تخالف القوانين الطبيعية وهي      
  . عن الكرامات وغيرها مما يحدث لغير األنبياء

تعريف المعجـزة كمـا وردت فـي قـاموس      ) م١٩٣٥رشيد رضا ت  (ويورد  
حادثة تحدث بقوة إلهية خارقة مجرى العـادة        : وهي) عجيبة(الكتاب المقدس ويسمونها    

ه، والعجيبة الحقيقية هى فوق الطبيعـة  الطبيعية إلثبات إرسالية من جرب على يده أو في     
ال ضدها، تحدث بتوقيف نواميس الطبيعة ال بمعاكستها، وهى إظهار نظام أعلـى مـن               
الطبيعة يخضع له النظام الطبيعى، ويناط فعل العجائب باهللا وحده أو بمـن سـمح لـه                 

العجائـب، وال  بذلك، وإذا آمنا باإلله القادر على كّل شىء لم يعسر علينا التسليم بإمكان             

                                         
المختصر في أصول الدين، ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيد، تحقيق محمد عمـارة،دار             :  القاضي عبد الجبار   (١)

 ٢٦٥م، ص ١٩٨٨هـ،١٤٠٨الشروق،الطبعة الثانية

 ٢٨٢هـ ،ص ١٤٠٥التعريفات، دار الكتاب العربي بيروت، تحقيق إبراهيم اإلبياري، :  الجرجاني(٢)

  ٤١٧ار، المجلد الثاني، صمجلة المن:  محمد رشيد رضا(٣)



 

 )٣٨٣٣(

بد من العجائب لتعزيز الديانة؛ فكثيرا ما يستشهد المسيح بعجائبه إلثبات الهوته وكونـه         
المسيح، وكان يفعلها لتمجيد اهللا ولمنفعة نفوس الناس وأبدانهم، وكان يفعلها ظاهرا أمـام   

  .)١(جماهير أصحابه وأعدائه ولم ينكروها
بأنهـا  _ ا من تعريفـات المتقـدمين     تعريفًا قريب _) م١٩٦٤ت: العقاد(ويعرفها  

حادث خارق لنواميس الكون التي يعرفها اإلنسان مقصود بـه إقنـاع المنكـرين بـأن      "
  .)٢("صاحبها مرسل من قبل اهللا إذ كان يأتي للناس بعمل ال يقدر عليه غير اهللا 

األمر الخـارق للعـادة     :" بأنها  ) م١٩٥٤ت: محمد فريد وجدي  (ومثله تعريف   
  .)٣("ى يد نبي مرسل إداللًا على صدق رسالتهالذي يحصل عل

:" بأنهـا ) م١٩٩٨ت:محمد متولي الـشعراوي   (ومثله أيضا تعريفها عند اإلمام      
خرق لنواميس الكون أو لقوانين الكون يعطيها اهللا سبحانه وتعالى لرسوله ليـدل علـى               

ء حين تؤيد   منهجه ويثبتهم فيه ويؤكد للناس أنهم رسله تؤيدهم السماء وتنصرهم، والسما          
  .)٤("وتنصر تقف قوانين البشر عاجزة ال تستطيع أن تفعل شيًئا

حيث ولتوضيح مفهوم المعجزة وضع المتكلمون والمفكرون شروطًا للمعجزة،         
أن يكـون   : أن يكون فعـل اهللا ، الثـاني       : األول: هي   شروط المعجز    المتكلمون جعل

 أن يكون ظاهرا على يد مدعي النبوة        :أن يتعذر معارضته، الرابع   : خارقًا للعادة، الثالث  
أن يكـون   : ، الـسادس  _ ولم يشترطه البعض  _ التحدي: ليعلم أنه تصديق له ، الخامس     

أن ال يكون متقدما    : أال يكون ما ادعاه وأظهره مكذبا له، الثامن       : موافقا للدعوى، السابع  
  .)٥(على الدعوى بل مقارنا لها

                                         
  ١٠٥،١٠٦الوحي المحمدي ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة ، ص:  محمد رشيد رضا(١)
ساعات بين الكتب، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات األستاذ عباس محمود العقاد المجلـد             :  عباس محمود العقاد   (٢)

 بيروت، مكتبة المدرسة، الطبعة األولى -دار الكتاب اللبناني  ) ات بين الكتب  ساع)(٣(السادس والعشرون،األدب والنقد،  
 ١٩م،ص ١٩٨٤هـ ١٤٠٤

 ٢٠٠دائرة معارف القرن العشرون، دار الفكر بيروت، المجلد السادس ،ص :  محمد فريد وجدي(٣)

 ٦معجزة القرآن، الناشر أخبار اليوم،ص :  محمد متولي الشعراوي(٤)
، وقد جعلها ٣٤٠-٣٣٩المواقف ،ص:  ،عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي٢٨ـ٢٧ان، ص البي:  الباقالني   (٥)

دار عـالم   : ، تحقيق هشام سمير البخاري،الناشر      ٦٩، ص ١القرطبي خمسة شروط، انظر الجامع ألحكام القرآن ،ج       
 م ٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،الطبعة 



– 

  )٣٨٣٤(

، )١(تحدي، واالقتران بدعوى النبوة   للمعجزة ال ) م١٩٠٥ت:محمد عبده (ويشترط  
شرطين آخـرين، أن المعجـزة تكـون مـن حـسن            ) م١٩٦٤ت:العقاد(يشترط  بينما  

  .)٢(ورجحان، وأنها من قدرة اهللا وحده ال من قدرة أحد سواه 
أبـو البقـاء    (ولزيادة توضيح مفهوم المعجزة بينوا أنواع المعجـزات، فهـذا           

  : يوضح أن هناك) هـ١٠٩٤ت:الكفوي
  .  كإحياء الموتى ونبع الماء من األصابع وهي للعوام :  المعجزة الحسية - ١
  .كالعلم بالمغيبات وهي ألولي األلباب :  والمعجزة العقلية - ٢
  .كالقرآن وهي ألرباب القلوب :   والمعجزة الذوقية الحدسية - ٣

لـى   وفي رأيه أن األولى أقوى ثم الثانية ثم الثالثة وفي البـاطن والـشرف ع              
العكس واإليمان بسبب األولى أقل ثوابا وتركه أشد عقابا ثم الثانية ثم الثالثة فهو أكثـر                

  .)٣(ثوابا وتركه أقل عقابا ألن اإليمان بالغيب أقوى والمعجزة الظاهرة إدراكها أسهل
أن نضع تعريفًـا للمعجـزة   _ من خالل ما تقدم     _  أنه يمكن    رأي الباحث وفي  

رق للعادة ال يقدر عليه إال اهللا وال يكون إال على أيدي الرسـل              المعجزة أمر خا  : (وهو  
  ) . وهو واضح الداللة على صدقهم

إذن المعجزة ال تأتي وفق القوانين الطبيعية المعروفة وإنمـا تخرقهـا خرقًـا              
واضحا إما بأن تعطلها كمعجزة نجاة إبراهيم عليه السالم من النار حيث تعطـل عمـل              

 المعجزة على غير نظام الطبيعة كما في معجزة قلب العصا حيـة             النار، وإما أن تحدث   
فهذا ال يكون في الطبيعة، وهي ال تدخل تحت قدرة أحد من البشر فهي في مقـدور اهللا                  
وحده ألن البشر ال يستطيعون فعلًا إال باتخاذ األسباب الطبيعية ووفق قـوانين طبيعيـة               

ها كل من عرف أسبابها، خالفًا للمعجزة       وهكذا كل أفعالهم ومخترعاتهم ولذلك يقدر علي      
التي ال يعرف لها سبب وإنما تحدث بال سبب  طبيعي ، بل يفعلهـا اهللا وبـال سـبب                     

                                         
 ٨٢ص م، ١٩٩٤هـ،١٤١٤، دار الشروق، الطبعة األولى،سالة التوحيد، تحقيق محمد عمارةر: محمد عبده (١)
 ٢٣ساعات بين الكتب،،ص :  عباس محمود العقاد(٢)

الكليات معجم فـي المـصطلحات والفـروق اللغويـة، مؤسـسة الرسـالة، بيروت،الطبعـة          :  أبوالبقاء الكفوي  (٣)
 ١٥٠ عدنان درويش، محمد المصري،ص :األولى،المحقق



 

 )٣٨٣٥(

طبيعي، وهي أيضا ال تحدث إال لألنبياء فهي خاصة من خواص األنبياء ومـا يحـدث                
  .لغيرهم من خرق للعادة ال يسمى معجزة 

 إمكانية المعجزة: ثانيا 
مثبتًا إمكانية وقـوع    ) تهافت الفالسفة (في  ) هـ٥٠٥ت:و حامد الغزالي  أب(كتب  

  :المعجزات وأنها ليست من المحاالت العقلية، ودليله على ذلك 
  أن المادة قابلة لكل شيء فيمكن قلب العـصا حيـة ذلـك ألن التـراب                  - ١

لمنـي ييتخلـق    يستحيل نباتًا والنبات يأكله الحيوان فيستحيل دما والدم يستحيل منيـا وا           
حيوانا في الرحم وهكذا عبر هذه األطوار يتحول التراب إلى حيوان فـال مـانع إذن أن      

  .)١(اهللا يختصر الوقت ويحيل المادة حيوانا وتكون معجزة للنبي
إن من استقرأ عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة اهللا تعالى ما يحكَى مـن         "- ٢

  ) ٢("معجزات األنبياء عليهم السالم

معنى ذلك أن المعجزات تجري وفق القوانين الطبيعية ولكن الكثير من الناس            و
  .ال يعرفون هذه القوانين ولذلك ينكرون المعجزات 

لكي يثبت إمكانيـة المعجـزة  قـال بـرفض        ) الغزالي( ومن المعلوم أن     - ٣
االقتران الضروري بين األسباب والمسببات، ألنه في رأيه أن القـول بهـذا االقتـران               
الضروري يؤدي إلى رفض المعجزات والقول باستحالتها، وهذا في رأيه ما قالـت بـه        

 وقد ذكـر  )٣(الفالسفة حيث نسب إليهم إنكار المعجزات ثم تأويل ما جاء في القرآن منها       
  .)٤(استداللهم على عدم إمكانية معجزة نجاة سيدنا إبراهيم من النار ثم فنّده

التهمة مؤكدا أن الفالسفة لـم يتعرضـوا        ينكر هذه   ) هـ٥٩٥ت:ابن رشد (لكن  
للمعجزات ألنها مبادئ الشرائع، والفاحص عنها أو المشكك فيها يحتـاج إلـى عقوبـة               

                                         
 ٢٤٦تهافت الفالسفة، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر،الطبعة السادسة،ص :  أبو حامد الغزالي(١)
 ٢٤٨تهافت الفالسفة،ص :  أبو حامد الغزالي(٢)

 ٢٣٦تهافت الفالسفة،ص :  أبو حامد الغزالي(٣)

 ٢٤٣تهافت الفالسفة،ص :  أبو حامد الغزالي(٤)



– 

  )٣٨٣٦(

وأن مـن أنكـر      ،)١(عندهم وأن المعجزات أمر إلهي ال تدرك حقيقته العقول البـشرية          
  .)٢(المعجزات هم زنادقة اإلسالم وليس الفالسفة

الذي يـشتد الغزالـي   _ار المعجزات فهذا ابن سينا      نعم لم يرد عن الفالسفة إنك     
تكلم عن وقوع المعجزات ونـصح بأنـه ال         _ في انتقاده ويجعله الممثل األول للفالسفة     

يصح المسارعة إلى إنكار ما يصل إلينا من الغرائب والعجائب ما لم يقم برهـان علـى    
ـ           وى الـسافلة المنفعلـة     استحالتها، ألن في الطبيعة عجائب وللقوى العالية الفعالـة والق

  .) ٣(اجتماعات على الغرائب
إذن فالفالسفة وخاصة المسلمون منهم بريئون من هذه التهمة فهم رغم قـولهم             
بالترابط الضروري بين األسباب والمسببات لم يعرف عنهم إنكار المعجزات ، وعلـى             

  .هذا فإن المعجزات ثابتة عند من يقول بالسببية وعند من ينكرها 
ابـن  (نا نجـد المالحـدة هـم الـذين تكلمـوا فـي المعجـزات مثـل                   ولك

ـ ٣٠٠ت:أبوالحسين الخياط (فقد ذكر   ) هـ٣٠١ت:الراوندي أن لـه كتابـا اسـمه       ) هـ
قال فيه إن آيات االنبياء ما هي إال مخاريق ومن جاءوا بهـا كـانوا سـحرة                 ) الزمرذ(

اهللا هبــة ( وقــد كتــب فــي الــرد عليـه داعــي دعــاة اإلســماعيلية  )٤(ممخـرقين 
أبـو  (، وكذلك من هؤالء المالحـدة       ) المجالس المؤيدية (في كتابه   ) هـ٤٧٠:الشيرازي

حيث كتب كتابين في الهجوم على النبـوة والمعجـزات          ) هـ٣١١:بكر الرازي الطبيب  
نقـض األديـان أو فـي       (والثاني هـو    ) مخاريق األنبياء أو حيل المتنبئين    (األول أسماه 

ـ ٣٢٢ت:أبو حاتم الرازي  (اإلسماعيلية  وقد رد عليه داعي     )٥()النبوات فـي كتابـه    ) هـ
  ) .أعالم النبوة ، الرد على الملحد أبي بكر الرازي(

                                         
 ٧٧٣م،القسم الثاني ،ص ١٩٦٥سليمان دنيا،دار المعارف بمصر، / تحقيق دتهافت التهافت،:  ابن رشد(١)

 ٧٩١تهافت التهافت،ص :  ابن رشد(٢)
، الطبعة الثانية،القسم الرابع،    ١٩٦٨سليمان دنيا،دار المعارف بمصر،     / اإلشارات والتنبيهات،تحقيق د  :  ابن سينا  (٣)

 ١٦١التصوف ،ص 
-مكتبة الدار العربيـة للكتـاب     :الراوندي الملحد، تحقيق دكتور نيبرج، نشر       الرد على ابن    :  أبو الحسين الخياط   (٤)

 ٣-٢م،ص ١٩٩٣هـ١٤١٣ بيروت، الطبعة الثانية ، -أوراق شرقية :القاهرة،نشر

 ٨٩،ص ١٩٧٦في الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه، دار المعارف مصر، الطبعة الثالثة،:  إبراهيم مدكور(٥)



 

 )٣٨٣٧(

والحقيقة أن إنكار المعجزات ظهر بشكل واضح في العصر الحـديث وظهـر             
كأنه متوافق مع العلم المادي الحديث ، فقد اقتنع فالسفة العصر الحـديث وعلمـاؤه أن                

ين وقواعد ال تتغير أبدا وال يمكن أن يتدخل في عمل الطبيعة أحـد     العالم يسير وفق قوان   
 وأصـبح  )١(، وليس هناك غايات أو أهداف ألحداث وأعمال الطبيعة خيرا كانت أو شرا       

من العسير على اإلنسان المعاصر الذي لم يدرك حوله البعد اإللهي أن يفهـم األحـداث       
  .)٢(اتالتي أسست الديانات الكبرى ومن ضمنها المعجز

من أن الخوارق وأمثالها مما ينفّـر  ) هـ١٩٣٥ت:رشيد رضا(وهذا ما نبه إليه     
 .)٣(العلماء عن الدين في هذا العصر

ففـي  ) م١٧٧٦ت:ديفيد هيـوم  (لقد هاجم الفالسفة العقليون المعجزات وخاصة       
رأيه أن المعجزة خرق للمسلك العام للطبيعة وهي بذلك ال يمكـن حـدوثها وكـذلك ال                 

التصديق بها ألن روايات المعجزات تعرضت للتحريـف مثـل بقيـة الروايـات       يمكن  
التاريخية التي جاءت عبر عصور كانت جاهلة بأدنى معرفة بالتوثيق والنقد التاريخي ،             
وكذلك عدم توافر التواتر في هذه الروايات، كما زعم أن اإليمان بالخوارق ال يـشيع إال      

   .)٤(بين األمم الجاهلة
أنه ال يمكـن    )" مبحث في الفاهمة البشرية   (في كتاب   ) م١٧٧٦ت:ومهي(ويقرر  

إن أي "، ويقـول  ) ٥("ألي شهادة بشرية أن يكون لها ما يكفي من القوة إلثبات معجـزة           
شهادة ال تكفي إلثبات معجزة إال إذا كانت الشهادة من النوع الذي يكون كـذبها أكثـر                 

في هذه الحالـة يحـصل دحـض متبـادل     إعجازا من الواقع التي تحاول إثباتها وحتى     

                                         
 ٣٦٠جورج طعمة،دار الثقافة بيروت ،ص . وين العقل الحديث، الجزء األول، ترجمة دتك: جون هرمان راندال (١)

العقل اإلسالمي أمام تراث عصر األنوار، الجهود الفلسفية عند محمد أركون، ترجمة جمال شحيد،              :  رون هاليبر  (٢)
 ٣٧ سوريا ،ص -م، األهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ٢٠٠١، ١ط

   ١٠٥الوحي المحمدي، ص : ضا محمد رشيد ر(٣)
 ٣١ص دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، الدين والميتافيزيقا عند هيوم،  : محمد عثمان الخشت/  د(٤)

 ٢٠٠٨، دار الفارابي،بيروت لبنان، الطبعة األولى،موسى وهبة.مبحث في الفاهمة البشرية ، ترجمة د:  ديفيد هيوم(٥)
 ١٧٤ص 



– 

  )٣٨٣٨(

للحجج وتعطينا الحجة األقوى وحدها يقينا متناسبا مع درجة القوة الباقيـة بعـد طـرح             
  )١("القوة األضعف

من أبـرز الرافـضين لفكـرة التـرابط         ) م١٧٧٦ت:هيوم(ومن العجيب أن      
عندما ننظـر خارجنـا نحـو األشـياء     : " الضروري بين األسباب والمسببات؛ إذ يقول 

الخارجية ونتأمل في عمل األسباب ال نكون قادرين البتة على أن نكتـشف مـن حالـة            
واحدة قدرة أو اقترانًا ضروريا أي خاصية تقرن األثر إلى السبب وتجعل مـن الواحـد       

وهـذا  ) ٢(النتيجة المحتمة لآلخر، وسنجد فقط أن الواحد يلي اآلخر بالفعل فـي الواقـع             
وهو في هـذا يوافـق      . )٣(" ال تكتشف بالعقل بل بالخبرة     األسباب والمسببات "يوضح أن   

أنكر هذا الترابط الـضروري ليجعـل المعجـزة         ) الغزالي(إال أن   ) هـ٥٠٥:الغزالي(
  ! رغم اعتناقه هذه الفكرة إال إنه ال يرى إمكانية المعجزة) هيوم(ممكنة، ولكن 

 الغربي فهـو    تأثّر بكل بهذا االتجاه في الفكر     ) م١٩٩٢ت:محمد أسد (البد أن   و
وليد هذه الثقافة ولذا نراه يصرح بإنكار وقوع المعجزات ويعتبرهـا مجـرد أسـاطير               
ويعلل وجود هذه المعجزات أو األساطير المنسوبة لألنبياء في القـرآن لكونهـا كانـت             
ضاربة بجذورها في عقول الناس في ذلك الزمان فاستخدمها القـرآن ليبـث تعاليمـه                

ن أن يؤكد صحتها أو يدحضها، ثم يعطي تـأويالت للمعجـزات          العقدية واألخالقية ودو  
فالحوت الذي ابتلع يونس عليه السالم هو رمز للغم والكرب الذي وقـع فيـه ويفـسر                 

   .)٤(الطير األبابيل كما فسرها اإلمام محمد عبده 
بعـد أن يـوجز     ؛ و )م١٧٧٦:هيوم(ممن عِني بالرد على     ) م١٩٦٤العقاد(وكان  

 هيوم في إنكاره للمعجزة يقول العقاد إن في رأيه وجاهة ولكن كـذلك              العقاد رأي وأدلة  
فيه مغالطة ألن دعوى النبي أنه مرسل من اهللا برسالة البد من اإليمان بها للنجاة وليس                

                                         
 ١٦٠-١٥٩ي الفاهمة البشرية، ص مبحث ف:  ديفيد هيوم(١)

 ٩٥ص  مبحث في الفاهمة البشرية، :  ديفيد هيوم(٢)
 ٥٢مبحث في الفاهمة البشرية ، ص :  ديفيد هيوم(٣)

، ٢أعالم وأقزام في ميزان اإلسالم، ج: سيد حسين العفاني/، نقلًا عن د٩٨٩، ٦٦رسالة القرآن ، ص :  محمد أسد(٤)
 ١٧٧م ،ص ٢٠٠٤هـ،١٤٢٤ ١ طدار ماجد عيري للنشر والتوزيع،



 

 )٣٨٣٩(

يطلب من النبي حينئذ إال أن يأتي بعمل ال تشك في أنه عمل إلهي يعجز عنه كل البشر                  
   .)١(مك الحجة ووجب عليك تصديق رسالتهفإذا قدر على هذا الفعل فقد ألز

أن اإلسالم دين المعجزات في كل شيء ولكنه ليس ) م١٩٦٤ت:العقاد(ثم يبين 
بدين المعجزة التي تقحم العقل وال تقنعه ألنه دين العقل والتفكير فريضة فيه ويؤمن 

اسم العلم المسلم بالنواميس الكونية أشد من إيمان الداعين إلى تقرير تلك النواميس ب
التجريبي ألنه يؤمن بأن النواميس سنة اهللا في خلقه، ولكنه يؤمن كذلك بإمكان المعجزة 

  .)٢(ألنها ليست بأعجب مما هو حادث ومشاهد
وإذا ثبت أن التوحيد كان فتحا وتصحيحا لمسار النظر والعقل تجاه الطبيعة 

 حجر الحالة الواحدة التي فكذلك اإليمان بإمكان المعجزة هو فتح ألنه يخلص العقل من
  .)٣(تغلق عليه أبواب االحتمال غير باب الواقع المحدود

واإلسالم يضع المعجزة في موضعها من التفكير ومن االعتقاد فهي ممكنة ال 
استحالة فيها على الخالق ولكنها ال تهدي من لم تكن له هداية من بصيرته واستقامة 

واألرض لن تزيده الخوارق إال ضاللًا وهذا ما تفكيره فمن لم يهتد بآيات السماوات 
  .)٤(أوضحه القرآن الكريم ردا على من طالبوا الرسول بالخوارق

فال يمتنع عقال أن تقع المعجزة وإنما الذي يمتنع عقال أن تقع عبثًا لغير 
ضرورة مع إمكان االستغناء عنها إذا تبين أن إقناع المكابرين كان ممكنًا بغيرها، إن 

 قوانين الكون ممكن إذا كان لحكمة أما المستحيل فهو وقوع التغيير عبثًا في تغير
    .)٥(الكون

                                         
 ٢١ساعات بين الكتب،ص :  عباس محمود العقاد(١)

التفكير فريضة إسالمية، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات األستاذ عباس محمود العقاد المجلد :  عباس محمود العقاد(٢)
 ٩٠٩م،ص ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ بيروت، مكتبة المدرسة، الطبعة األولى -الخامس، بحوث إسالمية، دار الكتاب اللبناني

إبراهيم أبو األنبياء، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات األستاذ عباس محمود العقاد المجلـد             :  عباس محمود العقاد   (٣)
 ٥٣٢م،ص ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ بيروت، مكتبة المدرسة، الطبعة األولى -األول، توحيد وأنبياء، دار الكتاب اللبناني

 ٩١٢يضة إسالمية،ص التفكير فر:  عباس محمود العقاد(٤)

الفلسفة القرآنية، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات األستاذ عباس محمود العقاد المجلد الرابع، :  عباس محمود العقاد(٥)
 ٣٤م،ص ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ بيروت، مكتبة المدرسة، الطبعة األولى -القرآن واإلنسان، دار الكتاب اللبناني



– 

  )٣٨٤٠(

كذلك ال يجوز إنكار خوارق العادات ألننا علمنا في هذا العصر أن أمورا 
كانت تعد في الماضي من الخوارق ثم أصبحت اليوم من الممكنات المتواترات وما 

ال استحالة في خوارق العادات ومن قال باستحالتها جاز فيما نعلمه يجوز فيما نجهله ف
  .)١(لزمه اإلثبات ألنه يدعي االستحالة عقال بغير دليل

وبذلك تتضح رؤية العقاد للمعجزة حسب الفهم اإلسالمي لها فهي ممكنة وغير 
مستحيلة عقال، وهي تدخل تحت قدرة الخالق العظيم الذي كّل مخلوقاته هي معجزات 

ننا في كل وقت، وهو سبحانه ال يحدث معجزة لنبي إال لحكمة، وبهذا واضحة أمام أعي
يصير االعتقاد بإمكانية المعجزة غير معطّل للعقل الذي لطالما حفزه القرآن الكريم، بل 

  .  يخرج العقل من حجر الحالة الواحدة الرتيبة
  :ممكنة ودليله ) م١٩٠٥ت:محمد عبده(والمعجزة عند اإلمام 

 السير الطبيعى المعروف فى مخالفة نوع المستحيل عقال ألن أنها ليست من
اإليجاد مما لم يقم دليل على استحالته بل ذلك مما يقع ، ومن يقول إن ذلك ال بد أن 
يكون تابعا لناموس آخر طبيعى يقول له اإلمام إن واضع الناموس هو موجد الكائنات 

 العادات غاية ما فى األمر أننا فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق
ال نعرفها ولكنا نرى أثرها على يد من اختصه اهللا بفضل من عنده على أننا بعد 
االعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار يسهل علينا العلم بأنه ال يمتنع عليه أن يحدث 

  .) ٢(الحادث على أى هيئة وتابعا ألى سبب إذا سبق فى علمه أنه يحدثه كذلك
ضح مذهبه أيضا في إمكانية المعجزة وكون االعتقاد بها ال ينافي االعتقاد ويو

بالقوانين الطبيعية المطردة ما ذكره في تفسير المنار من ِأن الْخَواِرقَ الْجاِئزةَ عقْلًا ، َأِي 
 ساالَِّتي لَيِفيه اعِتمِن اجيِمالنَِّقيض اِنعا لَا ممهِتفَاعلَا ارِة اِهللا  ، ورا ِبقُدقُوِعهو الَى -نتَع 

 ِفي يِد نَِبي ِمن الَْأنِْبياِء ، ثم يؤكد على أنهَ يِجب َأن نُْؤِمن ِبها علَى ظَاِهِرها ، ثم إنه -
ها لَا تَتَبدُل ولَا يجب ألّا يمنَعنَا هذَا الِْإيمان ِمن اِلاهِتداِء ِبسنَِن اِهللا ِفي الْخَلِْق واعِتقَاِد َأنَّ

  .)٣(تَتَحوُل 
                                         

 ٩١١-٩١٠ة إسالمية، ،ص التفكير فريض:  عباس محمود العقاد(١)

 ٨٢، ٨١ص، رسالة التوحيد: محمد عبده (٢)

 ٢٦١،ص ١م،ج١٩٩٠تفسير المنار،الهيئة المصرية العامة للكتاب، :  محمد رشيد رضا(٣)



 

 )٣٨٤١(

َأن العقْل ال يمنع إال وقوع الْمحاِل ، وعلى ذلك ) م١٩٣٥ت:رشيد رضا(وعند 
اليمِكن َأن يَؤيد نَِبي ِبما هو مستَِحيٌل عقْلًا ؛ ِلَأن الْمستَِحيَل لَا يمِكن وقُوعه ، وعلى ذلك 

 قَعاِت فما وِجزعالْم ونتَكَلِّمى الْممس ِلذَِلكتَِحيلًا ، وسم كُوناِت(لَا ياداِرقَ الْعثم )خَو ،
 يوضح خالف المتكلمين حول كيف تحدث المعجزة، فيذكر أن منهم من يعتقد أن

خْلُقُهاَهللا ي ة، ولكن المشهور عندهم َأنوِحية راب خَِفيبلَّ المعجزة لها َأسٍب ِلتَدبِر سا ِبغَي
علَى َأن السنَن والنَّواِميس لَا تَحكُم علَى واِضِعها ، وِإنَّما هو الْحاِكم الْمتَصرفُ ِبها ، 

ن ينِْفي ذَِلك وِإنَّما كَان هذَا هو الْمشْهور ؛ ِلَأنَّه الظَّاِهر ، وِإلَّا فَمن ذَا الَِّذي يستَِطيع َأ
   .) ١(النَّفْي الْمطْلَقَ عن عالَِم الْغَيِب ؟

ويؤكد ) هـ٥٠٥:الغزالي(منهج ) م١٩٥٤ت:مصطفى صبري(ويتابع الشيخ
 الحقيقي هو اهللا ال األسباب المادية فليست النار هي الحارقة وإنما الفاعلكاألشاعرة أن 

ضرورة منطقية حتى ال يمكن مخالفتها هو اهللا، والقوانين الطبيعية ليست ضرورية 
ويستشهد بأقوال علماء يؤكدون أنه ال يوجد محال طبيعي تجريبي، وقدرة اهللا تتعلق 

   .)٢(بكل الممكنات وال تتعلق بالمحال عقال كالجمع بين النقيضين
فيستنكر موقف المنكرين للمعجزات ويحصرهم في ) م١٩٥٤ت:فريد جدي(أما 

وقفوا بمعرفتهم مع النظرة المادية التي صارت قديمة اآلن ولم أولئك الماديين الذين 
يطلعوا على مقررات العلم المعاصر الذي أقر بوجود أمور ال تسير وفق قوانين 

  .)٣(الطبيعة مثل التنويم المغناطيسي واستحضار األرواح والتأثير في األشياء عن بعد
  عالقة المعجزة بالنبوة : ثالثًا 

هي أحد مرتكزات الـدين التـي يقـوم        ) الخشت( الدكتور   المعجزة كما أوضح  
أن مسألة المسائل   ) م٢٠٠٢ت:عبد الرحمن بدوي  ( يرى الدكتور    ولذلك ،)٤(عليها أي دين  

، ومن أجـل هـذا شـغلت مـسألة          )٥(في علم النبوات اإلسالمي هي مسألة المعجزات      

                                         
 ٢٦٢ ،٢٦١تفسير المنار،ص :  محمد رشيد رضا(١)

 ٣٣ ،٣٢ ،٣١،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ، ج:  مصطفى صبري(٢)
 ٢٠٢، المجلد السادس ،ص ٦٩٦دائرة معارف القرن العشرون، المجلد الثالث:  محمد فريد وجدي(٣)

 ٢٥صدار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، الدين والميتافيزيقا عند هيوم،  : محمد عثمان الخشت/  د(٤)

 ١٢٤م ، هامش ص١٩٩٣من تاريخ اإللحاد في اإلسالم،سينا للنشر،الطبعة الثانية،:  عبد الرحمن بدوي(٥)



– 

  )٣٨٤٢(

ـ             رن الثالـث   المعجزات المركز األول في البحوث الكالمية في النصف األول فـي الق
  .)١(الهجري

إن المعجزة حسب الرؤية التراثية لها مكانها المحوري في معرفة النبوة، فهـي           
القاضـي عبـد    (الدالة على النبوة، وهي برهان األنبياء عند المتكلمـين لـذلك يـرى              

وجوب معرفة المعجزات وصفتها للمـؤمن لكونهـا الدالـة علـى            ) هـ٤١٥ت:الجبار
برهان صدق النبوة ألنه لما سأل الناس الرسَل        ) هـ٤٥٦:حزمابن  (، وهي عند    )٢(النبوة

أتَوا بأعماٍل ِهي ِخالفٌ لطبائع ما في العـالم ال  عن صدق ما ادعوه من كونهم رسل اهللا       
يمِكن َأن يقِْدر علَيها مخْلُوق، فَصح ضرورة َأن اللَّه تعالى شَِهد لهم بمـا أظهـر علـى              

:" واجبة ليتميز النبي عن غيره حيث يقول      ) هـ٤٢٧:ابن سينا (ة عند   والمعجز ،)٣(أيديهم
فواجب إذًا أن يوجد نبي وواجب أن يكون إنسانًا وواجب أن تكون له خصوصية ليست               
لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه أمرا ليس يوجد لهم فيتميز به عـنهم فتكـون لـه               

  .)٤("المعجزات التي أخبرنا بها
أن النبي يستند فـي دعـواه النبـوةَ إلـى           ) م١٩٠٥:مد عبده مح(وعند اإلمام   

المعجزة، فهي تأييد من اهللا للنبي فمتى ظهرت المعجزة وقارن ظهورها دعوى النبـوة              
علم بالضرورة أن اهللا ما أظهرها إال تصديقًا لمن ظهرت على يده وإن كان هذا العلـم                 

ن على المؤمن أن يؤمن بأن الرسـل      ، ويرى األستاذ اإلمام أ    )٥ (قد يقارنه اإلنكار مكابرة   
مؤيدون من العناية اإللهية بما ال يعهد للعقول وال لالستطاعة البشرية وأن هـذا األمـر              
الفائق المعروف للبشر هو المعجزة الدالة على صدق النبى فى دعـواه فمتـى ادعـى                

لنبـوة   ، فـدعوى ا    )٦(الرسول النبوةَ واستدل عليها بالمعجزة وجب التصديق برسـالته        

                                         
 ١٤٠من تاريخ اإللحاد في اإلسالم، ، :  عبد الرحمن بدوي(١)

 التنبـوات  ١٥، والمغني في أبواب التوحيد والعـدل، ج ٢٦٣المختصر في أصول الدين،ص   :  القاضي عبدالجبار  (٢)
 ومابعدها١٤٧والمعجزات، تحقيق محمود محمد قاسم ، ص

 ومابعدها١١ ص١باالختصار ، جالمحلى باآلثار شرح المجلى :  ابن حزم(٣)

ماجد فخري، منشورات دار اآلفاق /كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية، نقحه وقدم له د:  ابن سينا(٤)
 ٣٣٩الجديدة بيروت،ص 

 ٨٢ص ، رسالة التوحيد: محمد عبده (٥)

 ٨٠،٨١ص، رسالة التوحيد: محمد عبده(٦)



 

 )٣٨٤٣(

بخالف الدعوة إلـى    ) معجزة(تحتاج إلى خارق    _ عند اإلمام محمد عبده   _والرسالة إذن   
توحيد اهللا فطريقها هو النظر العقلي وحده، ولكنه يجعل القرآن وحده هو هـذا الخـارق     

ألنه هو الذي تواتر خبره، ولـم ينقطـع     الذي نعول عليه في إثبات نبوة رسولنا الكريم،       
   .)١(أثره

يرى أن اآليات أو المعجـزات يؤيـد اُهللا بهـا           ) م١٩٣٥ت:رشيد رضا (كذلك  
الرسَل ألجل إذعان الناس لهم وقبول دعوتهم فالقصد منها الحمل على قبـول الـدعوة                

  .)٢(واإلذعان للرسالة وإقامة الحجة البالغة على المعاندين
 اقديم المعجزات ظهور إلى حاجة في كانوا البشر أن كيف) رضا رشيد (ويبين

 انتفعـوا  أنهم وثبت إليها، الحاجة أشد في كانوا البشر أن فيها تحقّق أزمنة في كانت فقد
 أيـدي  فـي  أالعيـب  وكانوا ببراهينها العقائد معرفة إلى يرتقوا لم كانوا ألنهم ذلك بها

 وأن مبطلـون  قـوم  الـسحرة  أولئك أن وعلموهم ، اهللا بتأييد األنبياء فأنقذهم  السحرة
 بادي يظهر التي األعمال تلك وأن وحده تعالى باهللا خاص األسباب وراء فيما التصرف

 ، )٦٩ : طـه ( } َأتَى حيثُ الساِحر يفِْلح والَ ساِحٍر كَيد { هي إنما اقتدار عن أنها الرأي
 القلـوب،  الغلـف  القوم أولئك جذب له تسنَّى لما أكثر أو بمعجزة نبي كل جاء أن ولوال

  .)٣("االستعداد ،الضعافالرقاب الغالظ
أن نظام العالم هو دليـل علـى   ) م١٩٥٤ت:مصطفى صبرى(وفي رأي الشيخ   

 وألهمية المعجـزة    .)٤(وجود اهللا  وتغيير نظام العالم بالمعجزة دليل على وجود األنبياء          
  .)٥(للنبوة وارتباطها بها يؤكد أن إنكار المعجزة مالزم إلنكار النبوة

، فاألنبياء عليهم السالم يعرفون      ت ضرورية للنبوة  إن المعجزة ليس  وفي رأيي   
بسيماهم وسمتهم وأخالقهم وحسن سيرتهم، وقوة حجتهم وأصالة دعوتهم ونبل مقصدهم           
وصدق حديثهم وصحة شرعهم وزهدهم في الدنيا، كل ذلك كان يخلـق فـي النفـوس                

                                         
 عمـارة، دار    محمـد الجزء الثالث، اإلصالح الفكري والتربوي واإللهيات، تحقيق        : ةاألعمال الكامل : محمد عبده  (١)

 ٢٩٨م،ص ١٩٩٣هـ،١٤١٤الشروق، الطبعة األولى، ،

   ٣٧١مجلة المنار، المجلد الرابع، ص :  محمد رشيد رضا(٢)
   ١٧-١٦مجلة المنار،المجلد السادس، ص : محمد رشيد رضا(٣)

 ٣٠،ص ٤لعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،جموقف العقل وا:  مصطفى صبري(٤)

 ٩،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(٥)



– 

  )٣٨٤٤(

ابـن  (ك يرى ولذلتصديقًا لهم وإذعانًا وعلى ذلك آمن الكثير من المؤمنين في كل عصر  
أن المعجز في العلم والعمل هو الداللة القطعية على صفة النبوة وأما المعجز في              ) "رشد

ثمامـة بـن   (وينـسب إلـى المعتزلـي    ،)١("غير ذلك من األفعال فـشاهد لهـا ومقـو      
 أنه قال إن النبي ال يحتاج في الحجة على نبوته إلـى أكثـر مـن                 )هـ٢٥٥ت:أشرس

إذا فهمـت معنـى النبـوة    "فيقـول ) هـ٥٠٥ت:د الغزاليأبو حام(أما ، )٢(سالمة شرعه 
فأكثرتَ النظر في القرآن واألخبار، يصل لك العلم الضروري بكونه صـلى اهللا عليـه               
وسلم على أعلى درجات النبوة، وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها فـي               

 العصا ثعبانـاً، وشـق   تصفية القلوب، فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوة، ال من قلب   
القمر، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده، ولم تنضم إليه القرائن الكثيـرة الخارجـة عـن                 

  .)٣("الحصر، ربما ظننت أنه سحر وتخييل
هي السبب في إيمان من آمـن لـذلك     _ وخاصة الحسية _  فلم تكن المعجزات    

ـ  ) حسن حنفي(يرى   ل مـن الـذين   أن الذين صدقوا باألنبياء عن طريق المعجـزات أق
وال حاجة لصدق النبي إال اتفاق رسـالته مـع          ،  )٤(صدقوا بهم عقال ومصلحة وتشريعا    

  .)٥(العقل وقد كان العقالء معجبين بشخصية النبي وشريعته دونما الحاجة للمعجزات
أن المعجزات هي أضعف موضوعات علم الكـالم        ) حسن حنفي (ولذلك يرى   

  .)٦(في العقليات بالتدريجوأبعدها عن العقل وأنه يجب إدخالها 

                                         
محمـود قاسـم،الطبعة الثانيـة، مكتبـة األنجلـو          /مناهج األدلة في عقائد الملة، تقـديم وتحقيـق د         :  ابن رشد  (١)

 ٢١٧ص ، م١٩٦٤المصرية،

 ١٤٧الفرق بين الفرق،تحقيق محمد عثمان الخشت،مكتبة ابن سينا،ص : بد القاهر البغدادي  ع(٢)
، المنقذ من الضالل، تقديم وتحقيق محمود بيجو،الطبعة الثانية، الناشر دار التقوى، ودار الفتح            :  أبو حامد الغزالي   (٣)
 ٧٥-٧٤ص 
  ٧٢، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٤)

  ١٦٥، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٥)

  ١٦٥، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٦)



 

 )٣٨٤٥(

  :المبحث الثاني 
  موقف المفكرين من معجزات األنبياء السابقين

من المعلوم بشكل قطعي من خالل النص القرآني أن الرسل واألنبياء الـسابقين      
كانت لهم معجزات كبيرة مثل طوفان نوح ونار إبراهيم وعصا موسى وفلق البحر لـه               

 وناقة صالح، وغيرها من المعجزات التي ذكـرت         وإحياء الموتى لعيسى وحوت يونس    
في القرآن الكريم، وهذه المعجزات كانت في غالب األمر معجزات كونيـة أو حـسية               
تخرق القوانين الكونية المعروفة بشكل واضح، ويتمثل موقف المفكرين المحدثين تجـاه            

هـذه  تأويـل   -٢ التعليـل والتبريـر لهـذه المعجـزات،          -١هذه المعجزات في تقديم     
  .المعجزات

  تعليل وتبرير معجزات األنبياء السابقين: أولًا 
قدم مفكرو اإلسالم تعليالت وتبريرات لحدوث هذه المعجزات الحـسية والتـي     

  :كانت تدهش الناظرين في العهود القديمة السابقة على اإلسالم
   ضعف العقول وقلة العلم – ١

 اسـتنارة عقـولهم بـالعلم    حيث عللوا ذلك بضعف عقول األقوام السابقة وعدم   
: ، حيث يقول  )١()محمد عبده (فجاءت المعجزات الحسية على حسب استعدادهم كما ذكر         

جاءت األديان والناس من فهم مصالحهم العامة بل والخاصة فى طـور أشـبه بطـور        "
فلم يكـن  .. الطفولية للناشىء الحديث العهد بالوجود ال يألف منه إال ما وقع تحت حسه           

تلك األديان أن تخاطب الناس بما يلطف فى الوجدان أو يرقـى إليـه بـسلم                من حكمة   
  )٢("وجاءتهم من اآليات بما تطرف له عيونهم وتنفعل به مشاعرهم.. البرهان 

    غلظ الشعور- ٢
أن القدماء كانوا غالظ الشعور فلما كان       ) م١٩٥٤ت:محمد فريد وجدي  (وزعم  

 قد رقت والعقول قـد ارتقـت والـشعور          العصر الذي أرسل فيه الرسول كانت القلوب      

                                         
الجزء الثالث، اإلصالح الفكري والتربوي واإللهيات، تحقيق محمـد عمـارة، دار            : األعمال الكاملة : محمد عبده  (١)

 ٢٩٨م،ص ١٩٩٣هـ،١٤١٤الشروق، الطبعة األولى، ،

 ١٤٨ ،١٤٧رسالة التوحيد ،ص :  محمد عبده(٢)



– 

  )٣٨٤٦(

تلطف فلم يرسل رسوله بالمعجزات الخارقة لنظام الطبيعة فجعـل معجزاتـه الحكمـة              
  .)١(وفصل الخطاب وإحقاق الحق وازهاق الباطل والسيرة الصالحة

   العجز عن النظر العقلي الخالص– ٣
وا عاجزين  أن البشر في العهود القديمة كان     ) م١٩٨٠ت:نديم الجسر (بينما زعم   

عن النظر العقلي الخالص فاقتضت الحكمة عند دعوتهم لإليمـان أن يخـاطبوا بـدليل               
المعجزة ولكن لما ترقّت اإلنسانية وتقدم العلم قضت حكمـة اهللا أن يخـاطبوا باألدلـة                

  .)٢(العقلية القاطعة وهذا ما سلكه الوحي في القرآن واعتمده أكثر من المعجزات
  ي في العصور القديمة غلبة التصور الماد– ٤

أن هذه المعجزات كانت مناسبة ) م١٩٥٦ت:محمد حسين هيكل( يرى 
للعصور القديمة التي غلب فيها التصور المادي فكان األنبياء يعتمدون على هذه 
المعجزات في دعوتهم ولكن تيقظ العقل بفضل الفلسفة اليونانية التي تشبعت بعلوم 

لخوارق ال تنهض دليال على شيء فجاء اإلسالم الذي الفراعنة، وتنبه الناس إلى أن ا
   .)٣(ركّز على الخطاب العقلي بجانب الروح والوجدان

ذلك التعليل وهذا التفسير غير صحيح فالزعم بأن القدماء كانوا  إنوفي رأيي 
ضعاف العقول وقليلي العلم أو غالظ الشعور مما جعل معجزات أنبيائهم حسية ال عقلية 

 كالم خاطئ، فالقدماء ربما كانوا أكمل منّا عقلًا وأكثر منّاعلما، وآثارهم هذا في رأيي
الفكرية والعلمية والمادية دالّة على ذلك، والقرآن شاهد على ذلك كما في قوله تعالى 

ا َأكْثَر ِمنْهم َأفَلَم يِسيروا ِفي الَْأرِض فَينْظُروا كَيفَ كَان عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم كَانُو:"
 ونكِْسبا كَانُوا يم منْها َأغْنَى عِض فَما ِفي الَْأرآثَارةً وقُو َأشَدو * ملُهسر متْهاءا جفَلَم

ِزُئونتَهسا كَانُوا ِبِه يم اقَ ِبِهمحالِْعلِْم و ِمن مها ِعنْدوا ِبمنَاِت فَِرحي٨٣ ،٨٢:غافر" (ِبالْب (
ولَقَد مكَّنَّاهم ِفيما ِإن مكَّنَّاكُم ِفيِه وجعلْنَا لَهم سمعا وَأبصارا وَأفِْئدةً فَما "وكذلك قوله تعالى 

لَِّه َأغْنَى عنْهم سمعهم ولَا َأبصارهم ولَا َأفِْئدتُهم ِمن شَيٍء ِإذْ كَانُوا يجحدون ِبآياِت ال

                                         
 ٢٠١دائرة معارف القرن العشرون، دار الفكر بيروت، المجلد السادس ،ص :  محمد فريد وجدي(١)
، ١٩٦٩ -١٣٨٩قصة اإليمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، توزيع دار العربية، الطبعة الثالثـة :  الشيخ نديم الجسر (٢)
 ١٨٠ص

 ٥٦٩، ٥٦٨عة الرابعة عشرة، ص دار المعارف ، الطب: حياة محمد :  محمد حسين هيكل (٣)



 

 )٣٨٤٧(

ِزُئونتَهسا كَانُوا ِبِه يم اقَ ِبِهمحالذين أظهر -، فهل كان الفراعنة )٢٦األحقاف " (و
 ضعاف العقول قليلي العلم، وهم باعتراف الجميع - بينهم موسى عليه السالم معجزاته

  .)١(بلغوا أعلى سلم الحضارة ولم يصل إلى مستواهم أحد حتى اآلن
متكلمين القدماء والمفكرين في العصر الحديث وإني ألعجب من تجاهل ال

للتوارة واإلنجيل والزابور، أفليست هذه معجزات عقلية وعلمية كانت ألنبياء سابقين في 
العصور القديمة؟ وهل خال كل منها من اإلعجاز العقلي والعلمي والتشريعي، لماذا 

ين ثم أغفلوا الحديث عن قصر متكلمونا ومفكرونا المعجزات الحسية على األنبياء السابق
وَأنْزَل : "معجزاتهم العقلية والعلمية وهي واضحة في القرآن الكريم، فاهللا تعالى يقول 

وقال عن ) ٣،٤آل عمران "(التَّوراةَ والِْإنِْجيَل ِمن قَبُل هدى ِللنَّاِس وأنْزَل الفُرقَان
وآتَينَاه  :"وقال عن اإلنجيل) ٤٤المائدة "(هدى ونُورِإنَّا َأنْزلْنَا التَّوراةَ ِفيها :" التوراة

الِْإنِْجيَل ِفيِه هدى ونُور ومصدقًا ِلما بين يديِه ِمن التَّوراِة وهدى وموِعظَةً 
فالتوراة واإلنجيل مثل القرآن جاءا هداية للناس إذ هما من عند اهللا ) ٤٦المائدة "(ِللْمتَِّقين

سبحانه، فكيف ال يحتويان معجزات عقلية وعلمية وتشريعية، ألسيت التوراة واإلنجيل 
فهل يخلو كالم اهللا سبحانه من كل أنواع اإلعجاز، كما أنه ال يمكن الشك في ! كالم اهللا

أن األنبياء والرسل قد كانت لهم معجزات عقلية وال يمكن التصديق بأن اهللا جعل لهم 
عجزات الحسية فقط، بل إن هناك من األنبياء الذين لم يذكر معهم نوعا واحدا من الم

معجزة حسية وهذا يعني بال شك أن معجزاتهم في األغلب كانت عقلية وغير حسية 
  . مثل هود وشعيب وزكريا ويحيى وهود عليهم السالم

إذن فليست المعجزات الحسية فقط هي ما اتكأ عليه األنبياء والرسل في 
 استجاب األنبياء مطالب أقوامهم لعمل مثل هذه المعجزات، وقد جاء في دعوتهم،وقلّما

فَخَرج الْفَريِسيون وابتَدُأوا "اإلنجيل ما يوضح أن المسيح كان ال يتشجع للمعجزات
ِلماذَا يطْلُب هذَا  :َليحاِورونَه طَاِلِبين ِمنْه آيةً ِمن السماِء،ِلكَي يجربوه فَتَنَهد ِبروِحِه وقَا

قَّ َأقُوُل لَكُمةً؟ اَلْحةً الِْجيُل آيطَى هذَا الِْجيُل آيعي ١١،١٢/ ٨إنجيل مرقس"(لَن.(  

                                         
، ترجمة محمـد بـدران، دار   )٢(قصة الحضارة ، الشرق األدنى، الجزء الثاني من المجلد األول   : ديورانت   ول(١)

 ١٨٦ ،١٨٥ ،صالجيل، بيروت ـ لبنان



– 

  )٣٨٤٨(

 والذي لم يتفرد بذلك كما زعم  صلى اهللا عليه وسلموهذا كان شأن النبي
لمعجزات المتكلمون والمفكرون في العصر الحديث، فكثيرا ما طالبت قريش النبي با

الحسية فكيف يصح قول من قال إن عصر النبي ترقى عقليا وتخلص الناس فيه من 
، لم يكن !الوهم والخيال وغلب عليهم العقل فلماذا إذن كثر طلبهم للمعجزات الحسية؟

انتهاء عصر المعجزات كما يزعم البعض سببه ترقي العقل البشري ولكن كان سببه ما 
ا منَعنَا َأن نُرِسَل ِبالْآياِت ِإلَّا َأن كَذَّب ِبها الَْأولُون وآتَينَا ثَمود وم :"ذكره اهللا في كتابه

فالمعجزات لم ) ٥٩:اإلسراء" ( النَّاقَةَ مبِصرةً فَظَلَموا ِبها وما نُرِسُل ِبالْآياِت ِإلَّا تَخِْويفًا
ا وصارت ال تَحدث إال تخويفًا للناسيؤمن بها كثير من الناس بل كذبوا وازدادوا عناد .  

إن كالم المفكرين عن تطور العقل البشري ومروره بأطوار كما أشاع اإلمام 
أوجست (وتبعه الكثيرون في ذلك هو تأثّر نوعا ما بمقولة ) محمد عبده(

مرحلة الخرافة والميتافيزيقا والمرحلة (في المراحل الثالثة للبشرية ) م١٨٥٧ت:كونت
فَانْتَهى ِبذَِلك زمن الْمعِجزاِت ، ودخََل الِْإنْسان ِبِديِن الِْإسلَاِم " حيث يقول اإلمام).الوضعية

 ِرضعا يتَقِْويِم ماِن وِإلَى الِْإيم ةُ لَهاِذبالْج اِرِق ِهيِهشَاتُ الْخَودم دتَع شِْد ، فَلَمالر ِفي ِسن
الْم ِة ِمنِة ِللِْفطْرالطُّفُوِلي ِفي ِسن ا كَاناِل ، كَممالَْأعالَْأخْلَاِق واِل ِفي الِْفكِْر وِتدِن اِلاعِل عي

ِإلَى اسِتعماِل عقِْلِه ِفي تَحِصيِل ) الْقُرآِن( ِبالْوحِي الَْأِخيِر - تَعالَى - بْل َأرشَده ) النَّوِعيِة(
  .)١("الْوحِي ، ثُم جعَل لَه كُلَّ ِإرشَاداِت الْوحِي مبينَةً معلِّلَةً مدلِّلَةالِْإيماِن ِباِهللا وِب

وفي سياق الرد على الغربيين المسيحيين الذي زعموا تناقض اإلسالم والعلم، 
كما رسم _راح رجال الفكر اإلسالمي يبرزون مدى توافق اإلسالم مع العلم والعقل

وفي الوقت نفسه ردوا على الدين المسيحي تلك التهم وجعلوه مبنيا _ منهجه الغربيون
فرح (وفي سياق رده على ) محمد عبده(على الخوارق والمعجزات فقط، فنرى اإلمام 

أول أصل قام عليه الدين المسيحي وأقوى عماد له هو :"يقول ) م١٩٢٢ت:أنطون
لسالم دليالً على صدقه إال ما كان خوارق العادات، تقرأ األناجيل فال تجد للمسيح عليه ا

يصنع من الخوارق وعددها في األناجيل يطول شرحه؛ ثم إنه جعل ذلك دليالً على 
صحة الدين لمن يأتي بعده فجعل ألصحابه ذلك كما تراه في اإلصحاح العاشر من 

                                         
 ٢٦١،ص ١م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(١)



 

 )٣٨٤٩(

إنجيل متَّى وغيره ، وإذا تتبعت جميع ما قال األولون من أهل هذا الدين تجد خوارق 
لعادات من أظهر اآليات على صحة االعتقادات ، وال يخفى أن خارق العادة هو األمر ا

الذي يصدر مخالفًا لشرائع الكون ونواميسه ، فإذا ساغ أن يكون ذلك لكل من عال كعبه 
زاد اإلنجيل . في الدين ؛ لم يبقَ عند صاحب الدين ناموس يعرف له حكم مخصوص

 حبة خردل كاٍف في خرق نواميس الكون كما قال على هذا أن اإليمان ولو كان مثل
فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة : (في اإلصحاح السابع عشر من متى 

خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل وال يكون شيء غير 
   .)١ ()ممكن لديكم

   تأويل معجزات األنبياء السابقين : ثانيا 
حقيقة إن تأويل المعجزات ظهر قديما بين المسلمين، وقد نسب الغزالـي            في ال 

إلى الفالسفة تأويل كل المعجزات التي وردت في القرآن الكريم وذلك في رأيـه جـاء                
أنه قد ظهر قـديما مـن       ) م١٩٥٤ت:أحمد أمين (، وذكر   )٢(نتيجة تمسكهم بفكرة السببية   

أولـوه،   د في القرآن مما قد يخالف العقـل       يفسر القرآن بما يتفق مع العقل، فكل ما ور        
حتى ذهبوا في ذلك مذاهب غريبة، وفسروا خروج ناقة صالح بالحجة الدامغة، وقـالوا              
في معجزة إبراهيم إنه طال جسمه ببعض األدوية التي يبطل معها عمل النـار، وقـالوا                

مـن المـاء    في أصحاب الفيل الذين أهلكهم اهللا بحجارة من سجيل إنه أصابهم الوبـاء              
والهواء، فحصبوا، وجدروا وهلكوا، وقالوا في هدهد سليمان إنه رجل، وفي النمل أنهـم     
قوم ضعاف خافوا من عسكر سليمان، والجن والشياطين الذين سخروا لـسليمان أنهـم              
عتاة الناس وأشداؤهم، وحذَّاقهم، وعرفاؤهم باألمور الغامـضة، وكـذلك فـي جميـع              

وا لمحمد صلى اهللا عليه وسلم إال بمعجزة القرآن، وفي رأيـه       معجزات األنبياء، ولم يقر   
أن ما دعاهم لذلك التأويل هو مبالغات القـصاص وبعـض المفـسرين الـذين ولعـوا                

  .) ٣(بالغرائب، والخرافات كالثعلبي والخازن

                                         
  ٢٧٧، ص ٣األعمال الكاملة،ج: بده محمد ع(١)

 ٢٣٦تهافت الفالسفة، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر،الطبعة السادسة،ص :  أبو حامد الغزالي(٢)

 ٢٩٨ظهر اإلسالم،موسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ،ص :  أحمد أمين(٣)



– 

  )٣٨٥٠(

ثم ظهر هذا التوجه وشاع عند كثير من مفكري اإلسالم في العـصر الحـديث          
 الكونية والحسية التي وردت في القرآن الكريم، وذلك كـان           من تأويل معجزات األنبياء   

نتيجة تأثرهم الواضح بالفكر الغربي الحديث الذي ال يقبل أي حديث عن خرق القوانين              
الطبيعية ، وعليه اجتهد كثير من مفكري اإلسالم في تقديم تـأويالت لهـذه المعجـزات     

ن الطبيعة وأنها لم تكـن خرقًـا        ومحاولة إظهار أن تلك المعجزات جاءت موافقة لقواني       
فـي كتابـه    ) م١٦٧٧ت:سبينوزا(للنظام الطبيعي الحتمي، وهذا هو الرأي الذي أشاعه         

ال شك في أن الكتب المقدسـة قـد روت          : "حيث يقول   ) رسالة في الالهوت والسياسة   (
كثيرا من الوقائع التي يقال عنها معجزات ويمكن دون عناء تعيـين علتهـا بالمبـادئ                

، ويرى أن غير ذلك هو فهـم العامـة الـذين يـرون أن               )١("روفة لألشياء الطبيعية  المع
المعجزات أعمال اهللا الخارقة للطبيعة، فعنده أن أفعال اهللا هي نفسها أعمال الطبيعة وال              

  .)٢(فرق
من المنكرين لكون المعجزات خارقـة      ) م١٧٧٨ت:جان جاك رسو  (كذلك كان   

ن عرفنا المعجزة بأنها خرق لقـوانين الطبيعـة، فلـن           أو معطلة للنظام الطبيعي ألننا إ     
نستطيع أبداً أن نعرف هل الشيء معجزة أم غير معجزة، ألننا ال نعرف كـل قـوانين                 

 الطبيعة، بـل    الطبيعة، وكل يوم نشهد معجزة جديدة يحققها العلم، ال مخالفاً بذلك قوانين           
، فأي واضـع للتقـاويم      بفضل معرفته بها معرفة أعظم، وإن كان يشوع أوقف الشمس         

وكما أن األوربيـين الـذين      . يستطيع الوعد بمثل هذه النتيجة إذا حسب كسوف الشمس        
حتـى  -يجرون عجائب كهذه بين الهمج يعدهم هؤالء آلهة، فكذلك معجـزات الماضـي      

ربما كانت نتائج طبيعية فسرتها الجماهير خطأ بأنها تعطيالت إلهيـة           -معجزات المسيح 
 ولعل لعازر الذي أقامه المسيح من بين األموات لم يكن فـي حقيقـة               .للقانون الطبيعي 

  .)٣(األمر ميتًا
                                         

           م،دار التنـوير، بيـروت،    ٢٠٠٥األولـى   رسالة في الالهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، الطبعة         :  إسبينوزا (١)
 ٢١٦ص 

            م،دار التنـوير، بيـروت،    ٢٠٠٥رسالة في الالهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، الطبعة األولـى           :  إسبينوزا (٢)
 ٢١٥ص 

اوس وعلي ، ترجمة فؤاد أندر)٣٩(قصة الحضارة ، رسو والثورة، الجزء األول من المجلد العاشر : ديورانت  ول(٣)
 ٣٢٥ ،صأدهم، دار الجيل، بيروت ـ لبنان



 

 )٣٨٥١(

من أبرز المتـشجعين لتأويـل      ) رشيد رضا (وتلميذه  ) محمد عبده (وربما كان   
المعجزات وتنزيلها وفق قوانين الطبيعة، حيث ينسب لألستاذ اإلمام كثير من التـأويالت     

يؤكـد أن كـل     ) رشـيد رضـا   (رى اآلن، والشيخ    المشهورة لمعجزات األنبياء كما سن    
من رأى بعينـه    : الخوارق تجري وفق السنن الكونية وإن لم يعرف سببها وعلتها فيقول          

 وعرف أنها لم تكن خداعا، وعلم أن        الصحيحخارقة للعادة أو نُقلت إليه بطريقة التواتر        
المـال والجـاه،    من ظهرت على يديه ليس من أهل التلبيس والشعوذة ، وال من طالب              

وصعب عليه أن يحملها على وجه من وجوه التأويل فإن له أن يقيسها على ما عـرف                  
إن كثيرا من خوارق العادات  قد كان يظن أنها خارجة عـن سـنن               : تأويله بأن يقول    

الكون ثم ظهر أنها لم تكن شاذة عن تلك السنن اإللهية، وهذا الذي أراه اآلن هـو مثـل            
ن ، فيجوز أن يظهر له مثل ما ظهر لها من السبب، وتزول الغرابـة               تلك في ذاك الزما   

ويبطل العجب، وهذا الرأي هو الذي عليه جميع العقالء والحكماء في هذا العصر وإنهم              
ليتوقعون ظهور علل جميع الغرائب التي حدثت في العالم حتى معجزات األنبياء عليهم             

  .)١(الصالة والسالم
أن هذا الفهم للمعجزة ال خوف منه على الدين فـإذا           ثم يوضح في الوقت نفسه      

فرضنا أن العلم أظهر لما يؤثَر من المعجزات علالً روحانية وأسبابا خفية فلـيس ذلـك                
قدح في النبوة، وإنا يكون مظهرا لحقيقة النبوة؛ كأن يتبين أن األرواح العاليـة تتـصل                

ة األعمال الغريبة، فإن لـم يتبـين بـه    بالعالم األعلى وتستمد منه قوة العلم والهداية وقو   
صدقها فال وجه لظهور عدمه؛ ألن األنبياء عليهم الصالة والسالم ما كانوا يـدعون أن               
اآليات التي يؤيدهم اهللا تعالى بها خارجة من سننه الظاهرة والخفية، وما كانوا يـدعون               

ع بإذنه، وقد كان اعتمـادهم  إنه واق: أن لهم سلطانًا في ملك اهللا تعالى وإنما كانوا يقولون 
في دعوتهم إلى اهللا على البرهان وكانوا ال يعطون اآليات إال بعد إلحاح، ولم تكن هـي                 

    .)٢(العمدة في الدعوة
ثم يوضح أن ما يتوقّع كشفه بالعلم سيكون القاضي على بقايا ديـن ال يحـتَج                 

وال سند متـواتر فـي      على صحته إال بالعجائب وليس ألصحابه برهان على عقائدهم،          
                                         

 ٥٩،٥٨مجلة المنار، المجلد السادس، ص :  محمد رشيد رضا(١)

 ٥٩مجلة المنار، المجلد السادس، ص :  محمد رشيد رضا(٢)



– 

  )٣٨٥٢(

صحة كتابهم، وإنما البرهان عندهم تلك الحكايات التي ينقلونها في عجائـب مقدسـيهم              
  .)١(وينقل الوثنيون عن كهنتهم أعظم منها

وهكذا تبنّى مفكرونا في العصر الحديث تأويل المعجزات بمـا يتوافـق مـع               
مع العلـم الحـديث   القوانين الطبيعية حتى ال يتعارض الدين وخاصة نصوصه المقدسة          

الذي كان قائما على الحتمية وهم يعتذرون بأن العقل الحديث ينفر من الخـوارق التـي                
تتناقض مع قوانين الطبيعة ولذلك يرون أنه من الصالح أن تؤول النصوص التـي ورد               

  .فيها ذكر المعجزات بما يتوافق مع العلم وقوانين الطبيعة 
  :  كأمثلة واضحة لهذا التيار الفكري ونذكر فيما يلي بعض هذه التأويالت

  : تأويل معجزة فلق البحر لموسى عليه السالم– ١
وِإذْ فَرقْنَا  :" أن األستاذ اإلمام أورد أثناء تفسيره لقوله تعالى         ) رشيد رضا (ذكر  

       ونتَنْظُر َأنْتُمو نوعقْنَا آَل ِفرَأغْرو نَاكُميفََأنْج رحالْب أن هناك جماعـة    ) ٥٠رة  البق" (ِبكُم ،
وزعم الذين ال يِحبـون      :"ال يحبون المعجزات أولوا انفالق البحر لموسى بأنه المد فقال         

المعجزات من الْمتَهوِرين َأن عبور بني ِإسراِئيَل البحر كَان ِفي ِإباِن الجزِر ، فَِإن ِفـي                 
كان الجزر الَِّذي عِهد هناك شِديدا يتَيـسر لإلنـسان َأن يعبـر           الْبحِر الَْأحمِر رقَاِرقَ ِإذا     

                دوا البحر سار على أثرهم، وكان الْمربع م قَدنُوِدِه ورآهِبج نوعِفر مهعا َأتْبلَما ، واِشيم
   هاِئبثَو تَِفيض)     الْج بقَيع الَِّتي تَِجيء اهالِْمي ِهيِروقد        ) ز دالْم اِئيَل ، كَانرنُو ِإسا با نَجفَلَم

  . )٢("طغى وعال حتى أغرق المصريين
  : تأويل معجزة إحياء من مات مائة عام– ٢

َأو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهي خَاِويـةٌ علَـى          "وهي التي وردت في قوله تعالى     
فقد ) ٢٥٩البقرة  "(ِه اُهللا بعد موِتها فََأماتَه اُهللا ِماَئةَ عاٍم ثُم بعثَه         عروِشها قَاَل َأنَّى يحِيي هذِ    

زعم اإلمام محمد عبده أن الرجل الصالح نام ولم يمت مثـل أهـل الكهـف أي أن اهللا                   
  .)٣(أيقظه من نومه بعد أن نام مائة عام

                                         
 ٦٠مجلة المنار، المجلد السادس، ص :  محمد رشيد رضا(١)

 ٢٦٢،ص ١م،ج١٩٩٠صرية العامة للكتاب، الهيئة الم: تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(٢)

 ٤٢،ص ٣م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(٣)



 

 )٣٨٥٣(

  : تأويل معجزة إحياء الطيور إلبراهيم عليه السالم– ٣
وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم رب َأِرِني كَيفَ تُحِي الْمـوتَى  " التي وردت في قوله تعالى    وهي

       ثُـم ـكِإلَي نهرِر فَصالطَّي ةً ِمنعبقَلِْبي قَاَل فَخُذْ َأر ِئنطْمِلي لَِكنلَى وقَاَل ب تُْؤِمن لَمقَاَل َأو
    ٍل ِمنْهبلَى كُلِّ جْل ععاج             ِكـيمح ِزيـزاَهللا ع َأن لَـماعا ويعس ْأِتينَكي نهعاد ا ثُمءزج ن "

  )٢٦٠البقرة (
ـ ٣٢٢ت:أبي مسلم األصفهاني  (تفسير  ) محمد عبده (حيث يختار     الـذي   )١()هـ

يخالف الجمهور فيرى أن إبراهيم لم يذبح الطيور وإنما فرقها حية علـى الجبـال ثـم                 
  ).٢(دعاها فجاءت إليه

   تأويل معجزة إحياء قتيل بني إسرائيل–٤
حيث أول معجزة إحياء قتيل بنـي  ) محمد عبده(ونجد ذلك التأويل واضحا عند     
وِإذْ قَتَلْتُم نَفْسا فَادارْأتُم ِفيها واللَّه مخِْرج ما كُنْتُم         "إسرائيل الذي ورد ذكره في قوله تعالى      

  ونتَكْتُم * فَقُلْنَا اض               لَّكُـماِتـِه لَعآي ـِريكُميتَى وـوالْم ِيـي اللَّـهحي ا كَذَِلكِضهعِبب وهِرب
ِقلُوناِء الَِّتـي             ) ٧٣-٧٢البقرة"(تَعمتَى في اآلية هو ِحفْـظُ الـدواِء الْمينَى ِإحعفذكر أنَ م

 ِتلْك النَّفِْس ، َأي يحِييهـا ِبِمثْـِل هـِذِه           كَانَتْ عرضةً ِلَأن تُسفَك ، ِبسبِب الِْخلَاِف ِفي قَتْلِ        
ومن َأحياها فَكََأنَّمـا َأحيـا النَّـاس         : (- تَعالَى   -الَْأحكَاِم ، وهذَا الِْإحياِء علَى حد قَوِلِه        

فَالِْإحياء هنَـا   ) ١٧٩: البقرة  ) (ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ   : (وقَوِلِه  ) ٣٢: المائدة  ) (جِميعا
معنَاه اِلاسِتبقَاء كَما هو الْمعنَى ِفي الْآيتَيِن، ويرى أنه كان من عادة بني إسرائيل أن مـن          
وجد مقتوال قُرب قرية ولم يعرف قاتله أن يذبحوا بقرة فمن غسل يده في دمها وفعل ما                 

، واإلمام بذلك يستبعد حـدوث      ) ٣(نبارسم له في الشريعة كان بريًئا ومن رفض كان مذ         
  .هذه المعجزة التي تبدو واضحة من خالل اآليات والتي ذكرها المفسرون القدماء

                                         
، ولي أصفهان وبالد فارس للمقتدر العباسي، من كتبـه          ) هـ   ٣٢٢ - ٢٥٤( محمد بن بحر األصفهاني معتزلي     (١)

،انظر خير الـدين  )مفاتيح الغيب(أورد الرازي كثيرا من آرائه في تفسيره    في التفسير وهو مفقود وقد      ) جامع التأويل (
 ٥٠،،ص ٦ م ،ج٢٠٠٢األعالم،دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر :الزركلي

 ٤٧،ص ٣م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(٢)

 ٢٩١،ص ١م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : الناشر تفسير المنار،:  محمد رشيد رضا(٣)



– 

  )٣٨٥٤(

  : تأويل معجزة رفع الجبل فوق بني إسرائيل– ٥
وِإذْ َأخَذْنا ِميثاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خُذُوا مـا         : "والتي وردت في قوله تعالى    

  ) .٦٣البقرة" (كُم ِبقُوٍة واذْكُروا ما ِفيِه لَعلَّكُم تَتَّقُونآتَينا
لم يتعرض لتأويل هذه المعجزة وأقر بكونها آيـة         ) محمد عبده (رغم أن اإلمام    

كونية بمعنى أن الجبل انْتُِزع ِمن الَْأرِض وصار معلَّقًا فَوقَهم ِفي الْهـواِء إال إن تلميـذه               
يرى أن اآليات الواردة ال تدل على ذلك صراحة وعلى ذلك قـام بتقـديم           ) رضارشيد  (

) ِفيها سرر مرفُوعـةٌ   : (تأويل لهذه المعجزة؛ فالرفع الوارد في اآلية من قبيل قوله تَعالَى          
 فَكُلٌّ ِمن الـسرِر والْفُـرشِ     ) ٣٤: الواقعة  ) (وفُرٍش مرفُوعةٍ : (وقوله  ) ١٣: الغاشية  (

تَكُون مرفُوعةً وِهي علَى الَْأرِض،وعلى ذلك فالجبل حسب رأيه لم يلعـق فـي الهـواء      
وإنما حدث زلزال فظن بنو إسرائيل أن الجبل سيقع عليهم وعلى ذلك يرى أن من ينكر                

  .)١(ارتفاع الجبل في الهواء ال يكون مكذبا للقرآن
ا قويا لهذه المعجزة مـستندا      تأويلً) م١٩٧٣ت:محمد الطاهر بن عاشور   (ويقدم  

إلى نصوص توراتية فيرى أنه ِحينَما تَجلَّى اللَّه ِلموسى علَيِه السلَام ِفي الطُّـوِر تَجلِّيـا                
             درـا وقٌ كَمربو ودعرو اببضو خَّاناطَ ِبِه دَأحَل ولْزتَزُل وبالْج عزعِل فَتَزبا ِللْجخَاص 
ِفي ِصفَِة ذَِلك ِفي الْفَصِل التَّاِسع عشَر ِمن ِسفِْر الْخُروِج وِفي الْفَصِل الْخَاِمِس ِمن ِسـفِْر                
              اروِد صعالرخَاِن والدِة وِحبالَْأس ِمن لَهوح را ظَهمة الزالزل وشد َل ِمنبلَّ الْجِة فَلَعالتَّثِْني

 كََأنَّه لُوحةٌ،   يابحلُّ             .. سـدـا يِة مِحيحاِديِث الصلَا ِفي الَْأحاِئيَل ورِني ِإسِفي كُتُِب ب سلَيو
علَى َأن اللَّه قَلَع الطُّور ِمن موِضِعِه ورفَعه فَوقَهم وِإنَّما ورد ذَِلك ِفي َأخْبـاٍر ِضـعاٍف                 

  .) ٢(التَّفِْسيِرفَِلذَِلك لَم نَعتَِمده ِفي 
  : تأويل معجزة والدة عيسى عليه السالم بدون أب– ٦

وقد وردت هذه المعجزة في القرآن الكريم في عدة مواضع كمـا فـي قولـه                
قَالَتْ رب َأنَّى يكُون ِلي ولَد ولَم يمسسِني بشَر قَاَل كَذَِلِك اللَّه يخْلُقُ ما يـشَاء ِإذَا             :"تعالى
قَضكُونفَي كُن قُوُل لَها يا فَِإنَّمر٤٧آل عمران" ( ى َأم.(  

                                         
 ٢٨٤،ص ١م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(١)

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد «التحرير والتنوير :  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور(٢)
 ٥٤١،ص ١،ج١٩٨٤ تونس، -الدار التونسية للنشر : ، الناشر »الكتاب المجيدمن تفسير 



 

 )٣٨٥٥(

عرض وجهين لتأويل هذه المعجـزة الكبيـرة بمـا    ) محمد عبده(يحاول اإلمام   
 -ِإن مريم لَما بـشِّرتْ بـأن اَهللا    ) : الوجه األول (يتقارب مع قوانين الطبيعة المعروفة،      

دا ِبمحِض قُدرِتِه ، انْفَعَل ِمزاجها بهذا اِلاعِتقَاِد انِْفعالًـا فَعـَل ِفـي     سيهب لَها ول  -تَعالَى  
الرِحِم ِفعَل التَّلِْقيِح ، كَما يفْعُل االعتقاد القوي ِفي ِمزاِج السِليِم فَيمرض َأو يموتُ ، وِفـي    

  . متَمما ِلهذَا التَّأِثيِر ِمزاِج المريض فَيبرُأ ، وكَان نَفْخُ الروِح
: يبنيه على مقدمة يؤكد فيها علـى َأن المخلوقـات ِقـسماِن             ) : الوجه الثاني (

َأجسام كَِثيفَةٌ وَأرواح لَِطيفَةٌ ، وَأن اللَِّطيفَ هو الَِّذي يحِدثُ ِفي الْكَِثيِف الْحي ما نَراه ِفيـِه    
لْحركَِة والتَّوالُِد ، وهذه األرواح اللطيفة مثل الهواء والكهرباء وغيرها مـن            ِمن النُّمو وا  

قوى الطبيعة والتي عبر عنا في الشرع بالمالئكة ، وعلى هذا فإن اَهللا قد أرسـل إلـى                  
مريم روحا من هذه األرواح والمقصود هنا قوة من قوى الطبيعة وليس شـيًئا خارجـا                

قوى الطبيعة هي نفسها المالئكة عند اإلمام محمـد عبـده وهـذه            عن الطبيعة حيث إن     
الروح أو القوة الطبيعية أو الملك بلسان الشرع تمثلت بشرا نفخ فـي مـريم فأحـدثت                 
النفخة التلقيح في رحمها فحملت بالمسيح، ولكن اإلمام ال يجزم بأن هذه النفخة حملـت               

 المسيح جاءت بشكل طبيعي ولـيس فيـه    وهنا كأنه يريد أن يقول إن والدة)١(مادة أم ال 
  . خرق للطبيعة

         هل هذا التأويل مقبول ؟
هنالك ذلك التيار القوي الذي يرفض هذه التأويالت ويتمـسك بمـا ورد مـن               
معجزات األنبياء في القرآن الكريم ويرى ضرورة اإليمان بها لكونها دالئـل النبـوات،          

 في متابعة الفكر الغربي، كمـا أن بعـض هـذه            ويرى في هذا التأويل تعسفًا، وإفراطًا     
  . التأويالت ال تكون مقبولة وال تأتي وفق قانون التأويل المتعارف عليه

تأويل المعجزات لتتوافـق مـع العلـم        ) م١٩٨٠ت:نديم الجسر ( فمثلًا يرفض   
الحديث، وعلّة هذا الرفض أنه ال يمكن لبعض المعجزات أن يكون لها التأويل المقبول؛              

 ال يمكن تأويل والدة المسيح وال كالمه في المهد وال قلب العـصا حيـة لموسـى      فمثال
عليه السالم، ولذلك يرى أن تأويل المعجزات ليوافق النواميس الطبيعية محاولة فاشـلة             

                                         
 ٢٥٥، ٢٤٥،ص ٣م،ج١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تفسير المنار،الناشر :  محمد رشيد رضا(١)



– 

  )٣٨٥٦(

ومفسدة لمعنى المعجزة، فاألصل هو اإليمان بأن اهللا خالق النواميس وهو قـادر علـى               
 .) ١(ق المعجزة ليس من المستحيل عقال خرقها وهذا هو سر المعجزة، وخر

فيرى أن هـؤالء العـصريين مـن        ) م١٩٥٤ت:مصطفى صبري (أما الشيخ    
علماء الدين والدنيا المتعمدين إلنكار المعجزات قد ذهبوا في تفـسير القـرآن وتقـويم               

 .)٢(األحاديث مذهبا يكاد يكون ملعبا، وذلك نتيجة خضوعهم التام للعلم المادي الحديث
د استنكر الشيخ مصطفى هذا التأويل للمعجزات وهـاجم أصـحابه بـشدة،             لق 

وعدهم منكرين للمعجزات، ولذلك عد اإلمامين محمد عبده وتلميذه رشـيد رضـا مـن             
   .)٣(المنكرين للمعجزات وغير المعترفين بوجود معجزات كونية للرسول

الء ردا على اسـتدالالت هـؤ     ) م١٩٥٨ت:الشيخ محمد الخضر حسين   (ويقدم  
  :المنكرين والمؤولين للمعجزات ، فقد أورد استداللين لهم وقدم الرد عليهما 

قولهم إن اهللا تعالى وضع هذا الكون على سنن ال تتبدل، وربط : إحداهما
ولَن تَِجد ِلسنَِّة {: أسبابه بمسبباته ربطاً ال يتغير، وربما استشهدوا على هذا بقوله تعالى

  ).٦٢:األحزاب (} اللَِّه تَبِديلًا
إن الذي خلق األسباب والمسببات، وعقد بينهما رابطة :  ويرد على هذا بقوله

 الفعال لما يريد ؛ فله أن ينزع من بعض األسباب وجه سببيتها؛ السببية والمسببية، هو
وله أن يخلق سبباً آخر يخفى عن أعين الناس، ويظهر له مثل أثر السبب المعروف في 

  .ق في العصا ما يكون سبباً النقالبها ثعباناًالعادة؛ كأن يخل
كما أن تخلف المسببات عن أسبابها الظاهرة، أو وجود المسببات مع فقدان 
أسبابها، هو في مرتبة اإلمكان ال محالة، وإذا كان ممكناً في نفسه، وورد الخبر 

نظرية الصادق بوقوعه، أصبح االعتقاد به ضربة الزب، ولم يكن لمنكره من األدلة ال
  .ولي وال نصير

، فحق ال غبار عليه، لكن سنن اهللا }ولَن تَِجد ِلسنَِّة اللَِّه تَبِديلًا{: وأما قوله تعالى
منها ما عرفه الناس، ومنها ما لم يعرفوه، وإذا وقعت واقعة غريبة عند تحدي النبي 

                                         
، ١٩٦٩ -١٣٨٩قصة اإليمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، توزيع دار العربية، الطبعة الثالثـة :  الشيخ نديم الجسر (١)
 ٢٢١ص 

 ٢٣ و٢٢،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(٢)

 ١٧٢،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، ،ج:  مصطفى صبري(٣)



 

 )٣٨٥٧(

تطيعون أن يأتوا لقومه، فهي جارية على سنة، ولكنها سنة خفية ال يعلمها البشر، وال يس
  .بمثلها، ومن هنا كانت هذه الواقعة الغريبة عالمة على أن هذا الداعي مبلغ عن اهللا

قولهم إن العلوم في هذا العصر كشفت عن أسرار أمور : واالستدالل الثاني
كانت تُظن من خوارق العادات، فلو بلغ العلم بصاحبه أن يأتي بأشياء هي من أمثال ما 

  .للعادة، لم يبق ذلك الذي صدر على وجه التحدي معجزةكان يعد خارقًا 
 عليهم - بأن من معجزات الرسل ): م١٩٥٨:الخضر حسين(ويرد الشيخ 

 ما لم يصل إليه العلم، ولن يصل؛ كإحياء الموتى وإبراء األكمه، ونبع الماء -السالم 
دي الرسل الحقيقي من بين أصابع اإلنسان، وإذا وجد من المعجزات التي جرت على أي

ما يمكن الوصول إلى مثله من طريق الفن؛ كما يدعى من اإلخبار عن بعض األشياء 
الغائبة، وكما ظهر من قطع المسافة البعيدة في وقت قريب، فإن أمثال هذه األشياء 
نجدها قد صدرت عن الرسول مضمومة إلى معجزة أخرى ال يصل إليها العلم، ثم إن 

أن األول وقع بإذن اهللا من : ي، وما وقع من طريق الفنالفرق بين ما وقع عند التحد
غير أن يكون للرسول فيه عمل، أما الثاني، فإنما يقع بعد اتخاذ الوسائل الفنية، هذا هو 
الفرق بين ما كان معجزة، وما كان أثر حركة فنية، فما يذكره اهللا تعالى في كتابه 

اقع بإذنه من غير أن يكون للرسول الحكيم من هذا النوع من المعجزات إنما هو أمر و
  . )١(فيه أثر

هذا النوع من التأويل ) م١٩٦٣ت:محمود شلتوت(كذلك يرفض الشيخ 
وغيره، والذي ال يلتزم قانون التأويل، ثم يبين ) محمد عبده(للمعجزات الذي قام به 

مين السبب وراء هذا التأويل للمعجزات، فهو يرى أن هذا التأويل جاء ردا على المهاج
للقرآن، ومن ذلك تأويل إحياء الموتى المنسوب لعيسى باإلحياء الروحي، والنمل في 

  . )٢(قصة سليمان على أنه قبيلة ضعيفة وغيرها
أن المعجزات التي وردت في القرآن ) م١٩٩٨ت:الشعراوي(ويرى الشيخ 

  .)٣(ونسبت للرسل حقائق الشك فيها ألن قدرة اهللا ال تقارن بها قدرة البشر

                                         
، اعتنى به المحامي )هللا وخاتم النبيينمحمد رسول ا(موسوعة األعمال الكاملة ، المجلد الرابع:  محمد الخضر حسين(١)

 ١٩٧- ١٩٦م، ص٢٠١٠هـ،١٤٣١علي الرضا الحسيني، دار النوادر، الطبعة األولى

  ٤٠م، ص٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ١٢تفسير القرآن الكريم، األجزاء العشر األولى، دار الشروق،ط :  محمود شلتوت(٢)
 ١٢٨يوم،ص معجزة القرآن، الناشر أخبار ال:  محمد متولي الشعراوي(٣)



– 

  )٣٨٥٨(

  :مبحث الثالثال
  )محمد صلى اهللا عليه وسلم(الفكر اإلسالمي الحديث ومعجزات النبي الخاتم 

نعرض اآلن لموقف المفكرين المسلمين من معجزات النبي الخـاتم، فنعـرض            
لمعجزته الكبرى القرآن الكريم ونبين موقف المفكرين منها، ثم نحاول أن نعرف حقيقـة      

  .سية المنسوبة للنبيموقفهم من المعجزات الكونية والح
  معجزة القرآن الكريم : أولًا 

رأى علماء اإلسالم أن القرآن الكريم معجزة ال تدانيها معجـزة وهـو بـذلك               
أن اإلعجـاز  ) البـاقالني (أفضل من كل المعجزات وخاصة المعجزات الحسية ، فيرى         

ـ              ت وقلـب   في نظم القرآن أبلغ في بابه وأعلى من إبراء األكمه واألبرص وإحياء المي
العصا ثعبانًا وأمثالها وذلك العتقاد كثير من الناس بأن تلك اآليـات قـد تمـت بحيـل                 

  .)١(ومخاريق، أما بالغة القرآن فال يمكن أن تعرض في إعجازها شبهة
وهنا يتفق المفكرون المحدثون في القول بأن القرآن هـو المعجـزة الكبـرى              

أنها معجزة عقليـة تختلـف عـن بقيـة          للرسول والتي لم يستدل إال بها وكذلك قولهم ب        
معجزات األنبياء، فهي بذلك معجزة توافق العقل وال تخالف قـوانين الطبيعـة كبقيـة               
المعجزات بل هي تستنهض العقل والفهم وتتماشي مع العلم، وهذا واضـح فـي فكـر                

من أن القرآن الكريم معجزة عقلية توافـق الفهـم بخـالف           ) محمد عبده (األستاذ اإلمام   
زات السابقين والتي جاءت مناسبة ألحوالهم؛ فمعجزة القرآن عرضت على العقـل            معج

وعرفته القاضي فيها وأطلقت له حق النظر في أحنائها، فهي معجزة أعجزت كل طوق              
أن يأتي بمثلها ، ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها ، أما معجزة موت حـي           

إخراج شيطان من جسم أو شفاء علة من بدن         بال سبب معروف للموت أو حياة ميت أو         
فهي مما ينقطع عنه العقل، ويجمد لديه الفهم ، وإنما يأتي بها اهللا على يد رسله إلسكات                 
أقوام غلبهم الوهم ، ولم تضئ عقولهم بنور العلم ، وهكذا يقيم اهللا بقدرته مـن اآليـات                  

  .)٢(لألمم على حسب االستعدادات
                                         

 ٢٦البيان،ص :  الباقالني(١)

الجزء الثالث، اإلصالح الفكري والتربوي واإللهيات، تحقيق محمـد عمـارة، دار            : األعمال الكاملة : محمد عبده  (٢)
 ٢٩٨م،ص ١٩٩٣هـ،١٤١٤الشروق، الطبعة األولى، ،



 

 )٣٨٥٩(

ذه الفكرة ويجادل عنها حتى إنه ينقل عـن أحـد           ه) محمد رشيد رضا  (ويتبنى  
 لم يكن محتاجـا إلـى عمـل        - صلى اهللا عليه وسلم      -إن محمدا   " فالسفة فرنسا قوله    

العجائب لمثل ما كان يحتاجها األنبياء من جذب النفوس إلى اإليمان به فإنه كـان يقـرأ      
ن نفسه إلى نفوس من يسمعه      القرآن باسم اهللا في حال وجد وولَه روحاني ينتقل تأثيره م          

فيكون ذلك جاذبا لهم إلى اإليمان بجاذبي اإلذعان والوجدان إيمانًا يملـك علـى الـنفس     
أمرها حتى ال يمكنها االنسالل منه ، وإن قاست في سبيله مـن األهـوال مـا يـشيب                   

كون النواصي ، ويدك الصياِصي ، فأين هذا اإليمان من إيمان قوم رأوا أعجوبة ال يـدر    
سرها فخضعوا لصاحبها وسلموا بما يقول ، وإن لم تدرك فائدته العقول ، حتى إذا مـا                 

  .)١("غاب عنهم برهة من الزمان عبدوا ما يصوغون من األوثان
تجمـد  ) رشيد رضا (وتلميذه  ) محمد عبده (فالمعجزات الحسية في رأي اإلمام      

 مقبول أن يقال على معجـزات        غير في رأيي وتعيقُ الفهم وتضر العقل اإلنساني، وهذا       
أيد اهللا بها أصفياءه من األنبياء والرسل، فإذا أردنا أن نبين تفرد القـرآن الكـريم فـي                  
إعجازه فال يصح أن نستخف بمعجزات اهللا األخرى فكلهـا آيـات هللا داعيـة للهدايـة                 

يحث علـى   والرشاد، كما أنها مذكورة في القرآن نفسه الذي نقول إنه ال يناقض العقل و             
التفكر والفهم والعلم، فكيف نقول إن معجزات األنبياء الكونية والحسية تنـاقض العقـل              

  !وتعيق الفهم رغم أنها وردت في القرآن كآيات لألنبياء من ِقبل اهللا سبحانه
هي علو القرآن الكريم وسـموه  ) محمد عبده(الفكرة المسيطرة إذن عند مدرسة     

و أعظم معجزات النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وإعجازه          على بقية المعجزات، فالقرآن ه    
، بـل فيمـا     ..، وعلى إخباره بالمغيبات المـستقبلة     ..ليس مقصورا على أسلوبه البديع      

اشتمل عليه من العلوم والمعارف في تهذيب البشر وبيان مصالحهم في أمور معاشـهم              
 .)٢(على يديهومعادهم أعظم خارق لحجب العوائد، ال سيما بالنسبة لمن ظهر 

في بيان تفرد المعجزة القرآنية عن بقية       ) محمد متولي الشعراوي  (ويزيد اإلمام   
المعجزات فيبين أن القرآن له عطاء متجدد وهذا العطاء المتجدد هو اسـتمرار لمعنـى               
إعجاز القرآن، فالقرآن يعطي لكل جيل بقدر طاقته ويعطي للجيل القادم شيًئا جديدا لـم               

                                         
  ١٤،١٥مجلة المنار، المجلد السادس، ص:  محمد رشيد رضا(١)

  ٤١٨مجلة المنار، المجلد الثاني، ص:  محمد رشيد رضا(٢)



– 

  )٣٨٦٠(

ذي سبقه وفي هذا العصر وهو عصر العلم نجد أن القـرآن ألمـح إلـى                يعطه للجيل ال  
حقائق علمية لم تكتشف إال في هذا العصر مما يدل على إعجاز القرآن وكونه مـن اهللا                 
خالق الكون ، ولكنه ينبه في الوقت ذاته على ضرورة عدم ربـط القـرآن بالنظريـات         

  .)١(العلمية الجديدة والتي لم تثبت صحتها بشكل يقيني
وذهبنا إلى بعض من يوجه االنتقادات الالذعة       ) محمد عبده (وإذا تركنا مدرسة    

لهذه المدرسة وخاصة في موقفها من المعجـزات نالحـظ أنهـم يرجعـون االعتبـار               
للمعجزات الحسية ويدافعون عن كل المعجزات، وال يجتهدون كثيرا في إظهـار تميـز             

يوضـح  ) مصطفى صبري (، فنرى مثلًا الشيخ     القرآن وبيان أوجه اإلعجاز المتعددة فيه     
أن معجزة القرآن مثل كل المعجزات في أصل اإلعجاز ولكن الفضل فيها راجع التّحاد              
المعجزة مع الوحي في القرآن حين كانت سائر المعجزات منفصلة عن الوحي الذي هو              

و تأييـد   المقصود األصلي من النبوة وكانت المعجزات نفسها أمورا مقصودة لغيرها وه          
  .)٢(الوحي بإثبات كونه من قبل اهللا

) محمد عبـده  (برأي جديد نوعا وإن كان امتدادا لمدرسة        ) حسن حنفي (ويأتي  
فيرى أن القرآن ليس من جنس المعجزات، ثم يسمي القرآن إعجازا وليس معجزة ألنـه       

رآن تتمثل فـي    يتوافق مع العقل والطبيعة بينما المعجزة تخالفهما، وعنده أن معجزة الق          
  .)٣(جانبه التشريعي
  للنبي الخاتم) الكونية والحسية(المعجزات المادية : ثانيا 

من المعروف أنه قد ورد في القرآن الكريم ما قد عـده المـسلمون معجـزات            
للنبي كونية وحسية للنبي الخاتم؛ وذلك مثل اإلسراء والمعراج وانشقاق القمـر، وقتـال             

 للمسلمين، ثم هناك في كتب الحديث ذكـر لمعجـزات عديـدة             المالئكة يوم بدر نصرةً   
ونسبتها للرسول، مثل تكثير الطعام وحنين الجزع ونبع الماء من بـين أصـابع النبـي                

  .وغيرها الكثير

                                         
 ١٢٠، وما بعدها، ص٨٤معجزة القرآن، الناشر أخبار اليوم،ص :  محمد متولي الشعراوي(١)

 ١٣٣،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(٢)

  ١٨٢،٢٠٢، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٣)



 

 )٣٨٦١(

فما هو موقف الفكر اإلسالمي الحديث من هذه المعجزات التي هـي خارقـة              
ينكر هـذه المعجـزات الكونيـة       لقوانين الطبيعة ؟ انقسم المفكرون إلى فريقين، فريق         

والحسية، وفريق يعتقد بحدوث هذه المعجزات ، وفيما يلي نتعـرف رأي كـل فريـق                
  .  وأدلته

  ) الكونية والحسية(المنكرون لمعجزات النبي المادية : الفريق األول 
في الحقيقة يوجد لدينا في تراث المتكلمين من نُسب إليـه إنكـار المعجـزات               

للنبي الخاتم، وينسب إليه أيضا التهوين من إعجاز القـرآن وهـذا مـا     الكونية والحسية   
حيث نقل عنه األشعري أنه قـال   ) هـ٢٢١ت:النظّام(ينسب ألحد رجاالت المعتزلة وهو    

اآلية واألعجوبة في القرآن ما فيه من اإلخبار عن الغيوب فأما التأليف والـنظم فقـد                " 
  .)١("هللا منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهمكان يجوز أن يقدر عليه العباد لوال أن ا

أنكر ما روى فى معجزات نبينا مـن        ) النظّام(وقد زاد عبد القاهر البغدادي أن       
وفـي رأي  . )٢(انشقاق القمر وتسبيح الحصا فى يده ونبوع المـاء مـن بـين أصـابعه     

أن المعتزلة لم ينكروا المعجزات بشكل مطلـق ولكـنهم رفـضوا            ) عبدالرحمن بدوي (
فقد رفض المعجزات الخبرية ألنها في رأيـه ال   ) النظّام(لها في إثبات النبوة، وأما      اسغال

  .)٣(تتفق مع اإلسالم
وقد ظهر اتجاه في العصر الحديث ينكر هذه المعجزات، وكان المفكر واألديب 

من أشهر من تمسك بهذا االتجاه وظهر ذلك في كتابه ) م١٩٥٦ت:محمد حسين هيكل(
ولم يرد في كتاب اهللا ذكر : " وأثار عليه ضجة كبيرة ، حيث يقول) دحياة محم(الشهير 

لمعجزة أراد اهللا بها أن يؤمن الناس كافة، على اختالف عصورهم، برسالة محمد إال 
القرآن الكريم، هذا مع أنه ذكر المعجزات التي جرت بإذن اهللا على أيدي من سبق 

                                         
، الطبعـة  ١مقاالت اإلسالميين واختالف المصليين،تحقيق محمد محي الدين عبدالحميـد، ج  : ن األشعري  أبوالحس (١)

 ٢٧١مـ،مكتبة النهضة المصرية،ص١٩٥٠هـ،١٣٦٩األولى،

 ١١٩،١٢٠الفرق بين الفرق،تحقيق محمد عثمان الخشت،مكتبة ابن سينا، ص:  عبد القاهر البغدادي (٢)

 ١٤١اإللحاد في اإلسالم، ص من تاريخ :  عبد الرحمن بدوي(٣)



– 

  )٣٨٦٢(

لنّبي العربي ال يخالف سنّة الكون في وما ورد في الكتاب عن ا.. محمدا من الرسل، 
   .)١("شيء

إذن فهو ينكر هذه المعجزات المادية التي تُنسب لنبي اإلسالم؛ وحجته في ذلك 
هي القرآن  المعجزة أن اهللا أراد أن تكون معجزة النبي معجزة إنسانية عقلية، وهذه

رسالة نبيه بالحجة البينة وهي أكبر المعجزات التي أذن اهللا بها، وقد أراد اهللا أن تثبت 
والدليل الدامغ، وأراد لدينه أن ينتصر بفضل منه في حياة رسوله، ليرى الناس في 

المادية وسيلة إلى اقتناع من نزل  المعجزة انتصاره قوة سلطانه ولو أراد اهللا أن تكون
  . ) ٢(اإلسالم على رسوله بينهم، لكانت ولذكرها في كتابه

 * ينْبوعاوقَالُوا لَن نُْؤِمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا ِمن الَْأرِض  :"ويستدل بقوله تعالى
َأو تُسِقطَ السماء كَما * َأو تَكُون لَك جنَّةٌ ِمن نَِخيٍل وِعنٍَب فَتُفَجر الَْأنْهار ِخلَالَها تَفِْجيرا 

َأو يكُون لَك بيتٌ ِمن زخْرٍف َأو تَرقَى * ِه والْملَاِئكَِة قَِبيلًا زعمتَ علَينَا ِكسفًا َأو تَْأِتي ِباللَّ
ِفي السماِء ولَن نُْؤِمن ِلرِقيك حتَّى تُنَزَل علَينَا ِكتَابا نَقْرُؤه قُْل سبحان ربي هْل كُنْتُ ِإلَّا 

يذكر أن سبب نزول هذه اآليات أن أهل ، حيث ) ٩٣-٩٠:اإلسراء " (بشَرا رسولًا 
مكة كانوا يطلبون إلى النبي أن يجري ربه على يديه المعجزات إذا أرادهم أن 

  .)٣(يصدقوه، فنزل القرآن يذكر ما طلبوا ويدفعه بحجج مختلفه
ثم يوضح هيكل انعدام الفائدة من هذه المعجزات المادية حيث يذكر أن 

سبب في إيمانهم هو المعجزات المادية؛ فلم يذكر التاريخ أن المسلمين األوائل لم يكن ال
المعجزات حملت أحدا منهم على أن يؤمن؛ بل كانت حجة اهللا البالغة عن طريق الوحي 
على لسان نبيه، وكانت حياة النبي، في سموها البالغ غاية السمو، هي التي دعت إلى 

ذكر أن طائفة من الذين آمنوا برسالة اإليمان من آمن منهم، وإن كتب السيرة جميعا لت
، رغم )سراقة(النبي قبل اإلسراء قد ارتدت بعد أن ذكر النبي أنه ُأسري به، ولم يؤمن 

ما روت كتب السيرة من معجزة اهللا في سراقة وفي جواده، ولم يذكر التاريخ أن 

                                         
 ٧١دار المعارف ، الطبعة الرابعة عشرة، ص: حياة محمد :  محمد حسين هيكل (١)

 ٧٢حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٢)

 ٧١حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٣)



 

 )٣٨٦٣(

لقفت مشركًا آمن برسالة النبي لمعجزة من المعجزات، كما آمن سحرة فرعون لما 
   .)١ (عصا موسى ما صنعوا

االعتماد على كتب السيرة التي نَـسبتْ للرسـول معجـزات           ) هيكل(ويرفض  
كثيرة، وحجته في ذلك عدم الدقة في هذه الكتب وكثرة الخالف بينها فيما نُـسب إلـى                 
النبي، فقد الحظ الذين درسوا هذه الكتب أن ما روته من أنباء الخـوارق والمعجـزات                

رها من األنباء، كان يزيد وينقص دون مسوغ إال اختالف األزمان التـي             ومن كثير غي  
وضعت هذه الكتب فيها، فقديمها أقل رواية للخوارق مـن متأخرهـا، ومـا ورد مـن                 
الخوارق في الكتب القديمة أقل بعدا عن مقتضى العقل مما ورد في كتـب المتـأخرين،          

وم تغافل كثيرا مما ذكره أبو الفـداء فـي          وهذه سيرة ابن هشام أقدم السير المعروفة الي       
تاريخه، ومما ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء، ومما ذُكر في كتـب المتـأخرين               

  .)٢(جميعا
كثرة الروايات عن المعجزات في العصور المتأخرة بأنها كانت         ) هيكل(ويعلل  

            ،ولكن يوضح   رغبة في زيادة اإليمان فقد حسبوا أن ذكر هذه المعجزات ينفع وال يضر 
أن ما حدث هو عكس المقصود وخاصة في عصرنا ؛ حيث اتخذ خصوم اإلسـالم مـا      

  . )٣ (ذكروه منها حجة على اإلسالم، كما أن هذه الروايات أصبحت تزيغ قلوبا
أصابع االتهام إلى االستعمار الغربي، حيث كـشف عـن  دور     ) هيكل(ويوجه  

 وعلى سيرة الرسول من خرافات ال يـسيغها         االستعمار في تأييد ما دس على اإلسالم ،       
العقل وال يقبلها الذوق، وعلى تأييد الطاعنين على اإلسالم وعلى رسوله بما دس علـى               

  .)٤(اإلسالم وعلى سيرة الرسول
ويتبنى هـذا االتجـاه المنكـر للمعجـزات الماديـة للرسـول فـي الوقـت                 

حيث يرى  ) العقل في اإلسالم  المعجزة أو سبات    (في كتابه   ) جورج طرابيشي (المعاصر
أن النبي لم يكن له معجزة مثل بقية األنبياء وهذا في رأيه ما جعل الـشك يتزايـد فـي       

                                         
 ٧٣حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (١)
 ٦٤حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٢)

 ٧٠حياة محمد ، ص : سين هيكل  محمد ح(٣)

 ٣٦حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٤)



– 

  )٣٨٦٤(

 ، وحجته أن روايات السيرة وعشرات اآليات القرآنية يـستخلص           )١(رسالته عند العرب  
 ويرى أنه رغـم ذلـك فهنـاك         ،)٢(منها أنه ليس للنبي سند من المعجزات سوى القرآن        

ـ ٢١٣ت:ابـن هـشام  (ثير من المعجزات التي نُسبت للنبي وهي عنـد         الك عـشر  ) هـ
في أعالم النبوة قرابـة األربعـين معجـزة         ) هـ٤٥٠ت:الماوردي(معجزات ثم جعلها    

قرابة المائة والعشرين معجزة، وزعم الـبعض       ) هـ٥٤٤:القاضي عياض (وبلغت عند   
  .)٣(أن له ثالثة آالف معجزة
ن تكون للنبي معجزة غير القـرآن؛ وحجتـه أن          أ) حسن حنفي (وينكر الدكتور 

المعجزة ليست ذات جدوى خاصة لخاتم األنبياء ألن هذه المرحلة هي مرحلـة اكتمـال        
الوحي واستقالل العقل واالعتماد على المعجزات الخارقة للطبيعة يعـد ارتـدادا إلـى              

  .)٤(الوراء حيث ضعف العقل اإلنساني ولذلك كانت المعجزة مستحيلة عقال
كل هذا يوضح قوة االتجاه الذي ينكر معجزات الرسول الخبرية وال يعتـرف              
بغير القرآن سيرا مع االتجاه التجريبي الحديث الذي يتمسك بالحتميـة ويـرى القـول               
بالمعجزات مخالفًا للعقل ومناقضا للعلم ومضادا لقوانين الطبيعة الحتمية والصارمة التي           

المحدثين آلة كبيرة مترابطة وال يدخل فـي عملهـا أي           تحكم عالمنا؛ الذي هو في نظر       
  .عامل خارجي

  ):الكونية والحسية(تأويل معجزات الرسول المادية
قدم هوالء المنكرون لمعجزات الرسول المادية تأويالت لها ، ذلك ألن بعـضها   
ذًكر صراحة في القرآن الكريم فلم يكن بد مـن تأويلهـا لتناسـب القـوانين الطبيعيـة           

  :عرض فيما يلي بعض هذه التأويالتوأ
 ، وقد ورد ذكر هذه المعجـزة الـشهيرة         تأويل معجزة اإلسراء والمعراج    – ١

فـي التـدليل علـى أن       ) محمد حسين هيكل  (في سورتي اإلسراء والنجم ، وقد اجتهد        
اإلسراء والمعراج كانا بالروح فقط ؛ بمعنى أن النبي لقوة روحه انجمعت لـه الحيـاة                

                                         
 ١٧ ،ص ٢٠٠٨المعجزة أو سبات العقل في اإلسالم، دار الساقي، الطبعة األولى،:  جورج طرابيشي(١)
 ٣٢المعجزة أو سبات العقل في اإلسالم، ،ص :  جورج طرابيشي(٢)

 ٧٦إلسالم، ،ص المعجزة أو سبات العقل في ا:  جورج طرابيشي(٣)

 ومابعدها ١٦٢، ٤من العقيدة إلى الثورة، ج: حسن حنفي(٤)



 

 )٣٨٦٥(

ي الكون كله من األزل إلى األبد فاطّلع عليها واطّلع على ما فـي الـسموات                الروحية ف 
وما في األرض، وهو يرى أن اإلسراء بالروح وبهذا المعنى ال يتناقض مع مـا كـشفه       

  .)١(العلم الحديث من انتقال األصوات والصور والمكتوبات عبر األثير
   تأويل معجزة انشقاق القمر– ٢

ابـن  (ذكر  ) ١:القمر"(اقْتَربِت الساعةُ وانْشَقَّ الْقَمر   :" لىوقد وردت في قوله تعا    
أن القمر انشق في زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأن ذلـك ثابـت فـي         ) كثير

األحاديث المتواترة باألسانيد الصحيحة، وأن هذا أمر متفق عليه بين العلماء وأنه كـان              
  .)٢(إحدى المعجزات الباهرات

ينقل رأي الجمهور في أن انشقاق القمر هو من         ) الطاهر بن عاشور  (ن  ورغم أ 
المعجزات الكبرى للرسول وينقل أيضا األحاديث الصحيحة التي تؤكد حدوث معجـزة            
انشقاق القمر، إال إننا نجده يقدم تأويالت عدة لهذه المعجزة، وهو من خالل هذا التأويـل   

  .ن كما قال به المفسرون يريد أن يدلل على أن القمر لم ينشق نصفي
أنه يجوز أن يكون قـد حـدث خـسف          ) ابن عاشور (أول هذه التأويالت عند     

عظيم في كرة القمر أحدث في وجهه هوة الحت للناظرين في صورة شقه إلى نـصفين           
بينهما سواد حتى يخيل أنه منشق إلى قمرين ، فالتعبير عنه باالنشقاق مطـابق للواقـع                

 .فق لمرأى الناس ألنهم رأوه كأنه مشقوق ألن الهوة انشقاق وموا
والتأويل الثاني أنه يجوز أن يكون قد حصل في األفق بين سمت القمر وسمت              
الشمس مرور جسم سماوي من نحو بعض المذنبات حجب ضوء الشمس عـن وجـه               
القمر بمقدار ظل ذلك الجسم على نحو ما يسمى بالخسوف الجزئي ، وليس فـي لفـظ                 

مالك عند مسلم والترمذي ، وابن مسعود وابن عباس عند البخاري مـا          أحاديث أنس بن    
 .يناكد هذا 

والتأويل الثالث أنه من الممكن أن يكون هذا االنشقاق حدثاً مركباً من خـسوف             
نصفي في القمر على عادة الخسوف فحجب نصف القمر ، والقمر علـى سـمت أحـد         

                                         
  ٢٠٩-٢٠٧حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (١)

الثانيـة  : سامي بن محمد سالمة،دار طيبة للنشر والتوزيع،الطبعـة         : تفسير القرآن العظيم، المحقق   :  ابن كثير    (٢)
 ٤٧٢،ص ٧ م،ج١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠



– 

  )٣٨٦٦(

كس في بريق مائه صـورة القمـر    الجبلين وقد حصل في الجو ساعتئٍذ سحاب مائي انع        
مخسوفاً بحيث يخاله الناظر نصفاً آخر من القمر دون كسوف طالعاً على جهـة ذلـك                

     رفت حوادث من هـذا القبيـل بالنـسبة    . الجبل ، وهذا من غرائب حوادث الجووقد ع
  .ِلَأِشعِة الشَّمِس، ويجوز أن يحدث مثلها بالنسبة لضوء القمر على أنه نادر جدا

أن إطالق االنشقاق على حدوث هوة      ) ابن عاشور (ونتيجة لهذه التأويالت يرى     
في سطح القمر إطالق حقيقي، وإطالقه على انطماس بعض ضوئه استعارة ، وإطالقـه        

  .)١(على تفرِقه نصفين مجاز مرسل
   تأويل معجزة قتال المالئكة يوم بدر- ٣

لمين يوم بدر، قـال اإلمـام       يعتقد الجمهور أن المالئكة نزلت وقاتلت مع المس       
ابـن  ( وقـال    )٢(" تظاهرت الروايات بأن المالئكة حضرت يوم بدر وقاتلـت        "القرطبي  

وقد ثبت أن المالئكة نزلوا يوم بدر لنـصرة المـؤمنين ، وشـاهد بعـض                  ):"عاشور
،وقد استدلوا بما   )٣("الصحابة طائفة منهم ، وبعضهم شهد آثار قتلهم رجاالً من المشركين          

ِإذْ تَستَِغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُـم َأنِّـي مِمـدكُم ِبـَألٍْف ِمـن الْملَاِئكَـِة         (في القرآن ورد  
  ).٩األنفال "(مردِفين

أن هناك من قال إن المالئكة لم تقاتل يـوم          ) هـ٥٣٨ت:الزمخشري(وقد ذكر   
ك واحد كاف فـي إهـالك       بدر وإنما كانوا يكثرون السواد ويثبتون المؤمنين ، وإال فمل         

أهل الدنيا كلهم، فإن جبريل عليه السالم أهلك بريشة من جناحه مـدائن قـوم لـوط ،                  
محمـد  (وهذا الرأي هو ما تبناه اإلمـام        . )٤(وأهلك بالد ثمود قوم صالح بصيحة واحدة      

                                         
، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب المجيـد     «التحرير والتنوير   : ور الطاهر بن عاش   (١)

 ١٧٠ -١٦٧،ص ٧،ج١٩٨٤ تونس، -الدار التونسية للنشر : الناشر 
هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكـة  : الجامع ألحكام القرآن، المحقق    :  أبو عبداهللا القرطبي   (٢)

 ٢١ ،٢٠،ص ٤،ابن كثير ، تفسير القرآن،ج١٩٢، ص٤ م،ج٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: ية السعودية،الطبعة العرب
 ٧٣،ص ٤التحرير والتنوير ،ج:  الطاهر بن عاشور(٣)

عبد الـرزاق المهـدي،دار   : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق       :  الزمخشري (٤)
 ١٩١،ص ٢،ج بيروت-إحياء التراث العربي 



 

 )٣٨٦٧(

 ويفـسر   )١("اتَلَـتْ ِبالِْفعـل   لَيس ِفي الْقُرآِن الْكَِريِم نَص نَاِطقٌ ِبَأن الْملَاِئكَةَ قَ        "فيقول) عبده
   .)٢(المدد بالمالئكة الوارد في اآلية بأنه كان بمعنى تثبيت القلوب وتقوية العزائم

   تأويل معجزة هالك أبرهة وجيشه بالطير األبابيل– ٤
وَأرسَل علَيِهم طَيرا "  والتي وردت في سورة الفيل وتعد إرهاصا لبعثة النبي، وفيها 

  ) .٥-٣:الفيل"(فَجعلَهم كَعصٍف مْأكُوٍل * تَرِميِهم ِبِحجارٍة ِمن ِسجيٍل * يَل َأباِب
هذه المعجزة الصريحة فجعل هالك أبرهة وجيشة بسبب مـرض          ) هيكل(أول  

  .)٣(الجدري الذي تفشى في الجيش وقال ربما جاء هذا المرض من البحر األحمر
  ن مالك معجزة حفظ النبي من سراقة ب– ٥

سِمعتُ الْبراء رضي اهللا : عن َأِبي ِإسحقَ، قَاَل" وهي مما رواه البخاري ومسلم
لَما َأقْبَل النَِّبي صلى اهللا عليه وسلم، ِإلَى الْمِدينَِة، تَبعه سراقَةُ بن ماِلِك بِن : عنه، قَاَل

ادع اَهللا ِلي والَ : يه وسلم فَساخَتْ ِبِه فَرسه قَاَلجعشُِم، فَدعا علَيِه النَِّبي صلى اهللا عل
 ا لَهعفَد ،كر٤("َأض(.  

قصة سراقة وجعل فرسه قد أنهك وكبا أكثر من مرة من ) هيكل(وقد عرض 
  .)٥(شدة التعب فحسب سراقة أن اآللهة ال ترضى فعله فلم يقدم على إيذاء النبي

لمادية تأويالت لما ثبت منها فـي القـرآن أو   وهكذا قدم الرافضون للمعجزات ا 
الحديث ويبدو أن هذه التأويالت فيها تعسف كبير، ورأيي أنه إن صـح حـدوث هـذه                 
المعجزات فال مجال لتأويلها فالواجب هو البحث في سندها والتحقق من ذلك فإن ثبتـت           

  ،فيجب التسليم بها لموافقتها األصل من أن األنبياء تحدث لهم المعجزات 
  ) الكونية والحسية(المثبتون لمعجزات الرسول المادية : الفريق الثاني

يـذكر  ) البـاقالني (أكد األشاعرة على وجود معجزات مادية للرسول؛ فهـذا          
معجزات كونية وحسية، كانشقاق القمر، واسـتنزال المطـر، وإزالـة الـضرر مـن               

                                         
 ٩٣،ص ٤ تفسير المنار،ج(١)

 ٩٤،ص ٤ تفسير المنار،ج(٢)
 ١٢٠- ١١٩حياة محمد ، ص:  محمد حسين هيكل (٣)

 ٦٤٠ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر، بيروت، ص(٤)

 ٢٢٧حياة محمد، ص:  محمد حسين هيكل (٥)



– 

  )٣٨٦٨(

ونطق البهـائم، إلـى     األمراض، ونبع الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في يده،           
 وكـذلك أقـرت المعتزلـة بهـذه         .)١(غير ذلك من المعجزات واآليات الخارقة للعـادة       

عن هذه المعجـزات وغيرهـا وأفـرد لـذلك      ) القاضي عبد الجبار  (المعجزات ؛ فدافع    
أورد فيه كثيرا من هذه المعجزات موضحا صـدق حـدوثها           ) تثبيت دالئل النبوة  (كتاب

حيث قـدم الحجـج   ) المغني(نبوة، وهذا ما فعله أيضا في موسوعته   وقوة داللتها على ال   
، واالتجاه السلفي هو    )٢(القوية على أن هذه المعجزات من دالئل وأعالم النبوة الصحيحة         

ابـن  (أقوى االتجاهات إيمانا وتمسكا ودفاعا عـن  هـذه المعجـزات ، وقـد زعـم                  
 . )٣(جزات والخوارقأن اهللا جمع للرسول جميع أنواع المع) هـ٧٢٨ت:تيمية

واستمر االتجاه السلفي في الدفاع عن معجزات النبي وخاصـة مـا ورد فـي              
من المنـشغلين بـالرد علـى االتجـاه     _ حديثًا_) مصطفى صبري(القرآن وكان الشيخ  

الرافض والمؤول لهذه المعجزات، ومؤكدا على حدوث المعجـزات الكونيـة للرسـول           
  .)٤(بالمالئكة في بدركانشقاق القمر واإلسراء والمدد 

أن المعجزات الماديـة للرسـول      ) م١٨٧٣ت:رفاعة الطهطاوي ( يذكر   وحديثًا
أن ) الطهطـاوي (ثابتة وهي التي وردت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ؛ وعنـد             

النبي قد جمع له اهللا كل معجزات األنبياء السابقين ، ويذكر أن من أمهـات معجزاتـه                 
ع أهل السنة والمفسون على حدوثه ، ويـذكر معجـزات يـوم             انشقاق القمر الذي أجم   

الهجرة مثل نسيج العنكبوت وتعشيش الحمامين وما حدث لفرس سراقة بن مالك وشـاة              
أم معبد ، وأيضا معجزات شفائه لبعض أصحابه ، وكذلك اسـتجابة دعائـه، وحنـين                

  .)٥(الجذع وتسبيح الحصى في كفه، وتكثير الطعام، وإخباره بالغيوب

                                         
ا يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به،تحقيق محمد زاهد الكوثري،المكتبة األزهرية للتراث،          اإلنصاف فيم :  الباقالني (١)

 ٦٠م،ص٢٠٠٠هـ،١٤٢١الطبعة الثانية

 إعجاز القرآن، تحقيـق محمـود محمـد قاسـم ،            ١٦المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج     :  القاضي عبدالجبار  (٢)
 برا،القاهرةومابعدها، وتثبيت دالئل النبوة،دار المصطفى ،ش٤٠٧ص

  ٣١٥، ص١١مجموع الفتاوى، ،ج: ابن تيمية(٣)
 ١٧٠،ص ٤ ،جموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين:  مصطفى صبري(٤)

محمد / ،الجزء الرابع، سيرة الرسول وتأسيس الدولة اإلسالمية، تحقيق د        األعمال الكاملة :  رفاعة رافع الطهطاوي   (٥)
 ٤٢٩-٤١٩ ، ص ٢٠١٠/٢٠١١روق، طبعة خاصة لمكتبة األسرة،عمارة، دار الش



 

 )٣٨٦٩(

يرفض معجزات نسبها بعض القصاص والعـوام للرسـول        ) الطهطاوي(لكن  و
وال أصل لها ومن ذلك قولهم إن القمر دخل في جيبه وخرج من كمه، وكذلك ما يذكره                 

   .)١(العوام من أن الورد مخلوق من عرقه، وكذلك ما قالوه من تأثير قدمه في الصخر
ة فيرى أنه قد ثبت للرسول      ال ينكر معجزات النبي المادي    ) رشيد رضا (والشيخ  

معجزات حسية كثيرة، ولكنه في رأيه لم يعتمدها الرسول في الدعوة، وذكر مـن هـذه               
، )٢(المعجزات انشقاق القمر، ونبع الماء من أصابعه، واإلخبار بالغيوب، وحنين الجـذع           

أن النبي حدثت على يديه خوارق ومعجـزات حـسية      ) محمد فريد وجدي  (وكذلك يرى   
جمـال نـصار أن    /،ويـرى د  )٣( القرآن لكنه لم يتخذها أساسا للدعوة لإليمان       كثيرة غير 

الخوارق صاحبت النبي في حله وترحاله وفي كل مكان وزمان ولكن لم تسم معجـزات       
والمعتمـد  )" هـ٨٠٨ت:ابن خلدون  (، وربما هذا يفهم أيضا من قول      ) ٤(ألنه لم يتحد بها   

  . )٥("القرآن وغيره تكملة
اف هؤالء بالمعجزات الحسية للرسول إال إنهم يقولون إن النبي          إذن فرغم اعتر  

لم يحتج بها على نبوته ، من أجل هذا أكثر مفكرونا في العصر الحديث من أن نبينا لـم       
يستدل بالمعجزات الحسية مراعاة للعقل البشري ورفضا لمخالفة القوانين الطبيعية، فهذا           

يتبنى هذه الفكرة فيؤكد علـى أن مـا         ) ديالوحي المحم (في كتابه   ) محمد رشيد رضا  (
رواه المحدِّثون من اآليات الكونية التى أكرم اهللا تعالى بها رسوله محمدا ورغـم أنهـا                
أكثر من كّل ما رواه اإلنجيليون وأبعد عن التأويل، ولكنه لم يجعلها برهانا على صـحة              

وة محمد ورسالته قائمة علـى      الدين، وال أمر بتلقينها للناس، ذلك بأن اهللا تعالى جعل نب          
قواعد العلم والعقل فى ثبوتها وفى موضوعها؛ ألن البشر قد بدءوا يدخلون بها فى سـن        
الرشد واالستقالل النوعى الذى ال يخضع عقل صاحبه فيه التباع مـن تـصدر عـنهم                

                                         
 ٤٣٠،الجزء الرابع، ، ص األعمال الكاملة:  رفاعة رافع الطهطاوي(١)

  ٦٨مجلة المنار، المجلد السادس، ص:  محمد رشيد رضا(٢)
 ٢٠١دائرة معارف القرن العشرون، المجلد السادس ،ص :  محمد فريد وجدي(٣)

، رقـم   ٢٠٠٤الشريعة والمعجزة رؤية معاصرة، بحث في مجلة التربيـة قطر،سـبتمبر          : جمال نصار حسين  / د (٤)
 ٢٣١، ص١٥٠العدد

م، ١٩٩٦عباس محمد حـسن، دار المعرفـة الجامعيـة ،         .لباب المحصل في أصول الدين، تحقيق د      : ابن خلدون (٥)
 ١٧٧ص



– 

  )٣٨٧٠(

أمور عجيبة مخالفة للنظام المألوف فى سنن الكون، بل ال يكمل ارتقاؤهم واسـتعدادهم              
  . )١(قلى مع هذا الخضوع، بل هو من موانعهالع

حدوث تلك المعجزات الحسية والكونية للنبي، فهي لم تكن         ) رشيد رضا (ويعلل  
إلقامة الحجة على نبوته ورسالته، بل كانت من رحمة اهللا تعالى وعنايته به وبأصـحابه          

          ا وعتادا، مثلما حدث   فى الشدائد، كنصرهم على المعتدين من الكفار الذين يفوقونهم عدد
شفاء المرضى، وإبصار األعمى، وإشـباع      : في غزوة بدر واألحزاب، ومن تلك اآليات      

العدد الكثير من الطعام القليل فى غزوة األحزاب وفى غزوة تبوك، كما وقـع للمـسيح                
 قد ثبتت بنفـسها، أى    صلّى اهللا عليه وسلم   أن نبوة محمد    : ، وجملة القول  )٢(عليه السالم 
علمى والعقلى الذى ال ريب فيه، ال باآليات والعجائـب الكونيـة، وإن هـذا               بالبرهان ال 

   .)٣(البرهان قائم ماثل للعقول والحواس فى كل زمان
قدم هؤالء دفاعا عن هذه المعجزات المادية للرسول ، وحجتهم أن هذه 
المعجزات وردت في األحاديث الصحيحة والثابتة، ثم إن هذه المعجزات ليست من 

ألّف كتابا حول ) م١٩٧٨ت: عبد الحليم محمود(شيخ األزهر االت عقلًا، فهذا المح
ونؤمن أيضا " وقال فيه) دالئل النبوة ومعجزات الرسول(معجزات النبي بعنوان 

بمعجزات محمد صلى اهللا عليه وسلم إذا وردت عن طريق صحيح نؤمن بها على 
، )٤("يم أو في صحاح األحاديثتنوعها واختالفها ما دامت قد وردت في القرآن الكر

  .)٥(وهي في رأيه ال تناقض العقل
إثبات أن هذه المعجزات تتوافق مع العلم الحديث، فنحن نـرى           وحاولوا كذلك   

يبين أن اإلسراء كان بالروح والجسد وأن هذا ال يتنـافى مـع مـا    ) محمد فريد وجدي (

                                         
  ١١٢الوحي المحمدي، ص :  محمد رشيد رضا(١)
  ١١٣، ص الوحي المحمدي:  محمد رشيد رضا(٢)

  ١١٥الوحي المحمدي، ص :  محمد رشيد رضا(٣)
 بيروت – القاهرة، دار الكتاب اللبناني  -دالئل النبوة ومعجزات الرسول، دار الكتاب المصري      :  عبدالحليم محمود  (٤)

 ٢٠٩م ص ١٩٩١هـ،١٤١٤الطبعة األولى،

 ٢١٥دالئل النبوة ومعجزات الرسول،ص :  عبدالحليم محمود(٥)



 

 )٣٨٧١(

مكان بواسطة القوة الروحيـة     وصل إليه العلم الحديث ألن انتقال اإلنسان من مكان إلى           
  .)١(أثبته العلم الحديث وعلى ذلك فإن إيماننا بإسراء النبي ال يعارض العلم الحديث

إذن فقد ذهب البعض لمحاولة إثبات أن هذه المعجزات الماديـة تتوافـق مـع               
القوانين الطبيعية أو ال تتناقض مع ما كشفه العلم ، ولكن ليس كل المعجزات يمكننـا أن       

 إن العلم يقبلها أو يمكن تخريجها وفق ما كشفه العلم، فمثلًا كيف يمكـن أن يكـون        نقول
إنشقاق القمر موافقًا للعلم إال على رأي من يرى أنه كان كسوفًا وحينئذ يخرج عن كونه                

كذلك نبع الماء من بين أصابعه صلى اهللا عليه وسلم وغير ذلك ال يمكن              . إنشقاقًا حقيقيا 
 ممكنًا علميا، وعلى هذا فإن محاولـة المـدافعين عـن المعجـزات     حتى اآلن أن يكون   

  .الحسية إثبات موافقتها للعلم التجريبي محاولة في رأيي غير ناجحة
والحق فإن هذه المحاوالت التي تحاول إيجاد توافق بـين المعجـزات والعلـم              

 يمكن فهمه   محاولة ال أساس لها من العلم أو الدين، ألن كون الشيء معجزة يعني أنه ال              
حسب القوانين العلمية وإال لو أنه خضع للعلم وقوانينه وصار مفهوما ومقبـوال علميـا               
لسقط عن كونه معجزة ، وبذلك فإن كل ما قاله هؤالء هو تكلّف غير مفيد وغير مقنـع                  

 . ، وال بد أن ندرك أن فاعل المعجزة هو اهللا وحده وهو الذي يدرك سرها 
  .على استدالالت المنكرين لهذه المعجزاتويقدم هؤالء ردودا 

وما منَعنَا َأن نُرِسَل ِبالْآياِت ِإلَّـا  : " بقوله تعالى  الرد على استدالل المنكرين    - ١
لُونا الَْأوِبه كَذَّب ٥٩: اإلسراء"(َأن.(  

بأنه ليس في هذه اآليـة مـا        ) محمد الخضر حسين  (ويرد عليهم شيخ األزهر     
 آيات  - صلى اهللا عليه وسلم      -؛ فإن كفار قريش كانوا يقترحون على النبي         يثير إشكاالً 

اآليات التي حكاها اهللا عـنهم فـي        : يصفونها، وإنما يقترحونها على وجه التعنت؛ مثل      
نَّـةٌ  َأو تَكُون لَك ج   * وقَالُوا لَن نُْؤِمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا ِمن الَْأرِض ينْبوعا           : "قوله تعالى 

َأو تُسِقطَ السماء كَما زعمتَ علَينَا ِكـسفًا  * ِمن نَِخيٍل وِعنٍَب فَتُفَجر الَْأنْهار ِخلَالَها تَفِْجيرا    
لَـن  َأو يكُون لَك بيتٌ ِمن زخْرٍف َأو تَرقَى ِفي الـسماِء و       * َأو تَْأِتي ِباللَِّه والْملَاِئكَِة قَِبيلًا      

" نُْؤِمن ِلرِقيك حتَّى تُنَزَل علَينَا ِكتَابا نَقْرُؤه قُْل سبحان ربي هْل كُنْتُ ِإلَّـا بـشَرا رسـولًا      

                                         
 ٣٢٠اإلسالم في عصر العلم، ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت لبنان ، الطبعة الثالثة ،ص : د وجدي محمد فري(١)



– 

  )٣٨٧٢(

أنـه ال يرسـل هـذه اآليـات التـي           : وذكر تعالى في جوابهم   ). ٩٣ – ٩٠: اإلسراء(
بأن قوماً يمـاثلونهم    :  على هذا  اقترحوها تعنتاً؛ حيث علم أنهم سيالقونها بالتكذيب، ودل       

  .)١(في طبائعهم النفسية كذبوا بمثل هذه اآليات
على من استدل بقوله تعالى ) م١٩٧٨ت:عبدالحليم محمود(ويرد أيضا الشيخ 

"لُونا الَْأوِبه كَذَّب اِت ِإلَّا َأنِسَل ِبالْآينُر نَا َأننَعا ممجب ) ٥٩: اإلسراء"(وبأن اهللا لم ي
قريشًا إلى ما طلبوه من معجزات ألنه من سنته سبحانه تدمير األقوام الذين يكذبون 
بالمعجزات التي يطلبونها فلو أجاب قريش لما طلبوه ثم كذبوا كعادتهم وكعادة األقوام 
قبلهم ألهلكهم ولكن شاء اهللا أن يبقيهم فآمنوا بعد ذلك وخرج منهم من ينشر اإلسالم 

  .)٢(كخالد وغيره
وقَالُوا لَولَا ُأنِْزَل علَيِه آياتٌ ِمن      : "الرد على استدالل المنكرين بقوله تعالى      – ٢

           ِبينم ا َأنَا نَِذيرِإنَّماللَِّه و اتُ ِعنْدا الْآيِه قُْل ِإنَّمبر *        الِْكتَـاب ـكلَيلْنَا عَأنَّا َأنْز كِْفِهمي لَمَأو
  ) .٥١ – ٥٠: العنكبوت"(ي ذَِلك لَرحمةً وِذكْرى ِلقَوٍم يْؤِمنُونيتْلَى علَيِهم ِإن ِف

 النبي أن يرى حيث) م١٩٣٠ت:نلدكه تيودور (وهذه اآلية وأمثالها استشهد بها    
 وبـشير  نذير أنه معلنًا القرآن في كثيرة مواضع في صراحة المعجزات اجتراح رفض

  .)٣(النبي رآه مناما نتكا والمعراج اإلسراء معجزة أن رأى لذا فقط
ال داللة فيها على مـزاعم      ) محمد الخضر حسين  (فهذه اآلية كما يوضح الشيخ      

منكري المعجزات المادية للرسول؛ ألن اآلية مرادها أنه لما سأل المشركون آيـة مـن               
رسول اهللا تعنتًا أخبرهم اهللا أن اآليات بيد اهللا فقط وحده ويحدثها وفق حكمته وقد أراهم                

 آيات كافية وأعظمها القرآن فلو صدقوا في أنهم يطلبون اآليات ليؤمنوا لكان القـرآن   اهللا
  . )٤(كافيا لذلك

                                         
  ومابعدها١٩٨،ص)محمد رسول اهللا (موسوعة األعمال الكاملة، المجلد الرابع:  محمد الخضر حسين(١)

 ٢١١ ،٢١٠دالئل النبوة ومعجزات الرسول ،ص :  عبدالحليم محمود(٢)
 ١م،الطبعة الثانية،ج٢٠٠٠تاريخ القرآن،نقله للعربية جورج تامر وآخرون، دار نشر جورج ألمز،: كه تيودور نولد(٣)

 ١٢٠،ص 

 ١٩٩،ص)محمد رسول اهللا (موسوعة األعمال الكاملة، المجلد الرابع:  محمد الخضر حسين(٤)



 

 )٣٨٧٣(

أن هذه اآليات ال تمنع وجود معجزات حـسية  ) مصطفى صبري(ويرى الشيخ   
للنبي وأن هذه اآليات وأمثالها قصد بها بيان أن أمر المعجزات بيد اهللا وحده فضال عن                

   . )١(زات كانوا مكابرين معاندين يعلم اهللا أنهم لن ينتفعوا بهاأن طالبي المعج
فَلَن تَِجد  " الرد على استدال منكري المعجزات المادية للرسول بقوله تعالى           – ٣

  ) .٤٣:فاطر" (ِلسنَِّت اللَِّه تَبِديلًا ولَن تَِجد ِلسنَِّت اللَِّه تَحِويلًا
عذاب اهللا  : د بسنة اهللا في هذه اآلية       أن المرا ) مصطفى صبري (أوضح الشيخ   

  )٢(الذي يقع على األقوام الذين كذبوا الرسل بعد أن ظهرت لهـم المعجـزات البينـات               
وَأقْسموا ِباللَِّه جهد َأيمـاِنِهم لَـِئن       :" والدليل على ذلك اآليات التي قبلها وهي قوله تعالى        

* ن ِإحدى الُْأمِم فَلَما جاءهم نَـِذير مـا زادهـم ِإلَّـا نُفُـورا     جاءهم نَِذير لَيكُونُن َأهدى مِ 
اسِتكْبارا ِفي الَْأرِض ومكْر السيِئ ولَا يِحيقُ الْمكْر السيُئ ِإلَّا ِبَأهِلِه فَهْل ينْظُرون ِإلَّا سنَّتَ               

  )٤٣-٤٢فاطر" (ِه تَبِديلًا ولَن تَِجد ِلسنَِّت اللَِّه تَحِويلًاالَْأوِلين فَلَن تَِجد ِلسنَِّت اللَّ
وكالم الشيخ مصطفى واضح الصحة إذ سياق اآليات داٌل على أن المراد بسنة             

  .اهللا عذاب اهللا الذي يلحق بالمعاندين الجاحدين 
   :تعقيب

ـ         ر الفكـر  رأينا كيف مثلت المعجزة جدلًا في الفكر اإلسالمي الحديث وكيف أث
الغربي الحديث في رؤيته تجاه المعجزة ، حيث سعى كثير من المفكرين إلـى متابعـة                
األفكار الحديثة كالعقالنية والمادية والحتمية، والتـي كـان مـن نتائجهـا أن أمـست                
المعجزات غير مقبولة وال مكان لها وتمثُّل حرجا لدى هؤالء المتابعين لألفكار الغربيـة         

ولكن الغـرض لهـؤالء     . ت بين اإلنكار الخالص والتأويل المتعسف     ، فأضحت المعجزا  
المفكرين كان صالحا فقد أردوا إظهار اإلسالم موافقًا للعلم الحديث، وخافوا من اتهامـه              
بمجافاة العقل ومخالفة السنن الكونية، وكذلك أرادوا أن يكـون اإلسـالم مقبولًـا لـدى               

بية وهم الطبقة الراقية والمثقفـة فـي مجتمعنـا،    الغربيين وكذلك المتشبعين بالثقافة الغر 
وعلى ذلك ال يصح أن نقابل اجتهـاد هـؤالء المفكـرين بالتـشكيك فـي نوايـاهم أو              

                                         
 ومابعدها١٨٥،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(١)

 ١١٧،ص ٤موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين،ج:  مصطفى صبري(٢)



– 

  )٣٨٧٤(

باالستهزاء أو بالتكفير أو غير ذلك، بل يجب أن نلتمس لهم العذر ونشكر لهم جهـدهم                 
  .واجتهادهم

حيح وصـريح  أما عن المعجزات فالحق فيها عندي أن ما ثبت بنص قطعي ص          
فالبد من التسليم به؛ فاهللا سبحانه قادر على كل شيء والمعجزات داخلـة فـي قدرتـه                 
السيما وهي ليست من المحال عقلًا، وأما عن جدلهم في هل المعجزات تحـدث وفـق                
سنن كونية خفية أو هي تحدث مخالفة للسنن الكونية؟ فأرى أن هذا ال يمكن الجزم فيـه               

  . المعجزة وإن كان الظاهر أنها تخالف السنن الكونية المعروفةبرأي ألننا ال نعرف سر 
إن نقد أدبيات المعجزة في اإلسـالم ال      ) جورج طرابيشي (ويمكننا أن نقول مع     

يمس جوهره التأسيسي كما هو الحال في المسيحية وبالتالي فسيكون هـذا النقـد فـي                
ـ         ى أن يعيـد التفكيـر   صالحه على األخص لصالح العقالنية التي هو بأمس الحاجـة إل

  .)١(بموروثه على أساسها 
فال بد إذن من تمحيص الروايات التي نسبت المعجزات للرسـول وال ينبغـي              
التهاون في قبولها دونما تثبثُّتْ ألن الكثير منها لم يصح وكيف لنا أن نقبل قول القائـل                  

  ! إن الرسول كانت له ألف معجزة
 بهم إلى ما يعـده الكثيـرون خطـًأ          إن سعي البعض للدفاع عن المعجزة أدى      

وأوضـح كيـف أن     ) م١٩٣٨ت:إقبـال ( وهذ ما أشار إليـه       جسيما وهو إنكار السببية   
األشاعرة أنكروا قانون السببية ليثبتوا المعجزات وأن الغزالي كان أفضل من مثّل هـذا              

  .)٢(الموقف
ماء الكالم  إلى خطورة هذه النظرة القديمة لعل     ) يمنى الخولي (وأشارت الدكتورة   

المسلمين خاصة لدى األشاعرة على العقل والعلم ، ألنهم من أجل اإلبقاء علـى فكـرة                
) يمنى الخـولي  (المعجزات أنكروا السببية والترابط الحتمي في الطبيعة ، وهذا ما جعل            

                                         
 ١٧٩المعجزة أو سبات العقل في اإلسالم، ،ص :  جورج طرابيشي(١)

تطور الفكر الفلـسفي فـي إيران،ترجمـة حـسن الـشافعي، الـدار الفنيـة للنـشر والتوزيـع،          :  محمد إقبال (٢)
 ٦٢م،ص ١٩٨٩هـ،١،١٤٠٩ط



 

 )٣٨٧٥(

تدعو لقطيعة معرفية مع التراث الكالمي فيما يخص الطبيعيـات لخطـورة مقـوالتهم              
  .)١(العلم في بالدناوضررها على مستقبل 

ولكننا نقول معها أيضا إن الحتمية قد تراجعت كما ثبت بعد اكتـشاف قـوانين             
الديناميكا الحرارية والنظرية الحركية للغازات والسوائل والتي ظهر معها عجز الحتمية           

  .)٢(المادية
وعلى ذلك ال يصح رفض المعجزات الثابتة تمـسكًا بالحتميـة الماديـة ، وال               

لك التشكيك في العقائد الدينية الثابتة لمجرد االعتماد على نظرية علميـة ذلـك              يصح كذ 
ألن العلم كثيرا ما يتأثر بالعوامل االجتماعية التي توجه النظريـات العلميـة اتجاهـات          

  )٣(بعينها وبذلك يصبح العلم ظاهرة إنسانية ليست يقينية ترتبط غالبا بتوجهات اإلنسان
  

                                         
 ٨٥-٨٢الطبيعيات في علم الكالم، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص : يمنى طريف الخولي .  د(١)
م،رقم ٢٠٠٠فلسفة العلم في القرن العشرين، ضمن سلسلة عالم المعرفة، عدد ديسمبر            : يمنى طريف الخولي    .  د (٢)
  ومابعدها١١٠، ص ٢٦٤العدد

  ٤٤٠، ٤٢٥علم في القرن العشرين ص فلسفة ال: يمنى طريف الخولي .  د(٣)



– 

  )٣٨٧٦(

  الخاتمة
ا البحث نستطيع أن نقول إننا توصلنا إلى مجموعـة مـن النتـائج         في ختام هذ  

  :وهي كاآلتي 
 تبين أن المعجزة أمر خارق للقوانين الطبيعية وهو ما ال يقـدر عليـه إال اهللا وال                  – ١

  .تحدث إال لألنبياء 
 اتضح أنه ال يصح إنكار السببية توصلًا إلى إثبات إمكانية المعجـزة ، وال يـصح              – ٢

  .كار المعجزة تمسكًا بالسببية والحتمية كذلك إن
 ثبتَ تأثر بعض المفكرين المسلمين بأفكار غربية أثرت في رؤيتهم تجاه المعجـزة              – ٣

  .العقالنية والحتمية المادية وقانون الحاالت الثالثة : ومن هذه األفكار 
 تحرج بعض المفكرين من الحـديث عـن المعجـزات ورأوا أن الحـديث عـن                 – ٤

  .زات ينفّر الكثيرين عن الدين المعج
  .  اتضح خطأ المفكرين في الربط بين المعجزات الحسية وضعف العقل البشري – ٥
 قدم بعض المفكرين تأويالت لمعجزات األنبياء لجعلهـا متوافقـة مـع القـوانين               – ٦

  .الطبيعية ، ولكن جاء الكثير منها متعسفًا وغير مقبول 
 عند بعض المفكـرين     صلى اهللا عليه وسلم   دية للرسول    ظهر إنكار المعجزات الما    – ٧

الذين لم يعترفوا بغير القرآن معجزة له ، وكان غرضهم من ذلك إظهار اإلسـالم               
  .متوافقًا مع الفكر الحديث 

 أصر االتجاه السلفي واستمر على إثبات جميع المعجزات المنسوبة للرسول ودفـع            – ٨
  . حجج المنكرين بأدلة مقنعة 

بتَ أن النظريات العلمية غير يقينية وبالتالي فال يصح عـرض العقائـد الدينيـة                ث – ٩
عليها ، ألن العقائد الدينية ثابتة وموثوقة بينما النظريات العلميـة متغيـرة وغيـر              

  .     يقينية 



 

 )٣٨٧٧(

  مراجع البحث
في الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه، دار المعارف مصر، الطبعة : إبراهيم مدكور  )١

 ١٩٧٦لثة،الثا

 محمد قاسم،الناشر مجمع الملك فهد عبدالرحمنتحقيق مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )٢
هـ ، ١٤١٦لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 ١١،جم١٩٩٥

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، دار العاصمة الرياض، الطبعة :  ابن تيمية  )٣
 ٥علي حسن وآخرون،ج/تحقيق دهـ، ١٤١٤األولى

  ١المحلى باآلثار شرح المجلى باالختصار ، ج: ابن حزم  )٤

عباس محمد حسن، دار المعرفة .لباب المحصل في أصول الدين، تحقيق د:  ابن خلدون  )٥
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  ملخص البحث باللغة العربية                         
  " التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية ، وأثره في األحكام الشرعية": عنوان البحث* 
على دراسة الصيغ الصرفية التي وقع بينها تناوب داللي ، وترتب تقوم : فكرة البحث*

سواء أكان ذلك عن طريق ابتداء حكم . ديةعليه أثر في األحكام الشرعية ، الفقهية والعق
شرعي جديد ، أو للترجيح  بين حكمين شرعيين في مسألة واحدة ، أو لرفع توهم 
وجود حكم شرعي ، بناء على معنى صيغة معينة ، دون النظر إلى معنى الصيغة 

  .األخرى التي وقع التناوب معها 
مقدمة ، يتلوها ثالثة : ما يلي قامت هذه الدراسة على خطة بحثية ، تمثلت فيوقد * 

  :مباحث
  :التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية ، وتناولت فيه : جاء بعنوان : المبحث األول 

 .تعريف التناوب الداللي ، وأسبابه ، وشروطه ، وموقف اللغويين منه  -
التناوب الداللي بين صيغ األفعال، وأثره في : فجاء بعنوان : أما المبحث الثاني

  .حكام الشرعية األ
التناوب الداللي بين صيغ المشتقات ، وأثره في : فجاء بعنوان : أما المبحث الثالث 
ثم خاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ، . األحكام الشرعية 

  :ومنها
ثمة عالقة قوية تربط بين علوم العربية ، والعلوم الشرعية ، حيث أفادت   - ١

ية من توظيف علوم العربية في استنباط كثير من األحكام العلوم الشرع
باب ما يؤمنه علم العربية من : "الشرعية، وهو ما وسمه ابن جني بقوله 

 ."االعتقادات الدينية
 يعد التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية بابا من أبواب االتساع الداللي في  - ٢

 . إلى معناها األصلياللغة ، حيث تكتسب الصيغة معنى جديدا ،إضافة

 
 

  لوم اللغوية المساعد بكلية اآلداب جامعة بني سويفأستاذ الع
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 التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية لعب دورا مهما ، كأحد األدلة التي  - ٣
اعتمد عليها المشرعون في استنباط كثير من األحكام الشرعية ، سواء تعلقت 

 : وذلك عن طريق. هذه األحكام باألمور الفقهية ، أو العقدية ، أو غيرهما
 جيح حكم شرعي من حكمين شرعيين ، ابتداء حكم شرعي جديد ، أو تر

 .قد تساوا في األدلة 
 دفع التوهم الذي قد يترتب عليه حكم شرعي غير مكتمل . 
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                                                          Abstract         
Research Title: Semantic Rotation among Morphological 
Formats and its Effect on Legal Provisions  
Research Idea: The research idea is based on studying the 
morphological formats in which semantic rotation occurred 
leading to an effect on legal provisions; ideologically or in 
jurisprudence. This is whether through creating a new legal 
provision or weighing between two legal provisions in one case 
or removing the confusion of a legal provision based on the 
meaning of a certain format regardless to the meaning of the 
other format in which rotation occurred.  
The study is based on the following research plan: an 
introduction followed by three chapters: 
Chapter One: "Semantic Rotation among Morphological 
Formats" discussed:  

- Semantic rotation definition, causes, conditions, and linguistic 

position.  

Chapter Two: "Semantic Rotation among Verbs Formats and 
its Effect on Legal Provisions"  
Chapter Three: "Semantic Rotation among Derivations and 
its Effect on Legal Provisions" 
The conclusion presents the most significant findings 
including:  

١. There is a strong relation connecting sciences of Arabic language 

and religion. Religious sciences benefitted from sciences of Arabic 

in deducting many legal provisions called by Ibn Jenni as "Chapter 

of Arabic Language Participation in Religious Beliefs"  
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٢. Sematic rotation among morphological formats is a form of 

sematic extension in language where a format gains new 

meaning as well as its additional meaning.  

٣. Sematic rotation among morphological formats played an 

important role as a proof for legislators to deduct many legal 

provisions whether these issues related to jurisprudence, 

ideology, or other aspects through:  

 Creating new legal provision or weighting one in case of equal 

proofs. 

 Avoiding confusion that may arise from uncompleted legal 

provision.  
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  المقدمـــــة
هذا المعنى يختلف . مستقال ، خاصا بها تؤديه األصل أن لكل صيغة صرفية معنى 
وإذا اتحدت الصيغتان في المعنى مع اختالف . عن المعنى الذي تؤديه صيغة أخرى 

المبنى االشتقاقي لكلٍّ منهما ، فاألرجح أن تكون كلُّ صيغة وليدة بيئة معينة عاشت 
ب داللي بين  وقد يقع تناو)١ (.واستقرت بين أهلها ، كما ذهب إلى ذلك سيبويه 

صيغتين ؛ بأن تحل إحداهما محلَّ األخرى أو تؤدي إحداهما الدور الداللي لصيغة 
وقد ساعد على سهولة وقوع هذا التناوب الداللي بين الصيغتين طواعية المباني .أخرى 

يقول الدكتور تمام . الصرفية ومرونتها ألداء دور داللي جديد من خالل هذا التناوب 
ني الوظيفية التي تعبر عنها المباني الصرفية هي بطبيعتها تتسم بالتعدد المعا: " حسان 

واالحتمال ، فالمبنى الصرفي الواحد صالح ألن يعبر عن أكثر من معنى واحد ما دام 
غير متحقق بعالمة ما في سياق ما ، فإذا تحقق المعنى بعالمة ، أصبح نصا في معنى 

 وهذا التناوب  يتولد )٢ (."معنوية والحالية على السواء واحد ، تحدده القرائن اللفظية وال
عنه اتساع في داللة الصيغة ، حيث اكتسبت معنى جديدا ، إضافة إلى معناها األصلي 

 يثري المعنى ، ويكسب الصيغة اتساعا دالليا ، يجعل المتلقي يعمل - بال شك–وهذا .
كما ذهب إلى ذلك السيوطي ، حيث قال فكره لفهم هذا الجديد ؛ وهذا أبلغ في الكالم ، 

فاللفظ إذا احتيج في فهم معناه إلى إعمال فكر ، كان أبلغ وآكد عما إذا لم يكن كذلك : "
؛ألن النفس حينئذ تحتاج في فهم هذا المعنى  إلى فكر وتعب ؛ فتكون به أكثر كلفة 

 –ن الصيغ الصرفية  وهذا التناوب الداللي بي)٣ (."وضنَّة مما إذا لم تتعب في تحصيله 
 فإن له أثرا واضحا في استنتاج األحكام الشرعية وترجيحها - إضافة إلى توسيع الداللة

، حيث اتخذه المشرعون والفقهاء دليال قويا من األدلة التي اعتمدوا عليها في استنباط 
كانت بعض األحكام الشرعية ، أو للترجيح بين رأيين في مسألة شرعية واحدة ، سواء أ

واعتماد الفقهاء على التناوب . هذه األحكام الشرعية متعلقة باألحكام الفقهية أو العقدية 
الداللي في استنباط األحكام الشرعية ليس باألمر الغريب ، حيث أشار ابن جني إلي أثر 

                                         
المعنى فيهما واحد ، إال أن اللغتين اختلفتا ، زعم          ) َأفْعلْتُ( و) فَعلْتُ( وقد يجيء : "  ، يقول سيبويه     ٤/٦١الكتاب  : انظر) ١(

 ".ذلك الخليل ، فيجيء به قوم على فعلت ، ويلحق قوم فيه األلف فيبنونه على أفعلت 
 ١٦٣/لغة العربية معناها ومبناها صال:  انظر) ٢(
 ١/٧٤األشباه والنظائر :  انظر) ٣(



– 

  )٣٨٨٨(

 في استنباط األحكام الشرعية ، وبوب بابا وسمه -  بوجه عام–علم العربية 
 وهي إشارة )١(" يما يؤمنه علم العربية من االعتقادات الدينية باب ف" بــــــــ

. إلى أن علم العربية عامل أساسي في استنباط األحكام العقدية من النصوص الشرعية 
ومن ثم فإن البحث يهدف إلى دراسة التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية وأثره في 

ك من حيث دراسة التناوب الداللي الذي تولد األحكام الشرعية ، العقدية والفقهية ، وذل
  : عنه 

ابتداء حكم شرعي جديد ،أو ترجيح حكم شرعي من حكمين شرعيين ، قد تساوا  - ١
 .في األدلة 

 دفع التوهم الذي قد يترتب عليه حكم شرعي غير مكتمل ، اعتمادا على معنى  - ٢
نابت عنها ، صيغة صرفية ، دون النظر إلى معنى الصيغة الصرفية األخرى التي 

حيث يتوهم أن التشديد فيها يفيد أن : األيمان " عقَّدتم" كما في استعمال صيغة 
الكفارة في اليمين ال تقع إال بتكرار اليمين  ، ومن ثم تسقط عن اليمين الواحدة 

 في حين أن الكفارة منعقدة - رضي اهللا عنه-الكفارة ، وإلى ذلك ذهب ابن عمر
 .بالتخفيف " عقدتم " ؛ استنادا إلى صيغة بالتكرار وبدونه 

 الصيغ الصرفية التي وقع بينها تناوب داللي ، وترتب عليه أثر في :حدود الدراسة 
األحكام الشرعية ، العقدية والفقهية ، وذلك من خالل القراءات القرآنية وبعض 

 تتلوها ولتحقيق أهداف الدراسة ، اقتضت خطة البحث أن يقع في مقدمة ،. التفاسير
  : ثالثة مباحث

 :، وتناولت فيه" التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية"  جاء بعنوان المبحث األول
 .تعريف التناوب الداللي   -  أ

 . أسباب وقوع التناوب الداللي   - ب
  . شروط التناوب الداللي -     ج
  . موقف اللغويين من ظاهرة التناوب الداللي -     د

التناوب الداللي بين صيغ األفعال ، وأثره في " عنوان فجاء ب : أما المبحث الثاني
التناوب الداللي بين صيغ " وجاء بعنوان : ، ثم المبحث الثالث .األحكام الشرعية 

ثم خاتمة اشتملت على أهم نتائج الدراسة التي . المشتقات ، وأثره في األحكام الشرعية 
                                         

 ٣/٢٤٥الخصائص :  انظر) ١(



 

 )٣٨٨٩(

وآخر دعوانا أن .  إليها الباحث توصل إليها الباحث ، ثم المصادر والمراجع التي رجع
  .الحمد هللا رب العالمين 

  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٣٨٩٠(

  " التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية" المبحث األول 
 : تعريف التناوب الداللي   - أ
تناوبا ، واسم الفاعل منه متناِوب ، واسم ) تناوب(  مصدر من الفعل :التناوب لغة  - ١

. على التبادل :  باألمر مرةً بعد مرة ، أي، وهو القيام) متناوب ( المفعول منه 
: وناب فالن عن فالٍن نيابةً ومنابا. تناوب الصديقان على زيارة المريض : نقول

في معاجم اللغة حول التداول ، والتعاور ، " ناب" وتدور مادة )١( .إذا قام مقامه 
 وقد غلب )٣( .  وكان ابن جني يسمي اإلبدال بين األحرف بالتعاقب)٢ (.والتعاقب 

على لفظة التعاقب ؛ اإلبدال الصوتي و التصاقب بين الحروف ، كما ذهب إلى 
 )٥( . والمحدثين )٤ (.ذلك بعض القدماء 

وردت لفظة اإلنابة في كالم الصرفيين بمعاٍن متعددة ،  : التناوب الداللي اصطالحا - ٢
يقول ......الحمل على كذا ، وجرى مجرى كذا ، ووِضع موضع كذا : منها 

 وذكر )٦( .ألن المصدر مفعول ، فإن كان كذلك جرى مجرى المصدر : " المبرد 
فصل في إقامة االسم والمصدر مقام :"  فصال بعنوان – في فقه اللغة - الثعالبي 

 وقد تعددت )٧( .عادل : رجٌل عدٌل ، أي : حيث تقول العرب " الفاعل والمفعول 
الداللي ؛ فهناك من خصه  بتخلي بعض الصيغ التعاريف االصطالحية للتناوب 

عن داللتها األصلية ، وتطويعها ألداء معنى داللي جديد لصيغة أخرى من غير 
أن تقوم صيغة ما بأداء : "جنسها ، ومنهم الدكتور طه الجندي ، حيث عرفه بأنه

                                         
 ، والمعجم الوسيط ، ٣/٢٢٩٩) نوب(  ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة ١٤/٣١٨) نوب( اللسان ، مادة :  انظر) ١(

  ٩٦١/ص) ناب( مادة 
  ٩٦١/ص) ناب( لمعجم الوسيط ، مادة  ، وا٣/٢٧المخصص البن سيده : انظر) ٢(
 ، حيث ذكر المحقق أن هناك كتابا البن جني يسمى بالتعاقب ، وتدور فكرته حول اإلبـدال         ١/٢٦٥الخصائص  :  انظر) ٣(

  ٢/١٤٥: الخصائص : الحرفي بين الكلمات ، انظر 
يقال للرجل إذا حدث بحديث ،فعدل : إذا تعاقبا قال أبو زيد في كتاب الهاء والفاء ،         : قال األزهري   :  ومنهم األزهري    ) ٤(

) فدى( اللسان ، مادة : انظر . خذْ فيما كنت فيه وال تعدل عنه     : عنه قبل أن يفرغ إلى غيره خذْ على هديتك ، وفديتك ، أي            
١٠/٢٠٦ 

وية بين الـسين والـشين ،   للعالقة الق: "  ، حيث ذكر الدكتور الجندي أن ٤٥٦/اللهجات العربية في التراث ص :  انظر) ٥(
 .وهي االشتراك في الهمس والرخاوة، وقرب المخرج ، صح التعاقب بينهما في الساميات

 ٢/١١٨المقتضب : انظر) ٦(
 ٢/٥٧٥فقه اللغة وسر العربية :  انظر) ٧(



 

 )٣٨٩١(

 وهو ما ذهب إليه صاحبا بحث التناوب )١(.الدور الداللي المنوط بصيغة أخرى
أن تؤدي صيغة معنى : فتناوب الصيغ معناه : الداللي للصيغ الصرفية ، حيث قاال

صيغة أخرى ، كأن يأتي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول ، أو العكس ، ومن أمثلة 
 ، فأكثر ٤٣/هود" ال عاصم اليوم من أمر اهللا" ذلك في القرآن، قوله تعالى 

ل بمعنى مفعول ، والمعنى في اآلية اسم فاع) عاصم: ( المفسرين على أن قوله 
 في حين ذهبت إحدى الباحثات إلى توسيع معنى )٢( .ال معصوم اليوم: الكريمة 

التناوب الداللي ، بحيث يشمل إحالل صيغة محل صيغة أخرى ، وكذلك نيابة 
فالتناوب الداللي بين الصيغ : " صيغة عن معنى صيغة أخرى ، حيث قالت 

حالل صيغة محل صيغة أخرى ، أو نيابة صيغة عن صيغة الصرفية ، يراد به إ
أخرى ، إذ ال تعبر هذه الصيغ عن داللتها كما هي في ظاهرها ، أو كما تحددها 
هيئتها الخارجية ، بل إن مبناها مخالف لمعناها ؛ كأن يرد اسم الفاعل بمعنى اسم 

ني ، الذي يعطي  يجنح إلى الرأي الثا-  هنا– والباحث )٣( .........المفعول 
للتناوب الداللي معنى أوسع من حصره في إنابة صيغة عن معنى صيغة أخرى ، 

: األولى: وعليه ، فالتناوب الداللي بين الصيغ الصرفية يتناول نوعين من الصيغ 
الصيغ التي نابت من حيث المعنى عن صيغة أخرى من غير جنسها ؛ كإنابة اسم 

إحالل صيغة محل صيغة أخرى ، ومن : الثانية و.الفاعل عن معنى اسم المفعول 
ثم يتولد عن هذا التناوب معنى جديد للصيغة الجديدة ، وهذا المعنى مختلف عن 

" فاعل " محل صيغة " فعال " المعنى األصلي للصيغة األولى ، كإحالل صيغة 
ي  هو ما تبناه الباحث ف-  الذي يشمل الصيغتين السابقتين–وهذا المعنى للتناوب 

 .بحثه 
 :  أسباب وقوع التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية   -  ب
 شأنها شأن جميع –محاولة اللغة االحتفاظ بقوتها المعبرة ، ومن وسائلها في ذلك  - ١

 عملية الترميم هذه المستمرة التي تقوم بها بين الحين والحين ؛إلصالح –اللغات 
ليها الخمول ، فقد توجد كلمة تدل لفظ قد بلي باالستعمال ، أو إنعاش كلمة قد حطَّ ع

                                         
 ١٠/التناوب الداللي بين صيغ الوصف العامل ، ص: انظر) ١(
 ٣٩١/ة ، صالتناوب الداللي للصيغ الصرفي:  انظر) ٢(
 ٣٨٧/التناوب الداللي بين صيغة اسم الفاعل ، وصيغ صرفية أخرى في القرآن الكريم ، ص:انظر ) ٣(



– 

  )٣٨٩٢(

على المبالغة ، ثم ضعف معنى المبالغة فيها ، فعندئذ تحاول أن ترمم هذه الكلمة ، 
، ) طويل: (قولهم : بإضافة مقطع أو بتغيير البنية ، مثال ذلك .فتعيد إليها قوتها 

بعد زمن  أن بتغير بنية الكلمة ، وربما شعروا ) طُوال: (فإذا أرادوا المبالغة قالوا 
           : معنى المبالغة قد ضعف ، فأرادوا إعادة قوتها إليها ، فأضافوا التشديد ، فقالوا 

 )١ () .طُوال( 
 إلفادة معاٍن متعددة غير – السيما الصيغ الصرفية - طواعية اللغة ومرونتها  - ٢

ة نوعا ومما الشك فيه أن هذا األمر يكسب اللغ. معانيها األصلية الموضوعة لها 
يقول . من االتساع الداللي ، حيث يمكن أن يتعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد 

المعاني الوظيفية التي تعبر عنها المباني الصرفية هي :" الدكتور تمام حسان 
بطبيعتها تتسم بالتعدد واالحتمال ، فالمبنى الصرفي الواحد صالح ألن يعبر عن 

 )٢ (".........أكثر من معنى واحد 
: " االختالط والتداخل بين األبنية الصرفية ، يقول الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة  - ٣

وال أستبعد أن يكون هذا التداخل والتناوب في هذه الصيغ وتعدد داللتها على 
  )٣( ."الفاعلية أو الصفة المشبهة أو المبالغة هو من آثار تداخل األبنية واختالطها 

الصيغ الصرفية ، الذي نتج عنه نقل الصيغة من معناها  التطور الداللي لبعض  - ٤
وقد يطرأ تحول بين . األصلي إلى معناها الفرعي ، فيصبح للصيغة معنيان 

. المعنيين ، فيأخذ المعنى الفرعي مكان المعنى األصلي ، لذلك يحصل التناوب 
" فعيل " ة صيغ: ومثال ذلك . وهذا يعد تطورا دالليا لوظيفة هذه الصيغة األصلية 

التي نُقلت من المصدرية إلى الصفة المشبهة ، ونُقلت بعد ذلك من الصفة المشبهة 
 )٤( .إلى معنى المبالغة، وهذا االنتقال ما هو إال تطور داللي لهذه الصيغة األصلية 

                                         
 ٥٥-٥٤المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء  اللغات السامية ، ص :  انظر) ١(
 ١٦٣/ اللغة العربية معناها ومبناها ، ص: انظر) ٢(
، ويرى الباحث أن هذا السبب الذي ذكره الدكتور عمايرة يحتاج إلى دليل            ٥٥-٥٤/المشتقات نظرة مقارنة ، ص    : انظر) ٣(

؛ ألن التناوب الداللي بين بعض األبنية الصرفية إذا سلمنا بوقوعه نتيجة التداخل واالختالط بين هذه األبنية  ، فلماذا لم يدخل 
 بقية األبنية الصرفية األخرى التي حدث بينها تداخل واختالط ؟ 

 ، التناوب الداللي بين صيغة اسم الفاعل ، وصيغ صرفية    ١٠٣-١٠١/ ، ص  ٢٥/معاني األبنية في العربية ، ص     : انظر) ٤(
 ٣٩٠-٣٨٩/أخرى في القرآن الكريم ، ص



 

 )٣٨٩٣(

 يتولد عنه - بال شك–تنوع القراءات القرآنية للصيغة الصرفية الواحدة ، وهذا  - ٥
 )١ (.لصيغتين الواردتين في القراءة تناوب داللي بين ا

" فَِعيل " تشابه بعض الصيغ الصرفية في الوزن الصرفي لها ، فمثال نجد صيغة  - ٦
 تأتي مرة 

 وتأتي مرة أخرى للداللة على اسم الفاعل ، كما يقول )٢ (للمبالغة ،ومرة للصفة المشبهة
كريم : ، نحو ) فَعل(  أو )فعيل ( إما ) فَعَل( فاسم الفاعل القياسي من : ابن عقيل 

: ،نحو ) أفْعَل( وشريف ، وعتيق ، وضخْم ، وشَهم ، وهو كثير ، وقد يأتي على 
 وهذه )٣( .وهو قليل)  بطَل (فهو ) بطُل: ( ،نحو) فَعٍل( خَطُب فهو أخطب ، أو على 

في الصيغ المشتركة في الشكل يفصل بينها عن طريق السياق ، فهو المعول عليه 
فالمبنى : " يقول الدكتور تمام حسان . تحديد معنى كل صيغة ، وإلى أية فصيلة تنتمي 

الصرفي الواحد صالح ألن يعبر عن أكثر من معنى واحد ما دام غير متحقق بعالمة ما 
في سياق ما ، فإذا تحقق المعنى بعالمة ، أصبح نصا في معنى واحد ، تحدده القرائن 

 )٤( ." والحالية على السواء اللفظية والمعنوية
االتساع الداللي وإثراء المعنى ، وذلك بإضافة معاٍن جديدة للصيغة الصرفية  - ٧

 .الواحدة ، إضافة إلى معناها األصلي
التشاكل اللفظي ، والتجانس بين الصيغ ، فإقامة صيغة محل صيغة أخرى،  - ٨

ظي في نهاية وخاصة في القرآن الكريم ،  يأتي إلحداث نوع من التشاكل اللف
 عند حديثة - يقول الفراء. اآليات ، مما ينتج  عنه انسجام صوتي في نهاية اآليات

أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم ، "  : " ......خُلق من ماء دافق" عن قوله تعالى
هذا سر كاتم : أن يجعلوا المفعول فاعال ، إذا كان في مذهب نعت ، كقول العرب 

وأعان على ذلك أنها توافق رؤوس . ل نائم ، وعيشة راضية ، وهم ناصب ، ولي
 )٥( ."اآليات التي هن معهن 

                                         
 ٣٩٠-٣٨٩/التناوب الداللي بين صيغة اسم الفاعل ، وصيغ صرفية أخرى في القرآن الكريم ، ص: انظر) ١(
 ٨٤ ، ٨٠: الصرف ، صشذا العرف في فن: انظر) ٢(
 ١٠٥-٣/١٠٤شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : انظر) ٣(
 ١٦٣/اللغة العربية معناها ومبناها ، ص: انظر) ٤(
، و التناوب الداللي بين صيغة اسم الفاعل ، وصيغ صرفية أخرى في القرآن الكريم    ٣/٢٥٥معاني القرآن للفراء    : انظر) ٥(

 ٣٩٠-٣٨٩/، ص



– 

  )٣٨٩٤(

  : شروط التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية - ج
 مما تجدر اإلشارة إليه أن القول بوقوع التناوب بين الصيغ ال يتم اعتباطا ، بل يكون 

يغ يخضع لهذا الشروط ، التي وفق شروط معينة ، والحكم بوقوع هذا التناوب بين الص
  :متى توفر أحدها، قلنا بوجود تناوب بين الصيغ ، وهي كالتالي 

وجود دليل من القراءات القرآنية أو من كالم العرب ، شعره ونثره على وقوع  - ١
 .التناوب بين الصيغتين 

أن تكون الصيغتان اللتان وقع بينهما التناوب مستعملتين في كالم العرب ، وليست  - ٢
 .داهما مهملة إح

  .أال يتولد عن هذا التناوب معنى يصطدم ويتعارض مع أصل لغوي أو شرعي  - ٣
  : موقف اللغويين من التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية -د

  :  ثالثة مواقف –  كان للغويين في هذه المسألة 
فية  حيث يرون أن التناوب الداللي بين الصيغ الصر:موقف المؤيدين : الموقف األول

عمل مشروع ، ال إشكال فيه ،وأن القالب الصرفي صالح ألداء الدور الداللي لقالب 
  :ومن المؤيدين لهذا الرأي . آخر ، فهو باب من أبواب االتساع الداللي للصيغ 

من ماء "  : خُلق من ماء دافق: "  حيث ذكر في قوله تعالى) :ه٢٠٧(الفراء  - ١
غيرهم ، أن يجعلوا المفعول فاعال ، إذا كان دافق ، أهل الحجاز أفعل لهذا من 
هذا سر كاتم ، وهم ناصب ، وليل نائم ، : في مذهب نعت ، كقول العرب 

 .وأعان على ذلك أنها توافق رؤوس اآليات التي هن معهن . وعيشة راضية 
، فمعناه واهللا أعلم ) من ماء دافق( أال ترى قوله : "  وقال في موضع آخر )١(

 )٢( .مرضية : معناها " في عيشة راضية "  ، وقوله مدفوق: 
ومنه أن يجيء المفعول به على لفظ  :  قتيبة قال ابن):ه٢٧٦(  قتيبةابن - ٢

 ، ٤٣/هود" ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم :" الفاعل ، كقوله تعالى
:  ، أي٦/الطارق " خُلق من ماء دافق: " وقوله . ال معصوم من أمره: أي

  )٣(  ......مدفوق

                                         
 ٣/٢٥٥القرآن للفراء معاني : انظر) ١(
 ١٦-٢/١٥معاني القرآن للفراء : انظر) ٢(
 ١٨٠/تأويل مشكل القرآن ص: انظر) ٣(



 

 )٣٨٩٥(

باب في اللفظ يرد "  حيث أورد في خصائصه بابا بعنوان ) :ه٣٩٢(ابن جني  - ٣
محتمال ألمرين ، أحدهما أقوى من صاحبه ، أيجازان جميعا فيه ، أم يقتصر 

 وهو بذلك يشير إلى إمكانية وقوع )١( على األقوى منهما دون صاحبه ؟
لم أن المذهب في هذا ونحوه اع: " التناوب الداللي بين الصيغتين ، حيث قال

أن يعتقد األقوى منهما مذهبا ، وال يمتنع مع ذلك أن يكون اآلخر مرادا وقوال  
) ناهيا(فالقول أن يكون " . لمرء ناهيا كفى الشيب واإلسالم ل" من ذلك قوله . 

؛ كساٍع من سعيت ، وساٍر من سريت ، وقد يجوز مع ) نهيت(اسم فاعل من 
هنا مصدرا ، كالفالج والباطل والعائر والباغز ، ونحو ) اهيان(هذا أن يكون 

كفى الشيب واإلسالم : ذلك مما جاء فيه المصدر على فاعل ، حتى كأنه قال 
ذا نهي ، فحذف المضاف ، وعلِّقت الالم بما يدل : للمرء نهيا وردعا، أي 

 )٢( ."عليه الكالم 
باب "  الصاحبي بعنوان  حيث بوب بابا في كتابه) :ه٣٩٥( ابن فارس  - ٤

مكتوم ، وفي كتاب اهللا : سر كاتم ، أي: فتقول " المفعول يأتي بلفظ الفاعل 
، " من ماء دافق" ال معصوم ، و: أي" ال عاصم اليوم من أمر اهللا " جل ثناؤه 

 )٣(.مأمونا فيه: أي" علنا حرما آمنا ج" و.مرضي بها : أي" يشة راضية ع" و
في إقامة االسم والمصدر مقام " ث أفرد فصال بعنوان  حي):ه٤٣٠(الثعالبي  - ٥

 وكذلك ذكر )٤( .عادل : رجل عدٌل ، أي : تقول العرب " : الفاعل والمفعول 
، ٦١/مريم " إنه كان مأتيا " عالى قال ت" في الفاعل يأتي بلفظ المفعول " فصال 

 )٥ (.اترا س:  ، أي٤٥/اإلسراء" حجابا مستورا:" ، وكما قال سبحانه آتيا: أي
باب فاعل في معنى "  بوب ابن سيده بابا بعنوان ) :ه٤٥٨ت( ابن سيده  - ٦

قد قدمت أن عيشة راضية في قول بعضهم بمعنى : " ،حيث قال" مفعول

                                         
 ٢/٤٨٨الخصائص : انظر) ١(
عميرة ودع :  ، وهذا البيت الشعري من الطويل لسحيم عبد بني الحسحاس ، وصدره              ٤٨٩-٢/٤٨٨الخصائص  : انظر) ٢(

 ٣/٢٧، وشرح األشموني على ألفية ابن مالك ١٦/ص: إن تجهزت غاديا ، انظر ديوانه 
 ٢٢٤/الصاحبي ص: انظر) ٣(
 ٢/٥٧٥فقه اللغة وسر العربية : انظر) ٤(
 ٢/٥٧٥فقه اللغة وسر العربية : انظر) ٥(



– 

  )٣٨٩٦(

:  أي–ساحل البحر فاعل بمعنى مفعول ؛ألن الماء سحله : مرضية ، وقالوا 
 )١(. قشره 

ال "  عند تفسيره لقوله تعالى –ان  قال أبو حي) :ه٧٤٥ت (أبو حيان األندلسي  - ٧
ال عاصم إال الراحم ، : وجوزوا أن يكون من اهللا تعالى ، أي" : عاصم اليوم 

و ذو لبن ، وذ: البن ، أي: وأن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة ، كما قالوا
، والمراد به هنا المعصوم ، أو فاعل عصمة مطلق على عاصم وعلى معصوم

 )٢(". كماء دافق بمعنى مدفوق،صم بمعنى معصوم مفعول، فيكون عابمعنى
موقف المانعين لوقوع ظاهرة التناوب الداللي بين الصيغ : الموقف الثاني 

 وقد جنح أصحاب هذا المذهب إلى المعنى األصيل الثابت للصيغة :الصرفية 
الصرفية ؛ لذا فهي مقصودة لذاتها ، وال يجوز أن تنوب هذه الصيغة عن غيرها 

: وذهب أصحاب هذا المنحى إلى حمل مواضع التناوب على أمرين . نى في المع
عيشة " إما على النسب ، أو بالحمل على المعنى األصلي للصيغة ، فمثال لفظة 

" إما أنها تحمل على عيشة ذي رضا أو على أصل اسم الفاعل ، أي " راضية 
 بالك بمن يعيش ألن العيشة إذا كانت راضية فما. فهي مقصودة لذاتها " راضية 

  : ومن أصحاب هذا الرأي .فيها 
 حيث حكى عن شيخه الخليل حمل التناوب على النسب، ) :ه١٨٠ت( سيبويه  - ١

عيشة راضية، وطاعم ، وكاٍس على : إنما قالوا: وقال الخليل : " كما في قوله 
 )٣(."ناعل لذي النعل : ذات رضا ، وذو كسوة ، وطعام ، وقالوا: ذا ، أي
 .هنا يقر بما ذهب إليه الخليل في مسألة التناوب –وسيبويه 

 حيث أفرد فصال في كتابه ، تحدث فيه أنه ليس في ) :ه٣٧٠ت( ابن خالويه  - ٢
واستثنى من ذلك فقط قوال واحدا . كالم العرب أن يأتي فاعل بمعنى مفعول

 )٤( ."تراب ساٍف ، وإنما هو مسفَّى: وهو قولهم 

                                         
 ٤/٤٠٠المخصص : انظر) ١(
 ٥/٢٢٧البحر المحيط : انظر) ٢(
 ٣/٣٨٢الكتاب : انظر) ٣(
 ١٥٨/، صليس في كالم العرب البن خالويه : انظر) ٤(



 

 )٣٨٩٧(

ال :"  نقل السيوطي عن ابن درستويه قوله  حيث) :ه٣٤٧ت ( ابن درستويه  - ٣
بمعنى واحد ، كما لم يكونا على بناء واحد ، إال أن )  وأفْعَل- فَعَل (يكون 

يجيء ذلك في لغتين مختلفتين ، فأما من لغة واحدة فمحال أن يختلفا اللفظان 
  )١( ."والمعنى واحد ، كما يظن كثير من اللغويين والنحويين 

ال عاصم اليوم من "  قال الرازي في تفسير قوله تعالى ) :ه٦٠٤ت ( الرازي  - ٤
: الوجه الثالث: وذكر في الجواب وجوها كثيرة  ، منها " أمر اهللا إال من رحم 
رامح والبن : ال ذا عصمة ، كما قالوا: أي" ال عاصم" في التأويل أن قوله 

" عيشة راضية" ، و" من ماء دافق " ذو رمح وذو لبن ، وقال تعالى : ،ومعناه 
العاصم هو ذو العصمة ، : ومعناه ما ذكرناه فكذا ههنا ، وعلى هذا التقدير 
 )٢ (.منه " إال من رحم " فيدخل في المعصوم ، وحينئذ يصح استثناء قوله 

  :موقف المحايدين لوقوع ظاهرة التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية: الموقف الثالث 
وهم ، كر الرأيين السابقين معا ، دون ترجيح ألي منهما   حيث ذهب هذا الفريق إلى ذ

  :منهمم : كثر
قال " قال ال عاصم من أمر اهللا إال من رحم "  قوله تعالى ) :ه٣١١ت( الزجاج  - ١

لكن : المعنى . نصب " من" هذا استثناء ليس من األول ، وموضع : " الزجاج 
ال ذا عصمة ، كما قالوا : معناه" ال عاصم" من رحم اهللا فإنه معصوم ، ويكون 

في : في عيشة راضية ، معناه مرضية ، وجاز راضية على جهة النسب ، أي
على هذا التفسير موضع رفع ، ويكون المعنى ال " من" وتكون . عيشة ذات رضا 

 )٣( .معصوم إال المرحوم 
 : فيه ثالثة أوجه" ال عاصم اليوم "قوله تعالى:  قال العكبري) :ه٦١٦ت( العكبري  - ٢

فيه وجهان " إال من رحم " أنه اسم فاعل على بابه ، فعلى هذا يكون قوله تعالى: أحدها
. ال عاصم إال اهللا : بمعنى الراحم ؛ أي" ومن رحم " هو استثناء متصل : أحدهما : 

أن عاصما بمعنى : الوجه الثاني .لكن من رحمه اهللا يعصم : أنه منقطع ؛ أي: والثاني 
إال : مدفوق ؛ فعلى هذا يكون االستثناء متصال ؛ أي: أي" ماء دافق: " معصوم ،مثل 

                                         
 ١/٣٨٤المزهر في علوم اللغة : انظر) ١(
 ٢٤٢-١٧/٢٤١مفاتيح الغيب : انظر) ٢(
 ٥٥-٣/٥٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر) ٣(



– 

  )٣٨٩٨(

حائض ، : أن عاصما بمعنى ذا عصمة على النسب ، مثل : والثالث .من رحمه اهللا 
   )١ (."وطالق ، واالستثناء على هذا متصل أيضا 

غ  يرى الباحث أنه ال يمكن إنكار وقوع التناوب الداللي بين الصي:رأي الباحث
الصرفية ، إذ إنه واقع في كالم العرب شعرهم ونثرهم ، وكذلك ورد في القراءات 

 مهيأة -  بطبيعتها- القرآنية ، وبه قال جلُّ اللغويين والمفسرين ، كما أن البنية الصرفية
  . ومطوعة لقبول  مثل هذا التناوب  بين الصيغ 

  أثره في األحكام الشرعية التناوب الداللي بين صيغ األفعال ، و: المبحث الثاني 
  ) وأفْعَل-فَعل( التناوب الداللي بين صيغتي الفعل :  أوال
بتشديد العين ) فعَل(  المعنى الغالب على صيغة ) :فَعل( معاني صيغة الفعل   -  أ

لبيان الكثرة في ) فَعلت( على ) فعلت ( تدخل صيغة : التكثير ، قال سيبويه
، وقطَّعته ، ومزقته ، مبالغة في التكسير والتقطيع كسرته : الفعل ، كقولنا

أن يكون لتكثير فاعله ) فعل( األغلب في : "  وقال الرضي )٢( .والتمزيق 
ذبحت الشاة ، وال : النقل ، تقول ) أفعل( أصل الفعل ، كما أن األكثر في 

ر معنى غلَّقت ؛ لعدم تصو: ذبحتها ، وأغلقت الباب مرة ، وال تقول : تقول
جرحته ، : ذبحت الغنم ، وغلَّقت األبواب، وقولك : التكثير في مثله ، بل تقول

لمعاني أخرى غير التكثير ، ) فعل (  وتأتي )٣( ......أكثرت جراحاته : أي
فرحته ، ويجيء للدعاء على المفعول بأصل الفعل ، : التعدية ، مثل : منها 
: جلَّدته : جدعا لك ، وكذلك السلب ، نحو : قلت له : جدعته ، أي : نحو 

عجزت المرأة ، أي : أزلت جلده بالسلخ ، وتأتي بمعنى الصيرورة ، نحو: أي
ِزلْته أزيله : أي : لتهزي: ، نحو)فَعَل( أتي بمعنى صارت عجوزا وثيبا، وقد ت: 

"  أفعلت "مضادة لـــــ" فعلت"  وقد تأتي صيغة )٤( .فرقته : أي: زيال 

                                         
 ٧٠٠/التبيان في إعراب القرآن ص: انظر) ١(
 ٤/٦٤الكتاب : انظر) ٢(
 ٤/٤٣٩ ، وشرح المفصل البن يعيش ١/٩٢شرح شافية ابن الحاجب : انظر) ٣(
 ، وقد زاد الشيخ الحمالوي معـاني أخـرى   ٣٩/ ، وشذا العرف في فن الصرف ، ص  ٩٦-١/٩٢شرح الشافية   : انظر )٤(

: نسبته إلى الفسق ، والتوجه إلى الـشيء ، نحـو      : ، كنسبة الشيء إلى أصل الفعل ، كفسقت زيدا ، أي          " فَعل"تُستعمل فيها   
: شفَّعت زيدا ، أي   : قال سبحان اهللا ، وقبول الشيء، نحو        : سبح ، أي    توجهت إلى الشرق ، واختصار الحكاية ، ك       : شرقت  

 .قبلت شفاعته 



 

 )٣٨٩٩(

يقال أفرط في األمر ، إذا زاد فيه ، وفرط فيه إذا : في المعنى ، قال أبو الفتح 
،وذلك نحو " فعلت وأفعلت :"  وقد تأتي الصيغتان بمعنى واحد ، أي)١( .قصر 

 )٢( .وعزت إليه ، وأوعزت إليه ، وحبرت وأحبرت : 
 التواب ، والدكتور ضاحي جنح الدكتور رمضان عبد": أفْعل"  معاني صيغة   - ب

" كثيرا بمعنى " أفْعل"  وتأتي )٣( .عبد الباقي إلى نسبة هذه الصيغة إلى تميم 
" فَعل" بمعنى " أفْعل" يجيء : " كما ذهب إلى ذلك سيبويه ، حيث قال" فَعل

هو التعدية ، كما ذهب " أفْعل"  والمعنى الغالب في صيغة )٤( .كثيرا في اللغة 
" فاعلم أن المعنى الغالب في :" صاحب شرح الشافية ، حيث قال إلى ذلك 

تعدية ما كان ثالثيا ، وهي أن يجعل ما كان فاعال لالزم، مفعوال لمعنى " أفعل
جعلت زيدا " أذهبت زيدا "الجعل، فاعال ألصل الحدث على ما كان ، فمعنى 

قوله : غتين ومن األمثلة على وقوع التناوب بين الصي )٥( ........ذاهبا 
لَِكِن اللَّه يشْهد ِبما َأنْزَل ِإلَيك َأنْزلَه ِبِعلِْمِه والْملَاِئكَةُ يشْهدون وكَفَى " تعالى 

لَِكِن اللَّه يشْهد ِبما "  حيث قرأها أبو عبد الرحمن السلمي هكذا )٦( "ِباللَِّه شَِهيدا
 كَل ِإلَيلــه(َأنْزنز  (اِبِعكَفَى ِباللَِّه شَِهيدو وندشْهلَاِئكَةُ يالْملِْمِه و"  )قال )٧ 

 وقد فرق )٨( " .أنزلت" و" نزلت" وكان أبو عمرو يفرق بين : " سيبويه 
، وبين ما يترتب على ذلك من ) أنزل(، و) نزل(بين ) ه٥٠٢ت( األصفهاني 

والفرق بين اإلنزال : قالحكم شرعي متعلق بكيفية نزول القرآن ، حيث 

                                         
 ١/٢٢٣المحتسب : انظر) ١(
 ٤/٦٢الكتاب : انظر) ٢(
  ٣٧٩/لهجة تميم دراسة تاريخية وصفية ، ص: انظر) ٣(
ِقلْت البيع ، وأقلته : ، نحو " فَعل" بمعنى " أفْعل" وتأتي :  الرضي ، حيث قال- أيضا– ، وذكر ذلك ٤/٦١الكتاب : انظر) ٤(

 ١/٩١شرح الشافية : ، انظر 
 لمعنى - أيضا–، وتأتي هذه الصيغة ٤٣٩-٤/٤٣٨ ، وشرح المفصل البن يعيش ١/٨٦شرح شافية ابن الحاجب : انظر) ٥(

ِقلْته ، وأقلته ، : نحو " فعل" أشكيته ، وبمعنى  : أغد البعير ، وللسلب ، نحو       : أبعتُه ، وللصيرورة ، نحو      : التعريض ، نحو    
فطَّرته ، فأفطر ، وبشَّرته ، فأبشر ، وهو : ، نحو " فعل" وقد يجيء مطاوع . دعوت له بالسقيا : أسقيته ،أي: وللدعاء ، نحو 

 ٩٢-١/٨٣شرح الشافية : انظر . قليل 
 ١٦٦آية /سورة النساء : انظر) ٦(
 ٣/٤١٥البحر المحيط : انظر) ٧(
 ٤/٦٣كتاب ال: انظر) ٨(



– 

  )٣٩٠٠(

والتنزيل في وصف القرآن والمالئكة أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير 
" إليه إنزاله مفرقا ، مرة بعد أخرى ، واإلنزال عام ، مما ذكر فيه التنزيل قوله

. )١(" ونزلناه تنزيال" ، وقوله تعالى " نُزل " وقريء " نزل به الروح األمين 
إنَّا أنزلناه : " وقوله  تعالى: " في حق القرآن بقوله " أنزل"  جاء على وفسر ما

، " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن " ، وقوله تعالى " في ليلة مباركة 
وإنما خص لفظ اإلنزال دون التنزيل ، لما " إنا أنزلناه في ليلة القدر " وقوله 

 )٢( .لدنيا ، ثم نزل نجما فنجماروي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء ا
وِإن "  عند تعقيبه على قوله تعالى –وقد أيد الرازي قول األصفهاني بقوله 

 ِمن كُماءدوا شُهعادِمثِْلِه و ٍة ِمنورِدنَا فَْأتُوا ِبسبلَى علْنَا عا نَزٍب ِمميِفي ر كُنْتُم
على لفظ التنزيل ، دون اإلنزال؛ " نزلنا" قال : " )٣("ين دوِن اللَِّه ِإن كُنْتُم صاِدِق

ألن المراد النزول على سبيل التدرج ، وذكر هذا اللفظ هو الالئق بهذا المكان 
لو كان هذا من عند اهللا ، ومخالفًا لما يكون من عند : ؛ ألنهم كانوا يقولون 

 النوازل ، ووقوع الناس ، لم ينزل هكذا نجوما ، سورة بعد سورة على حسب
الحوادث ، وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد 
منهم مفرقا حينا ، فحينا بحسب ما يظهر من األحوال المتجددة والحاجات 
المختلفة ، فإن الشاعر ال يظهر ديوان شعره دفعة، والمترسل ال يظهر ديوان 

وقال " نزله على خالف العادة جملة فلو أنزله تعالى أل. رسائله وخطبه دفعة
واهللا سبحانه وتعالى ذكر ههنا " الذين كفروا لوال نُزل عليه القرآن جملة واحدة 

وتقريره أن هذا القرآن . ما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة 
النازل على هذا التدريج إما أن يكون من جنس مقدور البشر ، أو ال يكون ، 
فإن كان األول وجب إتيانهم بمثله ، أو بما يقرب منه على التدريج ، وإن كان 

                                         
 ٤٨٩/معجم المفردات لألصفهاني ، كتاب النون ، ص: انظر) ١(
أنزل اهللا : "  ، وإلى هذا الرأي ذهب ابن منظور ، حيث قال٤٨٩/معجم المفردات لألصفهاني ، كتاب النون ، ص: انظر) ٢(

فرقه اهللا في التنزيل ؛ . شرين سنة  في ع– صلى اهللا عليه وسلم     –تعالى القرآن جملة إلى السماء الدنيا ، ثم نزل على النبي            
 ١٠/٢٤٤) فرق( اللسان ، مادة : انظر .ليفهمه الناس 

 ٢٣آية / سورة البقرة ) ٣(



 

 )٣٩٠١(

 وقد عارض أبو حيان هذا )١( .الثاني ثبت أنه مع نزوله على التدريج معجز 
 للنقل ، وهو -  ههنا–التضعيف فيه "ونزلنا : "المنحى عند سابقيه ، حيث قال

هذه اآلية قراءة يزيد بن قطيب المرادف لهمزة النقل ، ويدل على مرادفتها في 
 داال على نزوله منجما، خالفا -هنا–مما أنزلنا بالهمزة ، وليس التضعيف " 

ترتب عليه " أنزل" و" نزل" إذن التناوب الداللي بين صيغة )٢( ."للزمخشري
هل نزل القرآن مفرقا أم جملة واحدة ؟ : ترجيح لحكم شرعي متعلق بمسألة 

 ليكون أحد األدلة التي تثبت ، وترجح نزوله مفرقا، - هنا–حيث جاء التناوب 
وهذا الحكم ال يتعارض مع مجيء . إضافة إلى بقية األدلة من الكتاب والسنة 

، التي تفيد " أنزل" بعض المواضع التي تتعلق بنزول القرآن على صيغة 
يث خرج ح" . إنا أنزلناه في ليلة القدر" كما في قوله تعالى.نزوله جملة واحدة 

األولى نزل جملة واحدة في ليلة : ذلك المفسرون على أن القرآن نزل مرتين 
، " أنزل" القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة ، فناسبه 

 صلى اهللا –نزل من السماء الدنيا إلى األرض منجما على النبي : والثانية 
 وقد )٣(. داللته على التدرج في النزول ل" نزل"  ، فناسبه لفظ - عليه وسلم

  : أورد الزركشي بعضا من الحكم لنزوله مفرقا ، منها

                                         
، وهذا الرأي للرازي نقله عن الزمخشري مع تصرف بسيط في كالم الزمخشري ،   ١٢٨-٢/١٢٧مفاتيح الغيب   : انظر  ) ١(

 ١/٢١٨الكشاف : انظر 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من " ، وذلك في تعليقه على قوله تعالى ١/٢٤٤البحر لمحيط : انظر ) ٢(

 ٢٣/البقرة " مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقين 

 ، حيـث نقـل   ١٦١-١٦٠/ ، والبرهان في علوم القـرآن للزركـشي ، ص  ١٠/٢٤٤، ) فرق( اللسان ، مادة   : انظر  ) ٣(
أنه نزل إلى السماء ليلة القدر جملة واحدة ، ثم نزل بعد  منجما فـي  : أحدها :في كيفية إنزال القرآن  ثالثة أقوال الزركشي  

أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قدر من : والقول الثاني . عشرين سنة ، أو ثالث وعشرين سنة،  أو خمس وعشرين 
در من ثالث وعشرين سنة ، وقيل في خمس وعشرين ليلة قـدر مـن خمـس    عشرين سنة ، وقيل في ثالث وعشرين ليلة ق 

القول . وعشرين سنة في كل ليلة ، ما يقدر اهللا إنزاله في كل السنة ، ثم ينزل بعد ذلك منجما في جميع السنة على رسول اهللا 
ر األوقات ، والقول األول أشهر وأصح أنه ابتدئ إنزاله ليلة القدر ، ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائ     : الثالث

 ، حيـث  روى      ٦/٤٢١ ، والسنن الكبرى للنسائي      ٩٥-٩٤/اإلتقان في علوم القرآن ص    : وانظر  . ، وإليه ذهب األكثرون     
ُأنزل القرآن جملة واحدة إلى الـسماء  :  قال– رضي اهللا عنهما –النسائي في سننه الكبرى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس   

: وال يأتوك بمثل إال جئناك بالحق وأحـسن تفـسيرا          " لة القدر ، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ، قال اهللا تعالى               الدنيا لي 
 ٣٣/الفرقان 



– 

  )٣٩٠٢(

؛ ألن الوحي إذا كان يتجدد في كل - صلى اهللا عليه وسلم - تثبيت قلب النبي - ١
حادثة ، كان أقوى للقلب ، وأشد عناية بالمرسل إليه ، ويستلزم ذلك كثرة 

هد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك نزول الملك إليه ، وتجديد الع
وقال الذين كفروا لوال نُزل عليه القرآن جملة " قال تعالى . الجانب العزيز 

 ٣٢/الفرقان ". واحدة كذلك لنثبت به فؤادك و رتالناه ترتيال
تيسير حفظ القرآن وفهمه ألمة ال تعرف القراءة وال الكتابة ، فإنه عليه السالم  - ٢

 ال يقرأ وال يكتب ففرق عليه ؛ لييسر عليه حفظه ، بخالف غيره من كان أميا
 .األنبياء، فإن كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل جملة 

 .مسايرة الحوادث ، والتدرج في التشريع ، وتربية األمة الجديدة  - ٣
تحدي العرب ، وهم أهل الفصاحة والبالغة ،وإثبات عجزهم على أن يأتوا  - ٤

 .ل هذا القرآن العظيم بمث
 صلى اهللا عليه –إثبات أن القرآن الكريم كالم اهللا ، وليس  من عند محمد  - ٥

 )١(-وسلم
  ) . وفَاعل–فَعل ( داللي بين صيغتي الفعل ـــاوب الــالتن: ثانيا 
) فَعَل( اعلم أن باب : قال الرضي: المجردة بفتح العين ) فَعل( معاني صيغة   - أ

ختص بمعنى من المعاني ، بل استُعمل في جميعها ؛ ألن اللفظ إذا لخفته لم ي
وهو من الصيغ التي تكثر في  )٢( .خفَّ كثر استعماله ، واتسع التصرف فيه 

 )٣ () .فَعَل( أنه ليس في كالمهم شيء أكثر من : كالم العرب ، فيرى سيبويه 
مفتوح العين يقع ) فَعَل: "(وقد علَّل ابن يعيش كثرة استعمال هذا الوزن بقوله 

على معاٍن كثيرة ، ال تكاد تنحصر توسعا فيه ، لخفة البناء ، واللفظ إذا خفَّ ، 
. كثر استعماله ، واتسع التصرف فيه ، فهو يقع على ما كان عمال مرئيا 

والمراد بالمرئي ما كان متعديا فيه عالج من الذي يوقعه بالذي يوقع به ، 
، ونحوهما مما كان عالجا مرئيا " قَتََل" ، و" ضرب: " حو فيشاهد ، ويرى ، ن

                                         
 ، وجدير بالذكر أن السيوطي ٩٧-٩٦/ ، واإلتقان في علوم القرآن ص١٦٣-١٦٢/البرهان في علوم القرآن ص: انظر ) ١(

 ٩٨/اإلتقان ص: انظر . ماوية السابقة أنزلت جملة واحدة نقل اإلجماع على أن سائر الكتب الس
 ١/٧٠شرح شافية ابن الحاجب : انظر ) ٢(
 ٤/٣٧الكتاب : انظر ) ٣(



 

 )٣٩٠٣(

" ، و" قَعد:" ، وقالوا في الالزم " مدح" ، و" شَكَر: " وقالوا في غير المرئي. 
لَس١(".... ج( 

األصل في هذه الصيغة أنها تأتي للداللة :المزيدة ) فَاعَل(  معاني صيغة الفعل   - ب
اعلم أنَّك إذا قلت فاعلته، فقد كان : "  يقول سيبويه .اثنين  على المشاركة بين

: فاعلته ، ومثل ذلك : من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت 
أال ترى أنك تقول نازعني . وليس في كل يكون هذا .....ضاربته ، وفارقته 

وقد تجيء فاعلت ال تريد عمل . فنزعته ، استُغني عنها بغلبته ، وأشباه ذلك 
: ، وذلك قولهم " أفعلت " نين ، ولكنهم بنوا عليه الفعل ، كما بنوه على اث

بنوه . ناولته ، وعاقبته ، وعافاه اهللا ، وسافرت ، وظاهرت عليه ، وناعمته
: ضاعفت وضعفت ، مثل: ونحو ذلك . على فاعلت كما  بنوه على أفعلت 

 شارحا –رضي الدين قال الشيخ  )٢ (.ناعمت ونعمت ، فجاءوا به على عاقبته 
لنسبة أصله إلى أحد األمرين متعلقا باآلخر ) فَاعل(و: "قول ابن الحاجب 

: أقول": " ......ضاربته : للمشاركة صريحا ، فيجيء العكس ضمنا ، نحو 
: أي : إلى أحد األمرين  )فَاعل( لنسبة المشتق منه : لنسبة أصله ، أي

:  أي -أصل ضارب " زيد عمراضارب" الشيئين، وذلك أنك أسندت في 
الضرب إلى زيد ، وهو أحد األمرين ، أعني زيدا وعمرا ، وهم يستعملون 

" متعلقا باآلخر ":قوله .األمر بمعنى الشيء ، فيقع على األشخاص والمعاني  
وذلك أن " لنسبة " الذي يقتضيه المعنى أنه حال من الضمير المستتر في قوله 

 "بارمتعلق باألمر اآلخر ، وهو عمرو ، وتعلقه به ألصل في مثالنا " ض
 في –بفتح الراء  – ألنه مشارك المشاركة التي تضمنها ، فانتصب الثاني

 )فَاعل( وقد تأتي  )٣ (.......الضرب ، ال ألنه مضروب ، والمشارك مفعول 
: أي " لفع"قوله بمعنى :" يقول الرضي ، )أفْعَل( ، و)فَعل( ، و) فَعَل( بمعنى 

كثرت أضعافه ، : ضاعفت الشيء ، أي: يكون للتكثير ، كفعل ، نحو 

                                         
 ٤/٤٣٤شرح  المفصل البن يعيش : انظر ) ١(
  ، وشذا العرف في ٤/٤٣٩ ، وشرح المفصل البن يعيش ٩٧-١/٩٦ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٤/٦٨الكتاب : انظر ) ٢(

 ٣٩-٣٨/ الصرف ، صفن
 ١/٩٦شرح شافية ابن الحاجب : انظر ) ٣(



– 

  )٣٩٠٤(

،  ـ سافرت بمعنى سفرت، كـــ) فَعل( بمعنى : وله وق......كضعفته 
 وقد يجيء بمعنى جعل الشيء ذا أصله ، كــ........خرجت إلى السفر : أي

 )١ (..... ، كأرعنا اجعله ذا رعاية لنا: أي "راعنا سمعك : "نحو  ،فعل وفعل
إذا كانت ) فَاعل( وأضاف الشيخ الحمالوي معنى جديدا تفيده صيغة الفعل 

، وتابعته " واليت الصوم " ـ المتعدي  ، وهو المواالة ، كـــ"أفعل" بمعنى 
 )٢ (.بمعنى أوليت ، وأتبعت بعضه بعضا 

  :ومما جاء بالتناوب الداللي بين الصيغتين 
نْتُم هُؤلَاِء تَقْتُلُون َأنْفُسكُم وتُخِْرجون فَِريقًا ِمنْكُم ِمن ِدياِرِهم ثُم َأ"قوله تعالى  - ١

 كُملَيع مرحم وهو موهى تُفَادارُأس ْأتُوكُمي ِإناِن وودالْعِبالِْإثِْم و ِهملَيع ونرتَظَاه
تَاِب وتَكْفُرون ِببعٍض فَما جزاء من يفْعُل ذَِلك ِمنْكُم ِإخْراجهم َأفَتُْؤِمنُون ِببعِض الِْك

ِإلَّا ِخزي ِفي الْحياِة الدنْيا ويوم الِْقيامِة يردون ِإلَى َأشَد الْعذَاِب وما اللَّه ِبغَاِفٍل عما 
لُونمء فر ، ويعقوب ، بضم التا حيث قرأ نافع وعاصم والكسائي ، وأبو جع)٣( "تَع

 الحسن والمطوعي عن -  أيضا–وبه قرأ " ـفادوهمتُـ" وفتح الفاء ، وألف بعدها 
، " تفدوهم " األعمش ، وقرأ باقي العشرة بفتح التاء وسكون الفاء ، بال ألف بعدها 

  )٤ (.وبه قرأ ابن محيصن والسلمي 
:  من الفعل تفدوهم :المجردة ) ىفد( صيغة الفعل : الصيغة األولى : معنى الصيغتين 

  تدفعون الفداء، وهي ال تقتضي المشاركة ،حيث إن الفعل حدث من طرف واحد، : أي 
  . ومن ثم يقوم أحد الفريقين بفداء أصحابه من الفريق اآلخر بمال أو غيره 

عل  من الفعل تفادوهم ، وهي تعني أن الف:المزيدة ) فادى(صيغة الفعل: الصيغة الثانية
حصل من اثنين ؛ألنها تفيد المفاعلة، وفيها معنى المشاركة ؛ألن كل واحد من الفريقين 

وهو .فكلُّ واحد مفاٍد .يدفع ما عنده من األسرى ، ويأخذ من عند اآلخرين من أسراهم 
حيث يفدي كلُّ فريق " تبادل األسرى بين الفريقين " ــما يسمي في وقتنا الحاضر بـ

قرأ نافع ) : ه٤٠٣(قال أبو زرعة .  الفريق اآلخر من األسرى ما عنده بما عند
                                         

 ٣٩-٣٨/ ، وشذا العرف في فن الصرف ص١/٩٩شرح شافية ابن الحاجب : انظر ) ١(
 ٣٨/شذا العرف في فن الصرف ص: انظر ) ٢(
 ٨٥اآلية / البقرة   سورة)٣(
 ، ومفاتيح الغيـب   ١/٢٩٢والكشاف   ،   ١٠٥-١٠٤/ ، وحجة القراءات ص    ٢٥٢-١/٢٥١الكشف لمكي القيسي    : انظر  ) ٤(
  ١/٤٥٩ ، والبحر المحيط ٢٤١-٢/٢٤٠ ، والجامع ٣/١٨٥



 

 )٣٩٠٥(

: أن هذا فعل من فريقين ، أي: باأللف ، وحجتهم " تفادوهم : " وعاصم والكسائي 
: يفدي هؤالء أساراهم من هؤالء ، وهؤالء أساراهم من هؤالء ، وكان أبو عمرو يقول 

تشتروهم : تفدوهم ، أي: الباقون وقرأ . تعطوهم فقط : وتَفدوهم . تعطوهم ويعطوكم 
أن في دين اليهود أال يكون أسير من أهل ملتهم في : وحجتهم في ذلك . من العدو 

كذا قال . إسار غيرهم ، وأن عليهم أن يفدوهم بكل حال ، وإن لم يفدهم القوم اآلخرون 
 وعلة من قرأ  : "  وقد فصل مكي القيسي القول في هذه المسألة بقوله )١(. ابن عباس 

بألف وضم التاء ، أنه بناه على أصل المفاعلة من اثنين ؛ ألن كل واحد من " تفادوهم " 
الفريقين يدفع من عنده من األسارى، ويأخذ من عند اآلخرين من األسرى فكل واحد 

وأيضا فإن المفاعلة قد تكون من واحد ، . مفاٍد فاعل ، والفاعالن بابهما المفاعلة 
فأما من قرأه بفتح التاء . اه معنى من قرأ بغير ألف ، فيتفق معنى القراءتين فيكون معن

من غير ألف فإنه بناه على أن أحد الفريقين يفدي أصحابه من الفريق اآلخر ، بمال أو 
فالفعل . وكذلك العادة في المغلوب ، هو يفدي ما أخذ له الغالب ، غيره  ، من عرض 

 واحد من الفريقين غالبا ، وإنما تحمل المفاعلة على القراءة إذ ال يكون كلُّ. من واحد 
باأللف أن لكل واحد من الفريقين أسيرا ، فيفادي كلُّ واحد منهما ، ويدفع ما عنده من 

المبادلة )  ه٥٠٦(واشترط األصفهاني )٢(. األسرى بما عند الفريق اآلخر من األسرى 
و أن يرد أسر العدى ، ويسترجع منهم ما في ه: والمفاداة : " في المفاداة ، حيث قال

أن تدفع رجال ، : والمفاداة : " وإلى هذا الرأي جنح ابن منظور ، حيث قال)٣ (.أيديهم 
( ، و) فدى ( ونقل ابن بري عن الوزير ابن المغربي تفريقه بين )٤ (."وتأخذ رجال

 إذا أعطى ماال ، وأخذ :فدى: قال الوزير ابن المغربي : بقوله ) فادى( ، و) أفدى
 .إذا أعطى رجال وأخذ رجال : إذا أعطى رجال وأخذ ماال ، وفادى : رجال ، وأفدى 

استنباط دليل )  فادى –فدى (  وينبني على وقوع هذا التناوب الداللي بين الصيغتين )٥(
من األدلة الشرعية على حكم شرعي متعلق بمسألة جواز فداء أسرى المسلمين بأسرى 

ألن المفاداة ال تكون في األصل إال بين طرفين . داء، أو ما يعرف بتبادل األسرىاألع
                                         

  ١٠٥-١٠٤/حجة القراءات ص: انظر ) ١(
  ١/٤٦٠ ، والبحر المحيط ٢/٢٤٢ ، والجامع ١٨٦-٣/١٨٥ ، ومفاتيح الغيب ١/٢٥٢الكشف لمكي القيسي : انظر ) ٢(
 ٣٧٤/ص، ) الفاء( معجم المفردات ، باب : انظر ) ٣(
 ١٠/٢٠٥) فدي( اللسان ، مادة : انظر ) ٤(
 ١٠/٢٠٥) فدي( اللسان ، مادة : انظر ) ٥(



– 

  )٣٩٠٦(

 حيث ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة ، )١ (.، وليست من طرف واحد 
 -  صلى اهللا عليه وسلم- إلى جواز تبادل األسرى ، مستدلين النبي)٢(وصاحبا أبي حنيفة

: قال سفيان " ع ، وأجيبوا الداعي ، وعودوا المريض فكُّوا العاني ، وأطعموا الجائ" 
 رجلين بالرجل الذي أخذه - صلى اهللا عليه وسلم– وفادى النبي )٣ (.األسير : والعاني

كانت ثقيف حلفاء بني عقيل ، فأسرت : " فعن عمران بن حصين قال. من بني عقيل 
 –صحاب النبي  وأسر أ- صلى اهللا عليه وسلم–ثقيف رجلين من أصحاب رسول اهللا 

 وهناك من )٤ (........... رجال من بني عقيل ففدي بالرجلين - صلى اهللا عليه وسلم
الفقهاء من لم يجز مفاداة أسير بأسير ، وهو مذهب أبي حنيفة ، حيث منع مفاداة 

. األسير باألسير ، ووجهه أن قتل المشركين فرض محكم ؛ فال يجوز تركه بالمفاداة 
وعليه فإن . وهي مخالفة لما ذهب إليه الجمهور . رد بها أبو حنيفة وهذه الرواية تف

رأي الجمهور هو جواز تبادل األسرى بين الفريقين ؛ حتى أن الشافعية ذهبوا إلى 
  )٥(. جواز مفاداة األكثر باألقل والعكس، وبه قال الحنابلة 

الصلَاةَ وَأنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما َأيها الَِّذين آمنُوا لَا تَقْربوا  يا"قوله تعالى  - ٢
 فٍَر َأولَى سع ى َأوضرم كُنْتُم ِإنتَّى تَغْتَِسلُوا وِبيٍل حاِبِري سا ِإلَّا عنُبلَا جو تَقُولُون

اءوا متَِجد فَلَم اءالنِّس تُمسلَام الْغَاِئِط َأو ِمن ِمنْكُم دَأح اءا جبا طَيِعيدوا صممفَتَي 
  حيث قرأ حمزة)٦( "فَامسحوا ِبوجوِهكُم وَأيِديكُم ِإن اللَّه كَان عفُوا غَفُورا 

( ، والباقون من العشرة باأللف )لمستم(والكسائي وخلف  بغير ألف فيها 

                                         
وهي مسألة جواز تبادل األسرى بين الفريقين ، ،  هذا الدليل يعضد األدلة  األخرى من الكتاب والسنة  على هذه المسألة ) ١(

 .وعليه استند المجيزون لذلك 
شيباني ، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ، وقد خالفا أبا حنيفة في هـذه المـسألة   محمد بن الحسن ال   :  وهما   ) ٢(

 .؛ألنه يرى عدم جواز تبادل األسرى ، ومن ثم يجب قتلهم 
  ٣/٣٧٥مختصر صحيح البخاري : انظر " فكوا العاني : " أخرجه البخاري في باب إجابة الوليمة والدعوة ، ونصه ) ٣(
انظر في تفصيل هذا الخبر " م مسلم في صحيحه ، باب ال وفاء لنذر في معصية اهللا وال فيما ال يملك العبد  أخرجه اإلما ) ٤(
 ٢/٢٦٦مختصر صحيح اإلمام مسلم ، للمنذري ، : 
(  انظر في تفصيل هذه المسألة الفقهية ، أحكام األسير المسلم في غير العبادات ، للباحث عبد الرحمن فضل الـرحمن                     ) ٥(

 ، والموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة       ٣٠-٢٦/ والخالصة في أحكام األسرى ص     ،)  دكتوراةرسالة  
 ٢٥٠-٥/٢٤٤ ، والفقه على المذاهب األربعة ٧/٢٢٩
 ٤٣/ النساء ) ٦(



 

 )٣٩٠٧(

ى ، صيغة الفعل  إذن هناك قراءتان بصيغتين مختلفتين ، الصيغة األول)١().المستم
وقد ترتب على " . المس" صيغة الفعل المزيد : ، والصيغة الثانية " لَمس" المجرد 

فهناك من ذهب إلى أن . التناوب الداللي بينهما حكم فقهي متعلق بهذا التناوب 
تحمل على مجرد اللمس فقط دون الجماع ؛ألن الفعل " لمستم " الصيغة المجردة 

ومن ثم يترتب عليه أن مجرد اللمس فقط يوجب الوضوء حدث من طرف واحد ، 
 فيها خالف بين الفقهاء – بطالن الوضوء بلمس المرأة –، وهذه المسألة الفقهية 

تفيد معنى المفاعلة ، ومن ثم تحمل ) المستم( وهناك من ذهب إلى أن صيغة .
، وعليه على الجماع ؛ألنه ال يكون إال من طرفين ، بناء على معنى الصيغة 

تحمل على الجماع ، ) لمس(وهناك من رأى أن . فمجرد اللمس ال يبطل الوضوء 
. على مجرد اللمس ) المس( وعليه فمجرد لمس المرأة ال يبطل الوضوء ، وحمل 

 –وكما رأينا . وهناك من جعل معنى الصيغتين واحدا ، وهو ما دون الجماع 
 ترتب عليه تغير معنى -هنا–الداللي  من خالل هذه اآلراء فإن التناوب - سابقا

الذي يدور مع معنى .الصيغة ، وترتب على ذلك التغير ، بناء الحكم الفقهي 
 أقوال المفسرين والفقهاء والخالف الفقهي - هنا-وسأعرض  .الصيغة حيث دارت 

) : ه٤٠٣ت(حمل أبو زرعة . المبني على معنى كل صيغة بشيء من االختصار 
فــــللرجل "المستم " ى جعلها للرجل دون المرأة ، أما عل" لمستم" قراءة 

قرأ حمزة والكسائي بغير ألف ، جعال الفعل للرجال : " والمرأة معا ، حيث قال
أن اللمس ما دون الجماع ، كالقبلة والغمزة ، وعن ابن : دون النساء ، وحجتهما 

هب ابن مسعود ، ، أراد اللمس باليد ،وهذا مذ) اللمس ما دون الجماع : ( عمر
. جامعتم : باأللف ، أي" أو المستم : " وقرأ الباقون. وسعيد بن جبير ، والزهري

. الرجل يالمس المرأة ، والمرأة تالمس الرجل : والمالمسة ال تكون إال من اثنين 
المستم النساء ، : قوله : قال علي بن أبي طالب : وحجتهم ما روي في التفسير 

 ورجح )٣ (.  وهو ما ذهب إليه مكي القيسي )٢(.  اهللا يكني جامعتم ، ولكن: أي

                                         
، والبحر  ٦/٣٦٩ ، والجامع ١/٣٩١ ، الكشف عن وجوه القراءات ٥-٢-٢٠٤/حجة القراءات البن زنجلة ص:  انظر ) ١(

  ٣/٢٦٩المحيط 
  ١٠/١١٥ ، مفاتيح الغيب ٢٠٦-٢٠٥/حجة القراءات ص:  انظر ) ٢(
 ٣٩٢-١/٣٩١الكشف عن وجوه القراءات :  انظر ) ٣(



– 

  )٣٩٠٨(

 المقصود به اللمس على الحقيقة ، وال يقصد - هنا–الرازي الرأي القائل بأن اللمس 
: " تحمل على ما دون الجماع ، حيث قال" المستم" به الجماع ، وكذلك قراءة 

ع ، فذلك مجاز، واألصل واللمس حقيقة المس باليد ، فأما تخصيصه بالجما......
فهو مفاعلة " المستم: " وأما القراءة الثانية ، وهي قوله . حمل الكالم على حقيقته 

 وقد ذكر القرطبي في هذه )١ (.من اللمس، وذلك ليس حقيقته في الجماع أيضا 
المسألة خمسة مذاهب ، أسدها مذهب مالك ، وهو مروي عن عمر وابنه عبد اهللا ، 

د اهللا بن مسعود ، أن المالمسة ما دون الجماع ، وأن الوضوء يجب وهو قول عب
 وعليه فالقرطبي يرى أن اللمس أو )٢ (.بذلك ، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء 

المالمسة ما دون الجماع ، ومسألة انتقاض الوضوء باللمس أو المالمسة فيه 
ل المرأة ببعض أعضائه ، فقد ذهب الشافعي إلى أن لمس الرج. خالف بين الفقهاء 

وذهب مالك . ال حائل بينه وبينها لشهوة أو لغير شهوة ، وجب عليه الوضوء 
وأحمد إلى أن لمس الرجل للمرأة بشهوة ناقض للوضوء ، وبغير شهوة غير ناقض 

وة أو بغير شهوة غير ناقض ، وذهب أبو حنيفة إلى أن لمس المرأة بشه
 )٣(.للوضوء

تُلُوهم حيثُ ثَِقفْتُموهم وَأخِْرجوهم ِمن حيثُ َأخْرجوكُم والِْفتْنَةُ َأشَد واقْ"قوله تعالى  - ٣
 مفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم ِفيِه فَِإن قَاِتلُوكُمتَّى ياِم حرِجِد الْحسالْم ِعنْد ملَا تُقَاِتلُوهالْقَتِْل و ِمن

الْكَاِفِرين اءزج وال تقتلوهم عند " .....حيث قرأها حمزة والكسائي هكذا )٤("كَذَِلك
من غير ألف ، وقرأ الباقون " المسجد الحرام حتى  يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم

 قال أبو )٥("وال تقاتلوهم ، يقاتلوكم ، قاتلوكم : " باأللف في هذه المواضع أي 
م حتى يحاربوكم ، فإن حاربوكم ال تحاربوه: أي.باأللف ) وال تقاتلوهم: " (زرعة

أن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل : وحجة من قرأ بغير ألف .........فاقتلوهم 

                                         
  ١١٦-١٠/١١٥مفاتيح الغيب للرازي :  انظر ) ١(
  ٦/٣٧١الجامع :  انظر ) ٢(
 ، وبدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع        ٩١-١/٨٩امة   ، والكافي البن قد    ٣٧٤-٦/٣٧١الجامع ألحكام القرآن    :  انظر   ) ٣(
١/٣٠         ومن ثم ال يترتب على اللمس الظاهري       . كالهما بمعنى الجماع    )  المس -لمس( ، وقول أبي حنيفة هذا مبني على أن

 .وجوب الوضوء بشهوة أو بغير شهوة 
 ١٩١/ سورة البقرة) ٤(
  ٢/٧٤ ، والبحر المحيط ٥/١٤٢فاتيح الغيب للرازي  ، وم١٢٨-١٢٧/حجة القراءات ألبي زرعة ص: انظر ) ٥(



 

 )٣٩٠٩(

وال تقتلوهم عند المسجد : " اهللا أبلغ في المدح والثناء عليهم ، وأن معنى ذلك 
 وقال في معنى )١(..... الحرام حتى يقتلوا بعضكم ، فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم 

أرأيت قراءتك إذا صار : يروى أن األعمش قال لحمزة : " ية الفخر الرازي اآل
إن العرب إذا قُتل : الرجل مقتوال ، فبعد ذلك كيف يصير قاتال لغيره ؟ فقال حمزة 

وقد تمسك . ضربنا : قُتلنا ، وإذا ضرب رجل منهم قالوا : رجل منهم قالوا 
لما لم يجز القتل عند : تجئ إلى الحرم ، وقالوا الحنفية بهذه اآلية في مسألة المل

المسجد الحرام بسب جناية الكفر فألن ال يجوز القتل في المسجد الحرام بسبب 
 ونقل القرطبي أقوال العلماء في هذه )٢(." الذنب الذي هو دون الكفر كان أولى 

) قتل( لصيغتين اآلية ، وما ترتب عليها من أحكام فقهية ، مبنية على التناوب بين ا
. أنها منسوخة: أحدهما : للعلماء في هذه اآلية قوالن : ، حيث قال) قاتل( ، و

اآلية محكمة ، وال يجوز قتال أحد في المسجد : قال مجاهد ، أنها محكمة : والثاني
الحرام إال بعد أن يقاتل فيه ، وبه قال طاووس ، وهو الذي يقتضيه نص اآلية ، 

وفي الصحيح عن . ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه : لين وهو الصحيح من القو
إن هذا : "  يوم فتح مكة - صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا : ابن عباس ، قال

البلد حرام ، حرمه اهللا يوم خلق السموات واألرض ، فهو حرام بحرمة اهللا تعالى 
 ، و لم يحّل لي إال ساعة من إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحلَّ القتال فيه ألحد قبلي

 وقد نقل ابن العربي حوارا دار )٣(".نهار، فهو حرام بحرمة اهللا إلى يوم القيامة 
بين القاضي الزنجاني ، وأحد طلبة العلم من صاغان يبين الحكم الشرعي في 
مسألة عدم جواز قتل الكافر المسالم ، الذي لم يحارب في الحرم ، وهذا الحكم 

)  قَتَل-قَاتَل(  على التناوب الداللي بين صيغتي الفعل - في األساس- الفقهي مبني
: " حيث قال. ، كأحد األدلة على عدم جواز قتل الكافر المسالم إذا التجأ إلى الحرم 

سأل القاضي الزنجاني الرجل الصاغاني عن مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل 
وال تقاتلوهم " قوله تعالى :  عن الدليل ، فقاليقتل أم ال؟ فأفتى بأنه ال يقتل فسئل

، " ال تقاتلوهم " ، و" وال تقتلوهم : " قريء" عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 

                                         
 ١٢٨-١٢٧/حجة القراءات ص:  انظر ) ١(
 ٥/١٤٢مفاتيح الغيب : انظر ) ٢(
 ٣/٣٤٣الجامع ألحكام القرآن : انظر ) ٣(



– 

  )٣٩١٠(

فهو تنبيه؛ " وال تقاتلوهم " فالمسألة نص ، وإن قريء "وال تقتلوهم : "فإن قريء 
نًا ظاهرا على النهي عن ألنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل ، كان دليال بي

وذكر له أن هذه ......فاعترض عليه القاضي منتصرا للشافعي ومالك . القتل 
: فقال له الصاغاني " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" اآلية منسوخة بقوله تعالى

فإن هذه اآلية التي اعترضت بها عامة في ‘ هذا ال يليق بمنصب القاضي وعلمه 
التي احتججت بها خاصة ، وال يجوز ألحد أن يقول إن العام ينسخ األماكن ، و

فإن لجأ إليه كافر فال سبيل إليه ، لنص اآلية ، :" قال ابن العربي )١ (....الخاص
وال تقتلوهم "  وحمل أبو حيان قوله تعالى )٢ (."والسنة الثابتة بالنهي عن القتال فيه 

وال " وقرأ حمزة والكسائي واألعمش : " بغير ألف على المجاز  ، حيث قال" 
من القتل فيحتمل المجاز في الفعل ، " حتى يقتلوكم فإن قتلوكم " ، وكذلك " تقتلوهم 

وال تأخذوا في قتلهم حتى يأخذوا في قتلكم ، ويحتمل أن يكون المجاز في : أي
 :وال تقتلوا بعضهم حتى يقتلوا بعضكم ، فإن قتلوا بعضكم، يقال: المفعول ، أي 

 - قتل(   إذن التناوب الداللي بين صيغتي الفعل )٣ (."قتلنا بنو فالن ، قتل بعضنا 
تولد عنه دليل على حكم شرعي فقهي ، وهو مسألة قتل الكافر الذي لم يقاتل ) قاتل

وهذه المسألة الفقهية اعتمد فيها القائلون بعدم جواز القتل على . ، ولجأ إلى الحرم 
وصارت القراءة بالصيغة المجردة المتناوبة مع "  تقتلوهموال" صيغة الفعل المجرد 

هذا إذا لم . الصيغة المزيدة أصال اعتمد عليه الفقهاء القائلون بعدم جواز القتل 
. يبادر بالقتل ؛ فإن بدأ بالقتل قُتل ، وإن كان في الحرم ، وهذا ال خالف عليه 

 ذهب :المذهب األول : )٤(نويمكن تلخيص آراء الفقهاء في هذه المسألة على مذهبي
إليه مالك والشافعي ، وهو أن القاتل يقتل في أي مكان وزمان ، وكذلك استيفاء 
الحدود والقصاص يجوز في الحرم وغيره ؛ لعموم األدلة على ذلك ، واستدل 

 صلى اهللا – دخل النبي - رضي اهللا عنه–عن أنس :اإلمامان بعدة أدلة ، منها 
إن ابن خطل : على رأسه المغفر، فلما نزعه ، جاءه رجل فقال مكة و–عليه وسلم 

                                         
 ٢٤٥-٣/٢٤٤الجامع ألحكام القرآن : انظر ) ١(
 ٢٤٦-٣/٢٤٥الجامع ألحكام القرآن : انظر ) ٢(
 ٢/٧٤ط البحر المحي: انظر ) ٣(
جدير بالذكر أن بعض األدلة التي ذكرها أصحاب المذهبين قد مرت في أقوال المفسرين في أول المسألة ، ولذا فال حاجة ) ٤(
 . إلعادتها مرة أخرى - هنا–



 

 )٣٩١١(

 أمر -  ووجه الداللة أن النبي)١ (.اقتلوه : متعلق بأستار الكعبة ، فقال رسول اهللا
بقتل ابن خطل في الحرم ، وهو متعلق بأستار الكعبة ، ودلَّ ذلك على أن قتل 

وإن لم .  ، أو فعل ما يوجبه المشرك جائز في أي مكان ، طالما أنه مستحق للقتل
المذهب . يبدأ بالقتال ، وال يجوز تأخير إقامة الحد الواجب عن وقته في أي مكان 

 ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد ، وهو أنه ال يجوز قتل الكافر ابتداء في :الثاني 
المسجد الحرام ، حتى يقاتل غيره ، وعليه ال يجوز استيفاء الحدود وال القتال في 

  :بيت الحرام ، واستدل اإلمامان على رأيهما ببعض األدلة ، منهاال
" وال تقتلوهم عند المسجد الحرام حتي  يقتلوكم فيه "  قراءة حمزة والكسائي  - ١

 )٢(" ومن دخله كان آمنا" وقوله تعالى 
إن مكة حرمها اهللا ، ولم يحرمها الناس  : - صلى اهللا عليه وسلم– قول النبي  - ٢

 )٣ (.........مرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك بها دما ، فال يحل ال
 .ووجه الداللة أن سفك الدماء منهي عنه في المسجد الحرام ، ما لم يقاتل 

ما ذهب إليه الشافعية والمالكية هي مطلقات مقيدة بما ذكر من األدلة السابقة ،  - ٣
ألن مقتل ابن خطل كذلك حديث ابن خطل، ال يعد دليال على ما ذهبا إليه ؛ 

 وعليه ال -  صلى اهللا عليه وسلم–كان في الساعة التي ُأحلت فيها مكة للنبي 
 )٤ (.تعارض بين الحديثين ، حيث كان قتله في هذه الساعة 

  )٥(" وفَعَل–فعل " ــداللي بين صيغتي الفعل ـالتنـاوب ال: ثالثا
 ِفي َأيماِنكُم ولَِكن يَؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتُم الَْأيمان لَا يَؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّغِْو"قوله تعالى  - ١

 َأو متُهوِكس َأو ِليكُمَأه ونا تُطِْعمِط مسَأو ِمن اِكينسِة مشَرع امِإطْع تُهفَكَفَّار
اٍم ذَِلكثَلَاثَِة َأي امفَِصي ِجدي لَم نٍة فَمقَبر ِريرفَظُوا تَحاحو لَفْتُمِإذَا ح اِنكُممةُ َأيكَفَّار 

ونتَشْكُر لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَِلك انَكُممبتشديد " عقَّدتم" حيث قرأ )٦(" َأي

                                         
  ٤/٦٧صحيح اإلمام البخاري : ، انظر) ٣٠٤٤( أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب قتل األسير ، حديث رقم ) ١(
 ٩٧/رة آل عمران، آية سو) ٢(
 ١/٣٢أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ، ) ٣(
 ، الفقـه علـى    ٥/١٢٤ ، مفاتيح الغيب     ٣٤٥-٣/٣٤٣الجامع ألحكام القرآن    : انظر  في تفصيل وتأصيل هذه المسألة        ) ٤(

  ٢٧٢ -٥/٢٧١المذاهب األربعة 
 .عن معاني الصيغتين ، وعليه فال حاجة إلعادة ذلك مرة أخرى مضى في البحث الحديث ) ٥(
 ٨٩آية /سورة المائدة ) ٦(



– 

  )٣٩١٢(

أبو جعفر ، ونافع ، وابن كثير  ، وأبو عمرو ، ) فعل( القاف على صيغة الفعل 
وقرأ عاصم في . مر برواية هشام ، وعاصم برواية حفص ويعقوب ، وابن عا

" بتخفيف القاف على صيغة الفعل " عقدتم" رواية شعبة ، وحمزة والكسائي وخلف 
، " عقَّدتم : " وحجة التشديد ذكرها أبو عمرو ، فقال :   قال أبو زرعة )١ (" .فَعل
والتوكيد " د توكيدها وال تنقضوا األيمان بع" وكدتم ، وتصديقها قوله تعالى : أي

" وأخرى ، وهو جمع ،. هو ضد اللغو في اليمين ، واللغو ، ما لم يكن باعتقاد 
والتشديد يراد . فكأنهم أسندوا الفعل إلى كلِّ حالف عقد على نفسه يمينا " األيمان 

فصار التكرير ال لواحد ، ومن ثم ، . به كثرة الفعل ، وتردده من فاعليه أجمعين 
أن الكفارة تلزم الحانث : وحجة التخفيف .  لإلعادة فحسن حينئذ التشديد فال حاجة

إذا عقد يمينا مرة ، كما يلزم بحلف مرات كثيرة ، إذا كان ذلك على الشيء 
رددتُ الفعل مرة بعد مرة ، وإذا شددت : يراد به ) فعلت( الواحد ، وألن باب 

 ال تجب على الحانث العاقد على نفسه يمينا القاف سبق إلى وهم السامع أن الكفارة
وهذا خالف جميع األمة ، فإذا خففت دفع . بحلف مرة واحدة ، حتى يكرر الحلف 

، ) عقَّدتم( المتمثلة في الفعل ) فعل(  إذن وقع التناوب بين صيغة )٢(. اإلشكال 
ب بين ، وترتب على هذا التناو) عقدتم( المتمثلة في الفعل ) فَعل( وصيغة 

الصيغتين إثبات حكم شرعي متعلق  بأن الكفارة تجب على الحانث العاقد على 
 نفسه يمينا  ، ولو حلف مرة واحدة ، وكذلك  أفاد التناوب رفع توهم السامع أن
الكفارة ال تقع على الحانث العاقد على نفسه يمينا مرة واحدة ؛ حتى يكرر الحلف 

الكفارة ال تقع على الحانث ؛ حتى يكرر الحلف ، ، وإلى ذلك الرأي القائل بأن 
وحجة من شدد أنه أراد : "قال مكي القيسي . ذهب بعض الصحابة ، كابن عمر 

عقد بعد عقد ، أو يكون تكثير العاقدين لأليمان  ، بداللة : تكثير الفعل على معنى 
لفظ األيمان فخاطب جماعة ، أو يكون شدد لوقوع " ولكن يؤاخذكم " قوله تعالى 

وحجة من خففه أنه أراد به .........بالجمع بعده ، فكأنه عقد يمين بعد عقد يمين 
عقده مرة واحدة ؛ ألن من حلف مرة واحدة ، لزمه البر أو الكفارة ، وليست 

                                         
  ١/٤١٧ ، والكشف عن وجوه القراءات ١/٥٤٢ ، وإتحاف فضالء البشر ٢٤٧/السبعة البن مجاهد : انظر ) ١(
  ٢٣٤/حجة القراءات ص: انظر ) ٢(



 

 )٣٩١٣(

 وذهب )١(. الكفارة ال تلزم إال من كرر األيمان ، فيحتاج ضرورة إلى التشديد 
 المقصود به الجمع بين اللسان والقلب معا ، حيث -هنا–ر الواحدي إلى أن التكرا

إال أن هذا " غلَّقت األبواب " هب أنها تفيد التكرير كما في قوله تعالى : قال
ومتى جمع بين القلب واللسان ، فقد . التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه 

 وروي )٢ (.يكن معقدا حصل التكرير ، أما لو عقد اليمين بأحدهما دون اآلخر لم 
عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار ، فال تجب عليه الكفارة إال إذا كرر ، 

 إن شاء –إني واهللا :  قال– صلى اهللا عليه وسلم –وهذا يرده ما روي أن النبي 
 ال أحلف على يمين ؛ فأرى غيرها خيرا منها إال أتيت الذي هو خير ، –اهللا 

 وقال )٤ (. فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر )٣ (.عن يميني وكفَّرت 
التشديد يقتضي التكرير مرة بعد مرة ، ولست آمن أن يلزم من قرأ : أبو عبيد 

بتلك القراءة أال يوجب عليه كفارة في اليمين الواحدة  حتى يرددها مرارا ، وهذا 
 أنه كان إذا حنث من غير أن يؤكد  وروى نافع عن ابن عمر)٥ (.خالف اإلجماع 

ما معنى : قيل لنافع . اليمين ؛ أطعم عشرة مساكين ، فإذا وكَّد اليمين أعتق رقبة 
 ومال أبو حنيفة إلى أن )٦ (.أن يحلف على الشيء مرارا : وكَّد اليمين ؟ قال

 )٧ (" .عقدتم" التخفيف هو األصل 
  )٨ () . وفاعل–فعل " فعل ـغتي الالتناوب الداللي بين صيــ: بعا را

ِإن الَِّذين فَرقُوا ِدينَهم وكَانُوا ِشيعا لَستَ ِمنْهم ِفي شَيٍء ِإنَّما : " كما في قوله تعالى 
لُونفْعا كَانُوا يِبم مُئهنَبي ِإلَى اللَِّه ثُم مهرحيث قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو )٩ ( " َأم 

                                         
  ١/٤١٧الكشف عن وجوه القراءات : انظر ) ١(
   ١٢/٧٨مفاتيح الغيب للرازي  : انظر) ٢(
   ٨/١٢٨صحيح البخاري : ، انظر ) ٦٦٢٣( هذا الحديث ، أخرجه البخاري في صحيحه ، حديث رقم ) ٣(
  ٢/٦٣٩ ، وأحكام القرآن البن العربي ٨/١٢٦الجامع ألحكام القرآن : انظر ) ٤(
  ٢/٣٨ ، وإعراب القرآن للنحاس ٨/١٢٦الجامع ألحكام القرآن : انظر ) ٥(
 ، ١٢٨-٨/١٢٧ ، والجامع ألحكام القرآن ٢/٦٤١ ، وأحكام القرآن البن العربي    ٢/٣٥٢إعراب القرآن للنحاس    :انظر  ) ٦(

ولعله في هذه الرواية إن صحت تثبت رجوعه عن رأيه القائل بأن الكفارة ال تجب إال مع                 ٢/٤٧٩وأخرجه مالك في الموطأ     
 .تكرار اليمين 

  ٤/١١البحر المحيط :انظر ) ٧(
 . مضى في البحث الحديث عن معاني الصيغتين ، وعليه فال حاجة إلعادة ذلك مرة أخرى )٨(
   ١٥٩/األنعام ) ٩(



– 

  )٣٩١٤(

وقرأ حمزة . بالتشديد من التفريق " فرقوا" عاصم ، وأبو جعفر ، ويعقوب عمرو ، و
بألف " فارقوا" والكسائي وعلي والحسن وأبو هريرة ، وعبد اهللا بن مسعود ، واألعمش 

   )١ (.من الترك 
فرقوا دينهم :  قال أبو زرعة :، وأقوال المفسرين فيها" فرقوا"معنى القراءة بالتشديد 

: ، أي" وكانوا شيعا: " وحجتهم قوله بعد. فرقت المال تفريقا: تقول: يق من التفر
كل حزب بما لديهم "وتصديقها قوله تعالى : قال عبد الوارث . صاروا أحزابا وفرقًا 

:  وإلى هذا المعنى مال القيسي ، حيث قال)٢ (.يدلك أنهم صاروا أحزابا وفرقا" فرحون 
 من غير ألف ، من التفريق ، والتفريق على معنى أنهم وقرأها الباقون بتشديد الراء" 

 وجنح )٣ (.......فرقوه ، فآمنوا ببعض ، وكفروا ببعض ، ففرقوا إيمانهم ودينهم 
 قوا دينهم" الزمخشري إلى أنقوا دينهم : "اختلفوا فيه ، حيث قال: ، أي " فرفر "

افترقت اليهود على إحدى : ي الحديث اختلفوا فيه ، كما اختلفت اليهود والنصارى ، وف
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إال واحدة ، وهي الناجية ،وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إال واحدة ،، وتفترق أمتي على ثالث وسبعين  فرقة كُلُّها 

 وقال )٥ (. وكفروا ببعض فرقوا دينهم ، فآمنوا ببعض:  وقيل )٤(" في النار إال واحدة 
أن المراد من اآلية أخذوا :والقول الثاني .........وفي اآلية أقوال : الفخر الرازي 

" أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " ببعض وتركوا بعضا ، كما قال اهللا تعالى 
مة هم أهل إن الذين فرقوا دينهم من هذه األ: قال مجاهد : والقول الثالث ...........

واعلم أن المراد من اآلية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة . البدع والشبهات 
 وذهب القرطبي إلى أن الذين )٦ (.......، وأن ال يتفرقوا في الدين ، وال يتبعوا البدع 
والمراد اليهود والنصارى ، كما في : فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى ، حيث قال

وما "  مجاهد ، وقتادة والسدي والضحاك ، وقد وصفوا بالتفرق ، قال اهللا تعالى قول

                                         
 ، والجـامع للقرطبـي   ١/٤٥٨ ، والكشف عن وجـوه القـراءات   ١٤/٩ ، مفاتيح الغيب ٤/٢٦٠البحر المحيط   :انظر  ) ١(
   ٢٧٨/ ، وحجة القراءات ، ص١٣٤-٩/١٣٣
   ٢٧٨/قراءات ، صحجة ال: انظر ) ٢(
 ٢/٤١٦الكشاف : انظر ) ٣(
 ٦-٧/٥سنن أبي داود : أخرجه أبوداود في سننه ، انظر ) ٤(
   ١/٤٥٨الكشف عن وجوه القراءات : انظر ) ٥(
   ١٤/٩مفاتيح الغيب : انظر ) ٦(



 

 )٣٩١٥(

وقيل اآلية عامة  ......٤/البينة" تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءتهم البينة 
. في جميع الكفار ، وكلِّ من ابتدع ، وجاء بما لم يأمر اهللا عز وجل به ، فقد فرق دينه 

إن الذين فرقوا :  في هذه اآلية  -  صلى اهللا عليه وسلم–و هريرة عن النبي وروى أب
 ونقل أبو حيان )١ (.دينهم ، هم أهل البدع والشبهات ، وأهل الضاللة من هذه األمة 

الحرورية ، أو " : الذين فرقوا دينهم: " عدة آراء في تفسير الذين فرقوا ، حيث قال 
: مة ، أو أصحاب البدع ، أو األهواء منهم ، وهو قول أهل الضالل في هذه األ

وهو قول ابن عباس ، والضحاك . أو اليهود ، أو هم النصارى . األحوص ، وأم سلمة 
وأهل البدع ، أو الكفار .فرقوا دين إبراهيم الحنيف، أو هم مشركو العرب : وقتادة ،أي

.) ٢( إذن جلُّ المفسرين يذهب إلى أن  )قواأخذوا بعضا ، وتركوا بعضا ، : ، أي) فر
وهم أهل البدع والضاللة ، ومع هذا هم ما زالوا داخل حظيرة اإلسالم ، ولم يخرجوا 

  .منها 
" ومعنى : قال أبو زرعة : ، وأقوال المفسرين فيها " فارقوا" معنى القراءة باأللف  

 كرم اهللا – طالب وقد روي أن رجال قرأ عند علي بن أبي. زايلوا : أي" : فارقوا 
: " ال واهللا ما فرقوه ولكن فارقوه ، ثم قرأ : فقال علي " إن الذين فرقوا دينهم : "وجهه 

تركوا دينهم الحق ، الذي أمرهم اهللا باتباعه ودعاهم إليه : أي " إن الذين فارقوا دينهم 
.) ٣( ن الفراق على معنى تركوا دينهم ؛ أل: ، أي" فارقوا"  وذهب مكي القيسي إلى أن

فارقوا : " "  وهو ما ذهب إليه الزمخشري ، حيث قال)٤ (.أنهم تركوا دينهم وفارقوه 
 ومال )٥ (.....فرقا ، كلُّ فرقة تشيع إماما لها : تركوه ، وكانوا شيعا ، أي: أي" دينهم 

 : "حيث قال. بمعنى واحد )  وفارق –فرق ( الرازي إلى أن القراءتين بصيغتي 
ومعنى القراءتين عند التحقيق واحد ؛ ألن الذي فرق دينه بمعنى أنه أقر ببعض ، 

" فارقوا دينهم " من قرأ :    وقال األزهري )٦ (" .وأنكر بعضا ، فقد فارقه في الحقيقة 

                                         
تفـسير ابـن كثيـر     :   والحديث إسناده ال يصح  كما ذكر ذلك ابن كثير، انظر    ٩/١٣٤الجامع ألحكام القرآن    : انظر  ) ١(
٣/٣٣٩  
   ٤/٢٦٠البحر المحيط : انظر ) ٢(
   ١٣٤-٩/١٣٣ ، والجامع ألحكام القرآن ٢٧٨/حجة القراءات ، ص: انظر ) ٣(
    ١/٤٥٨الكشف عن وجوه القراءات : انظر ) ٤(
    ٤١٨-٢/٤١٧الكشاف : انظر ) ٥(
  ١٤/٩مفاتيح الغيب : انظر ) ٦(



– 

  )٣٩١٦(

والقول الثاني . أنهم تركوا دينهم ، وفارقوه ، فلم يدوموا عليه : أحدهما :  ففيه قوالن 
 )١ (.اختالفهم في دينهم ، وتفرقهم فيه : ق وفرقوا بمعنى واحد  ، ومعناهما أن فار: 

 تعني مفارقة الدين ، " فاعل" بصيغة " فارق" وحاصل آراء المفسرين تنصرف إلى أن
وتركه بالكلية ، وهذا يعني أنه لم يعد مسلما ، وهذا يترتب عليه حكم شرعي متعلق 

   )٢ (.بأحكام الردة عن اإلسالم 
 :والحكم الشرعي المترتب عليه " فارق" و" فرق" التناوب الداللي بين صيغتي الفعل 
لم يتولد عنه معنى داللي جديد ؛ " فارق" و" فرق " هناك من ذهب إلى أن التناوب بين 

ألن الصيغتين بمعنى واحد؛ ألن من فرق دينه فقد فارقه ، كما ذهب إلى ذلك بعض 
ك من ذهب إلى أن التناوب الداللي بين الصيغتين تولد عنه معنى جديد  وهنا. المفسرين 

تحمل على االختالف واالبتداع  ، فهم "  فرق" ؛ ألن صيغة " فارق" مرتبط بـــــ
فتقضي أنهم فارقوا دينهم : أما فارقوا . أهل بدع وضاللة ، بيد أنهم مازالوا مسلمين 

وعليه يترتب حكم فقهي متعلق بالردة عن اإلسالم بالكلية ، ومن ثم ما عادوا مسلمين ، 
، وما ينبني عليه من أحوال شخصية ، كطالق الزوجة وغيره ؛ ألنه بتركه لإلسالم 

  )٣ (.بالكلية صار مرتدا ، وتجري عليه أحكام المرتد في الشريعة اإلسالمية 
   ):تَفعل ( –) فَعل: " ( التناوب الداللي بين صيغتي الفعل : خامسا
في " فَعل " أن  اعلَم: قال الرضي : المجردة ) فَعل( معاني صيغة الفعل   - أ

األوصاف المخلوقة ، كالحسن ، والقبح ، والوسامة ، : األغلب للغرائز ، أي 
والقسامة ، والكبر ، والصغر ، والطول ، والقصر ، والغلط ،والسهولة ، 

. م ، والرفق ، ونحو ذلك والصعوبة ، والسرعة ، والبطء ، والثقل ، والحل
 ، حلُم: وقد يجري غير الغريزية مجراها ، إذا كان له لُبث ومكث ، نحو 

ألن الغريزة الزمة لصاحبها ، وال تتعدى ..........وبرع ، وكرم ، وفَحش 
أيش المانع من كون الفعل المتعدي طبيعة أو : وأقول : هكذا قيل . إلى غيره 
هو من كالم نصر بن سيار ، : قال األزهري " حبتْك الدارر" قوله . كالطبيعة 

                                         
    ١/٣٩٦ألزهري معاني القراءات ل: انظر ) ١(
 ، وخرجـه    ٦/٤٠٧سـنن أبـي داود      : ، انظر   " من بدل دينه فاقتلوه   " كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه ،           ) ٢(

   ٩/١٩صحيح البخاري ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم : ، انظر ) ٦٩٢٢( البخاري في صحيحه ، حديث رقم 
الفقه على المـذاهب    : لمرتد عن دينه مذكورة في كتب الفقه بالتفصيل ، انظر في تفصيل ذلك              وهذه األحكام المتعلقة با   ) ٣(

   ٢٢٨-٢١٧/ ، وأحكام المرتد في الشريعة اإلسالمية ، دراسة مقارنة ،ص٥/٣٨٦األربعة 



 

 )٣٩١٧(

وسعتكم : أي" وِسع" إنما عداه لتضمنه معنى : واألولى أن يقال. وليس بحجة 
  )١ (.الدار 

" تعددت المعاني التي تأتي عليها صيغة الفعل ": تَفعل "  معاني صيغة الفعل   -  ب
، " فَعل" قوله لمطاوعة : أقول : "  ، وقد عدد الرضي هذه المعاني بقوله "تفعل

قيسته :قطعته فتقطع ، أو للنسبة ، نحو : للتكثير ، نحو" فعل " يريد سواء كان 
علمته فتعلم : نسبته إلى قيس ، ونزار ، أو للتعدية ، نحو : ، ونزرته ، أي

الذي هو للنسبة تقديرا " فعل" أي مطاوع  : وللتكلف ، وهو القسم األول.......
نسبته إلى : أي : شجعته ، وحلَّمته: ، وإن لم يثبت استعماله لها ، كأن قيل 

وتفعل الذي . انتسب إليهما وتكلفهما : أي ، الشجاعة والحلم ، فتشجع ، وتحلَّم
 أصله اسما الذي هو لجعل الشيء ذا أصله ، إذا كان) فعل( لالتخاذ ، مطاوع 
جعلته ذا : رديته الثوب ، أي: فتردى الثوب ، مطاوع : أو مصدرا ، نحو

وتفعل الذي للتجنب ......صار ذا وسادة : رداء ، وكذا توسد الحجر ، أي 
أثَّمته : الذي للسلب تقديرا ، وإن لم يثبت استعماله ، كأنه قيل ) فعل( مطاوع 

: أي : فتأثم وتحرج . ج واإلثم ، وأزلتهما عنه جنبته الحر: ، وحرجته بمعنى 
( وتفعل تأتي لمعنى العمل المتكرر في مهلٍة ، مطاوع . تجنب اإلثم والحرج 

كثّرت لك جرع : أي : جرعتك الماء ، فتجرعته : الذي للتكثير، نحو ) فعل
 : وتأتي تفعل بمعنى استفعل ، في معنيين مختصين باستفعل.......الماء 
:  طلبت نجازه ، أي: استنجزته ، أي : تنجزته ، أي: الطلب ، نحو  : أحدهما

االعتقاد  في الشيء أنه على صفه أصله ، : حضوره  والوفاء به ، واآلخر
وأضاف  )٢ (.........اعتقدت فيه أنه عظيم : أي: استعظمته وتعظمته : نحو 

تجرعت الماء ،  : الشيخ الحمالوي لهذه الصيغة معنى التدريج ،كقولنا
شربت الماء جرعة بعد أخرى ، وحفظت العلم مسألة : وتحفَّظت العلم ، أي 

والمعنى الغالب لهذه الصيغة هو الصيرورة ، كما ذهب إلى  )٣ (.بعد أخرى 

                                         
   ٤/٤٣٦ ، وشرح المفصل البن يعيش ٧٦-١/٧٤شرح شافية ابن الحاجب : انظر ) ١(
 ، وشذا العرف فـي فـن   ٤٣٨-٤/٤٣٧ ، وشرح المفصل البن يعيش       ١٠٧-١/١٠٤بن الحاجب   شرح شافية ا  : انظر  ) ٢(

  ٤١/الصرف ص
  ٤١/شذا العرف في فن الصرف ص: انظر ) ٣(



– 

  )٣٩١٨(

معنى الصيرورة ، " تفعل" واألغلب في : " ذلك الصرفيون ، يقول الرضي 
 وتأصل،وتألَّم، وتأكَّل ، وتأسف  ،صيرورة الشيء ذا أصله ، كتأهل: أي 

مأكوال ، وذا : صار ذا أهل ، وألم ، وأكل ، أي : أي .....،وتفكَّك ، وتألَّب
  )١ (...........أسف ، وذا أصل 

 ، ومن األمثلة على وقوع التناوب بين الصيغتين ، وما تولد عنه من حكم فقهي
ْل هو َأذًى فَاعتَِزلُوا النِّساء ِفي الْمِحيِض ولَا ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض قُ"قوله تعالى 

 ِحبي اللَّه ِإن اللَّه كُمرثُ َأميح ِمن نفَْأتُوه نرفَِإذَا تَطَه نرطْهتَّى يح نوهبتَقْر
ِرينتَطَهالْم ِحبيو اِبينكثير ، وأبو  حيث قرأ الجمهور ونافع ،وابن)٢(  "التَّو 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف " . يطْهرن" عمرو ، وابن عامر ، وعاصم بالتخفيف 
 إذن ثمة تناوب )٣(. يطّهرن مشددة الطاء والهاء بالفتح : البزار بالتشديد ، أي

) يطَّهرن(  والصيغة الثانية )٤("طَهر" من الفعل ) يطْهرن( داللي بين الصيغتين ، 
يتطهر ، ثم أدغمت التاء في الطاء في مماثلة : ، وأصله " تطهر " من الفعل 

وهذا التناوب بين الصيغتين تولد عنه " . يطّهر" رجعية كلية ، فتولدت الصيغة 
هناك ) يطْهرن( حكم شرعي فقهي متعلق بمسألة طهارة المرأة ، فالصيغة األولى 

يض بانقطاع الدم فقط ، وليس من اتخذها دليال على أن الزوجة تطهر بعد الح
، باالغتسال ، ومن ثم يجوز لزوجها أن يطأها ، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء 

هناك من الفقهاء من اتخذها دليال على أنه ال يجوز " يطَّهرن" والصيغة الثانية 
للزوج أن يأتي أهله بعد انقطاع دم الحيض حتى تغتسل ، وتتطهر ، كما ذهب إلى 

  : وهذا تفصيل هذه المسألة بشيء من االختصار . الفقهاء ذلك بعض 

                                         
  ١/١٠٧شرح شافية ابن الحاجب : انظر ) ١(
   ٢٢٢/سورة البقرة ) ٢(
 ، ومفـاتيح  ٢٩٤ -١/٢٩٣راءات  ، والكشف عن وجوه الق     ١٣٥ -١٣٤/ ، وحجة القراءات ص    ٢/٢٢٧النشر  : انظر  ) ٣(

  ٢/١٧٨ ، والبحر المحيط ٦/٧٢الغيب 
ـ      هذ ) ٤( : قال ابـن منظـور   )  طَِهر - طَهر -طَهر( ضم العين ، وفتحها ، وكسرها       " ــا الفعل ورد في المعاجم بـــ

لسان : ر بالضم ، انظر   طَهر ، وطَه  : وفي الصحاح   . وقد طَهر يطهر ، وطَهر طُهرا وطهارة ؛ المصدران عن سيبويه            ...
: انظر . طَهرت المرأة طُهرا وطهارة ، وطهرت ، والفتح أقيس : يقال : "  وقال األصفهاني ٨/٢١٠) طهر ( العرب ، مادة 

  ٣٠٧/ص) طهر ( معجم المفردات ، مادة 



 

 )٣٩١٩(

 جاءت هذه الصيغة :والحكم الفقهي المترتب عليها " يطْهرن" صيغة التخفيف   - أ
ال تقربوهن حتى : بالتخفيف على معنى زوال دم الحيض  ، ومن ثم فالمعنى 

ة تَحلُّ  يعني الطهر ،وعليه فالمرأ- هنا–يزول عنهن الدم ، وانقطاع الدم 
وإلى ذلك ذهب بعض . لزوجها بمجرد انقطاع دم الحيض ، وقبل االغتسال 

: الفقهاء ، كأبي حنيفة ، وتلميذه أبي يوسف ، بيد أن أبا حنيفة قيد ذلك بأمرين 
 –أن ينقطع دم الحيض ، ألكثر مدة الحيض ، وأكثر مدة الحيض : األول
الحائض قبل مضي عشرة أيام ، إذا انقطع دم : والثاني.  عشرة أيام - عنده

فإنه ال يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صالة 
 حيث استدل المجيزون لذلك بقراءة التخفيف )١ (."من غير أن تجد دم الحيض 

وهو فعل الزم يستعمل فيما ال كسب " طَهر" ؛ ألنها من صيغة الفعل الثالثي 
وحجة من قرأ : " قال أبو زرعة . اع دم الحيض لإلنسان فيه ، وهو انقط
. بالماء: حتى ينقطع الدم عنهن ، فإذا تطهرن ، أي: بالتخفيف أن معنى ذلك

. إن اهللا أمر عباده باعتزال النساء في المحيض إلى حين انقطاع الدم : قالوا
 ومال )٢( .إذا انقطع الدم عنها : طَهرت المرأة ، وطَهرت : يقال: قال الزجاج 

مكي القيسي إلى أن قراءة التخفيف على معنى ارتفاع الدم ، وانقطاعه ، ولكن 
بالماء فأتوهن ، فبهذا تمت الفائدة : ،أي"فإذا تطهرن : ال تتم الفائدة إال بقوله 

 وذكر الفخر الرازي حجة من )٣ (.والحكم ؛ألن الكالم متصل بعضه ببعض 
فهو زوال الدم ؛ ألن يطْهرن من طهرت المرأة من فمن خفَّف ، : خفّف بقوله 

ال تقربوهن ؛ حتى يزول عنهن : فالمعنى . حيضها ، وذلك إذا انقطع الحيض 
 قول أبي حنيفة ومن لف لفيفه ، – في هذه المسألة – ورد القرطبي )٤ (.الدم 

  )٥ (.وذكر أن رأي أبي حنيفة في هذه المسألة تحكم ال وجه له 
" يطَّهرن" ومعنى :، والحكم الفقهي المترتب عليها " يطَّهرن"  التشديد  صيغة  -  ب

يغتسلن غسل الجنابة بالماء ، أو يستعملن الماء بأن تغسل موضع الدم : أي
                                         

   ١/٤٣٤الكشاف  ، و٣/٤٨٧ ، والجامع ٦/٧٣ ، ومفاتيح الغيب للرازي ٢/٣٥أحكام القرآن للجصاص : انظر ) ١(
   ١٣٥/حجة القراءات ص: انظر ) ٢(
  ١/٢٩٣الكشف عن وجوه القراءات : انظر ) ٣(
   ٦/٧٢مفاتيح الغيب : انظر ) ٤(
  ٣/٤٨٧الجامع ألحكام القرآن :  انظر ) ٥(



– 

  )٣٩٢٠(

وهي صيغة . منها أو تتوضأ ؛ ألن معنى التطهر يقع على هذه األمور الثالثة 
 ورجح الطبري قراءة .دالة على فيما يحصل بكسب اإلنسان ، وفيه تكلف

هي بمعنى يغتسلن ؛ لورود اإلجماع على أن حراما على : التشديد ، وقال
والخالف إنما وقع في .الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم ، حتى تطهر 

هو وضوء كوضوء : هو االغتسال بالماء ، وقال قوم : فقال قوم : الطهر 
 ، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل هو غسل الفرج: الصالة ، وقال آخرون 

"  وروى األزهري عن أبي العباس أنه قال في قوله تعالى )١ (.من الحيضة 
؛ ألن " يطَّهرن " والقراءة: قال أبو العباس ....." وال تقربوهن حتى يطهرن 

 اغتسلن ، فصير معناهما: أراد انقطاع الدم ، فإذا تطَّهرن " : يطْهرن" من قرأ 
أن تكون الكلمتان بمعنى واحد ، يريد بهما جميعا الغسل ، : مختلفا ، والوجه

حتى : وال يحلُّ المسيس إال باالغتسال ، وتصدق ذلك قراءة ابن مسعود 
نربعد انقطاع الدم - واختلف الفقهاء في معنى التطهر وكيفيته)٢ (.يتطه – 

افعي، والثوري ، وأحمد بن فذهب مالك، والش. الذي تحلُّ به الزوجة لزوجها 
حنبل إلى أن الطهر الذي يحلُّ جماع الحائض التي انقطع عنها الدم ، هو 

وهو قول . تطهرها بالماء كطهور الجنب ، وال يجزئ من ذلك تيمم أو غيره 
وذهب طاووس ، ومجاهد إلى أن الوضوء . ابن عباس ، وعكرمة ، والحسن  

ألوزاعي إلى أن المبيح للوطء هو غسل محل وذهب ا. كاٍف في إباحة الوطء 
وذهب يحيى بن بكير وابن القرظي إلى . الوطء بالماء ، وبه قال ابن حزم 

أنها إذا طهرت الحائض وتيممت حلَّت لزوجها حيث ال ماء ، وبه قال ابن 
  )٣ (.كثير 

                                         
  ٢٩٤-١/٢٩٣ ، والكشف عن وجوه القراءات ١/١٣٥ ، وحجة القراءات ٣٨٥/ ٢تفسير الطبري : انظر ) ١(
  ٨/٢١٠) طهر( اللسان ، مادة : ر انظ) ٢(
 ، وتفسير ابن ١/٢٩٣ ، والكشف عن وجوه القراءات ١٣٥/ ، وحجة القراءات ص٣/٣٨٦الجامع ألحكام القرآن : انظر ) ٣(

 ، وأرجع أبو حيان هذا التباين في هذه اآلراء المتعلقة بكيفية التطهر إلى التباين في المعنـى الـشرعي               ٤٤١-١/٤٤٠كثير  
وسبب الخالف أن يحمل التطهر بالماء على التطهر الشرعي أو اللغوي ، فمن حملها على : لفظة التطهر ، حيث قالواللغوي ل
قال تغسل مكان األذى بالماء ، ومن حملها على الشرعي حمله على أخف النوعين ، وهو الوضوء ؛ لمراعاة الخفة   : اللغوي  

  ١٧٩-٢/١٧٨البحر المحيط :  للجنابة ، انظر، أو على أكمل النوعين ، وهو أن تغتسل كما تغتسل



 

 )٣٩٢١(

  .لشرعية التناوب الداللي بين صيغ المشتقات ، وأثره في األحكام ا: المبحث الثالث
  : التناوب الداللي بين الصفة المشبهة واسم المفعول : أوال

هو لفظ مصوغ من مصدر الفعل الالزم للداللة على الثبوت : الصفة المشبهة   -  أ
، ومن غير ) شَرف(  ومن باب ،) فَِرح: (، ويغلب بناؤها من الزم باب 

اثنان : اثنا عشر وزنًا وأوزانها الغالبة فيها ........سيد وميت: الغالب ، نحو 
أحمر :  أفعل الذي مؤنثها فعالء ، نحو -١: ، وهما ) فَِرح( مختصان بباب 

.  عطشى–عطشان : فعالن ، الذي مؤنثها فعلى ، نحو  -٢ . حمراء –
 ، بفتحتين ، كحسن) فَعل (- ١: ، وهي ) شَرف( وأربعة مختصة بباب 

 الصفة على وزن ء إلى أن مجيوقد ذهب الرضي  )١ (..............وبطَل
؛ألنه غالب ) فَِعل( إنما يكثر الصفة المشبهة في : " قليلة ، حيث قال ) فَعل(

في األدواء الباطنة والعيوب الظاهرة ، والحلي ، والثالثة الزمة في األغلب 
 الزمة ، وظاهرها –لصاحبها ، والصفة المشبهة كما مر في شرح الكافية 

) فَعل( للغرائز، وهي متعدية ومستمرة ، وأما )  فَعل( ا  االستمرار؛ وكذ
 ليس بمستمر ، -  أيضا–فليس األغلب فيه الفعل الالزم ، وما جاء منه الزما 

وقد تأتي الصفة المشبهة   )٢ (..............كالدخول ، والخروج ، والقيام 
 الثبوت لتدل على معنى اسم الفاعل ، ومن ثم  تتخلص من داللتها على

" واللزوم ، وتفيد التجدد واالستمرار ؛ ألنها تفيد معنى اسم الفاعل ، ومن ذلك 
آئذا كنا عظاما " هذه اآلية  حيث قرئت )٣( "آئذا كنا عظاما نخرة: "قوله تعالى 

 )٤(.بإثبات األلف على صيغة اسم الفاعل ، وهي قراءة حمزة والكسائي "ناخرة 
ث نوعا من توافق رؤوس اآليات قبلها وبعدها  ليحد- هنا–حيث جاء التناوب 

، وبذلك يتحقق االنسجام ، والتناسق بين الصيغ ، كما ذهب إلى ذلك ابن 
واألجود إثبات األلف ليوافق اللفظ ما قبلها ، وما بعدها : " خالويه ، حيث قال
  )٥(." من رؤوس اآلي 

                                         
  ١١٠-٣/١٠٩ ، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٨٤-٨٢/شذا العرف في فن الصرف ص: انظر ) ١(
  ١٤٩-١/١٤٨شرح شافية ابن الحاجب : انظر ) ٢(
  ١١/النازعات ) ٣(
 ٢/٢٩٧النشر : انظر) ٤(
 ٣٦٢/يه ، صالحجة في القراءات السبع البن خالو:  انظر ) ٥(



– 

  )٣٩٢٢(

ن وقع عليه وهو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول ، لم:  اسم المفعول   - ب
،وقد يكون على ..........الفعل ، وهو من الثالثي على زنة مفعول ،كموعود 

ليس لفالن : كقتيل ، وقد يجيء مرادا به المصدر كقولهم ) فعيل ( وزن 
وأما من غير الثالثي ، فيكون كاسم فاعله ، ولكن يفتح . عقل : معقول ، أي

 هو الجاري على "ه ابن يعيش بقوله وعرف)١ (.مكرم : ما قبل اآلخر ، نحو 
ومنطلق ، ) مكرم(، و) مفْعٌل: (، أصله " مضروب: " من فعله، نحو ) يفْعُل(

قوله تعالى  ومما جاء بالتناوب بين الصيغتين، )٢( " ومستخرج ، ومدحرجبه ،
بمعنى مفعول من صمد إليه ) فَعَل( الصمد :"  قال أبو حيان )٣("اهللا الصمد" 

 قال )٤ (.قصده ، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج ويستقل بها إذا 
الذي يصمد إليه في الحاجات ، كذا روى الضحاك " : اهللا الصمد : " القرطبي 

الصمد : الذي يصمد إليه في الحاجات ، وقال أهل اللغة : عن ابن عباس قال 
 هناك من المفسرين  إذن)٥ (.السيد الذي يصمد إليه في النوازل والحاجات : 

وهذا القول بالتناوب الداللي  . بمعنى مصمود " صمد" من ذهب إلى أن لفظة 
ـ  متعلق بــ فإنه يتعارض مع أصل شرعي- إذا سلمنا به–بين الصيغتين

حكم عقدي ، يرتبط بأسماء اهللا الحسنى ، حيث ثبت واستقر في األحكام 
  وال يجوز زيادة فيها أو نقصان )٦ (.الشرعية  أن أسماء اهللا الحسنى توقيفية 

ومن ثم نحتاج للقول بوقوع هذا التناوب إلى دليل على هذا االسم الجديد . 
وإال لم يجز القول بوقوع هذا التناوب  ، لما . المتولد من القول بالتناوب 

سيترتب عليه  من القول بوجود اسم من أسماء اهللا الحسنى ليس عليه دليل من 
 : وهذه المسألة فيها قوالن . ة كتاب أو سن

                                         
  ١٠٨-٣/١٠٧ ، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٨٢/شذا العرف في فن الصرف ص: انظر ) ١(
 ، وقد يصاغ اسم المفعول على صيغ أخرى كثيرة ، ذكرها ابن القطَّاع ١٠٥-٤/١٠٤شرح المفصل البن يعيش : انظر  ) ٢(

  ١٩٩-١٧٠/  صأبنية األسماء واألفعال والمصادر ،البن القطاع ،: ، انظر 
  ٢/اإلخالص ) ٣(
  ٦/٤٦١الكشاف : ، انظر  ، وهو قول الزمخشري قبل أبي حيان ٨/٥٢٩البحر المحيط : انظر ) ٤(
  ٥٥٩ -٢٢/٥٥٨الجامع ألحكام القرآن : انظر ) ٥(
  ٣٠/٢٧٥التحرير والتنوير  ، ١/٧٧ ، والدر المصون ٥/١٩٣مفاتيح الغيب للرازي : انظر ) ٦(



 

 )٣٩٢٣(

 أن هذا التناوب غير جائز ؛ لتعارضه مع أصل شرعي متعلق بأن :القول األول
أسماء اهللا الحسنى توقيفية  ، ومن ثم ال يجوز ألحد أن يزيد عليها أو ينقص منها ، 

 أسماء اهللا: " يقول العالمة محمد صالح العثيمين . إال ما جاء في الكتاب والسنة 
وعلى هذا يجب الوقوف فيها على ما جاء به : تعالى توقيفية ، ال مجال للعقل فيها 

في الكتاب والسنة ، فال يزاد فيها وال ينقص ؛ألن العقل ال يمكنه إدراك ما يستحقه 
وال تقف " تعالى من األسماء ، فوجب الوقوف في ذلك على النص ، لقوله تعالى 

" والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالما ليس لك به علم إن السمع 
ألن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ، أو إنكار ما سمى به  .........٣٦/اإلسراء

نفسه جناية في حقه تعالى ، فوجب سلوك األدب في ذلك ، واالقتصار على ما جاء 
  )١ (."به النص

ه اسم من أسماء اهللا الحسنى ،  يرى أن هذا التناوب جائز ، وتولد عن:القول الثاني 
ودليلهم في ذلك أن أسماء اهللا الحسنى التي جاء بها دليل من . وهو المصمود 

الكتاب والسنة ، حصرها العلماء في تسعة وتسعين اسما ، وهناك أسماء استأثر بها 
 في علم الغيب عنده ، السيما وأن معناها صحيح ، لما ورد في الحديث -  سبحانه–

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته " حيح الص
 وعليه فأسماء اهللا )٢ (...."أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك 

من هذه ) المصمود( تعالى غير محصورة في عدد معين  ، ويمكن أن يكون لفظ 
وما استأثر اهللا تعالى في علم . ندهاألسماء التي استأثر اهللا بها في علم الغيب ع
 –فأما قوله : " قال الشيخ العثيمين . الغيب ال يمكن ألحد حصره وال اإلحاطة به 

إن هللا تسعة وتسعين اسما ، مائة إال واحدا ، من أحصاها  " –صلى اهللا عليه وسلم 
الحصر  فال يدل على حصر األسماء بهذا العدد ، ولو كان المراد )٣(" دخل الجنة 

إن أسماء اهللا تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة ، أو نحو "لكانت العبارة 
أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة ، : إذا فمعنى الحديث . ذلك 

                                         
  ٣/٢٧٥اب مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كت: انظر ) ١(
 ، ومستدرك الحـاكم  ٤/٢١٥مسند اإلمام أحمد  : الحديث صحيح ، رواه أحمد في مسنده ، والحاكم في مستدركه، انظر             ) ٢(
١/٦٩٠  
  ٧/٢٩٤مسند اإلمام أحمد: الحديث صحيح ، رواه أحمد في مسنده ، انظر ) ٣(



– 

  )٣٩٢٤(

جملة مكملة لما قبلها ، وليست " من أحصاها دخل الجنة " وعلى هذا  فيكون قوله 
عندي مائة درهم ، أعددتها للصدقة ؛ فإنه ال يمنع : ل مستقلة ، ونظير هذا أن نقو

 صلى اهللا –ولم يصح عن النبي . أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة 
    )١ (." تعيين هذه األسماء ، والحديث المروي في تعيينها ضعيف - عليه وسلم

  " :اسم الفاعل"، و"أفعل التفضيل" التناوب الداللي بين : ثانيا
.  أفعل ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره ، وهو:  التفضيل أفعل  - أ

لزيادة صاحبه على غيره في الفعل ، " أفعل" واألولى أن يقال هو المبني على 
خير وشر ؛ لكونهما في األصل : في الفعل المشتق هو منه ، فيدخل فيه : أي
 .ستعمالن على القياس أخير وأشر ، مخففا بالحذف لكثرة االستعمال ، وقد ي: 

وعرف بأنه اسم مشتق يدل على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة ، وزاد  )٢(
زيد أعلم من عمرو، فزيد وعمرو كالهما عالم ، : أحدهما على اآلخر ، نحو 

ويسمى زيد . ويشتركان في صفة العلم ، بيد أن زيدا زاد على عمرو فيها 
 )٣ ( .وال أو مفضال عليه مفضال ، وعمرو مفض أوفاضال

لمن قام به بمعنى الحدوث ، وصيغته من  هو ما اشتق من ِفعل:  اسم الفاعل   - ب
، ومن غير الثالثي على صيغة المضارع بميم " فاعل" الثالثي المجرد على 

 وقد ينوب اسم الفاعل عن المصدر، فيأتي )٤ (.مضمومة وكسر ما قبل اآلخر 
و قد يوضع اسم الفاعل مقام المصدر ، كما : "بمعنى المصدر، يقول الرضي

وقاه اهللا وقيا : يقال: "قال ابن منظور  )٥ (.يوضع المصدر مقام اسم الفاعل
: والواقية. والِوقاء والوقاء ، والِوقاية ، والوقاية . صانه : ووقاية ، وواقية ،أي

                                         
كتاب :  ، ويراجع في تفصيل هذه المسألة ٣/٢٧٦موع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين         كتاب مج : انظر  ) ١(

، حيث حصرها الرضواني في تسعة وتـسعين        ٦٣-١/٢٨أسماء اهللا الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة ، لمحمود الرضواني           
  ٢٩٠-٢/٢٨٧أحكام القرآن : انظر . واحدا وأربعين اسما اسما فقط ،  وقد أثبت ابن العربي في كتابه  أحكام القرآن ، مائة و

  ٢/٩٢ ، وشرح التصريح على التوضيح ٤/٤٢٨شرح الرضي على الكافية : انظر ) ٢(
  ٨٦/ ، وشذا العرف في فن الصرف ، ص٣/٦٤ ، وشرح األشموني على ألفية ابن مالك ٤/١٢٠الكتاب : انظر ) ٣(
 ، وشذا العرف في فـن الـصرف ،   ٨٥-٤/٨٤ ،شرح المفصل البن يعيش ٤/٣٨٨شرح الرضي على الكافية     : انظر  ) ٤(

  ٨٠/ص
 ، واسم الفاعل من أكثر المشتقات التي حدث بينها وبين غيرها من المـشتقات   ١/١٧٧شرح شافية ابن الحاجب     : انظر  ) ٥(

من حيث سهولة مبناه : والثاني . األول متعلق بداللته على الحدوث واالستمرار : تناوب داللي ، ولعل هذا يرجع إلى أمرين    
 ) .فاعل( على 



 

 )٣٩٢٥(

 كذلك )١ (.يءكل ذلك مصدر وقيته الش: كلُّ ما وقيت به شيئا ، وقال اللحياني
حيث ورد اسم الفاعل مفيدا داللة . قد ينوب اسم الفاعل عن صيغة المبالغة
 حيث )٢(" يأتوك بكل ساحر عليم " الصيغة المبالغة  ، كما في قوله تعالى 

، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي ) ساحر( قرئت بإثبات األلف والتخفيف
على صيغة المبالغة ، "  سحار"عمرو وعاصم ،وقرئت بحذف األلف والتشديد 

قد ينوب اسم الفاعل عن الصفة  أيضا )٣ (.وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف 
المشبهة ، حيث انتقلت الداللة من الحدوث واالستمرار إلى الثبوت ، حيث 

" مقيم" فصيغة  )٤("لهم فيها نعيم مقيم " الصفة المشبهة ، كما في قوله تعالى
 أدت معنى -  هنا–إال أنها " أقام" سم الفاعل من الفعل قالبها الصرفي هو ا

 في اآلية دوام اإلقامة – هنا –الصيغة المشبهة الدالة على الثبوت ، إذ المراد 
، واسم الفاعل قوله " أفعل التفضيل" ومما جاء بالتناوب بين  )٥("في الجنة 

لْفَواِحشَ ِإلَّا اللَّمم ِإن ربك واِسع الْمغِْفرِة الَِّذين يجتَِنبون كَباِئر الِْإثِْم وا " تعالى 
هو َأعلَم ِبكُم ِإذْ َأنْشََأكُم ِمن الَْأرِض وِإذْ َأنْتُم َأِجنَّةٌ ِفي بطُوِن ُأمهاِتكُم فَلَا تُزكُّوا 

" المفسرين إلى أن  حيث ذهب جل اللغويين و)٦(" َأنْفُسكُم هو َأعلَم ِبمِن اتَّقَى
، وذلك حتى ال يدخلوا في مسألة جواز مفاضلة اهللا " عالم" هنا بمعنى " أعلم 

وهو أن اهللا ال . مع خلقه ، وهذا ال يجوز ؛ألنه يصطدم مع أصل شرعي 
أبو عبيدة : ومن هؤالء . يفاضل مع خلقه ، وال يشبه بالخلق في هذا األمر 

" وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده:" وله تعالى ق: معمر بن المثنى ، حيث قال
وهو أهون . "أنه خَلقه ، ولم يكن من البدء شيئا ، ثم يحييه بعد موته : مجازه

                                         
 ٣٧٨-١٥/٣٧٧) وقي( اللسان ، مادة : انظر ) ١(
 ١١٢/سورة األعراف ) ٢(
 ١٦٠/الحجة في القراءات السبع البن خالويه ص: انظر ) ٣(
 ٢١/سورة التوبة ) ٤(
 ٩/٣٣٥روح المعاني لآللوسي ج: انظر ) ٥(
 ٣٢/سورة النجم ) ٦(



– 

  )٣٩٢٦(

وذلك هين عليه ؛ألن أفعل يوضع موضع الفاعل ، قال : مجازه " عليه 
 )١(" الشاعر 
  ـة أول يــا تغدو المندري وإني ألوجل       على أينــرك ما ألعمــ

 )٤( ومكي القيسي )٣( وتبعه في ذلك أبو جعفر النحاس)٢ (.لوجل: وإني لواجٌل ، أي: يأ
 ،  )٩( ، واألشموني )٨( ، وابن عقيل )٧( وابن مالك  )٦( والعكبري )٥(والزمخشري
 ، ونسب األشموني إلى المبرد أن تفسير ما جاء على )١١( ، والبغدادي )١٠(والسيوطي 

 ومن ثم لجأ )١٣ (.وقصره ابن مالك على السماع   )١٢( . بعالم مطرد) أعلم( وزن 
" بمعنى " أعلم" هؤالء إلى تأويل اسم التفضيل باسم الفاعل أو بالصفة المشبهة ؛ فجعلوا 

.  ال مشارك له في علمه-  سبحانه–؛ألن اهللا عز وجل ال تفاضل مع غيره ،ألنه " عالم
قدورات ال تفاوت بينها في قدرة اهللا ، ؛ألن كلَّ الم" هين" بمعنى" أهون" وكذلك جعلوا

في ) إذ( وعليه فقد جعلوا الظرف .فهي هينة عليه ، وال شيء أهون على اهللا من غيره 
وهذا فيه معنى المشاركة في " أعلم" متعلقا بـــ" هو أعلم بكم إذ أنشأكم " قوله تعالى 

 -  هنا–فالتفاضل . الم ع: بمعنى فاعل ، أي" أفعل" العلم وقت النشأة ، ومن ثم يؤولون 
وهو . بين الخالق والمخلوق غير ممكن ، وال يجوز ، وهو مخالف ألمر عقدي 

هنا وما " أعلم" وثمة رأي آخر يرى أن . مشاركة الخلق للخالق في العلم بالنشأة األولى

                                         
 ، وبال نسبة ١/٧٢١ ، وشرح التصريح ٢٤٥-٨/٢٤٤ويل ، وهو منسوب لمعن بن أوس في خزانة األدب البيت من الط) ١(

  ٣/١٦١ ، وأوضح المسالك ٧/٢٠ ، والمحرر الوجيز ٣/١٠٧في شرح المفصل البن يعيش 
  ٢/١٢١مجاز القرآن : انظر ) ٢(
  ٤/٢٧٤إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ٣(
" وهو أعلم بمن اهتـدى    :"  ، حيث ذهب إلى أن أعلم بمعنى عالم ، ومثله            ٢/٣٣٢ن  لمكي    مشكل إعراب القرآ  : انظر  ) ٤(

 .ويجوز أن يكون على بابها للتفضيل في العلم 
  ٥٧٥-٤/٥٧٤الكشاف : انظر ) ٥(
  ١/١٠٣٩التبيان في إعراب القرآن : انظر ) ٦(
  ٣/٦٠شرح التسهيل البن مالك : انظر ) ٧(
 ٣/١٤١ل على ألفية ابن مالك شرح ابن عقي: انظر ) ٨(
 ٣/٧٢شرح األشموني على ألفية ابن مالك : انظر ) ٩(
 ١١٤-٥/١١٣همع الهوامع : انظر ) ١٠(
 ٨/٢٤٥خزانة األدب : انظر ) ١١(
 ٣/٧٢شرح األشموني على ألفية ابن مالك : انظر ) ١٢(
 ٣/٦٠شرح التسهيل : انظر ) ١٣(



 

 )٣٩٢٧(

 أنه سبحانه أعلم بنا من أنفسنا -هنا–والمقصود بها . شابها على بابها من التفضيل 
ل أحد بأحوالنا وأفعالنا ؛ألن المالئكة قد يتشاركون بما يطلعهم اهللا عليه حين كان ومن ك

 ومن أصحاب هذا )١(. اإلنسان نطفة ثم علقة ، ثم مضغة ، وجميع مراحل الحمل 
  وأبو)٦( ، والقرطبي)٥(، والرازي)٤(وابن عطية  )٣( ،والبغوي )٢(الطبري: المذهب

بمتعلق آخر ) إذ( وبناء على ذلك حملوا تعلق الظرف  .وغيرهم  )٨(و اآللوسي   )٧(حيان
فيجمعها بقدرته " هو أعلم بكم إذ أنشأكم :" فقال تعالى: " قال الرازي" . أعلم " غير 

، ) أعلم( يحتمل أن يكون ما يدل عليه ) إذ( والعامل في . على وفق علمه كما أنشأكم 
. ا فيكون تقريرا لكونه عالما علمكم وقت اإلنشاء ، ويحتمل أن يكون اذكرو: أي

إن كنتم في شك من علمه بكم : ثم يقول . وقد تم الكالم " هو أعلم بكم: "ويكون تقديره 
) إذ(  إذن أصحاب هذا المذهب يجعلون متعلق )٩ (.فاذكروا حال إنشائكم من التراب 

ورجح بعلمكم إذ أنشأكم ، : اذكروا ، أو فعال من جنس أعلم ، أي: مقدرا ، تقديره
" إذ أنشأكم من األرض " هو أعلم ، لكن يؤول قوله تعالى ) إذ( الرازي أن العامل في 

: قال مكي:" وكذا فعل أبو حيان في رده على مكي بقوله . أنشأ أصلكم ، وهو آدم : أي
وال ضرورة إلى إخراجها عن أصل موضوعها : قال أبو حيان" .أعلم بمعنى عالم بكم"

في الظرف الذي  هو أنشأكم من األرض ، والظاهر ) أعلم( ى عمل كأن مكيا راع. 
أنشأ أصلكم آدم ، ويجوز أن يراد من فضلة األغذية " : بـــــ أنشأكم"أن المراد 

ن جمهور أهل المعاني أن لفظة  ونقل ابن عطية ع)١٠ (.التي منشؤها من األرض 
معناه : بي طالب في المشكل قال مكي بن أ:" تُحمل على التفضيل ، حيث قال) أعلم(

هو أعلم : بل هو التفضيل باإلطالق ، أي: هو عالم بكم ، وقال جمهور أهل المعاني 

                                         
 ١٤/٦٣روح المعاني لآللوسي : انظر ) ١(
 ٧١-٢٢/٧٠تفسير الطبري : ظر ان) ٢(
 ٩٠٩/مختصر تفسير البغوي ص: انظر ) ٣(
 ٨/١٢٣المحرر الوجيز : انظر ) ٤(
  ٢٩/١٠مفاتيح الغيب : انظر ) ٥(
 ٢٠/٤٨الجامع : انظر ) ٦(
 ٨/١٦٢البحر المحيط : انظر ) ٧(
 ١٤/٦٣روح المعاني لآللوسي : انظر ) ٨(
  ٢٩/١٠مفاتيح الغيب للرازي : انظر ) ٩(
 ٨/١٦٢البحر المحيط : انظر ) ١٠(



– 

  )٣٩٢٨(

العامل فيها فعل : هو أعلم ، وقال بعض النحاة " إذ"من الموجودين جملة ، والعامل في 
 أحاط فإذا كان علمه قد: اذكروا إذ ، والمعنى األول أبين ؛ألن تقديره : مضمر تقديره

واإلنشاء . بكم وأنتم في هذه األحوال ، فأحرى أن يقع بكم وأنتم تعقلون وتجترحون 
 وهذا )١ (.من األرض يراد به خلق آدم عليه السالم ، ويحتمل أن يراد به إنشاء الغذاء 

: بن العثيمين الرأي الذي ذهب إليه المتقدمون رجحه بعض المعاصرين ، يقول ا
أعلم :  السيما المتأخرين منهم– تفضيل ، وقال بعض المفسرين اسم" : أعلم"وكلمة "

وهذا التفسير الذي . بمعنى عالم ؛فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق 
أعلم بمعنى عالم ، : ذهبوا إليه كما أنه خالف اللفظ ، ففيه فساد المعنى ؛ألنك إذا قلت

 على التفاضل ؛ فاهللا عالم ، واإلنسان عالم فإن كلمة عالم تكون لإلنسان وهللا ، وال تدل
. ، وأما تحريف اللفظ فهو ظاهر ؛حيث حرفوا اسم التفضيل الدال على ثبوت المعنى 

أن أعلم على بابها ، وأنها اسم : والصواب. وزيادة إلى اسم الفاعل ال يدل على ذلك 
م تماثل علم الخالق تفضيل ، وإذا كانت اسم تفضيل ، فهي دالة داللة واضحة على عد

  )٢ (.وعلم المخلوق ، وأن علم الخالق أكمل

                                         
 ٨/١٢٣المحرر الوجيز : انظر ) ١(
 ٢/٧٦القول المفيد على كتاب التوحيد : انظر ) ٢(



 

 )٣٩٢٩(

  نتائج البحث
ثمة عالقة قوية تربط بين علوم العربية، والعلوم الشرعية، حيث أفادت العلوم  - ١

الشرعية من توظيف علوم العربية في استنباط كثير من األحكام الشرعية، 
م العربية من االعتقادات باب ما يؤمنه عل: "وهو ما وسمه ابن جني بقوله 

 ."الدينية
ال يمكن الفصل بين الداللة اللغوية والداللة الشرعية للفظة العربية، فكالهما  - ٢

مكمل لآلخر ، السيما عند النظر إلى استنباط بعض األحكام الشرعية المرتبطة 
 .بهذه اللفظة 

 الداللي في يعد التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية بابا من أبواب االتساع - ٣
 .اللغة ، حيث تكتسب الصيغة معنى جديدا ،إضافة إلى معناها األصلي

يجعل المتلقي  التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية له لمحة بالغية ؛إذ إنه - ٤
 .يعمل فكره لفهم المعنى الجديد الذي تضمنته الصيغة الصرفية

ذ إنه ال يحدث إال التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية له أسباب دعت إليه ؛إ - ٥
لعلة ، سواء أكانت هذه العلة ظاهرة أم غير ظاهرة للمتلقي ، كالتشاكل اللفظي 

 .، أو االتساع الداللي وغيره
القول بالتناوب الداللي بين الصيغ الصرفية ال يتم اعتباطًا ، بل يكون وفق  - ٦

 .شروط معينة ، والبد من تحققها قبل الحكم بوقوع التناوب بين الصيغتين
تعددت آراء اللغويين حول وقوع التناوب الداللي ، ما بين مؤيد ومعارض ،  - ٧

وخلص البحث إلى أن وقوع التناوب جائز في العربية ، لوجود األدلة على 
 .ذلك من كالم العرب شعره ونثره ، وكذلك الشواهد القرآنية 

ال يمكن قصر تعريف التناوب الداللي على نيابة صيغة عن معنى صيغة  - ٨
وهذا يؤكده .  إحالل صيغة محل صيغة أخرى – أيضا –خرى ، بل يشمل أ

 .المعنى اللغوي واالصطالحي للفظة التناوب
السياق يلعب دورا كبيرا في التمييز بين معاني الصيغ الصرفية التي تتشابه في  - ٩

وزنها الصرفي ،طالما أنه ال توجد قرينة تصرف الصيغة إلى معنى محدد ، 
 ،ل مرة للمبالغة ، ومرة السم الفاعل ، ومرة للصفة المشبهة فعي: كاستعمال 



– 

  )٣٩٣٠(

التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية لعب دورا مهما ، كأحد األدلة التي اعتمد  -١٠
عليها المشرعون في استنباط كثير من األحكام الشرعية ، سواء تعلقت هذه 

 :  طريقوذلك عن. األحكام باألمور الفقهية ، أم العقدية ، أم غيرهما
ابتداء حكم شرعي جديد ، أو ترجيح حكم شرعي من حكمين شرعيين ، قد   - أ

 .تساوا في األدلة 
 . دفع التوهم الذي قد يترتب عليه حكم شرعي غير مكتمل  -  ب

أسهم التناوب الداللي بين الصيغ الصرفية في رفع التوهم الذي قد ينبني عليه  -١١
وهذا يظهر . ن أخرى حكم شرعي غير مكتمل ، اعتمادا على معنى صيغة دو

 .أثر هذا التناوب في بناء الحكم الشرعي واستنباطه
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٣٩٣١(

  عالمصادر والمراج
د أحمد : أبنية األسماء واألفعال والمصادر ، البن القطاع الصقلي ، تحقيق ودراسة  - ١

دار محمد عبد الدايم ، نشر دار الكتب والوثائق القومية، مركز تحقيق التراث ، مطبعة 
 .م ١٩٩٩الكتب المصرية ، القاهرة ، 

إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ، للعالمة الشيخ أحمد بن محمد البنا ،  - ٢
شعبان صالح ، عالم الكتب ،بيروت ، مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ، /د: تحقيق 

 .م ١٩٧٨ - ه١٤٠٧ ، ١ط
ب األرنؤوط ، علق عليه مصطفى اإلتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ،تحقيق شعي - ٣

 .م ٢٠٠٨- ه١٤٢٩ ، ١شيخ مصطفى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط
أحكام األسير المسلم في غير العبادات ، للباحث عبد الرحمن فضل الرحمن حاجي  - ٤

 - ه١٤٢٩خان ، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة ، جامعة اإلمام محمد سعود اإلسالمية ، 
 .ه ١٤٣٠

لقرآن ، البن العربي ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، أحكام ا - ٥
 .م ٢٠٠٣ - ه١٤٢٤ ، ٣بيروت ، لبنان ، ط

أحكام المرتد في الشريعة اإلسالمية ، دراسة مقارنة ،نعمان عبد الرازق السامرائي ،  - ٦
 .م ١٩٨٣-ه١٤٠٣دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض ، 

ثابتة في الكتاب والسنة ، لمحمود عبد الرازق الرضواني ، أسماء اهللا الحسنى ال - ٧
 .م ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦ ، ١مكتبة سلسبيل ، القاهرة ، ط:الناشر 

 ، ١األشباه والنظائر في النحو ، للسيوطي ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط - ٨
 .م ١٩٨٤- ه١٤٠٥

سة الرسالة، األصول في النحو البن السراج، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤس - ٩
 .م١٩٩٦ -ه١٤١٧، ٣بيروت، لبنان، ط

إعراب القرآن ،ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، تحقيق زهير غازي  -١٠
 .م ١٩٨٥ -ه١٤٠٥ ، ٢زاهد ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، ط

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،البن هشام ،ومعه عدة السالك إلى تحقيق أوضح  -١١
لمسالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ،بدون ا

 . تاريخ



– 

  )٣٩٣٢(

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعالء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  -١٢
 . م ١٩٨٦-ه١٤٠٦ ، ٢، دار الكتب العلمية ، ط

 الدمياطي ، دار الحديث البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، تحقيق أبي الفضل -١٣
 .م ٢٠٠٦ -ه١٤٢٧ ، ١للنشر ، القاهرة ، ط

إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب : تأويل مشكل القرآن ، البن قتيبة الدينوري ، تحقيق -١٤
 .م ٢٠٠٧-ه١٤٢٨ ، ٢العلمية ، بيروت ، ط

التبيان في إعراب القرآن ألبي البقاء العكبري ، تحقيق علي محمد البجاوي ، نشر  -١٥
 . البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة عيسى

 . م١٩٨٤التحرير والتنوير ، للطاهر بن عاشور ، نشر الدار التونسية ،  -١٦
 –التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، دكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي  -١٧

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠، ٢ ط- القاهرة
 األندلسي ، دراسة وتحقيق تفسير البحر المحيط ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان -١٨

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، وشارك في التحقيق 
 – ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، والدكتور أحمد النجولي الجملالدكتور زكريا النوتي 

 .م١٩٩٣-ه١٤١٣ –لبنان 
مد بن جرير ألبي جعفر مح) جامع البيان عن تأويل أي القرآن ( تفسير الطبري  -١٩

الطبري ، تحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع البحوث والدراسات 
 .م ٢٠٠١ - ه١٤٢٢ ، ١العربية واإلسالمية بدار هجر ، القاهرة ، ط

تفسير الفخر الرازي ،لإلمام محمد الرازي فخر الدين ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،  -٢٠
 .م ١٩٨١- ه١٤٠١ ، ١ط

 العظيم ، البن كثير ، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية تفسير القرآن -٢١
 .ه ١٤١٩ ، ١، منشورات محمد علي بيضون ، بيروت ، ط

التناوب الداللي بين صيغ الوصف العامل ، طه محمد الجندي ، بحث منشور على  -٢٢
 .شبكة اآللوكة اإلليكترونية 

صرفية أخرى في القرآن الكريم ، التناوب الداللي بين صيغة اسم الفاعل ، وصيغ  -٢٣
رفيقة بن ميسية ، جامعة  اإلخوة منتورى ، قسنطينة ، / بحث للـــــــ د

 .م ، المجلد أ ٢٠١٦ ، ديسمبر ٤٦الجزائر ، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد 



 

 )٣٩٣٣(

عبد اهللا / د: ، إعداد ) تطبيق على القرآن الكريم ( التناوب الداللي للصيغ الصرفية  -٢٤
دوكوري ماسيري ، بحث منشور بمجلة جامعة المدينة العالمية ، / سيوني ، دأحمد الب

 .م ٢٠١٣ماليزيا ، العدد السادس ، مايو 
الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي ، تحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ،  -٢٥

- ه١٤٢٧ ، ١محمد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط
 .م ٢٠٠٦

حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشواهد للعيني،  -٢٦
 ت .تحقيق طه عبد الرؤوف، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د

الحجة في القراءات السبع البن خالويه ،تحقيق عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ،  -٢٧
 .م ١٩٧٩ - ه١٣٩٩، ٣ط

عبد السالم هارون ، مكتبة : لبغدادي ، تحقيق خزانة األدب ولب لسان العرب ، ل -٢٨
 .م ٢٠٠٠ -ه١٤٢٠ ، ٤الخانجي ، القاهرة ، ط

الخصائص، صنعة أبي الفتح عثمان بن ِجنِّي، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة  -٢٩
  .م١٩٩٩، ٤المصرية العامة للكتاب، المكتبة العلمية ط

 م ٢٠١٢-ه١٤٣٣، ٢الخالصة في أحكام األسرى ، لعلي بن نايف الشحود ، ط -٣٠
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبي ، تحقيق أحمد محمد الخراط ،  -٣١

 .دار القلم ، دمشق 
دراسات ألسلوب القرآن الكريم ، محمد عبد الخالق عضيمة ، دار الحديث ، القاهرة ،  -٣٢

 .ت .د
ة دار الكتب عبد العزيز الميمني ، مطبع: ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ، تحقيق  -٣٣

 .م ١٩٥٠ -ه١٣٦٩المصرية ، القاهرة ، 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لآللوسي ، ضبطه وصححه ،  -٣٤

 - ه١٤١٥ ، ١علي عبد الباري عطيه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
 .م ١٩٩٤

 بن شداد بن عمرو ، سنن أبي داود ، أبو داود سلمان بن األشعش بن إسحاق بن بشير -٣٥
 - ه١٤٣٠  ، ١شعيب األرنؤوط ، محمد كامل قره ، دار الرسالة العالمية ، ط: تحقيق 
 .م ٢٠٠٩



– 

  )٣٩٣٤(

أحمد أحمد شتيوي ، / شذا العرف في فن الصرف ، للشيخ الحمالوي ، علق عليه د -٣٦
 .م ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤ ، ١دار الغد الجديدة ، المنصورة ، ط

 ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، -٣٧
 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦  ،٢ طمحمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاهرة،

 المختونشرح التسهيل البن مالك األندلسي ، تحقيق عبد الرحمن السيد ، محمد بدوي  -٣٨
 .م ١٩٩٠ -ه١٤١٠ ، ١،هجر للطبع والنشر ، القاهرة ، ط

على التوضيح، للشيخ خالد األزهري، تحقيق محمد باسل عيون السود، شرح التصريح  -٣٩
 - ه١٤٢١، ١منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،ط

 م ٢٠٠٠
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، شرح وتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم،  -٤٠

 .م٢٠٠٠-ه١٤٢١، ١عالم الكتب، القاهرة، ط
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد : ة الشافية، البن مالك، تحقيقشرح الكافي -٤١

 ١الموجود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠،

 شرح المفصل للزمخشري، تأليف موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش  -٤٢
سه الدكتور أميل بديع يعقوب، ، قدم له ووضع هوامشه وفهار)هـ٦٤٣:ت(الموصلي 

 -هـ١٤٢٢، ١منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  م٢٠٠١

شرح شافية ابن الحاجب، لرضي الدين محمد بن الحسن، األستراباذي، تحقيق محمد  -٤٣
نور الحسن، محمد الزقراف، محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، 

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢بنان، بيروت، ل
سبيل الهدى، بتحقيق شرح " شرح قطر الندى وبل الصدى، البن هشام، ومعه كتاب  -٤٤

- ه١٤١٠، ١قطر الندى، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الخير، بيروت، ط
 .م١٩٩٠

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ، البن فارس ،  -٤٥
 - ه١٤١٤ ، ١لطباع ، مكتبة المعارف ، بيروت ، لبنان ، طتحقيق عمر فاروق ا

 . م ١٩٩٣



 

 )٣٩٣٥(

صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر  -٤٦
 .ه ١٤٢٢ ،١، دار طوق النجاة ، ط

فقه اللغة وسر العربية ، للثعالبي ، قدم له وعلق عليه خالد فهمي ، تصدير الدكتور  -٤٧
 .م ١٩٩٨-ه١٤١٨ ، ١اب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة  ، طرمضان عبد التو

الفقه على المذاهب األربعة ، لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، دار الكتب  -٤٨
 .م ٢٠٠٣- ه١٤٢٤ ، ٢العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، : القاموس المحيط، للفيروز آبادي، تحقيق -٤٩
 .  م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦ ،٨م العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ،طإشراف محمد نعي

القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد ن صالح العثيمين ، دار ابن الجوزي ، المملكة  -٥٠
 .ه ١٤٢٤ ، ٢العربية السعودية ، ط

الكافي في فقه اإلمام أحمد ،البن قدامة المقدسي ، دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان  -٥١
 .م ١٩٩٤- ه١٤١٤ ، ١،ط

كتاب السبعة في القراءات ، البن مجاهد ، تحقيق دكتور شوقي ضيف ، دار المعارف  -٥٢
 .ت .، مصر ، د

كتاب السنن الكبرى ، لإلمام النسائي ، تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري  -٥٣
 .م ١٩٩١-ه١٤١١ ، ١،وسيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط

وه القراءات السبع وعللها وحججها ، مكي بن أبي طالب القيسي كتاب الكشف عن وج -٥٤
، تحقيق الدكتور محي الدين رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، بدمشق ، 

 .م ١٩٧٤- ه١٣٩٤
كتاب المقتضب ، للمبرد ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، نشر المجلس األعلى  -٥٥

 . م١٩٩٤ -ه١٤١٥ ، القاهرة ، ٣مي ، طللشئون اإلسالمية ، لجنة إحياء التراث اإلسال
تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ) عمرو بن عثمان بن قنبر(الكتاب لسيبويه  -٥٦

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، ٢ ط ودار الرفاعي بالرياض ،مصر،
ياسين محمد السواس ، دار : كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي ، تحقيق  -٥٧

  .٢يا ، طالمأمون للتراث ، دمشق ، سور



– 

  )٣٩٣٦(

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، للزمخشري ،  -٥٨
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، مكتبة العبيكان ، 

 .م ١٩٩٨- ه١٤١٨الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 
، ٢تبة زهراء الشرق، القاهرة، طلحن العامة والتطور اللغوي، رمضان عبد التواب، مك -٥٩

 .م٢٠٠٠
لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب -٦٠

األفريقي المصري، اعتنى به أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار 
 م ١٩٩٩ - ه١٤١٩، ٣إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت، لبنان ط

 .م ١٩٩٤لغة العربية معناها ومبناها ، دكتور تمام حسان ، دار الثقافة ، المغرب ، ال -٦١
لغة تميم دراسة تاريخية وصفية ، ضاحي عبد الباقي ، نشر مجمع اللغة العربية ، لجنة  -٦٢

 . م١٩٨٥- ه١٤٠٥اللهجات، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ، القاهرة ، 
أحمد علم الدين الجندي ،الدار العربية للكتاب ، /  داللهجات العربية في التراث ، -٦٣

 .م ١٩٨٣
 ، ٢ليس في كالم العرب ، البن خالويه ،تحقيق عبد الغفور عطا ، مكة المكرمة ، ط -٦٤

 .م ١٩٩٧- ه١٣٩٩
مجاز القرآن ،ألبي عبيدة معمر بن المثنى ، تحقيق محمد فؤاد سزكين ، مكتبة  -٦٥

 .الخانجي ، مصر 
فهد بن ناصر : يخ محمد بن صالح العثيمين ، جمع وترتيب مجموع فتاوى ورسائل الش -٦٦

 .ه ١٤١٣بن إبراهيم السليمان ، دار الوطن ، دار الثريا ،  المملكة العربية السعودية ،
علي : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، البن جني ، تحقيق  -٦٧

ليم النجار ،منشورات المجلس النجدي ناصف ، عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، عبد الح
 .م ١٩٩٤ -ه١٤١٥األعلى للشئون اإلسالمية ، وزارة األوقاف المصرية ، القاهرة ، 

الرحالة الفاروق عبد اهللا إبراهيم األنصاري ، : المحرر الوجيز ، البن عطية ، تحقيق  -٦٨
ف السيد عبد العال السيد إبراهيم ، محمد الشافعي الصادق ، مطبوعات وزارة االوقا

 .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨ ، ٢بقطر ، ط
د شريف النجار، دار عمار : المحصول في شرح الفصول البن إياز البغدادي، تحقيق -٦٩

 .م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، ١للنشر والتوزيع، األردن، ط



 

 )٣٩٣٧(

عبد اهللا بن أحمد بن علي الزيد ، دار السالم ، : مختصر تفسير البغوي ،  لمؤلفه  -٧٠
 .ه ١٤١٦ ، ١الرياض ، ط

إلمام البخاري ، لإلمام البخاري ، تحقيق ناصر الدين األلباني ، مختصر صحيح ا -٧١
 .م ٢٠٠٢- ه١٤٢٢ ، ١مكتبة المعارف ، الرياض ، السعودية ، ط

مختصر صحيح مسلم ، للمنذري ، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ، المكتب  -٧٢
 .م ١٩٨٧- ه١٤٠٧ ، ٦اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ،ط

يل إبراهيم جفال ، دار إحياء التراث العربي ، خل:المخصص البن سيده ،تحقيق  -٧٣
 .م ١٩٩٦-ه١٤١٧ ، ١بيروت ، ط

المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية ، عبد المجيد عابدين ،  -٧٤
 .م ١٩٥١القاهرة ، دار الطباعة الحديثة ، 

 .م١٩٧٢المرتجل في شرح الجمل، البن الخشاب، تحقيق علي حيدر، دمشق،  -٧٥
محمد أحمد جاد المولى بك ، :  في علوم اللغة وأنواعها ، للسيوطي ، تحقيق المزهر -٧٦

  ٣محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمد البجاوي ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، ط
المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب  -٧٧

 .م ١٩٩٠ -ه١٤١١ ، ١العلمية ، بيروت ، ط
 ، ١مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة ، ط -٧٨

 .م ١٩٩٥ - ه١٤١٦
المشتقات نظرة مقارنة ، إسماعيل محمد عمايرة ، بحث منشور ، مجلة مجمع اللغة  -٧٩

 ،م ١٩٩٩ ، ١٣ ، العام٥٦العربية ، األردن ، العدد 
عبد : علي المقري الفيومي ، تحقيق المصباح المنير ، للعالمة أحمد بن محمد بن  -٨٠

  .٢العظيم الشناوي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط
عبده مصطفى دروش : معاني القراءات ، لألزهري ، أبي منصور األزهري ، تحقيق  -٨١

 .م ١٩٩١ -ه١٤١٢ ، ١، عوض حمد القوزي ، ط
 .م ١٩٨٣- ه١٤٠٣ ،٣عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، طمعاني القرآن للفراء،  -٨٢
معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، شرح وتحقيق عبد الجليل  عبده شلبي ، عالم الكتب ،  -٨٣

 .م ١٩٨٨ - ه١٤٠٨ ، ١بيروت ، لبنان ، ط



– 

  )٣٩٣٨(

 ١معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط -٨٤
 .م  ٢٠٠٨ -ه١٤٢٩،

 ، ٤الدولية ، القاهرة ، طالمعجم الوسيط  ، مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق  -٨٥
 .م ٢٠٠٤ - ه١٤٢٥

هـ، حققه ٦٧١مغني اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنصاري المصري  -٨٦
وضبطه الدكتور عبد اللطيف الخطيب ،نشر المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

 .      م٢٠٠٢-ه١٤٢٣ ،١الكويت ،ط
 ، تحقيق محمد سيد كيالني ،دار المفردات في غريب القرآن ، للراغب األصفهاني -٨٧

 ت.المعرفة ، بيروت ، لبنان ،د
الممتع في التصريف، البن عصفور اإلشبيلي، تحقيق فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان  -٨٨

 .م١٩٩٦، ١ناشرون، بيروت، لبنان، ط
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة ، حسين بن عودة العوايشة ،  -٨٩

 ، ١المكتبة اإلسالمية ، عمان ، األردن ، ودار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، ط: الناشر 
 .م ٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث : موطأ اإلمام مالك ، مالك بن أنس ، تحقيق  -٩٠
 .م ١٩٨٥ - ه١٤٠٦العربي ، بيروت ، لبنان ، 

بن محمد الدمشقي، الشهير بابن النشر في القراءات العشر، للحافظ أبي الخير محمد  -٩١
، دار الكتب زكريا عميرات  أشرف على تصحيحه ومراجعته األستاذ -الجزري
 .م ١٩٩٨ - ه١٤١٨ ، ١ ، ط لبنان- بيروت- العلمية

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لإلمام جالل الدين السيوطي، تحقيق عبد السالم  -٩٢
 . م٢٠٠١ -ه١٤٢١، ١القاهرة، مصر، طهارون، عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، 

  
  
  
  
  
  



 

 )٣٩٣٩(

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المقدمــة

من أجل ،  كتابه بالقراءة والعلم والتدبر والسير وإمعان النظر في      الحمد هللا اآلمر 
،  وضاء يجلو الظالم نبيوالصالة والسالم على خير ، الوصول للحقائق والعبر 

  ،وبعد، وبوجهه صلى اهللا عليه وسلم يسقى الغمام 
وان يؤدى دورا أساسيا في فهم المعاني العميقة فإن العن،       فإنه مما ال شك فيه 

 ومن هنا كان االهتمام به أمرا حتميا ؛ ألنه – المقدم للمتلقي –للعمل األدبي خاصة 
 ٠واكتشاف كنهه ، أول عتبات النص التي يمكن من خاللها الولوج إلى عالم النص 

لرمزية لها، فهي تمثل واألبعاد ا، فالعناوين تشكل عالمات دالة تلخص مدارات التجربة 
  .مفاتيح داللية تؤدي وظيفة إيحائي

     ويعد التراث اإلنساني على وجه العموم والعربي واإلسالمي منه على وجه 
نبعا ماضويا استقى منه كثير من الشعراء  مفردات محددة لعناوين ، الخصوص 

  . عةحملت رؤى مختلفة للتعبير عن تجارب حداثية منو، قصائدهم المعاصرة 
 في التراث اإلنساني على وجه كثر الشعراء غوصا    ويعتبر أمل دنقل من أ

منقبا عن الجواهر والدرر في  ذلك ، واإلسالمي والعربي على وجه الخصوص ،العموم
   ٠منتقيا منه ما يالئم  عناوين قصائده المعبرة عن رؤاه المختلفة، التراث 

  الدراسات السابقة 
راسات السابقة التي تحدثت عن توظيف أمل دنقل للتراث على   يوجد الكثير من الد

 استدعاء الشخصيات :منها دراسة أستاذنا الدكتور على عشري زايد، وجه العموم 

 
 

  األدبيدكتوراه البالغة والنقد 
  جامعة أسيوط - كلية اآلداب 
  قسم البالغة والنقد -مدرس مساعد 

  المنيا جامعة –دار العلوم 
  



– 

  )٣٩٤٠(

والتي  تحدث فى ثناياها عن توظيف التراث  ، )١( التراثية في الشعر العربي المعاصر 
 التراث :ر جابر قميحةكذلك دراسة دكتو، وذلك في مواضع مختلفة ، في شعر أمل 

كذلك دراسة الكاتبة اإليرانية حلماء قدسي والتي هي ،   )٢ (اإلنساني في شعر أمل دنقل
وركزت هذه الدراسات وغيرها على ، )٣(  أثر التراث في شعر أمل دنقل:بعنوان

وأغفلت أو كادت التحدث عن أثر التراث في تشكيل ، توظيف التراث فى بنية القصيدة 
 أول دراسة تميط اللثام عن – فيما أعلم –وتعد هذه الدراسة ، نوان عند أمل بنية الع

  . هذا األمر
  أسباب اختيار الموضوع 

، يعد العنوان أول عتبات النص التي يمكن من خاللها الولوج إلى عالم النص  -
 .واكتشاف كنهه

 لم )الصبغة التراثية في  تشكيل عناوين القصائد عند أمل دنقل(هذا الموضوع  -
يتناول من قبل، بالرغم من كثرة الدراسات التي تحدثت عن توظيف أمل 

 على نحو ما – فيما أعلم –للتراث، فهذا الموضوع  لم تجمعه دراسة شاملة 
 . تناولناه

زمانيا ، موضوع تناول التراث في تشكيل عناوين أمل دنقل شغل حيزا كبيرا  -
 على فنيات التوظيف، على فكان ال بد من دراسة تقف،  ومكانيا من شعره 

 . مستوى البنية التركيبية والبنية الداللية
   :الهدف من الدراسة

   الوقوف على كيفية تشكيل عناوين أمل دنقل التراثية، من حيث كيفية صياغة بنية 
وتبيين مدى قرب العنوان من ، وعالقة العنوان بالنص، العنوان  التركيبة والداللية 

 . عنهو مدى بعده، النص 

                                         
 ، دار الفكـر العربـي   ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر       : دكتور علي عشري زايد    )١(

  .١٠٠م، من تلك المواضع ص ١٩٩٧هــ ١٤١٧بالقاهرة، 
، ١ جابر قميحة،  التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل، هجر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، واإلعـالن، ط            )٢(

  .هـ١٤٠٧-م١٩٨٧
 ٣ الثنـين   بحث منشور بموقع ديوان العرب على النت بتاريخ، أثر التراث في شعر أمل دنقل، حلماء قدسي  )٣(

    . م ٢٠١٠) مايو (أيار



 

 )٣٩٤١(

    :خطة البحث
) الصبغة التراثية فى  تشكيل عناوين القصائد عند أمل دنقل (     تناول هذا البحث  

وعلى هذا األساس من التناول فقد قسمت مادة البحث ، بمستوييها الداللي والتركيبي 
إلى  مقدمة )  الصبغة التراثية في  تشكيل عناوين القصائد عند أمل دنقل (الموسومة

  أما المقدمة فقد  اشتملت على أسباب اختيار الموضوع، والهدف من :تمة ومبحثينوخا
    :وأما المبحثان فهما، وخطة البحث ، والدراسات السابقة ، الدراسة

   : مصادر تشكل العناوين التراثية عند أمل دنقل  وهى:المبحث األول
  النصوص المقدسة  :أوال -
 إلنجيل   التوراة وا- القرآن الكريم       -
  التراث العربي اإلسالمي :ثانيا -
  األحداث التاريخية –ب      الشخصيات          –أ  -
  المأثورات األدبية -  األساطير والخرافات     د- ج -
  التراث األسطوري :ثالثا -
  التراث األجنبي  :رابعا -

   :يشتمل على،  توظيف المفردات التراثية فى العنوان : المبحث الثاني
  )البنية التركيبية ( غة بنية العنوان  صيا– ١
  )   البنية الداللية (  عالقة العنوان بالنص – ٢

واهللا أسأل أن .  وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
  .والحمد هللا رب العالمين، يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 



– 

  )٣٩٤٢(

  :المبحث األول
  اوين التراثية عند أمل دنقلمصادر تشكل العن

فلقد ،        إن أهم ما يميز التجربة الحداثية الجديدة هو طريقة تعاملها مع التراث 
فأنتج ، وتحول لعصارة تغذوا بها زمنا ، تشرب الحداثيون التراث حتى اختلط بدمائهم 

قول عز ي، والجديد في ثوب قديم ، نكهة القديم في ثوب جديد ، ذلك شعرا له نكهتان 
عالقة استيعاب، " وهكذا صارت عالقة الشاعر المعاصر بالتراث " :الدين إسماعيل

وتفهم، وإدراك، واع للمعنى اإلنساني والتاريخي للتراث، وليست بحال من األحوال 
عالقة تأثر صرف، ومن خالل هذه النظرة كان استرجاع الشاعر المعاصر للمواقف 

    )١(." لتراثالتي لها صفة الديمومة في هذا ا
حتى تشكل منه لحمه ودمه ،     ويعد أمل دنقل من أكثر الشعراء الذين أولعوا بالتراث

وفى أي ، كان أمل يبحث عن درر التراث أينما كانت، فكان يمتاح منه من األعماق، 
ثم يضفى على تلك الدرر من روح أمل الكثير والكثير؛ حتى يخرجها ، زمان وجدت 

مشكلة بروح حداثية جديدة تسر الناظرين ، بهية عجيبة ،  قشيبة مرة أخرى  في حلة
ولقد كان العنوان من المحاور الرئيسة التي لعب التراث دورا كبيرا في تشكيلها عند ٠

 وقد تنوع ذلك ٠فقد شغل تشكيل التراث لعناوين أمل  الشعرية نسبة كبيرة ، أمل دنقل 
   :أو أجنبي على النحو التالي، و أسطوري ما بين تراث ديني أ، التراث تنوعا كبيرا 

   النصوص المقدسة :أوال
، ليعبر به عن رؤياه المعاصرة، به     تعلق أمل بأهداب التراث الديني وامتزج 

أو مفردات من ، أو توراة أو إنجيل ،  من قرآن كريموانفتح أمل على كل التراث الديني
   :نأخذ فى تفصيل ذلكوس٠التراث العربي  واإلسالمي على مر العصور 

   : القرآن الكريم–أ 
     يعد القرآن مصدراً رئيساً بين المصادر التراثية األخرى في أشعار أمل دنقل، کما 
أن كيفية توظيف هذا التراث كانت بأشكال مختلفة وطرق متنوعة، فهو يستعيره علي 

ي مستوي إعادة جو أو عل، وعلي الجملة واآلية حيناً ، مستوي الكلمة المفردة حيناً 
  .القصص القرآني ضمن سياق قصائده أحيانا أخرى

                                         
 ، المكتبـة األكاديميـة  ، م٢٠١٠ هـــ،   ١٤٣١ / ٧ طبعة ، الشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل  )١(

  .٢٧  ص ،بالقاهرة



 

 )٣٩٤٣(

 قصيدة :  وبالنظر إلى عناوين أمل نجد قصيدتين تشكلتا من مفردات القرآن وهما
   ٠ومقابلة خاصة مع ابن نوح ، صالة 

   التوراة واإلنجيل - ب
ل إن هذا      نريد أن نتحدث عن أثر الكتاب المقدس في شعر أمل دنقل، بدءاً بالقو

التأثير يقع في جانبي الشكل والمضمون، فقد تمثل الشاعر في تسمية بعض قصائده 
العهد «من ذلك ديوان . وتقسيماتها أسلوب الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد في

فعنوان هذا الديوان مأخوذ من العهد القديم والجديد كما وردا في الكتاب ، » اآلتي
عر يبشر ـ من خالل تسميته تلك بالزمن المحلوم به في كأن الشا«و ، المقدس 
:  وهناك كذلك عناوين لقصائد الشاعر مأخوذة من الكتاب المقدس منها )١( »المستقبل

العشاء «، »مزامير «، »سفر ألف دال«و » سفر الخروج«و » سفر التكوين«
حتوي علي كل ِإصحاح ي، » إصحاحات« ولقد قسم  أمل هذه القصائد إلى ٠،»األخير

يبدو أن الشاعر وهو يوظف الجانب الشكلي من الكتاب المقدس، يهدف «فقرة شعرية و 
 ، )٦(»إلي استمداد القوة من ذلك البناء اإللهي لينفث فيه معانيه وأبعاده المعاصرة

  .ويضفى على شعره طابعا مقدسا
  التراث العربي اإلسالمي :  ثانيا

واستدعى ذلك التراث في كثير من ، إلسالمي    شغف أمل دنقل بالتراث العربي وا
واألحداث التاريخية، و األساطير ، فقد استدعى  الشخصيات ، قصائده وعناوينها 

  . والمأثورات األدبية شعراً ونثراً، والخرافات 
  :الشخصيات  -  أ

    فيما يخص الشخصيات، نستطيع أن نقول إن الشاعر يعتمد علي أشکال مختلفة من 
أو بالدور، أو بالقول، ) اللقب. علم الشخص الکنية(ما أن يستدعيها بالعلم االستدعاء؛ إ

 ٠وفيما يخص تشكيل مفردات العنوان .وإما يستدعيها استدعاء عرضياً أو استدعاء کلياً
، يستدعى الشاعر أسماء أعالم من التراث العربي واإلسالمي لصياغة عناوين قصائده 

حيث شكل منه عنوان ، مية نجد أبا موسى األشعري فمن تلك األعالم العربية اإلسال
كذلك استدعى الشاعر أعالما ، ) حديث خاص مع أبى موسى األشعري (:قصيدة هي

كذلك أبا ، ) من مذكرات المتنبي(: المتنبي في قصيدة:شعرية عربية إسالمية منهم
دبي ومن الطبيعي أن يكون الموروث األ، ) من أوراق أبى نواس(:نواس في قصيدته

                                         
  . ١٤٨ ص ، م١٩٩٤ العرب، الكتاب اتحاد ،دنقل أمل شعر في الدالة البنيات ساوي،الم السالم عبد )١(



– 

  )٣٩٤٤(

وشخصيات شعرائه األقرب واأللصق لنفوس الشعراء المعاصرين ووجدانهم في 
ما أكسبها ، ومارست التعبير عنها ، ألنها عانت التجربة الشعرية "العصر الحديث ؛ 

   )١( ".قدرة على التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر
ستدعى صالح الدين فقد ا، الشخصيات البطولية المتفردة ، كذلك استدعى شاعرنا    

خطاب غير تاريخي على قبر صالح  (:األيوبي، حيث شكل من استدعائه قصيدته
بكائية لصقر  (:كذلك شخصية عبد الرحمن الداخل في تشكيله لقصيدته، ) الدين
  ).قريش
 األحداث التاريخية   - ب

حيث استدعى حرب ،    شكل أمل دنقل بعض مفردات عناوينه من األحداث التاريخية 
أقوال جديدة عن حرب  (:ليشكل منها عنوانا لديوان كامل هو، سوس المشهورة  الب

، ) مقتل كليب :( وشكل منه قصيدة، اشتمل على أعالم عربية هي كليب ، ) البسوس
كذلك ٠) مراثي اليمامة ( و ، ) أقوال اليمامة  ( :شكل منها قصيدتيه، كذلك اليمامة 

وية تلك العروس المشهورة حيث جعلها تشكل الفرح التاريخي لقطر الندى بنت خمار
 . )الحداد يليق بقطر الندى ( :قصيدته

   األساطير والخرافات - جـ 
أن حظ الشاعر من الشخصيات األسطورية العربية ،    يالحظ القارئ لشعر أمل دنقل 

وبالرغم من ذلك فإن أمل لم يغفل عن المأثورات األسطورية والقصصية عند ، قليل 
وربما هذا ما دفعه إلي تخصيص . ؛ لما لها من حضور دائم في ذاکرة الشعبالعرب 

. واالستمداد منها لتبين أبعاد قضاياه المعاصرة، قصائد، أو ديواناً کأمالً لتلك الحكايات 
البکاء بين  «:في قصيدة کاملة هي» زرقاء اليمامة«فهو کما نري، يستدعي أسطورة 

سالم الزير المقترنة بحرب البسوس في ديوان کامل وملحمة ، » يدي زرقاء اليمامة
کما يستلهم القصص والحکايات الخرافية في . »أقوال جديدة عن حرب البسوس«: هو

ويستحضر » حکاية المدينة الفضية«في قصيدة معنونة بـ » ألف ليلة وليلة«کتاب 
  .»شهريار،شهرزاد، بدر البدور«بعض الشخصيات من هذا الکتاب کشخصية 

                                         
   .٢٢٥ ص،المعاصر العربي الشعر ،إسماعيل الدين عز )١(



 

 )٣٩٤٥(

  التراث األجنبي : ابعار
    يالحظ القارئ، إن إقبال أمل دنقل علي التراث العربي واإلسالمي يفوق أضعافَ 

 كان دنقل إن.  أضعاف المصدر األجنبي في األساطير الفرعونية واليونانية والرومانية
 القومي الحس تربية"  والديني القومي التراث خاصة للتراث استخدامه وراء من يهدف
 القومي الشعور ويضعف لتاريخهم بجهلهم يتميزون أفراد ولدي عامة الناس لدي

 واإلسالمية التاريخية الشخصيات من كبيراً حجماً أشعاره في استدعي لهذا. عندهم
 والشهامة واألمجاد البطوالت بذكرها تجسد التي والمالمح الشعبي األدب من واألخري
 هذه قلوب في دمائها واضح العربية األمة عيون عن الغشاوة إلزالة وذلك. والتضحية

 التاريخية الشخصيات تلك يعطي أن أجل ومن  )١(" والقنوط، اليأس فيها نفذ التي األمة
ولکن هذا ال يعني   معاً والماضي الحاضر في الحياة علي قادرة تجعلها معاصرة أبعاداً

النتباه، بل هناك استخدامات  اهتماماً الفتاً ل األجنبيأن أمل دنقل لم يهتم بهذا التراث
خاصة في المراحل األولي من تجربته ، ناجحة لهذا التراث في دواوين الشاعر 

ويرجع ذلك ،  وهذا يعني أنه سابق علي مرحلة التراث العربي اإلسالمي . الشعرية
إلي أن أمل دنقل تأثر بجيله السابق أمثال بدر شاکر السياب، عبدالوهاب البياتي، 

لقد کان أبرز . الذين أکثروا من استخدام التراث األجنبية... لصبور وصالح عبدا
، و »أبي الهول«و » سبارتاکوس«استخدام للتراث األجنبي يتمثل في شخصيات 

   .»سيزيف«و» بنلوب«و » أديب«

                                         
   .١٤٣ ص ، البنيات الدالة: عبد السالم المساوي)١(



– 

  )٣٩٤٦(

   :الثانيالمبحث 
  توظيف المفردات التراثية في عناوين أمل دنقل

لغايتها في سبر كيفية توظيف أمل دنقل     ارتأت هذه الدراسة من أجل الوصل 
لمفردات عناوينه التراثية أن تحلل العناوين قيد الدراسة  والرصد من خالل ثالثة 

   :وهى، محاور 
  )البنية التركيبية (  صياغة بنية العنوان – ١

، بوصفة عالمة سيمولوجية دالة ،    وهى وظيفة يحققها التركيب النحوي للعنوان 
 فالعنوان جزء من التشكيل "، لتحقيق أكبر قدر من االنسجام الفكري تختزل النص ؛
واستثمار ، وتحفيز القراءة ، يقيم تعالقه أفقيا وعموديا إلنتاج الداللة ، اللغوي للنص 

فضال عن كونه  رسالة لغوية تعرف بهوية  ،  )١(" المساحة الجمالية المعنية بأفق التوقع
    . وتغويه به، القارئ إليه وتجذب ، وتحدد مضمونه ، النص 
  ) القراءة األفقية ( البنية الداللية للعنوان  – ٢

    دراسة العنوان أفقيا؛ للوقوف على المكونات التركيبية لهذه العناوين، من أجل 
فإذا كان العنوان أهم العناصر  " ،اكتشاف مدى التعالق الذي تقيمه تلك العناوين

ستراتيجي خوله ألن يكون عنصرا رئيسيا ومهما، إذ ال  فغن موقعه اال،المحيطة بالنص
يمكن تجاهله أو إغفاله، فقد يحمل في طياته وثناياه دالالت إضافية، من الممكن أن تنير 
لنا عتمة النص وتكشف لنا عن دالالته، فهو جزء رئيسي من البناء الكلي للقصيدة، 

نص، فالعنوانات توجه المعنى، ويعطينا إضاءات ال غنى عنها في الولوج إلى مغالق ال
         )٢(. " وتكشف بعض مالمح الغموض في العمل الشعري

  ) القراءة الرأسية (  عالقة العنوان بالنص - ٣
يتضمن العمل ويتصل به على ،       يعتبر العنوان نصا صغيرا ملحقا بالنص األكبر 

أو ، تجربة الشعرية مستوى البنية والداللة، فيقوم بوظيفة اإلعالن عن مضمون ال
   .محاورها األساسية التي يمنحها هويتها

                                         
   .٥٥م  ص ٢٠١٦سيميائية العتبات النصية في شعر نادر هدى، المنهل :  عماد الضمور)١(
 رسالة دكتوراه مخطوطة، إشراف دكتـور       ، شعرية العنوان في الشعر الجزائري المعاصر      :مسكين حسنية  )٢(

   .١٢٤ ،١٢٣ص ،  الجزائر ، جامعة وهران،داود محمد، كلية اآلداب



 

 )٣٩٤٧(

تقوم بينه ، فإننا سنرى أن كثيرا منهم يعد العنوان نصا مصغرا ،     وإذا عدنا للنقاد 
   )١(. وبين النص الكبير ثالثة أشكال من العالقات

 . عالقة سيميائية حيث يكون العنوان عالقة من عالقات العمل - ١
 .تشتبك فيها العالقات بين العمل وعنوانه على أساس بنائي :عالقة بنائية - ٢
 في العنوان بشكل – بناء أو داللة – وفيها يختزل العمل :عالقة انعكاسية - ٣

 . كامل
أن العنوان في عالقته مع النص يشتمل على وظائف منوعة ،   ويرى عماد الضمور 

   )٢(رمزية ،  اتصالية ، تعبيرية ، انفعالية تأثيرية ،  نحوية ،  انزياحية  :وهى
على مستوى ،    وسنأخذ اآلن في تحليل توظيف مفردات العنوان عند أمل دنقل 

  :سنقرأ العنوان قراءة أفقية ورأسية على النحو اآلتي، التركيب والداللة 
   مفردات عناوين النصوص المقدسة :أوال
  )ومقابلة خاصة مع ابن نوح ، قصيدة صالة   (: القرآن   –أ 

    : )٣(صيدة صالة   ق
والعناوين التي تأتى كلمة ،   إن  عنوان القصيدة كما نرى عبارة عن كلمة واحدة 

هي عناوين مراوغة، ذات طبيعة استكشافية، متحصنة بالرؤى، التي تعكس " واحدة 
 و تأتى البنية  )٤( "إحساساً مرهفاً بدور الكلمة، ووظيفتها في شحن النفس، والتأثير بها

بل ، ال تحدد بوصف ما ، ية النحوية  لقصيدة صالة عبارة عن اسم نكرة عامة التركيب
ومرجعية الصالة الداللية  صالة ، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ،  تأتى صالة منكرة 

وهى صالة ، وهذه القصيدة أول قصيدة في ديوان العهد اآلتي ، المسلمين والمسيحيين 
ة ؟ هل للرب اإلله ؟ ال  المفارقة ألبينا الذي في نكرت ألنها تكرر ولكن لمن الصال

ويسبح بحمدها ليل ، التي تريد أن يصلى لها الشعب ، للسلطة الغاشمة ، المباحث 
  .  نهار

                                         
 جامعة محمد خيضر    ، مجلة كلية اآلداب   – أهميته وأنواعه    – العنوان في النص اإلبداعي      : عبد القادر رحيم   )١(

   .١٣ ص ،م٢٠٠٨عددان الثاني والثالث، جانفي جوان بسكرة، ال
   .١٢٥٧ ص   ، م٢٠١٤سنة ) ٥ (٢٨ مجلة جامعة النجاح، المجلد ، عماد الضمور،  وظائف العنوان)٢(
           ، م ١٩٨٧هــــ،   ١٤٠٧ ، الطبعة الثالثـة   ، القاهرة ،األعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبولي    :   أمل دنقل  )٣(

   .٢٦٥ص 
   .١٢٥٨ ص،ماد ضمور السابق ع)٤(



– 

  )٣٩٤٨(

ذلك أب حمل هموم قومه وأمته وأهله، فاستحق :     ثمة فرق بين أب وأب في الواقع
لقد . " ليهما وفق الشعر، أبوناهذا االسم، وهذا حمل أهله إلى سراديب التحقيق، ولكن ك

اإلسالمي والمسيحي :كان ألمل قدرة  على الجمع بين توظيف التراث العربي برافديه
في سياق واحد متآلف، ينتقل فيه مما هو ساخر إلى ما هو جاد، ومما هو ديني إلى ما 
ا هو سياسي، ومما هو تاريخي إلى ما هو ماثل في اللحظة الراهنة،ثم بعد ذلك إلى م

جنبا إلى جنب " سورة العصر"إنه يستدعى إلى وجدان القارئ ،هو باق إلى أبد اآلبدين
في بناء متكامل بديع، يعبر أعمق تعبير عن ضمير " أبينا الذي في السماوات"مع آيات 

   )١(." الشعب العربي المقهور
كيبية تأتى بنية العنوان على مستوى اإلحالة التر،  )٢( مقابلة خاصة مع ابن نوح  

وجاء الخبر منعوتا مباشرة بكلمة ، تتكون من خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ، النحوية 
ثم جاء الجار والمجرور مع ابن نوح ليوضح ، ليبين لنا خصوصية المقابلة ، خاصة 

وإذا ما جئنا للبنية  ، هذه هي البنية التركيبية األفقية للعنوان٠حقيقة مع من تكون المقابلة
من الممكن جداً أن يؤسس العنوان "إذ ،   لتلك الجملة نشاهد انزياحا لغويا دالليا الداللية

لشعرية من نوع ما، حين يثير مخيلة القارئ، ويلقيه في مذاهب، أو مراتب شتى من 
من خالل كفاءة العنوان ، التأويل، بل يدخله في دوامة التأويل، ويستفز كفاءته القرائية

ألن أفق توقعنا قد كسر فجأة حين وجدنا عقد لقاء مع ابن نوح ال ؛ ذلك  )٣( "الشعرية 
أن ابن نوح مارق هالك كافر متمرد ، فمرجعيتنا الثقافية والداللية والذهنية ، مع نوح 

نتعجب من اختيار تلك ، ومقابلة خاصة ، فحين يعقد معه الشاعر مقابلة ، أشر 
 لقد وجدنا بنية ؟ى كانت هذه المقابلة ثم أين ومت، الشخصية المارقة المتمردة بالذات 

  .العنوان  خرقت المنطق إلى الالمنطق؛ إلنتاج عالقة جديدة،وتعبير جديد
فنوح هو من تصدر المشهد من ،   لقد كنا نتوقع أن تكون المقابلة مع نوح ال مع ابنه 

الذي فما ، وحاجة من الحاجات ، وما كان ابنه إال نكرة من النكرات ، جميع الزوايا 
إنها ، والمختفي والمضبب من الشخصيات ،  المجموع فيجعل أمل يستدعى المنسي 

                                         
 موقــع الواحــة المــصرية   ،أبانــا الــذي فــي المباحــث   :  دكتــور نــصار عبــد اهللا  )١(
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   .١٢٥٧ ص ، وظائف العنوان: عماد ضمور)٣(



 

 )٣٩٤٩(

، الرؤية المعاصرة التي ستعيد قلب توظيف الشخصيات التراثية لخدمة الرؤية اآلنية 
   .من أجل التعبير عن الحالة االنقالبية للوطن

 رفض أن يركب  الذي،    وقد قام الشاعر بتوظيف ما حدث مع نوح وابنه الكافر
فالطوفان  كان عند ، سفينة النجاة مع الموحدين توظيفا عكسيا أو توظيفا من نوع آخر 

كان الطوفان يمثل إنقاذا للبشرية من المهانة ، نوح عليه السالم ماء أهلك الكافرين 
، أما الطوفان المعاصر فهو النكسة التي حلت بأرض الوطن ، والفساد والشرور  

يمثل الغزو بمعناه الشمولي، كمقدمة للخراب االجتماعي والثقافي فالطوفان هنا 
فالسفينة المعاصرة رمز الهروب من ، وإذا كانت سفينة نوح رمز النجاة ، والسياسي 

فابن نوح المعاصر ، وإذا كان ابن نوح تمرد تمردا سلبيا على أبيه ، الدفاع عن الوطن 
وإذا كان ، ر حب الوطن والدفاع عنه قد تمرد تمردا إيجابيا حيث رفض الهروب وآث

طوفان نوح انتهى بهالك الفاسدين وبدأ عهدا جديدا للصالحين المؤمنين إال أن الطوفان 
وهنا يكون  أمل دنقل قد نسف المعادل الرمزي ، خرب كل شيء ، المعاصر 

لألسطورة، وحولها إلى داللة أخرى تماماً، هي داللة الهدم والخراب والفزع، حتى 
الذي أغرق كل شيء على وجه .. لعصافير ولّت هاربة، من رهبة هذا الطوفان المدمرا

– التماثيل ألجدادنا الخالدين - البنوك- مبنى البريد- الحوانيت-البيوت: ((األرض
   )).الخ.. دار الوالية..  مستشفيات الوالدة-  أجولة القمح- المعابد

قة تواشجية مع النص األكبر القصيدة  عالوذ) النص المصغر(   وهكذا يكون العنوان 
فعلى حين كان ابن نوح منتقدا في التراث ، فهذه رؤيا خاصة ومقابلة خاصة ، 

وصارت الحكاية غير ، إال أنه هنا مع أمل صار بطال من نوع خاص ، اإلسالمي 
إنها الرؤية ، وما كان مذموما صار محمودا ، فما كان محمودا صار مذموما ، الحكاية 

والعربيد لباس الطهر والعفاف في تعبيره عن ،  ألبست التقى لباس العربيد التيقلية الدن
 وقد كان الشاعر أمل دنقل مولعا بتحطيم أفق التوقع لدى ٠الواقع المعاصر الصادم 

المتلقي، حيث كان يعمد إلى صياغات النصوص الدينية، ويعيد توظيفها توظيفا فنيا 
  . هر اللفظ في النص المقدسصادما للمتلقي، بمخالفته لظا

  التوراة واإلنجيل - ب 
فكان ، متأثرا بالعهد القديم والعهد الجديد  ،)١(ي     كتب أمل دنقل ديوانه العهد اآلت

فدنقل كان مسكونا باألحداث في الكتاب " العهد اآلتي الضلع الثالث المكمل لهما 
                                         

    .٢٦١ ص ، األعمال الكاملة:أمل دنقل)١(



– 

  )٣٩٥٠(

حداث السابقة والمرافقة لقصة واأل، متأثرا بحكاية اإلله مع الشعب اليهودي ، المقدس
، ببراعة فريدة في نسيج القصيدة ، موظفا شخصيات توراتية و إنجيلية ، صلب المسيح 

 سفر و مزامير كما ورد في ديوان العهد :مثل، مستخدما لعناوين قصائده كلمات 
    )١(. "آالتي

وخبر ، أ وصفة عبارة عن مبتد ) اآلتيالعهد ( :    وتأتى البنية التركيبية للعنوان
أما عن المستوى ، )  الديوان من قصائد ورؤىفيكل ما كتبه ( :محذوف  تقديره
فأمل دنقل  يتخيل أنه يكتب ، فهو عبارة عن حلم مستقبلي يكتبه أمل ،الداللي للعنوان  

حيث يعرض أحالمه بالعدل و المساواة و السالم . و يتكلم نيابة عن اإلله، كتابا مقدسا 
و كيف أن كل ما تمناه اإلله و .تذهب بخيالك بعيدا جدا، ائية شيوعية في صور طوب

 فكرة كتابة ٠التي يمارس فيها اإلنسان تدمير نفسه، األديان لم يتحقق على األرض 
فإذا كان ". أمير شعراء الرفض"تحيلنا إلى البعد المقدس للشعر عند " العهد اآلتي"

، المكتوب "العهد اآلتي"، فإن "العهد الجديد"و" مالعهد القدي"الكتاب المقدس يتكون من 
 ويرسمه بحاسته المتقدة التي تكشف ما يحدث ،هو العهد الذي يتنبأ به الشاعرشعراً، 
 يتنبأ، أن يستطيع الشاعر"  :قال معه، أجري حوار في  على ذلكأمل ويبرهن .ويتوقعه

 أن بمعنى ،حواليه يحدث الذي بالواقع الوعي من درجة هو وإنما تنبؤاً، ليس ولكنه
 األشياء باتجاه يحس أن من يمكنه ما ،به وااللتصاق بالواقع الوعي من يملك الشاعر

 على يضفوه أن الشعراء بعض يريد كما ،والكهانة العرافة طريق عن وليس األحداث،
   )٢( ".أنفسهم

 بأن أمل لم فإننا نفاجئ، بالمحتوى  ) اآلتيالعهد (     أما عن عالقة عنوان الديوان 
على الرغم من أن ، يرسم لنا، ولم يكتب مالمح العهد اآلتي، كما وعد في العنوان 

األسفار والمزامير والرسوم : عنوان الديوان باإلضافة إلى عناوين القصائد مثل
واألوراق تحيل للوهلة األولى على عملية تشييد للعهد اآلتي أو اإلنجيل الجديد الخاص 

إن القارئ لهذا الديوان، ربما لن يتمكن من أن يقرأ شيئاً عن العهد بالعصر الحديث، ف
أو المملكة األخرى التي ال تنتمي إلى هذا العالم، وما يمكن أن يراه القارئ، ، اآلتي 

،  إال أن عبلة الروينى زوج الشاعر ،حقاً، هو تلك المدارات الشاجية الحزينة للموت
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 )٣٩٥١(

راده أمل دنقل قد كُتب في قصيدة سفر التكوين تكتشف أن مالمح العهد اآلتي الذي أ
 هو أنضج أعمال -  وما زال برأي -كان ديوان العهد اآلتي  " :حيث تقول، بالتحديد 

إعادة بناء ، إن عملية الهدم للعهد القديم والجديد ، أمل الشعرية فكرا ولغة ووجدانا 
، سفر التكوين بالتحديد كما أن قصيدة ، كلية ، عهد آت يشكل في الديوان رؤية ثورية 

، وارتداء أقنعة اآللهة القديمة ، فهي ليست استحضارا للرب ، هي كتاب العهد اآلتي 
   )١(" .ولكنها اكتشاف إله جديد في ثوب إنساني

  ومن المالحظ أن أمل دنقل كتب  قصائد هذا الديوان في النصف األول من 
 المجتمع المصري كله مليئة حين كانت الحياة في) ٧٥ -  ٧٠(السبعينيات، بين 

بالمتناقضات، حتى تحول من يدافعون عن مصر هم من يقومون بتضييعها، والعبث 
من خالل كل ما يحتويه ، منهج أمل الساخر ، بأمجادها، وظهر جليا في هذا الديوان 

ليس عنوانًا جزافيا، بل هو عنوان مدروس " العهد اآلتي"الديوان منذ صفحة الديوان فـ
ب له تماما، ولم يتم تقسيمه إلى أسفار وإصحاحات هكذا عبثًا، وإنما ليقول قولة ومحسو

محددة، فقد امتأل المجتمع بالمدعين الذين يزعمون أنهم يدافعون عن تراب الوطن، 
تاركًا إياه للنهب والسلب ، لكنهم في الحقيقة يغترف كل منهم من خيرات الوطن 

كان ) العهد اآلتي (فى ديواني األخير  " :يقول أمل دنقل موضحا ذلك ! والحرب
. التاريخ خليفة لكل الديوان، فتقسيم الديوان إلى إصحاحات هو شكل مستعار من التوراة

أردت به أن أوجد صلة ما بين التصور الديني للكون، والصراع اإلنساني، وبين 
، الثورة التصور الثوري للصراع المعاصر، باإلضافة إلى أنني أردت أن أؤكد صدق 

التي تعني كالما ال يأتيه الباطل من " اإلصحاح"باستخدام كلمة ، وحقها الذي ال ينازع 
كان الديوان منذ بدايته تتضح فيه مقدرة أمل دنقل على  )٢(" . بين يديه أو من خلفه

معالجة األمور، بلفت النظر إلى سلبيات المجتمع، فليست مهمته أن يطرح الحلول، 
  ! ينبه، وهيهات أن ينتبه أحدوإنما يكفيه أن

، إلى عناوين قصائد الديوان التي شُكلت عناوينها من التراث التوراتي،    وحين النظر 
      )  أغنية الكعكة الحجرية (  سفر الخروج – سفر التكوين –صالة  ( :نجدها كالتالي

تراث وتبقى قصيدة العشاء األخير التي شكلت من ال)   مزامير– سفر ألف دال –

                                         
   .٢٥ ص ،م١٩٩٢ الطبعة األولى ، دار سعاد الصباح بالكويت، الجنوبي: عبلة الرويني)١(
 أحمد الصحفي مع وينظر حديث أمل     ، مرجع سابق  ، األثر التوراتي في شعر أمل دنقل      : هبة سمير عكروش   )٢(

   .٢٥/٩/١٩٧٢ ،٢٣١١ عدد اليوسف روز بمجلة.. هريدي سطالبا عبد



– 

  )٣٩٥٢(

التوراتي اإلنجيلي، لكنها لم تلحق بهذا الديوان ؛  ألن أمل يعتبرها من العهد القديم ال 
    ٠اآلتي 

سفر : "استعار مفاتيح الكتاب المقدس في العناوين"    ويالحظ هنا  أن الشاعر قد 
، باإلضافة "إصحاحات"،وفي تقسيم القصائد إلى "المزامير"، "سفر الخروج"، "التكوين

 استحضار اللغة الدينية في الصلوات واألدعية، لكنه لم يستسلم لشكلها المعروف، إلى
والعملية برمتها تسمى . بل راح يضيف إليها، ويحور فيها، بحيث تغدو مالئمة لغاياته

     )١(. )لمعارضة(عند أهل األدب بـ
على كل التوراتي الذي يتحدث عن الخلق معلقاً ) سفر التكوين(  ففي معارضته لنص 

" سفر التكوين الدنقلي"، ستتحور العبارة في "ورأى الرب أن ذلك حسن: "مرحلة باآلتي
 "!!ورأى الرب ذلك غير حسن: "لتصبح

، "أبانا الذي في السماوات: "فالصالة التي تقول. نشاهد اللعبة ذاتها" صالة" وفي قصيدة 
دة، تجعل من القوة القمعية  في لغة تهكمية فري،"أبانا الذي في المباحث"ستتحول إلى 

األمنية مطلقة الشر. 
نحويا  من جملة اسمية ، فإنه تشكل في بنيتها التركيبية )٢( )سفر التكوين (   قصيدة 

وكلمة ، لمبتدأ محذوف تقديره هذا ، تتألف من كلمة سفر وهى خبر معرف باإلضافة 
 ويخرجه من مطلق التنكير ، جاءت مضافا إليه ليقيد السفر بالتكوين فقط التيالتكوين 

   ٠إلى جمالية التخصيص
 التوراتيفسفر التكوين الدنقلى هو معارضة  لسفر التكوين ،    أما عن البنية الداللية 

 حيث يروي قصه ،حيث  تبدأ أحداثه مع بدء الخليقة، الذى هو  أول أسفار التوراة 
الم واإلنسانية والشعب ألنه يصف بدأ الع، وسمى سفر التكوين بهذا االسم ، الخلق 

اختيار الشاعر لمصطلح الكتاب كعنوان محوري أولي، و،  )٣( المختار بشكل خاص
ينبع من المعنى الرمزي، الذي يمثله مفهوم الكتاب على المستوى الثقافي الديني 

                                         
 تقرير بجريدة أخبار األدب على النت نشر بتـاريخ         ، أمل دنقل في عيون التشكيليين     :  د حنان موسى    : ينظر )١(
٩:٥٧:٤٤ ٧/٢٣/٢٠١٦ AM.   
   .٢٦٧ ص ، األعمال الكاملة:  أمل دنقل)٢(
 : وينظر .٣٤ ص ، فريق الكنوز القبطية،     ) سفر التكوين     (.المقدس الكتاب تفسير نجيب جرجس،        : ينظر )٣(

األولى، ترجمـة    العصور في المسيحية النصوص سلسلة ،، كتاب عظات على سفر التكوين     وريجينوسأ العالمة
   .م٢٠١٥ طبعة أولى . بالقاهرةاالبائي للتراث بانارين مركز ،مريم أشرف سيدهم وآخرين



 

 )٣٩٥٣(

واألدبي، ما يجعل العنوان يحيل من خالل هذا التناص، الذي يقيمه مع المرجعية 
  .عية خارجية، يستمد منها بعضا من قيمته الرمزية واألدبية الخاصةالدينية، على مرج

العهد ( المعبرة عن عنوان الديوان كله هي     ومن المالحظ أن قصيدة سفر التكوين 
وكل إصحاح يعبر عن ، حيث تبنى من إصحاحات كسفر التكوين فى التوراة ، )اآلتى 

والعدل والمساواة واقتالع ،  ب والعدل فهو يحلم بالح٠لشيوعية أحالم أمل الطوبائية ا
وقد تالشى الحلم وتحطم قبل أن ، إال أن كل ذلك لم يكن ، جذور الظلم بالريح العاتية 

 )١( )ورأى الرب ذلك غير حسن(الالزمة ولذلك يكرر أمل نهاية كل إصحاح هذه ، يبدأ 
   )٢() أنه حسنورأى اهللا النور( سفر الخروج في تناص وتحوير للعبارة التوراتية في

تتكون بنيتها النحوية من مضاف   )٣( )الكعكة الحجرية ( قصيدة سفر الخروج 
وأما بنية  القصيدة ، وشبه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا ،  ومضاف إليه 

  هو أحد أسفار العهد :و سفر الخروج ، التوراتي معارضة لسفر الخروج فهيالداللية 
 ،  )٤( حله الشعب اليهودي وخروجهم من مصر بقياده موسىيتحدث عن ر،  القديم 

وسمى أمل دنقل هذه القصيدة بالذات بسفر الخروج ؛ ألنه عبر بها عن خروج الطلبة 
 طالب ١٥٠٠بعد اعتقال م ١٩٧٢إلى ميدان التحرير بمظاهرات وثورة عارمة  عام 

هجها الرئيس الراحل التي انت "،الالسلم و الالحرب "على خلفية اعتراضهم على حالة 
  وأما عن تسميتها الكعكة ،)٥(م ١٩٧٣أنور السادات قبل قيام حرب أكتوبر عام 

 من قاعدة النصب التذكاري  استلهم ذلك العنواندنقلفأغلب النقاد يرون أن ،الحجرية 
ولم تكن جدرانه ارتفعت بعد ، الذي كانت تباشر الحكومة المصرية حينها في إقامته 

  ٠المتظاهرون في ميدان التحريرعندما تجمع 
 الكعكة أغنية ( العنوان لهذا اختياره من الحقيقية أمل مقصدية أن :"ويرى بعض النقاد

 أمام يهتف البعض بعضه حول ألتف الذي الغفير الجمع ذلك على تؤشر ) الحجرية
                                         

   .٢٧١ ،٢٧٠، ٢٦٩ ص ، األعمال الكاملة: أمل دنقل)١(
  .٤ آية ،سفر التكوين، اإلصحاح األول) العهد القديم (  الكتاب المقدس )٢(
   .٢٧٤ ص ، األعمال الكاملة: أمل دنقل)٣(
 باسـيم  بولس بموافقة المؤلفين من مجموعة التوراة، أو الشريعة أسفار المسيحية، المعرفة موسوعة : ينظر )٤(

  ٥ص ،١٩٩٠ بيروت أولى، طبعة شرق،الم دار لبنان، في البابوي النائب
 ،م١٩٧٢ – ٦٨ المصرية الطالبية الحركة من خبرات : أحمد حسن  : ينظر ١٩٧٢ حركة الطالب عام      عن   )٥(

-https://revsoc.me/students/khbrt-mn-lhrk-ltlby م   ٢٠١٢ مـارس  ١١ األحـد  ،موقع االشتراكي 
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– 

  )٣٩٥٤(

 تحمل بجملة – اليهود من بدال الشعب لصدور أسلحتهم يصوبون الذين - السلطة جنود
           يمكن ال التي الحجرية كالكعكة التفوا هكذا ، "مصر يا اصحي " وهي قوية اللةد
 في دنقل ألمل آخر نص يفسره ما وهذا  )١( " ،بسهولة تتكسر أن – لطبيعتها نظراً –

 :يقول ، )نوح ابن مع خاصة مقابلة ( قصيدة
 وقفنا الذين نحن – المجد ولنا

  )أسماءنا اهللا طمس وقد(
 ..الدمار ىنتحد

 يموت ال جبل إلى ونأوي
 ! )الشعب يسمونه( 

 ..الفرار نأبى
  )٢(  !النزوح ونأبى

 فإذا كانت الكعكة المعروفة تنكسر بسهولة إال أن هذا ،فالكعكة هنا تدل على المقاومة
   .التجمع المقاوم الملتف كان كعكة ولكنها حجرية تأبى الكسر والتفرق

 هذه القصيدة ال يستنسخ فيوأمل ، ج من ستة إصحاحات    وتتكون قصيدة سفر الخرو
يأخذ من الكتب السماوية ، بل يجسده من خالل شعره ورؤيته الخاصة للعالم  ، الماضي

   .)٣( لكن ذلك يتم وفق رؤيته هو، ما يعينه على بناء قصيدته 
هير  حركت الجماالتي،     وتعد هذه القصيدة من أعظم ما كتب من القصائد السياسية

وقد نشر أمل ،  المظاهرات العارمة فيوكانت تلقى ، الرافضة لسياسات قوى القمع 
 التي كان يصدرها  )٤( »سنابل« في مجلة ،م١٩٧٢هذه القصيدة  في العام نفسه، 

الشاعر محمد عفيفي مطر، تحت رعاية إبراهيم بغدادي محافظ كفر الشيخ، وقد تسبب 
ك بسبب التعاطف الكامل الذي أبدته القصيدة مع نشر القصيدة في إغالق المجلة، وذل

الطالب المتمردين، وموقفها الحدّي الذي يتجه باإلدانة الكاملة للقوة الغاشمة التي تولّت 
فض االعتصام بقوة السالح، وهو األمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا من الطالب 
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 )٣٩٥٥(

التي ، واقفهم البطولية الثائرين الذين كان من حقهم أن يمجد شعر التمرد السياسي م
  . كانت تهدف إلى تحرير الوطن والمواطن على السواء

فهو يتكون من حيث البنية التركيبية من مضاف ، )١( أما  قصيدة سفر ألف دال   
ويالحظ أن المضاف كلمة سفر نكرة وقد عرفت  باإلضافة لبعض ،  ومضاف إليه  

فالمضاف إليه ،  مسبق عنها معرفي أذهان القراء مخزون في ال يوجد التياألحرف 
حين نعرف أن ألف دال هو ، وداللة العنوان  تتضح ، فقط  حروف هجائية ألف دال 

ويالحظ أن هذه القصيدة السفر لم تأخذ من ، اختصار األحرف األولى ألمل دنقل 
 يالداللأما الجامع ،  تقسيمها إلى إصحاحات عشرفي، التوراة شيئا إال الطريقة الشكلية 

رصدتها عدسة ، لهذه اإلصحاحات فهو  عبارة عن صور فاجعة من الحياة والمجتمع 
   ٠أمل دنقل 

 ، التوراتي المتأثرة بالتراث اآلتي لتختم قصائد العهد  )٢( وتأتى أخيرا قصيدة مزامير  
تعرب خبرا  ، بشيءوبنية القصيدة عبارة كلمة نكرة  غير موصوفة وال مخصصة 

 عبارة عن معارضة لمزامير  داود فهيوأما البنية الداللية ، ره هذه لمبتدأ محذوف تقدي
كتب ،  كانت عبارة عن  أناشيد تسبيح هللا وتمجيد له  بطريقه شعرية التي، التوراتية 

ويحظى سفر المزامير بصفة أخص عند الشعراء باالهتمام األكبر فهو ، داوود أغلبها 
ليه السالم في جانب األدعية والتسبيح يشتمل على أروع ما أثر عن النبي داود ع

وغيرها من األساليب التي تمكن اإلنسان من التقرب من اهللا بتضرع وخشية، فهي 
تؤسس جوا روحانيا قريبا من جو المتصوفة لحظة الوجد الصوفي، ويعد هذا السفر 

  اختلفت،أكبر األسفار التوارتية على اإلطالق بحيث يشتمل على مائة وخمسين مزمورا
 ، سليمان،من حيث الطول، كما اختلف مؤلفوها إذ اشترك في وضعها كل من داود

  ٠ وإيثان االزاحي، وبني قورح،وآساف
التي تضم ثمانية مزامير متتابعة، من بين قصائد ديوانه » مزامير«    إن قصيدته 

يفضي بنا أفقها الشعري إلى هذا الفضاء الممتلئ بالشجن والشجى، » العهد اآلتي«
ألسى والتأسي، بعناق الحاضر واستشراف القادم، بانخالع القلب والبحث عن دفء با

إنها .مشدود ال يرحل وال يفارق» يقين«مفتقد، بالضياع الواعي الذي يتنفس في عروق 
الحية، المتمردة، الغنية بظاللها وألوانها، بشموخها وانكساراتها، » أمل«صورة 
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– 

  )٣٩٥٦(

نة يعشقها ويعشق من خاللها البحر، وهي وحيدة بطموحها وخفوت نبرتها، في قلب مدي
مثله، أو هو متوحد مثلها، تلك هي اإلسكندرية، التي ارتبط بها وهج شبابه، وانغرزت 
عميقًا في لوحات الذكرى واالسترجاع، كلما عاد إلى مخزون من وميض تلك السنوات، 

وجد، بحثًا عن دفء التي اعتصرته برودتها، وكان هو يجاهد دوما بين حمية الرعد وال
  ٠القلب، وكساٍء الثنين عاريين

   )١(العشاء األخير  
 وصفة مخصصة لهذا ،     تأتى قصيدة العشاء األخير  ببنية تركيبية عبارة عن مبتدأ

وتأتى بنيتها الداللية معارضة للعشاء ، وخبر  المبتدأ محذوف ،العشاء  بأنه األخير 
، جيل األربعة أن المسيح احتفل بعيد الفصح اليهودياألخير التوراتى حيث  تذكر األنا

و ، أثناء العشاء يكسر المسيح الخبز ، و تناول العشاء األخير مع تالميذه قبل أن يموت 
، و يشربوا دمه فهو يستشعر النهاية ، يناول تالميذه الخمر طالبا منهم أن يأكلوا جسده 

جاء في متى قول ،  ونه و يسلمه لليهودو يتنبأ بأن أحد تالميذه سيخ، و يتصفح الوجوه 
الْحقَّ «:وِفيما هم يْأكُلُون قَاَل. ولَما كَان الْمساء اتَّكََأ مع االثْنَي عشَر:" المسيح لتالميذه

ِني: َأقُوُل لَكُملِّمسي ا ِمنْكُماِحدو اِحٍد ِم. »ِإنَأ كُلُّ وتَدابا، وِزنُوا ِجدفَحقُوُل لَهي مْل َأنَا «:نْهه
 وفى  )٢( ! "الَِّذي يغِْمس يده مِعي ِفي الصحفَِة هو يسلِّمِني«: فََأجاب وقَاَل» هو يارب؟
أخذ يسوع ، وهم يأكلون ،  العشاء األخير قبل القبض عليه فيوكان  " :إنجيل متى

وأخذ  ، جسديهذا هو ،  خذوا وكلوا وقال، الخبز وبارك وكسر وأعطى التالميذ 
 يسفك للعهد الذي اشربوا منه كلكم ؛ ألن هذا هو دمى :قائال، الكأس وشكر وأعطاهم 

أن " العشاء األخير" حاول دنقل في قصيدة   )٣(."  يسفك من أجل كثيرينالذي، الجديد 
ء األخير يعيد قصة العشاء األخير للمسيح إلى أصولها األولى الفرعونية وهى العشا

 قتل فيها يقول أمل دنقل في مقابله التي عندما دعاه ست إلى الوليمة ،ألوزوريس
الذي ، " العشاء األخير"احتل التاريخ الفرعوني مساحة كبيرة من قصيدة  ":صحفيه

حاولت فيها أن أعيد قصة العشاء األخير للمسيح إلى أصولها األولى وهى العشاء 
    )٤(  ". قتل فيهالتيعاه ست إلى الوليمة عندما د، األخير ألورزوريس 

                                         
   .١٧٢ ص ، العشاء األخير: أمل دنقل)١(
   . )٢٦ – ٢٠آيه (  متى )٢(
   .٢٦ : متى)٣(
   .م٢٥/٩/١٩٧٢ ٢٣١١ عدد اليوسف روز بمجلة  .يهريد الباسط عبد أحمد الصحفي مع حديثة )٤(



 

 )٣٩٥٧(

في قصيدة العشاء األخير ألمل دنقل هناك منظومة أسطورية يشتغل عليها      
يقول   ٠ إيزيس، المسيح، يوسف زليخا، العزيز،أحمس، وأوزوريس: " تبدأ من،الشاعر

ن حياة وقد أول شعراؤنا المحدثون هذا الملمح م " :أستاذنا الدكتور على عشرى زايد
فإن فكرته أو مبدأه يعيش ، فاعتبروا أن كل من يقضى فى سبيل فكرة أو مبدأ، المسيح 

وكما بعث ، ودمه شرابا لهم ، كما كان جسد المسيح طعاما لتالميذه ، من خالل موته 
   )١(." المسيح من الموت

العشاء  (وهو) العنوان(حضر الشَّاعر الستدعاء القناع األسطوري ِمن البدء        
 ألخيه الملك  )٢( )ست(في إشارة دالة على ما كان من شأن الوليمة التي أعدها ) األخير

 الذي نام فيه بعد أن جربه الجميع ،وقد جهز تابوتاً على قياس أخيه ،  )٣( )أوزوريس(
م فأحكم إغالقه عليه ورماه في النيل بمساعدة أعوانه الذين أشار الشَّاعر إليه، قبله 

 لم – كما في األسطورة – لكن بطل األسطورة .)وأحاط الحرس األسود بي(بـقوله 
 وفي هذا ،يكن مدركاً لما يخطَّطُ له ؛ أما الشَّاعر فيفصح عن إحاطته بالدسائس والمكائد

 " :ولقد حدد نمط شعوره بداية بقوله. .إيحاء بتفشي هذه الرذائل حتى غدت أمراً بيناً
والفرق الحالي شاسع بين المصافحة " واسيت القمر " : ثم عاد ليقول"صافحت القمر 

الذي جعل منه ،  مما يؤكد تمدد المؤامرة التي كشفتها نظرته في وجه أخيه ،والمواساة
 فاستدعاؤه ، وائٍد لمستقبلها، ومكبٍل لحاضرها،رمزاً لكلِّ حاكم متآمٍر على تاريخ أمته

فالشاعر " ة الشُّعورية الداعمة للتَّجربة الشِّعرية كان رهناً بما اقتضته ضرورة الحال
 ولذلك  فقد ،)٤( "يتصرف في الرمز أو األسطورة بحسب ما تتطلبه تجربته الشعرية 

   . الذي أصبح وجوده مباحاً لكلِّ طاغية غادر،اتخذ من نفسه رمزاً للشعب المتَآمِر عليه

                                         
 استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكـر العربـي             : دكتور على عشري زايد    )١(

   . وما بعدها٨٢ ص ،م١٩٩٧هــــ ١٤١٧ ،بالقاهرة
 ايـزيس  أسـطورة  في الشرف أعضاء أهم من كان القدماء المصريين عند الشر إله هو ست اإلله أو ست )٢(

  .حورس يد على وقُِتَل نفتيس من تزوج الشر اله أصبح ولذلك أوزوريس قتل يالذ فهو وأوزوريس
 المقدس التاسوع آلهة من المصريين، قدماء عند الموتى محكمة رئيس هو و الحساب و البعث إله أوزوريس   )٣(

  . المصرية األسطورة حسب. القديمة المصرية الديانة في الرئيسي
 ط.د – دمشق – العرب الكتاب اتحاد منشورات ،الحر العربي الشعر رواد ندع الشعر مفهوم :عالق فاتح. د )٤(
  . ٢٦٩ ص ، م٢٠٠٨/ 



– 

  )٣٩٥٨(

     اإلسالمي العربي  التراث :ثانيا
 العربي شكل أمل دنقل الكثير من عناوين قصائده من مفردات شخصيات التاريخ       

ما بين شخصيات إسالمية بارزة لعبت دورا  ، تنوعت هذه الشخصيات  ، واإلسالمي
وشخصيات شغلت  ، األشعري موسى كأبي،  فترات حاسمة من تاريخ األمة فيللصلح 

وشخصيات القادة األبطال  ، المتنبيكشخصية  ، العربيالدنيا قديما وحديثا بالشعر 
   ٠كصالح الدين وعبد الرحمن الداخل 

   األشعريأبو موسى  
وذلك ،     اتخذ شاعرنا  أبا موسى األشعري قناعا ليعبر به عن التجربة المعاصرة 

تتكون بنية العنوان من ،  )١(  )األشعريحديث خاص مع أبى موسى (  قصيدته في
وجار ومجرور  يدلنا على من كان ،    تخصص الحديثوصفة، خبر لمبتدأ محذوف 

 عبارة عن مقابلة تبدو صحفية فهي، أما عن البنية الداللية للعنوان ، معه هذا الحوار 
وربما تأثر أمل بكثرة األحاديث ، بدليل قوله حديث خاص ،  برنامج ما فيأو إذاعية  

وخصوصا أن القصيدة كتبت ، رة  تلك الفتفي البرامج اإلذاعية والتلفازية فيالسياسية 
هذا الحديث كان مع أبى موسى ، م ١٩٦٧وتحديدا مارس  ، ٦٧قبل حرب حزيران 

 شارك فيها أبو موسى التي حيث استدعى أمل قضية التحكيم المشهورة األشعري،
كما تزعم ،  اهللا عنهما رضيبين على ومعاوية ،  اهللا عنهما رضيوعمرو بن العاص 
  .اريخيةبعض الروايات الت

نجد أن ثمة انزياحا حادثا بين داللة ،    وحين ننظر إلى عالقة العنوان بالقصيدة 
حين انتقلنا من النص المصغر ، حيث كُسر توقعنا ، العنوان األفقية ورأسية القصيدة 

حيث لم نجد ال حديثا وال غيره بين الشاعر  )القصيدة (إلى النص األكبر ) العنوان (
تخللها ،  والمعاصر الماضي بل لقطات معاصرة من هنا وهناك بين ،وبين أبى موسى 

 فيوقد نجح الشاعر من استحضار شخصية أبى موسى ، مونولوج أحادى ألبى موسى 
فأبو موسى المعاصر ،  كل العصور فيوانتفاء الضمير ، إبراز سيطرة األنانية والجبن 

 إال أن من توجه إليهم ، يشق طريقه بإرادتهكيأراد أن يعيد إلى اإلنسان حريته  ؛ 
وهكذا يدين الشاعر على لسان أبى موسى ، رفضوا الخروج عن دائرة العبودية 

   .خضوع اإلنسان للذل وخنوعه

                                         
   .١٨٠ ص ، األعمال الكاملة:أمل دنقل)١(



 

 )٣٩٥٩(

آثر الذل ؛ لذا تطهر هو ) السلطة والشعب (    ولما رأى الشاعر أن المجموع كله 
 حين أراد األشعريهكذا باءت محاولة و،  واغتسل من عادات الناس وتقاليدهم الزائفة 

ويكون جوع  ويكون  (:وبشر بالهزيمة قبل مجيئها حيث قال، تغيير الناس بالفشل 
   )١( ).جوع

   المتنبي
لكن البعد " ،  بالدالالت وتعدد أبعادها المتنبي    على الرغم من غنى شخصية 

ذابا لشعرائنا الذين  كان أكثرها اجتالمتنبي بالذات من بين أبعاد شخصية السياسي
 تجربة الشاعر في عن كثير من الجوانب السياسية ،حاولوا أن يعبروا من خالله

 من كافور وحملوه الكثير من المتنبي وقد استغل هؤالء الشعراء موقف ٠  )٢( المعاصر
   . الدالالت السياسية

ة عن خبر عبار)  مصر في المتنبيمن مذكرات (     تأتى البنية التركيبية لقصيدة 
والبنية الداللية ،  والمبتدأ محذوف تقديره هذه  ،   المتنبينكرة مسند لعلم مشهور هو 

، ومذكرات تعنى ما يسجله الشخص من سير حياتية ذاتية ، عبارة عن من التبعيضية 
   ٠ ١٩٦٧وحدد زمانها بعد نكسة ،  مصر فيوحدد مكان هذه المذكرات 
يعرى من خالل توظيفه ) كرات المتنبى فى مصر من مذ(    فالشاعر أمل دنقل فى 

 تحاول أن تغطى ضعفها التي، لهذا الموقف حقيقة بعض القوى الضعيفة المهزومة 
 صنع أمجاد حقيقية فيوإخفاقها ،  الداخل فيأمام العدو بممارسة السلطان على رعاياها 

    )٣( ٠باختالق أمجاد دعائية زائفة على ألسنة الشعراء، بكفاحها وصمودها 
واحتقاره لكافور ،  كشاعريته المتنبي هذه القصيدة بعض صفات في    يستعير الشاعر 

كرحلته إلى مصر والتحاقه ، ويستعير بعض أحداث حياته ، مع اضطراره لمدحه 
 ليعبر من – مع بعض تحوير – المتنبيوأخيرا يستعير بعض أبيات ، ببالط كافور 
من تغن بأمجادها ،  بالقهر على أصحاب الكلمة  عما تفرضه السلطة،خالل ذلك كله

، وعن إحساس هؤالء المقهورين باالزدراء لهذه السلطة الساقطة المهزومة ، الزائفة 
وحلم أولئك المقهورين ،  تدارى سقوطها وهزيمتها بلون من التنمر على الرعية التي

                                         
   .١٨٥ ص ، األعمال الشعرية الكاملة: أمل دنقل)١(
األعلى للثقافة،   المجلس   ، مجموعة من الباحثين   ،سلسلة أبحاث المؤتمرات  ، اإلنجاز والقيمة  : أمل دنقل  : ينظر )٢(

  .١٢٤ ص ، م٢٠٠٩القاهرة 
   .١٣٩ ص ، استدعاء الشخصيات التراثية: علي عشري زايد)٣(



– 

  )٣٩٦٠(

 الحمدانيسيف الدولة  ب– غفوته في –بواقع أكثر نبال وعدالة وعزة ؛ فأبو الطيب يحلم 
ولكنه يصحو من ، ورمز الرجولة الباسلة ، رمز القائد المسلم  الشجاع والمنتصر  

   )١( .غفوته ليصطدم بالواقع الكئيب الذليل المثير للسخرية األليمة
  أبو نواس
تبنى تركيبا من خبر عبارة عن اسم مجرور  )٢( )من أوراق أبى نواس (    قصيدة 

، و المبتدأ محذوف تقديره هذه ،  التاريخ في هو علم مشهور شعريا مسند لمضاف إليه
وأوراق جمع ورقة وتعنى ،  عبارة عن من التبعيضية فهيوأما البنية الداللية األفقية 

 العربيوأبو نواس ذلك الشاعر ، أو لقطات ذاكراتية مر بها الشاعر ، محطات حياة 
   ٠ اشتهر بالمجون الذيالمشهور 

 عانى الذيالرافض ، مل  دنقل إلى شخصية أبى نواس ذلك الشاعر      عمد أ
،  السجن لشعر فاسق قاله فيوقد قيل إنه مات ، وانكسار الحلم والتذبذب ، الحرمان 

،  سيستغلها التيمحافظا على الداللة  ، الشيء هذه النقطة بعض فيوحور أمل دنقل 
ر بها عن فضيلة انتهاك قول الشعر ليعب،  تعنى بدخول الشاعر السجن لشعر قاله والتي

ويكسب أمل دنقل ، فالشعر ممثل لفرحة الحياة ولكن السلطة الغاشمة له بالمرصاد ، 
 فيعموما ، تتجاوز اإلقرار بعبثية الشعر إلى عبثية الكلمة ، هذه النقطة دالالت أعمق 

نا من  عصرفي،  عجز الكلمة فيتنحصر ، فتتخذ الصورة داللة حديثة ، هذا العصر 
 . التغيير

  صالح الدين 
وشكل منه عنوان   ، األيوبي     استدعى أمل دنقل شخصية البطل صالح الدين 

ولقد وجدنا البنية ،   )٣( ) على قبر صالح الدين تاريخيخطاب غير  (:قصيدته
  وشبه . خبر  لمبتدأ محذوف  تقديره هذا:  خطاب:فيالتركيبية األفقية للعنوان تتمثل 

  . تخصيص الخبر بعدم التاريخيةفيوهذا النعت ساعد ،  نعت تاريخي، غير :الجملة
 :  وأما البنية الداللية للعنوان. مضاف إليه:  وصالح الدين، جار ومجرور:على قبر
 ،َأو مشِْكلَةٌ ويكُون حكْماً بيناً، وهو  كَالَم تُوضح ِبِه قَِضيةٌ معلَّقَةٌ  ،  خطاب فيفتتمثل 

 :تاريخيوغير "، ) ٢٠ص آية  سورة ) (وآتَينَاه الِحكْمةَ وفَصَل الِْخطَاِب  ( :قال تعالى

                                         
   .١٣٩ ص ، السابق)١(
   .٣٠٨  ص، األعمال الكاملة: أمل دنقل)٢(
   .٣٩٧ األعمال الكاملة، ص : أمل دنقل)٣(



 

 )٣٩٦١(

رد فعل رافض لهذا ) غير(و ، للماضييدل على أن هذا الخطاب موجه للحاضر ال 
يمثالن رفضا : صالح الدين والقبر، وعلى قبر صالح الدين . التاريخ لدى الشاعر

ليس ، فأمل يرى أن التكامل إلثبات الوجود، للبطل الفرد ، ر مطلقا في خيال الشاع
  )١(. " وإنما هو التواجد الجماعي لتحقيق الغاية، شخصا وال مؤسسة مهما كانت 

يتضح أن العنوان حقق ما يصبو إليه  ،    وعن عالقة العنوان بالقصيدة دالليا  
 العربية شديدة لعقلية فأمل دنقل يريد إحداث هز، من بث خطاب معاصر ، الشاعر 

 لهذا واالستسالم والذوبان والركون والدعة ي أمجاد التراث حتى التماهفيالمنغمسة 
ولذا كان هذا الخطاب ،  نحو تحقيق أسباب النصر حقيقيدون تقدم ، التراث وحده 

ليعلنها أمل للمتمسكين باألهداب والمنتظرين لصالح الدين ، على قبر صالح الدين 
فصالح الدين أرم وعليهم البحث عن انبعاث ، ن ها هو قبر صالح الدين أ، منقذا 

 يبين تفاهة أحالم ولكي، وأحالم واهية ، ال يتوسل بأهداب زائفة  ، ذاتيحاضر 
ها أنْتَ تَستَرِخي (  أن  :يوضح لهم من السطر األول، المغرمين بذلك البطل المقبور 

 تراقص الموتى  على الذي البدائي أيها الطبل يا/  فوداعا يا صالح الدين  ..أِخيرا
  )٢( ).يا قارب الفلين/ إيقاعه المجنون 

  )  عبد الرحمن الداخل( صقر قريش 
 "صقر قريش" الشاعر أمل دنقل رمز يستحضر )٣( "بكائية لصقر قريش" قصيدة في    

)  هـ ١٧٣ ـ ١١٣(  عبد الرحمن الداخل العربي ُأطلق على الفارس الذيذلك اللقب 
 دمشق، وتتشكل في األندلس بعد سقوط الخالفة األموية في أسس دولة األمويين الذي

 جار : لصقر قريش.اسم نكرة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه،  بكائية:بنية العنوان من
والجار والمجرور والمضاف إليه قد تحدد بهم لمن ، ومجرور مسند لقريش باإلضافة 

   .توجه إليه البكائية
، وهى اسم مؤنَّث منسوب إلى بكاء ، والبنية الداللية للعنوان عبارة عن كلمة بكائية   

 في يبكيه الشاعر أمل دنقل الذيوصقر قريش المجنح ،  مرثية أو قصيدة باكية :وتعنى
 اتخذت منه الجيوش العربية الذي القديم العربيهذه القصيدة هو رمز المحارب 

                                         
صحيفة القدس العربي على النـت      ،  الدين صالح قبر على تاريخي غير خطاب: دنقل أمل قصيدة في قراءة )١(

   .م٢٠١١    - مارس - ١٠بتاريخ 
   .٣٩٧ ص ، األعمال الكاملة)٢(
   .٤٠٠ ص ، األعمال الكاملة)٣(



– 

  )٣٩٦٢(

مهانا " صقر قريش" العرب المعاصرين أصبح إخفاقاتكثرة المعاصرة شعارا لها، ومن 
 :مصلوبا على الرايات العربية يسأل عن شربة ماء

ال يرفع الجند سوى كوب .. " / اسقنى"ـ /    أنت ذا باِق على الرايات مصلوبا مباحا 
ا مثلم/ اشربه عذبا وقراحا/ هاك الشراب النبوى . " / اسقنى"ـ !/ ما زال يسفح ٠٠دِم

   )١(. والماشون فى أنشودة الفقر المسلح... / يشربه الباكون
، معبرا عن موضوعها أيما تعبير ) بكائية لصقر قريش ( :    لقد كان عنوان القصيدة

 بدايتها نرى أن مفعول صقر ففي، فالقصيدة عبارة عن بكاء ونزف من بدأها لختامها 
وفى نهاية القصيدة   بعد أن رأى ،  وما عاد ينفع يجديما عاد ، قريش انتهى وخمد 

المصلوب " صقر قرش "  توجه لالتيوصور الشاعر أمل دنقل اٍالهانات المستمرة 
سنّة /  عم صباحا /  عم صباحا أيها الصقر المجنّح  (: قال له، على الرايات العربية

 / قبل أن أصبح ـ مثل الصقِر ـ / فمتى يقبل موتى /  تمضى وأخرى سوف تأتى 
 تكون لكي استدعاء الموت ؛ في الذات هنا اجتاحتها الرغبة  )٢(. ) صقرا مستباحا

 ملئ ، واقع معاصرفي ، المهانالعربي تفصل بينها وبين تاريخها التيالنهاية 
 تنظرها ذات التيباٍالنكسارات والهزائم، فالموت بهذه الصورة هو رصاصة الرحمة 

   ٠الذات العربية، تراث الذات الجمعية الشاعر الفردية المشتبكة فى مصيرها ب
  )٣( سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس

 ، ) اآلتيالعهد (   وسط ديوان في) سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس (   تأتى قصيدة  
بالرغم من أن عنوان القصيدة ليس مشكال من  مفردات تراثية توراتية كغيره من و

نوان على هذا النحو   وسط تشكيل عناوين ديوان قصائد الديوان  إال أن تشكيل هذا الع
ذلك  ألن  أمل شكل ؛  داللي  المشكلة  من مفردات توراتية  له مغزى )اآلتيالعهد (

 ؛من مفردات عربية إسالمية) سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس ( وعنوانها هذه القصيدة 
 بنيته التركيبية في عنوانوال،  األثير إلى قلبه  اإلسالمي العربينظرا لشغفه بالتراث 

 اختاره الشعبيذلك العلم ،   هو سرحان ،من مبتدأ علم تتكون عبارة عن جملة اسمية 
 وفعل ،من ال النافية تتكون والخبر جملة منفية ، أمل ليشكل منه بنية العنوان والقصيدة 

يح ليخصص أنها مفات، مسند للقدس باإلضافة  ) مفاتيح (  ومفعول به ،وفاعل غائب

                                         
   .٤٠١ ص ، األعمال الكاملة)١(
   .٤٠٣ ،٤٠٢ ، األعمال الكاملة)٢(
  . ٢٨١ ص ، األعمال الكاملة)٣(



 

 )٣٩٦٣(

فسرحان من األسماء المشهورة شعبيا ، أما عن البنية الداللية األفقية للعنوان ، مقدسة 
فهو ، وذلك له داللة مقصودة ، يدل اسمه على التيهان والسهو ،  مصر وفلسطين في

  .وخاصة مفاتيح القدس،  ولذا من كان مثله ال يتسلم المفاتيح ؛غافل عن األمور الجسام 
ة من عنوانها بالصبغة التراثية اإلسالمية، إذ إن الشاعر يعيدنا إلى    والقصيدة موحي
 ، مفاتيح القدس في زمن القوة اإلسالمية والفتوح) رضي اهللا عنه(قصة استالم عمر 

يأبى أحد استالم هذه المفاتيح، ويأبى  ، الموسوم بالهزائم،إال أنه في هذا الزمن الحاضر
الذي يدل ) سرحان (يز العنوان هو اسم الشخص وما يم. أن يتحمل عناء هذه المهمة

 ، لتشير داللة استخدامه إلى عدم االنشغال؛ شاع استخدامه في مصر،على اسم عربي
 ، بما فيها غفلة هذا السرحان عن أمور وطنه،وعدم االهتمام والغفلة عن كافة األمور

   )١( .وعن التجهز للحصول على مفاتيح القدس
نجد الشاعر قد ، ية القصيدة  للتعرف عن عالقة العنوان بالبنية      وعند النظر إلى بن

لتكون إشارة واضحة من ) اإلصحاح ( قسمها إلى سبعة أقسام، عنون كل قسم منها بـ 
 وإلى قيامه بصنع كتابة مغايرة لما صنعه اليهود في التوراة؛ ،الشاعر إلى التوراة

 إلبداع هذه الكتابة؛  ويمزج الشاعر في فالشاعر يلجأ إلى المرجعية الدينية اإلسالمية
سرحان ال يتسلم مفاتيح ( ويالحظ أن العنوان ،  والحاضر الماضيهذه القصيدة  بين 

فالجامع لكل هذه األجزاء هو ، قد جمع شتات أقسام أو صحاح القصيدة السبعة ) القدس 
 من األبناء  تعانيه فلسطين من البعيد والقريبالذي) السرحان ( التيهان والشتات 

يكون يعقوب عليه السالم هو ) اإلصحاح األول ( فالقسم األول ،  واألهل قبل األعداء 
وال تخلع الثوب ، وتبيض عينها بالبكاء ،  عجوز تشم القميص فهي، المعادل للقدس 

كذلك  اتخذ الشاعر من سورة يوسف ، حتى يأتيها خبر عن فتاها حتى يجئ لها نبأ 
ته في النص، فكما آذى أخوة يوسف وأباه كذلك يؤذي اليهود مرجعا الستجالب قص

وفى ، القدس مع اصطبار القدس على هذه المصيبة كاصطبار يعقوب ـ عليه السالم ـ
فالثروات العربية ،  ضيع األرض الذي يتحدث الشاعر عن قناع النفط :الثانياإلصحاح 

هم يركنون إلى الدعة وجعلت،  أمة العرب فيكانت سبب التخاذل والطمع ، النفط 

                                         
 وكان متاحـا    -سيف ووليد شنار، وأمين دنقل، أمل شعر في القدس صورة :  دكتور محمد إبراهيم الخوجة     )١(

   /com.blogspot.research-academic://http٢٠٠٦/٠٨html.post-blog/على  



– 

  )٣٩٦٤(

من يجرؤ أن ( ومن منهم يستطيع أن ، فكيف لهم أن يحرروا القدس السليب ، والراحة 
    )١( )يضع الجرس األول فى عنق القط 

 وفى اإلصحاح ٠نجد فيروز تبكى تمزق لبنان الجريح  ،  )٢(   وفى اإلصحاح الثالث
 ٠ية ممزقة يعلوها اللون الداكن بالد عرب،  بالد زائفة فيالرابع يبحث عن أمل وحرية 

فيشير الشاعر إلى األحداث السياسية التي وقعت بعمان، عام ، وفى اإلصحاح الخامس 
 وهو في قصيدته ال يصرح  )٣(م وما كان فيها من اضطهاد لبعض الفلسطينيين،١٩٧٠

بذلك، وإنما يوحي بهذه األحداث من خالل مجموع األعمال التي كانت تقترف في حق 
 أي( ، ويشير إلى مضايقة حرس الملك حيث يفتش الحرس ثوب الخليفة ، بعض ال

فيما ( ،  القدس أي، وهو يسير إلى إيلياء  ) الفلسطيني الفدائي) ( عمر بن الخطاب 
   ٠عزف البيان  )  قصر الملك أي( وراء نوافذ بسمان ، يعلو 

، تحرير األرض المحتلة  يستعد لالذي الفدائي يشير إلى  )٤( وفى اإلصحاح السادس  
 :حيث يقول أمل" . فوق الزنادهيلتصبح يدها  ، الفدائي جسد في، هنا تتجسد القدس 

ويد اهللا تخلع عن جسد القدس ثوب / عندما أطلق النار كانت يد القدس فوق الزناد 
   .الحداد

رآن  متناصا مع الق: يقول فيه الشاعرالذي  )٥(  القصيدة باإلصحاح السابع    تنتهي
)  ليغفر الرصاص  يا كيسنجر /  ليغفر الرصاص من ذنبك ما تأخر (  :تناصا عكسيا

إن  أمل  شاعر يملك حس السياسي، ويتفوق عليه، وال يعتقد أن المفاوضات يمكن أن 
تقدم شيئا إلى القضية العربية؛ ولذلك يكتب ساخرا من البترول العربي ومن 

ليغفر : ( ه يخاطبه على هذا المنوال القويومن مبادرات كيسنجر، إن، المفاوضات 
  ! )الرصاص من ذنبك ما تأخر

عبر تعبيرا )  سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس(  وهكذا يتضح أن عنوان قصيدة أمل 
إال أن بنيتها ،  الشكل من إصحاحات توراتية فيكامال عن شتات القصيدة المكونة 

وجاء ،  القديم منه والمعاصر اإلسالمي يالعربالداللية كانت مشكلة من مفردات الواقع 
                                         

   .٢٨٢ ص :  األعمال الكاملة)١(
   .٢٨٢ ص ، األعمال الكاملة)٢(
م،  ٢٠١٧ ، دار الـساقي   ، فرصتنا األخيرة  ،الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين     : ءة عن هذه األحداث ينظر     للقرا )٣(

  .  غيوم فوق عمان:الفصل الثالث بعنوان
   .٢٨٤ ص ، األعمال الكاملة)٤(
   .٢٨٥ ص ، األعمال الكاملة)٥(



 

 )٣٩٦٥(

فسرحان هو ،  ) اإلصحاحات المتجاورة ( معبرا وجامعا لكل هذه األقسام ، العنوان 
  فكيف يحفظ أو يتسلم مفاتيح القدس ؟،  شغل بنفسه عن قضايا أمته الذي العربي

  قطر الندى
 تشكيل في ه   وظف أمل دنقل شخصية قطر الندى العروس التاريخية ابنة خماروي

 وتأتى بنية العنوان التركيبية عبارة  )١(  )الحداد يليق بقطر الندى( :بنية عنوان قصيدته
والجملة الفعلية تبدأ بالفعل يليق ،  تتكون من مبتدأ هو الحداد ،عن جملة اسمية كاملة

 والجار والمجرور، والفاعل  ضمير مستتر هو العائد على الحداد ، تلك الكلمة العامية 
وتأتى البنية الداللية ، أال وهى شخصية قطر الندى التاريخية ، يبين من يخصه الحداد 

حيث  ، ما تلبسه المرأة بعد وفاِة زوِجها "  تعنى التيعبارة عن كلمة الحداد مصدر حد  
لفعل المضارع  ايأتيثم ٠ حسب الْمناِطِق، وِإما سوداء، ِإما بيضاء، ِثياِب الحزِنترتدي
فمن ،  إذ كيف الحداد يليق العقلي تستحق وهنا قلب للمنطق ، يليق بمعنى:الشعبي

فيقولون هذا ،  الفرح في المناطق الشعبية أن كلمة يليق ال تستعمل إال فيالمعروف 
د صع بل ي، الشاعر بهذايكتفيثم ال ،  وهذه الفتاة تليق بهذا الفتى ،الفتى يليق بهذه الفتاة

إذ جعل الحداد يليق بأغنى شخصية تاريخية ،  لمائة وثمانين درجة ،وية كسر توقعنازا
   .بقطر الندى، 

الحداد :( ومن هنا يتضح أن الشاعر قد خالف الداللة التراثية للقصة بداية من العنوان
) الحداد يليق بالكترا: (الذي يحملنا قسرا إلى مسرحية يوجين أونيل) يليق بقطر الندى 

 عودة – المطارد –العودة  ( : تتفق مع مسرحية أسخيليوس في تقسيمها الثالثيالتي
   . )٢() الروح 

 كما يكشف عمق ،يشكِّل مدخالً لفهم مقاصد الشَّاعر)  م١٩٦٩( إن زمن كتابة القصيدة 
لقد شكَّلت ظاهرة . في نفوس الشُّعراء) الهزيمة(األثر النفسي الذي تركته النكسة 

 داالً على الغليان الذي يستعر أواره – كما في مجمل النَّص – هذا المقطع التِّكرار في
  .في نفس الشَّاعر

 أهمية – سلباً أو إيجاباً –  تشكِّل الشَّخصيات التَّاريخية ذات األثر الفاعل في التَّاريخ 
عالية لخيال الشَّاعر المبدع بما تمنحه من دالالت يصعب الوصول إليها لوال وجود 

                                         
   .٢٠١ ص ،  األعمال الكاملة)١(
 وقصيدة الحداد يليق بقطـر      ،يدة شباك وفيقة لبدر شاكر السياب      دراسة موازنة بين قص    :  شذى خلف حسين    )٢(

   .٢٥١ ص .١٠١  عدد ، الجامعة المستنصرية،  مجلة كلية اآلداب،الندى ألمل دنقل



– 

  )٣٩٦٦(

 ولقد عمد  )١( ءات تربط بينها وبين مرموزها تجعلها غير غريبة عن زمن القراءة إيحا
إلحداها ليقينه أنَّها ستغني تجربته عن التَّصريح المباشر، دون أن ) أمل دنقل(الشَّاعر 

 وفي متن قيمتها ،تُفِْقد ألفاظه ومعانيه مراميها الكامنة خلف القيمة التَّاريخية للشَّخصية
 الحداد يليق بقطر الندى(ففي قصيدة ). خماروية( للنَّص الشِّعري ؛ إنَّها شخصية الفنِّية

يستدعيه الشَّاعر إلثبات حالة بلده التي يشكِّل خوفه عليها من األسر في التَّاريخ هاجساً 
  ٠يسيطر على منطقتي الشُّعور والالشعور لديه

تؤسس لفلسفة السؤال القائم  ،  رؤية تأويليةالمتلقي   إن فتح مغاليق النص يقتضى من 
 ، عروسة جميلةفهيوهى أبعد ما تكون عن ذلك ،  كيفية ارتباط الحداد بقطر الندى في

إن ذلك  ٠ عرسها في التاريخ بذخا فيابنة ملك أنفق على عرسها ما يجعلها أكثر سيدة 
دى ليست  وان قطر الن،لن يفهم إال إذا اعتقدنا أن خمارويه هنا ليس خمارويه التاريخي

إن أمل يستخدم شخصيتي قطر الندى بنت خمارويه، وأبيها خمارويه بن " قطر الندى، 
 ويضفي عليهما داللة ،أحمد بن طولون، بعد أن يجردهما من داللتهما التراثية

معاصرة، فيرمز بخمارويه إلى المسئولين العرب، الغارقين في بحار الترف والخمول، 
   )٢(. " بية المسلوبةوبقطر الندى إلى األرض العر

    األجنبي التراث :ثالثا
 ذهنية القارئ فينظرا لحضوره  ، اإلسالمي العربي   بالرغم من ولع دنقل بالتراث 

وإن كان ذلك  ال يقارن بكمية ما  ، العالمي األجنبيإال انه لم يغفل التراث  ، العربي
س فى قصيدته فمن ذلك توظيف شخصية سبارتكو ، إسالمي عربيوظفه من تراث 

في مرحلته لقد كتب أمل  هذه  القصيدة    )٣() كلمات سبارتكوس األخيرة  (:المعنونة
 ويمتد ، وهو يقع في قلبها)سكندر األكبرشارع اإل( التي يشير فيها إلى ،السكندرية

 وفي هذه القصيدة يتضح اكتشافه ، إلى الشرق)محطة الرمل( موازيا لخط الترام من 
اليوناني السكندري الكبير قسطنطين كافافيس الذي تعرف على شعره لطريقة الشاعر 

 وقد أعجب أمل ، وانتظامه في جلسات شعرائها بالمقاهي، بمجرد دخولهااإلسكندريةفي 

                                         
    .١٧ ص ،  استدعاء الشخصيات التراثية، علي عشري زايد: ينظر)١(
   ٢٧٢ ص ،استدعاء الشخصيات التراثية:  على عشري زايد)٢(
   .١١٠ ص ، الكاملة األعمال)٣(



 

 )٣٩٦٧(

ويبدو أنه كان لقصائد كافافيس تأثير عليه فقد ساعدته . بقصائد كافافيس أيما إعجاب
    )١(.  التي تميز بهاعلى ابتداع طريقته الخاصة وأساليبه الشعرية

 نجده يتكون ـ تركيبيا ـ  من )كلمات سبارتكوس األخيرة : (  عتبة النص/العنوان 
،  مضاف إليه أعجمي وسبارتكوس علم . هذه: لمبتدأ محذوف تقديره،خبر  هو كلمات
كلمات (  :كالتالي فتصاغ العبارة  هي:والخبر تقديره ، أو كلمات مبتدأ٠واألخيرة نعت 

  ٠ )  هذه القصيدةفي ما جاء هيوس األخيرة سبارتك
 يتجاوز داللة   ، أتت لتدل على معنى مجازي،)كلمات (  فإن لفظة ،     أما دالليا

المفردات المتناثرة بشكل غير ذي سياق ؛ بل لها داللة أعمق وأدق لما يتعلق السياق 
/ ة إلنسان  وخصوصا إذا ارتبط الموقف بكلمات أخير،)األخيرة ( بصفة اإلخبار 

يتركها هذا اإلنسان ) وصية (  وهي الداللة التي تضعنا أمام شبه .شخص سبارتاكوس
 ويتأكد لنا مدلول الوصية من خالل صلب القصيدة ،الموت/ الذي أشرف على النهاية 

أن ترحم / إن تشأ شنق الجميع . . لكنني أوصيك( :وتحديدا في السطرين الشعريين 
 الشخصية مع تعامل العنوان أن والسيما ،ثورية وصية أمام هناإننا  . )٢( ) "الشجر 
  .للجميع معروفة بوصفها

 حوادث تاريخية لثورة المظلومين إلى تمثل المفردة الثانية سبارتكوس إشارة     
والجياع، أكثر من مدلولها المرتبط باسم شخصية محددة، وهي هنا تستحضر الرمز 

ر رمق من أجل قضيته، وأمل دنقل يعتبر سبارتكوس الثوري المقاوم والمدافع إلى آخ
، ومن ثم فهو يمجد رفضه ،  سبيل حريته أفدح ثمن في دفع الذيرمزا للتمرد الحر 

 رافضة تراثية شخصية ير لم الشاعر ولعل " ، ويتغنى به على لسان سبارتكوس
 عنويالم االلتحام من نوعاً يحدث أن فحاول ،رفضه في سبارتاكوس تشابه ،للخضوع

 رموز من الشخصية هذه يحمله بما ،نفسه الشيطان هو سبارتاكوس فنجد بينهما،
  )٣(." حدوديهم في والثورة والتمرد الرفض

وهي  مرتبطة باالنقطاع والتوقف، فأخر الشيء هو انتهاؤه،  )األخيرة(   إن لفظة 
س أي كالم تؤكد أن بعد هذه الكلمات لم ينطق سبارتكول وقد جاء بها ، صفة للكلمات

 . رآخ

                                         
   .م ٢٢/٢/٢٠١٤ الموافق - هـ ٢٣/٤/١٤٣٥ السبت ،الراية ، منازع بال السبعينيات شاعر. .دنقل أمل )١(
   .١١٣ ص ، األعمال الكاملة)٢(
   .١٦٧ ص ، البنيات الدالة: عبد السالم المساوي)٣(



– 

  )٣٩٦٨(

    تؤكد داللة العنوان أننا أمام نص وصية لسبارتكوس قالها قبيل وفاته، وهو ما يمنح 
الكالم قدسية الوصية لشهيد الحرية والثورة، فضال عن كونها تمثل امتدادا لهذه القضية 

فالكلمات األخيرة البد أنها جاءت من أرض المعركة التي " التي أطلقها سبارتكوس، 
ع فيها وهو يدافع عن حقوق المستضعفين والفقراء ويطالب بأن يعاملوا كبقية الناس، وق

وهنا يأخذ العنوان شكل الوثيقة التاريخية الراصدة للحظات األخيرة من حياة ثورة 
  )   ١"( .إنسانية كاملة تم التعبير عنها بلسان قائدها

 الذيلنتيجة اٍالستفتاء   أملعن رفضعبرت ) لمات سبارتكوس األخيرة ك(   وهكذا 
حيث اتخذ من  ،%٩٩م وحصل فيه على نسبة ١٩٦٢أجراه عبد الناصر فى سنة 

محرر العبيد قناعا شعريا يبث من خالله رؤياه الشعرية " سبارتكوس"شخصية 
   )٢(. الرافضة

    األسطوريالتراث  :ثالثا
ورية العربية يالحظ القارئ لشعر أمل دنقل أن حظ الشاعر من الشخصيات األسط   
 وإن أمل دنقل لم يغفل عن المأثورات األسطورية والقصصية عند العرب لما لها ،قليل

 أو ديواناً ،دفعه إلي تخصيص قصائد وربما هذا ما. من حضور دائم في ذاکرة الشعب
فهو کما نري، . لتبين أبعاد قضاياه المعاصرة؛  واالستمداد منها، لتلک الحکاياتالماک

البکاء بين يدي زرقاء ( ملة هي افي قصيدة ک» زرقاء اليمامة«طورة يستدعي أس
أقوال ( : مل هوكاوملحمة سالم الزير المقترنة بحرب البسوس في ديوان  ،)اليمامة

  ).جديدة عن حرب البسوس
يستلهم أمل دنقل شخصيات، بل وأحداث  ، زرقاء اليمامةيدي ديوان البكاء بين   في

 ، ذلك العهدفي كانت التي بهدف إسقاط تلك األحداث ؛ القدميفتاريخية بعيدة ومغرقة 
 كتب فيها قصائد هذا الديوان، فراح التي تلك الفترة في مصر فيعلى ما كان يحدث 
 اشتهرت بعيونها الحديدية، ولكنها حين التي زرقاء اليمامة : مثل،يستدعى شخصيات

 ويسير خلفها رجال، ،را تسير أرى أشجاإني:  فقالت لقومها،رأت الجيش يحمل أشجارا
 عينيها، ثم بوغتوا بالجيش الذى كان كما فقئوا فكان عقابها أن ،فظنوا أنها جنت

                                         
 أيار ١٩، الثالثاء بتاريخ نشر يوعيالش الحزب   أسلوبية دراسة. »األخيرة سبارتكوس كلمات :الزامل نائل )١(

٢٠١٥.  
   . ١٦:٣٤ |  م٢٠١٦-٣-١٤ بتاريخ ، بوابة األهرام، المجد لمن قال ال، محسن عبد العزيز: ينظر)٢(



 

 )٣٩٦٩(

ذلك الحدث على أمل دنقل سقط ولقد أ!  وقته؟ينقضي وماذا يفيد الندم بعد أن ،)١(قالت
ة ويؤرخ لتلك القصيد.  وما توقعه، ولكن أحدا لم يهتمم١٩٦٧حزيران / أحداث يونيو

  ..!  بعد الهزيمة بأيام قالئلأيبالثالث عشر من الشهر ذاته، 
 زرقاء يديالبكاء بين ( م مباشرة كتب أمل دنقل قصيدة ١٩٦٧ هبعد نكسة يوني ف

 خطابه في وقد اتخذ الشاعر أمل دنقل ، سمى ديوانه األول باسمهاالتي القصيدة )اليمامة
 أحد مقاطع في يعبر به ،قناعا شعريا"  شدادعنترة بن"من شخصية " زرقاء اليمامة"مع 

 أمره حكام القبيلة بأن ال الذيالقصيدة عن رؤياه المعاصرة للنكسة وأسبابها، فعنترة 
 كبار القبيلة لمواجهة األعداء اهدع وحين قامت الحرب ، قبيلتهفي ظّل بين العبيد ،يتكلّم
   : وقت الحرب عند تراجع الرماة والفرسانفي

 في أنام / ..نوقها أرد / ..صوفَها أجتز / القطعان أحرس ) عبِس ( عبيد في ظللتُ
 في أنا وها / .اليابسة الثمرات وبعض. .والماء. .الكسرةُ :طعامي/  النسيان حظائر
 أنا /  !للميدان دعيت / والفرسان. .والرماةُ. .الكماةُ تخاذل أن ساعةَ /  الطعان ساعة
 عن أقصيت الذي أنا / ..شأن أو لي حوَل ال الذي أنا/ ..ضأنال لحم ذقتُ ما الذي

   )٢(  !!المجالسة إلى أدع ولم. .الموت إلى أدعى/  الفتيان مجالس
 : تأتى البنية التركيبية النحوية عبارة عن) زرقاء اليمامةيديالبكاء بين (  قصيدة في 

 : والمضاف إليه.يدي بين :ملة والخبر شبه الج. تبدأ بالمبتدأ البكاء، جملة اسمية مكتملة
 هو سيالن الذيوتأتى البنية الداللية للعنوان عبارة البكاء ،  والصفة اليمامة .زرقاء

   . هو زرقاء اليمامةأسطوري علم يديمكان هذا البكاء بين ،  الدموِع ِمن األلَِم والحزِن 
 يديجلس الشاعر وبكى بين  هل فعال : فإذا ما جئنا لعالقة العنوان بالنص نتساءل   

: زرقاء اليمامة أم ماذا حدث ؟ الحقيقة أنه  وبالرغم من اصطناع أمل دنقل لعنوان
، إال أن شعره فى جوهره لم يكن بكاء وال بكائيات  ، ) زرقاء اليمامةيديالبكاء بين (

 لتقاليد الهجاء عصري حقيقتها  امتداد في هي والتصدي المواجهة في إن قصائده ٠٠٠
    )٣(. العربي الشعر في السياسي

                                         
 ٢ج) ت .د( تاريخ األمم والملوك، طبعة المطبعة الحسينية، : محمد بن جرير الطبري: انظر تفاصيل القصة في  )١(

 نُمير، بني من الزرقاء أن يذكر حيث ربه، عبد البن) ٧١ ص ،٣ج الفريد، العقد (في ضا أيالقصة وردت. ٣٩، ٣٨/ 
  للميداني) ٥٧٤ المثل -األمثال مجمع (وفي ،٨٤٥ الشاهد -للبغدادي) ٢٦٣ ص ،١٠ ج األدب، خزانة (وفي

  . ١٢١األعمال الكاملة، ص :  أمل دنقل)٢(
  .١٥ص، م١٩٨٣ أكتوبر إبداع ، قوميال اليقين شاعر دنقل أمل: شوشه فاروق: ينظر )٣(



– 

  )٣٩٧٠(

،  زرقاء اليمامة يدي ظاهر النص لم يبك على وجه الحقيقة بين فيإن أمل دنقل     
وعبر ،  السياسية على الواقع المعاصر إسقاطاته فيبل وظف شخصية زرقاء اليمامة 

 في قهاوانزال،  وتشتت األمة القومي انكسار الحلم في، بها عن محنته الذاتية والقومية 
 ال على ، إال أن أحدا لم يستجيب، بالرغم من تحذيره السابق للجميع،مهوى من الهزيمة
وراحت  ، الشخصي أو الرسمي،ال على المستوى ،  أو الجماعات ،المستوى األفراد

 إال أن ،وبالرغم من أن ظاهر النص كان انتقادا وهجاء لما حدث، كلماته هباء منثورا  
فتلك المشاهد ،  ناهيك عن البشر ،بكى الحجر تُ، أمل للهزيمة عرضهاالتياللقطات 

 فيأزحف /  مثخنا بالطعنات والدماء ٠٠جئت إليك  ( :المروعة ماذا نقول عنها
، ) مغبر الجبين واألعضاء ، منكسر السيف / وفوق الجثث المكدسة ، معاطف القتلى 

عن صور األطفال / سة  وهو ما يزال ممسكا بالراية المنك٠٠ المقطوع ساعديعن ( 
فيثقب /  يهم بارتشاف الماء الذيعن جارى /  الصحراء في الخوذات  ملقاة في

   )١( !  لحظة المالمسة فيالرصاص رأسه 

                                         
   .١٢١ ص ، األعمال الكاملة: أمل دنقل)١(



 

 )٣٩٧١(

  الخاتمة
) المصغر النص(  التراثي العنوان استطاع هل : في نهاية هذه الدراسةنقول أن بقى  

 فاعال ومدخال داللية عتبة يكون نأ ، المكبر النص على يدلنا أن  ،عند أمل دنقل
   ٠ واد في والنص واد في كان العنوان أنأم  ، بالنص مرتبطا

 ، إن  عناوين أمل التراثية كانت نواة للقصيدة كلها:   نستطيع أن نقول اآلن وبكل ثقة
لقد كانت عناوين أمل بحق . فما من شيء في القصيدة إال ولها جزء في العنوان

طاع أمل أن يكبرها لتكون قصائد تسر الناظرين، كانت تلك نصوصا مصغرة، است
 فهي ،العناوين مراوغة في بنيتها الداللية والنحوية وعالقتها بالقصائد المعبرة عنها

وقد .  وكشف مكنوناتها،تحتاج ألكثر من قراءة إلماطة اللثام عنها، وفض بكارتها
ة مختلفة ومنوعة للتدليل على حاولت الدراسة ذلك، وقد آثرنا أن نأتي بنماذج تراثي

 ولتنفيذ مخطط منهجنا وخطتنا، والموضوع يحتاج لدراسات أخرى تميط اللثام ،فكرتنا
 فهو ،عن باقي عناوين أمل دنقل، وفي الختام أسأل اهللا أن نكون قد وفينا الموضوع حقه

  .   نعم المولى ونعم النصير
  
  
  



– 

  )٣٩٧٢(

  المصادر والمراجع 
  الكتب : أوال

، الثالثـة  الطبعـة ،  القـاهرة ،  مـدبولي  مكتبـة  الكاملـة،  الـشعرية  ألعمال ا:دنقل أمل -
 . م ١٩٨٧ هـــ،١٤٠٧

 .م ٢٠٠٩ المنهل،  الشعر محبة في: عصفور جابر -
جابر قميحة،  التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل، هجر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،           -

  .هـ١٤٠٧-م١٩٨٧، ١واإلعالن، ط
عر أمل دنقل، بحث منشور بموقع ديوان العـرب علـى           حلماء قدسي، أثر التراث في ش      -

 .  م٢٠١٠) مايو (أيار ٣ الثنين النت بتاريخ
 للدراسـات  العربية المؤسسة النار، خطوط على شاعر دنقل أمل: الدوسري أحمد دكتور -

 . م٢٠٠٤ الثانية الطبعة، بيروت والنشر،
 . م١٩٩٨ – للكتاب امةالع المصرية الهيئة / الروتيني عبلة: تحرير – دنقل أمل سفر -
 . م ١٩٩٤ العرب، الكتاب اتحاد، دنقل أمل شعر في الدالة البنيات المساوي، السالم عبد -
 . م١٩٩٢ األولى الطبعة، بالكويت الصباح سعاد دار، الجنوبي: الرويني عبلة -
، م ٢٠١٠  هـــ،  ١٤٣١ / ٧ طبعـة ،  المعاصـر  العربي الشعر،  إسماعيل الدين عز -

 . بالقاهرة، يةاألكاديم المكتبة
 الفكـر  دار المعاصر، العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء: زايد عشري على -

 . م١٩٩٧ هــــ١٤١٧، بالقاهرة العربي
   .م٢٠١٦ المنهل هدى، نادر شعر في النصية العتبات سيميائية: الضمور عماد -
 . )ت. د ( نية،الحسي المطبعة طبعة والملوك، األمم تاريخ: الطبري جرير بن محمد -
 – دمشق – العرب الكتاب اتحاد منشورات،  الحر العربي الشعر رواد عند الشعر مفهوم -

 . م ٢٠٠٨ / ط.د
 .م٢٠١٧، الساقي دار، األخيرة فرصتنا، الحسين بن الثاني اهللا عبد الملك -
 بموافقـة  المـؤلفين  من مجموعة التوراة، أو الشريعة أسفار المسيحية، المعرفة موسوعة -

 .  م١٩٩٠ بيروت أولى، طبعة المشرق، دار لبنان، في البابوي النائب باسيم بولس
 .القبطية الكنوز فريق ، )التكوين سفر. ( المقدس الكتاب تفسير   جرجس، نجيب -



 

 )٣٩٧٣(

  الدوريات والمواقع االلكترونية
، االشـتراكي  موقـع ،  م١٩٧٢ – ٦٨ المصرية الطالبية الحركة من خبرات: حسن أحمد -

 . م ٢٠١٢ سمار ١١ األحد
 . هـ٢٣/٤/١٤٣٥ السبت، الراية ، منازع بال السبعينيات شاعر. دنقل أمل -
 المجلـس ،  البـاحثين  من مجموعة،  المؤتمرات أبحاث سلسلة،والقيمة اإلنجاز: دنقل أمل -

 . م ٢٠٠٩ القاهرة للثقافة، األعلى
 . ٢٣١١ عدد اليوسف روز بمجلة.. هريدي الباسط عبد أحمد الصحفي مع أمل حديث -
 نشر النت على األدب أخبار بجريدة تقرير،  التشكيليين عيون في دنقل أمل: موسى حنان -

 .  م٧/٢٣/٢٠١٦ بتاريخ
 . م١٩٨٤ أكتوبر – القاهرة – إبداع مجلة حوار مع أمل دنقل،  -
 . المصرية الواحة موقع، المباحث في الذي أبانا: اهللا عبد نصار دكتور -
 وقـصيدة ،  السياب شاكر لبدر وفيقة شباك يدةقص بين موازنة دراسة: حسين خلف شذى -

 عـدد ،    المستنـصرية  الجامعة،  اآلداب كلية مجلة،    دنقل ألمل الندى بقطر يليق الحداد
١٠١. 

، اآلداب كليـة  مجلـة  – وأنواعه أهميته – اإلبداعي النص في العنوان: رحيم القادر عبد -
 . م٢٠٠٨ وانج جانفي والثالث، الثاني العددان بسكرة، خيضر محمد جامعة

 .م ٢٠١٤ سنة) ٥ (٢٨ المجلد النجاح، جامعة مجلة، العنوان وظائف  الضمور، عماد -
  . م١٩٨٣ أكتوبر إبداع ، القومي اليقين شاعر دنقل أمل: شوشه فاروق -
 القـدس  صحيفة الدين، صالح قبر على تاريخي غير خطاب: دنقل أمل قصيدة في قراءة -

 .م٢٠١١    - مارس - ١٠ بتاريخ النت على العربي
 . م٢٠١٦ -٣-١٤ بتاريخ، األهرام بوابة، ال قال لمن المجد، العزيز عبد محسن -
 مخطوطة، دكتوراه رسالة،  المعاصر الجزائري الشعر في العنوان شعرية: حسنية مسكين -

 . الجزائر، وهران جامعة، اآلداب كلية محمد، داود دكتور إشراف
 . م٢٠١٣ – ٤٠٤٥: العدد، المتمدن الحوار: عكروش سمير هبة -



– 

  )٣٩٧٤(

  



 

 )٣٩٧٥(

  
  
  
  
  

  
  
  

  ملخّص البحث
بالدراسة في كثير من جوانبها الفنية الجمالية؛ ولذا ) األجوبة المسكتة(لم تحظ 

، ضمن كتاب )كتاب المجنبة في األجوبة( من خالل -هدف هذا البحث إلى الكشف 
 عن زاوية جمالية تتعلّق ببنية المفارقة وأنواعها؛ ذلك أن - العقد الفريد البن عبد ربه

لفن حافل بمعطيات المفارقة، التي ترتكز غالبا على السخرية، والموقف العدواني، هذا ا
والمراوغة، ويهدف صانعها إلى توجيه رسالة ترميزية ذات نبرة تهكّمية، تتعدى 
المعنى المباشر إلى دالالت عميقة ومعاٍن محجوبة؛ غالبا ما يهتدي الطرف األول 

على المعطيات الدينية، والسياسية، والثقافية، إلى فك شفرتها، بناء ) الضحية(
  . واالجتماعية التي تعارف عليها المجتمع آنذاك

 إلى أن المفارقة من طرائق -  التنظيري والتطبيقي–وقد توصل البحث بشقّيه 
التعبير التي تجلّت في األجوبة المسكتة، ومارسها العرب قديما دون أن يعوا 

ت الحوار وفحوى السياق تفرض استلهام مخارج من هذه بمصطلحها؛ حيث إن مقتضيا
المآزق الكالمية بجوابات تُشكّل كسرا للتوقّع، وخروجا عن المألوف، وتحقيق المفاجأة 

  . والسخرية للضحية، والدهشة للحضور الذين يعدون مراقبين للمشهد
ت، يحدد مسماها وقد ولّد تنوع المواقف وتباين الردود أنواعا كثيرة من المفارقا

السياق واألثر المتحقّق عنها بالنسبة ألطراف المفارقة، ومن أنواع المفارقات التي يمكن 
المفارقة اللفظية، ومفارقة السلوك الحركي، : استنباطها من عينة األجوبة المختارة

سية، ومفارقة النغمة، والمفارقة الهزلية، والمفارقة الهجائية، والسقراطية، والرومان
وقد تحقّق من خاللها توازن أقام ...ومفارقة التنافر البسيط، ومفارقة االدعاء الكاذب

... ِعوج مائل الرأي، أو صحح رؤية مغلوطة، أو كشف مستورا، أو انتصف من جائر

 
 

 
  س بقسم اللغة العربية مدر

   جامعة المنيا- كلية اآلداب
  



– 

  )٣٩٧٦(

في إطار من تبادل األدوار، واختالف المواقع بين صانع المفارقة وضحيتها، وغالبا ما 
لثاني صانع المفارقة؛ في الوقت الذي يصير صاحب الرد األول يكون صاحب الرد ا

ضحيتها، الذي يقبل الرد على مضض، أو يصير أضحوكة لصانع المفارقة والمراقبين، 
 يأمر بنفي الطرف الثاني، أو حرمانه من - بحكم سلْطته–وفي بعض األحايين 

من األجوبة المسكتة داخل ولهذا فالمفارقة في جزء ليس بالقليل . أو قتله... العطاء
  .الحوار الواحد كانت مركبة تضم أكثر من نوع

والمفارقة في األجوبة المسكتة كان لها دور في إثراء النص وتماسكه، واتساع 
محموالته الداللية، ويمسي المعنى في ظلّها أكثر إقناعا وتأثيرا وتكثيفًا مما لو ِصيغ 

  .دية قد ال تفي بمراد صانعهابطريقة مباشرة فيها رتابة وتقلي



 

 )٣٩٧٧(

  :المقدمة
بني الكون على التضاد، فالخير بجانب الشر، والضوء متعانق مع الظلمة، 
والفرج مغلّف بالحزن، واليأس محاط باألمل، ولوال المرض ما عرف اإلنسان قيمة 

في وهكذا فالضد ال يظهره إال ضده، والحياة مليئة بالمتناقضات التي تحمل ...الصحة
وقد أصبحت المفارقة ...طياتها الكثير من المفارقات المضحكة حينًا، والمبكية أحايين

جزءا من عالمنا الذي نعيشه، كيف ال ونحن نتمثّل بالمفارقة اليومية التي تحدث نتيجة 
، وغدا العالم أجمع كأنه مسرح ذو مفارقة، )١(نشوء تفاصيل جديدة وأخرى غريبة

  .)٢(لينوالبشر جميعا محض ممث
والمفارقة قد تكون فعلية عملية، كما أنها تكون قولية خطابية، يحمل الخطاب 
فيها دالالت غير مباشرة تتعدى السطح إلى العمق؛ إليصال رسالة إلى المتلقي، وهذا 

 أدب -  بأسلوبها الراقي في أغلب األحيان–ما تحقّق في األجوبة المسكتة، التي تُمثّل 
، ودارت في فلك السياسة وكل ما يتعلّق بنواحي المجتمع المختلفة، )٣(الطبقات الراقية

أصعب ) " هـ٣٢٨ت(وحوت كثيرا من المناحي الجمالية، وهي كما أشار ابن عبد ربه 
  .)٤("الكالم كله مركبا، وأعزه مطلبا، وأغمضه مذهبا، وأضيقه مسلكًا

 صانع المفارقة، :والحتواء هذا الفن على عناصر متعددة من بنية المفارقة
وضحيتها، والرسالة التي تحملها المفارقة، والتضاد والنقض، والمراوغة، والسخرية، 
والمفاجأة؛ فقد حاول هذا البحث استجالء هذا النمط الكالمي من خالل قراءة األجوبة 

  .المسكتة جماليا؛ للوقوف على بنية المفارقة وأنواعها

                                         
، )١٢ (ددعالوزارة الثقافة، العراق، مجلة ثقافتنا، تعريفها، أنواعها، طريقة بنائها، : آلية المفارقة: الهاشمي، أثير محسن )١(

  . ٤٦م، ص٢٠١٣
 .م١٩٧٧عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، . د: وصفاتها، ترجمةالمفارقة : سي.ميويك، د )٢(
مي أحمد يوسـف،   . د: األجوبة المسكتة، دراسة وتحقيق   ): هـ٣٢٢ت(ابن أبي عون، إبراهيم بن محمد بن أحمد          )٣(

  .م١٩٩٦عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 
أحمد أمين، وإبراهيم اإلبياري، وعبـد     :  تحقيق العقد الفريد، ): هـ٣٢٨ت(مد بن محمد    ابن عبد ربه، أبو عمر أح      )٤(

 .٤/٥جت،  .السالم هارون، دار الكتاب العربي، بيروت، د



– 

  )٣٩٧٨(

  :الدراسات السابقة
 التي تناولت المفارقة في )٣(، واألبحاث)٢(، والرسائل العلمية)١(اباتتعددت الِكت

األدب العربي تنظيرا وتطبيقًا، وارتكز جلّها على الشعر الحديث، وكان النص القديم 
  . )٤(األقل حظا في هذه الدراسات، خاصة في مجال النثر

  :، ومنها)١(أما عن األجوبة المسكتة، فإن الدراسات عنها قليلة جدا 

                                         
عبد الواحد لؤلـؤة، دار المـأمون       . د: المفارقة وصفاتها، ترجمة  : سي. ميويك، د : من الكتب الرائدة في المفارقة     )١(

دراسة في بنيـة الداللـة، دار الفكـر العربـي،         : المفارقة القرآنية : م، والعبد، محمد  ١٩٧٧،  للترجمة والنشر، بغداد  
  .م١٩٩٩دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق، عمان، : المفارقة واألدب: وسليمان، خالدم، ١٩٩٤ -هـ١٤١٥

الدار الثقافية للنشر، القـاهرة،     دراسة نظرية تطبيقية،    : المفارقة في شعر عدي بن زيد     : ويوسف، حسني عبد الجليل   
المفارقة في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  :م، وشبانة، ناصر٢٠٠١ -هـ١٤٢١
دراسة أسلوبية، : بناء المفارقة في فن المقامات عند بديع الزمان الهمذاني والحريري       :  والوقاد، نجالء حسين   ،م٢٠٠٢

  ... م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦قاهرة، مكتبة اآلداب، ال
، رسالة ماجستير   )البخالء نموذجا (المفارقة في أدب الجاحظ     : الخوجة، محمد إبراهيم خالد   : منها على سبيل المثال    )٢(

: المفارقة في الـشعر الجـاهلي  : م، وعلوان، مالذ ناطق٢٠٠٢غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، األردن،   
م، وعبـد الـرحمن،   ٢٠٠٤ماجستير غير منشورة، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، العراق، دراسة تحليلية، رسالة   

دراسة نصية، رسالة دكتوراه غير منشورة،      ): شعراء قرطبة نموذجا  (المفارقة في الشعر األندلسي     : نعيمة خالد علي  
بناء المفارقة فـي شـعر العـصر    : دم، والعاطفي، أحمد عبد اهللا محم   ٢٠٠٧كلية اآلداب، جامعة اليرموك، األردن،      

م، وبن ٢٠١٠، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين شمس،        )ابن نباتة المصري نموذجا   (المملوكي  
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية )مجمع األمثال للميداني أنموذجا(خطاب المفارقة في األمثال العربية : صالح، نوال

  ...م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، جامعة بسكرة، الجزائر، اآلداب واللغات
، )٢(، ع)٢(، القاهرة، مج )فصول(المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة : قاسم، سيزا: منها على سبيل المثال )٣(

نظريـة  : م، وسليمان، خالد  ١٩٨٧،  )٤-٣(، ع )٧(، القاهرة، مج    )فصول(المفارقة، مجلة   : م، وإبراهيم، نبيلة  ١٩٨٢
المفارقة في رسالة : م، والعزام، هاشم١٩٩١، ٢، ع٩، أبحاث اليرموك، سلسلة اآلداب واللغويات، األردن، مجالمفارقة

، مكـة   )جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيـة وآدابهـا         (مجلة  : دراسة نصية : التوابع والزوابع البن شهيد   
إشكالية المفهوم والرؤية، مجلة  ...مفارقة في الشعر  ال: م، ومحمود، هشام فاضل   ٢٠٠٣،  )٢٨(، ع   )١٦(المكرمة، مج   

م، والياسين، إبراهيم منـصور، والخلفـات، خالـد    ٢٠١٠، ٢، ع١، العراق، مج )كلية التربية، الجامعة المستنصرية   (
ن، صور من المفارقة في الرسالة الهزلية البن زيدون، المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، عمان، األرد: سليمان

 ... م٢٠١٣، )٢(، ع)٩(مج 
المفارقة في مقامات بديع الزمان الهمذاني، المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،            : العتوم، كامل يوسف  : ينظر )٤(

  . ٣٩م، ص٢٠١٠، )٤(، ع)٦(عمان، األردن، مج 
رست في المقامات، ومن خالل مراجعة األدبيات التي تناولت المفارقة في النثر القديم بوجه عام؛ يتبين أنها د

 . واألمثال، وبعض الرسائل الفنية



 

 )٣٩٧٩(

، مجلة جامعة )األسلوب الحكيم نموذجا(بالغة األجوبة المسكتة : فاعور، منيرة محمد
  .م٢٠١٤، )٤-٣(، ع )٣٠(دمشق، مج 

 حسن -  الكناية-اإليجاز(الحضور البالغي في األجوبة المسكتة : فاعور، منيرة محمد
- ١٣٤(، ع)٣٢(، دمشق، سوريا، مج )التراث العربي(، مجلة ) االقتباس- التحليل
  .م٢٠١٤، )١٣٥

محاولة تنظير وتأصيل : األجوبة المسكتة في العصر األموي: المقداد، محمود فارس
، دمشق، سوريا، )التراث العربي(لنوع أدبي نثري في مرحلة التأسيس، مجلة 

  .م٢٠١٥، )١٣٩- ١٣٨(ع
 مجلة ذكاء البيان في األجوبة المسكتة في التراث العربي،: قاسم، محمد عبد اهللا

  .م٢٠١٧-هـ ١٤٣٨، ٥٦، السنة )٦٤٨(، وزارة الثقافة، سوريا، ع )المعرفة(
وبناء على ما سبق؛ يتضح أن المفارقة لم تُدرس في إطار فن األجوبة المسكتة، 
وهو ما يحاول البحث الحالي تناوله، فضلًا عن أن هذا الفن حافل بأنماط المفارقة 

السخرية والتهكّم، وكسر أفق توقّع المحاور األول المختلفة؛ العتمادها في األعم على 
، وارتكازها على اإليجاز، وتعدد دالالتها، إضافة إلى قيمتها اإلصالحية )الضحية(

  .والتربوية
، ضمن كتاب العقد الفريد البن )المجنبة في األجوبة(ولكن لماذا كانت المدونة كتاب 

  عبد ربه؟
؛ لكنها لم )٢(قديما وحديثًا) ألجوبة المسكتةا(لقد تعددت الكتب التي حملت عنوان 

مجموعة من األخبار والقصص والنوادر " تكن خالصة لهذا الفن، وإنما كانت 

                                                                                                     
األجوبة المسكتة بين المقام والمقال إلى نهاية القرن الرابع : بعنوانالمالكي، خالد بن سعيد،     : للباحثهناك رسالة دكتوراه     )١(

؛ لكن لم أستطع الحصول عليها حتى )بدون تاريخ(، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياضدراسة تداولية : الهجري
 .اآلن

  : منها على سبيل المثل ال الحصر)٢(
مـي أحمـد يوسـف، عـين     . د: األجوبة المسكتة، دراسة وتحقيق): هـ٣٢٢ت(ابن أبي عون، إبراهيم بن محمد بن أحمد       
  .م١٩٩٦للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

  .م١٩٨٥طبعة العاني، األجوبة المسكتة، م: العاني، محمد سعيد
  .م١٩٩٦األجوبة المسكتة في أدبنا العربي، دار الطالئع للنشر والتوزيع، القاهرة، : سليم، محمد إبراهيم

  .هـ١٤٢١، ٥، ط)في خمسة أجزاء(األجوبة المسكتة، دار الشريف للنشر والتوزيع، الرياض : الحازمي، إبراهيم عبد اهللا



– 

  )٣٩٨٠(

أما ما يتعلّق باختيارات ابن عبد ربه فتكاد تكون . )١("معروضة بشكل جوابات ذكية
ثم إذا قيل "  فيهاخالصة لهذا الفن، الذي مهد له بمقدمة نظرية لم يسبق إليها، ومما جاء

أجب وال تخطئ، وأسرع وال تبطئ، تراه يجاوب من غير أناة وال استعداد، يطبق : له
المفاصل، وينفذ إلى المقاتل، كما يرمى الجندل بالجندل، ويقرع الحديد بالحديد؛ فيحلُّ 
به عراه، وينقض به مرائره، ويكون جوابه على كالمه كسحابة لبدت عجاجة، فال 

 أعضل من الجواب الحاضر، وال أعز من الخصم األلد، الذي يقرع صاحبه، شيء
  . )٢("ويصرع منازعه بقول كمثل النار في الحطب الجزل

 المنهج: 
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في شقه التنظيري؛ للتعريف 

 الشق بمصطلحات البحث، وتقسيماته، وكل ما يشمل جوانبه الموضوعية والفنية؛ أما
، وقول ما لم يقله المبدع بناء )التأويلي واستنطاق النص(التطبيقي فينطلق من المنهج 

  .على قرائن النص؛ فالنص مفتوح على قراءات وتأويالت متعددة
 اتعريف المفارقة لغوي: 

  : تنسال المعاني اآلتية) فرق(بالوقوف على المعنى المعجمي للجذر 
تفريق بين شيئين فرقًا حتى : لرأس في الشعر، والفَرقموضع المفرق من ا: الفَرق" 

كل كتاب : والفُرقَان...أي فارقَ بعضهم بعضا: يفتِرقَا ويتفرقا، وتَفَارقَ القوم وافترقوا
الفاء، والراء، والكاف أصيل صحيح يدلُّ "و. )٣(..."ُأنزل به فرق اهللا بين الحق والباطل

                                         
محاولة تنظير وتأصيل لنوع أدبي نثري في مرحلـة  :  المسكتة في العصر األموي   األجوبة: المقداد، محمود فارس   )١(

  .٣١-٢٨م، ص٢٠١٥، )١٣٩-١٣٨(سوريا، عدمشق، التراث العربي، التأسيس، مجلة 
كل : ما بين الجبلين، والمفصل   : الحجارة الصلبة المتراصفة، وقيل   : والمفاصل. ٤/٥العقد الفريد، ج  : ابن عبد ربه   )٢(

عبد اهللا الكبير : تحقيقلسان العرب، ): هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم . جبل ال تطلع عليه الشمسمكان في ال
الناحية والمكان الخالي، وهو : العراء: عراه، ٣٤٢٣، ص)فصل( مادة م،١٩٧٧القاهرة، طبعة دار المعارف، وزميليه، 

مقبـضه، وعـروة    :  وعروة الدلو والكوز   ،كل شيء ُأعري من سترته    : والعراء ،ما استوى من ظهر األرض وجهر     
الحبال المفتولة على أكثر من طاق، واحدها : والمرائر،  ٢٩٢١-٢٩١٩، ص )عرا(اللسان، مادة   . مدخل زره : القميص

، مكتبـة الـشروق   )٤(المعجم الوسيط، ط. كفّ عما كان فيه: ، ولبد عجاجته٤١٧٦، ص)مرر(مريرة، اللسان، مادة   
  . ٥٨٤، ص )عج(مادة م، ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الدولية، 

ط، .إبراهيم السمرائي، د. مهدي المخزومي، ود. د: كتاب العين، تحقيق): هـ١٧٥ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد    )٣(
 .١٤٩-٥/١٤٧ت، ج.د



 

 )٣٩٨١(

فارقَ "و. )١(..."الِفلْق من الشيء إذا انفلق: والِفرق...على تمييز وتزييل بين شيئين
  . )٢("الفصل بين الشيئين: الفُرقَة، والفَرق: باينه، واالسم: الشيء مفارقةً وفراقًا

إلى التبيين واإلحكام والتوضيح ) فرق(ويشير مدار المعنى اللغوي لمادة 
جاهات ووجوه الحديث والتفصيل، وإظهار التناقض والتضاد، وتشعب الطرق واالت

، والتمييز بين شيئين، أو أمرين، أو موقفين، السيما إذا كان هذان األمران )٣(المختلفة
وهذه المعاني المعجمية تقترب كثيرا من المعنى االصطالحي . )٤(على طرفي نقيض
  . للمفارقة كما سيتبين

 ار مفهوم المفارقة وتعريفها اصطالحيتطو: 
لب عليه عدم االستقرار، وقد استشعر بعض الباحثين هذه مصطلح المفارقة يغ

المشكلة؛ إذ ثمة اضطراب في التصور المفهومي واالصطالحي للمفارقة في الساحة 
العلمية والمعرفية والثقافية والنقدية تجسد في صور التداخل واالضطراب التي اشتغلت 

، والدين، وعلم النفس، واللغة فيها المفارقة في حقول معرفية مختلفة في األنثروبولوجيا
  .)٥(...واألدب

وبناء على هذا التداخل والتماهي؛ فإن المفارقة تستعصي على التعريف الواحد 
الذي يجمع اتفاق مفاهيم األدباء والنقاد لها، أو يضم كل أنواعها ودرجاتها وأثرها في 

اح للعديد من ، وإزاء هذا التوسع في معطيات المصطلح؛ فإنه أت)٦(العمل األدبي

                                         
عبـد الـسالم محمـد    : معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط): هـ٣٩٥ت(ابن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس       )١(

 . ٤٩٥-٤٩٣/ ٤، ج)فرق(لعربي للطباعة والنشر والتوزيع، مادة هارون، دار الفكر ا
  .٣٤٠٢-٣٣٩٧، ص )فرق( لسان العرب، مادة :ابن منظور )٢(
، صحيفة دار العلوم للغة العربية )المقامة الدرية نموذجا(المفارقة في مقامات السيوطي : توفيق، زكريا محمد: ينظر )٣(

: ، وابن صالح، نـوال ٨٠م، ص ٢٠٠٣،  )٢٠(، ع )١١(، مصر، مج    )ار الرابع اإلصد(وآدابها والدراسات اإلسالمية،    
  .٤٨، ص)مجمع األمثال للميداني أنموذجا(خطاب المفارقة في األمثال العربية 

مركز  تصدر عن مصطلح المفارقة والتراث البالغي العربي القديم، المجلة الجامعة،         : ريميدة، محمد سالم  ق: ينظر )٤(
 .٧٥م، ص٢٠١٤، فبراير، )١٦(، ع)١(مج  بجامعة الزاوية، ليبيا، اتواالستشار البحوث

 ةالمفارقة الدرامية في شعر أدونيس، مجلة آداب ذي قار، كلية اآلداب، جامع: الحياتي، محمود خليف خضير: ينظر )٥(
 .٥٨م، ص٢٠١٥، )١٤(ذي قار، العراق، ع

ة، أبحاث الیرموك      : سلیمان، خالد : ینظر )٦( م، ١٩٩١، ٢، ع٩ سلسلة اآلداب واللغويات، األردن، مـج  ،نظریة المفارق
  .٥٧ص



– 

  )٣٩٨٢(

الدارسين استخدامه في موضعه وفي غير موضعه؛ حتى صار التشبيه الغريب 
  . )١(...، واالستعارة البعيدة مفارقة)مفارقة(

وهذا المصطلح في تطور مستمر، فقد نشأت المفارقة وتطورت في إطار فلسفي 
 مرة أول من استعملها، ووجد المصطلح ألول) م. ق٣٩٩ت( فسقراط -لدى اإلغريق 

 وكانت تفيد عند الفالسفة في القرن السادس - )ب.  ق٣٤٧ت (في جمهورية أفالطون 
عشر نوعا من األسلوب الهادئ الذي يستخف بالناس، ثم تطورت إلى نمط من السلوك 

 في الفلسفة  Kant) كانط(الذي يقود إلى استعمال اللغة استعمالًا خادعا، وتعد نظرية 
  . )٢(المجال للبحث عن جذور المفارقة في العصر الحديثالحديثة هي التي فتحت 

وربما يرجع التباين التعريفي للمفارقة إلى أنها مصطلح قديم له تاريخ طويل، 
؛ ولهذا ذهب )٣("ما ال تاريخ له يمكن تعريفه" ، فإن Nietzsche) نيتشه(وعلى حد قول 

ال تعني اليوم ما " ارقةمف"ميويك إلى أن مفهوم المفارقة غامض وغير مستقر، فكلمة 
كانت تعنيه في عصور سابقة، وال تعني في قُطر بعينه كل ما يمكن أن تعنيه في قطر 
آخر، وال في الشارع ما يمكن أن تعنيه في المكتب، وال عند باحث ما يمكن أن تعنيه 

  . )٤(عند باحث آخر
ي تقنين وثمة بعض التعريفات االصطالحية التي أرى أنها تقاربت إلى حد ما ف

قول شيء :"  من أن المفارقة تعنيMuecke) ميويك(المصطلح، ومنها ما ذهب إليه 
ولعل . )٥("بطريقة تستثير ال تفسيرا واحدا؛ بل سلسلة ال تنتهي من التفسيرات المغيرة

ال يخرج عن هذه الدائرة من تعددية المعنى في ) م٢٠١٧ت(نبيلة إبراهيم . تعريف د
صانع المفارقة : لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين" ي عندها بنية المفارقة، فه

وقارئها، على نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ وتدعوه إلى 

                                         
إشكالية المفهوم والرؤيـة، مجلـة كليـة التربيـة، الجامعـة      ... المفارقة في الشعر: محمود، هشام فاضل : ينظر )١(

  .١٥٧م، ص٢٠١٠، )٢(، ع)١(المستنصرية، العراق، مج
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة  )موذجاالمتنبي أن (المفارقة الشعرية   : عباس، سناء هادي  : ينظر )٢(

  .٦-٥م، ص٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥بغداد، 
 .١٩المفارقة وصفاتها، ص: ميويك )٣(
  . وما بعدها١٩ميويك، ص : ينظر في تطور المصطلح )٤(
  .٤٣المرجع السابق نفسه، ص )٥(



 

 )٣٩٨٣(

رفضه بمعناه الحرفي، وذلك لصالح المعنى الخفي، الذي غالبا ما يكون المعنى 
  .)١("الضد

م المعنى المباشر للمتلقي، وإنما تنحرف إذًا فبنية المفارقة بنية مراوغة ال تقد
، وهي في األساس تقوم على )٢(لغويا؛ مما يؤدي بالبنية إلى أن تكون متعددة الدالالت

التضاد الداللي أو االزدواج المعنوي؛ حيث إنها تحمل معنين متضادين أحدهما ظاهر، 
  . )٣(واآلخر خفي

بلغة توحي بما يناقض هذا ومن معاني المفارقة أن يعبر المرء عن المعنى 
. المعنى أو يخالفه، كأن يستخدم لهجة تدّل على المدح ولكنه يقصد التهكم والسخرية

وتتمثّل أيضا . وهي كذلك وقوع حدث أو أمر مرغوب فيه؛ ولكن في وقت غير مناسب
في استعمال اللغة بطريقة تحمل معنيين، يكون أحدهما باطنًا موجها لجمهور خاص، 

  . )٤(آلخر ظاهرا موجها لألشخاص المخاطبين أو المعنيين بالقولويكون ا
والمفارقة بمنزلة الرسالة الترميزية التي تحتوي على إيماءات بين صانع 

 ويحاول المتلقي - كما سيتبين في فن األجوبة المسكتة-المفارقة وضحيتها، أو العكس
رقة من خالل فك شفرتها الوصول إلى المعاني الخفية التي يقصدها مبدع المفا

  . )٥(البنيوية
والمفارقة أسلوب تعبيري بالغي حجاجي في بالغة الخطاب عمل على بناء 

، من خالل التناوب بين المتحاوريِن في إطار الجواب المسكت، )٦(النص هيكليا ودالليا
  .الذي ينتهي بتفوق أحد المتحاوريِن على اآلخر

                                         
  .١٣٢م، ص١٩٨٧، سبتمبر، )٤-٣(، ع )٧(المفارقة، مجلة فصول، مج )١(
 .٤٦المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: شبانة، ناصر: ينظر )٢(
المفارقة في الرسالة الهزلية البن زيدون، المجلة األردنية في اللغة : الياسين، إبراهيم، والخلفات، خالد سليمان: ينظر )٣(

  . ٢١١م ص٢٠١٣، )٢(، ع)٩(العربية وآدابها، األردن، مج 
  .٥٧م، ص١٩٩١، )٢(، ع)٩(، مج)أبحاث اليرموك(جلة نظرية المفارقة، م: ينظر )٤(
شعرية المفارقة بين اإلبداع والتلقي، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة : السعدية، نعيمة: ينظر )٥(

 .١، ص)١( ع محمد خضير، بسكرة،
، )١٨(لدراسات األدبية والفكرية، الجزائر، عل )جيل(بالغة المفارقة وتحليل الخطاب، مجلة : إسماعيل، يوسف أحمد )٦(

  .٨٩م، ص٢٠١٦أبريل،



– 

  )٣٩٨٤(

دة لمصطلح المفارقة، يقف على مجموعة من ومن يتابع التعريفات المتعد
  :السمات المشتركة التي تجمع بينها، وهي

تعدد : أحدهما ظاهر، واآلخر خفي، وبمعنى آخر: أن المفارقة تجمع بين معنيين -
 .الداللة

 .اشتمالها على بنية التضاد والتنافر -
 .بصيرةاحتواؤها على رسالة، وهو ما تود المفارقة أن تحقّقه في نفس صاحب ال -
صاحب البصيرة، وهو الطرف الذي تحقق رسالة المفارقة نفسها لديه، وينحصر  -

 .)١( الضحية- المتلقي-الباث: في واحد أو أكثر من األطراف اآلتية
 .االعتماد على المفاجأة، والمراوغة، والسخرية والتهكم -

ة؛ وهذه السمات المشتركة التي يمكن استنباطها من جّل التعريفات االصطالحي
ويمكن صوغ . هي ذاتها العناصر المكونة للمفارقة، التي سيأتي الحديث عنها الحقًا

  :التعريف اآلتي للمفارقة الذي يتبناه البحث
كلمة، أو جملة، أو موقف يخرج عن أشكال التعبير المألوفة، : المفارقة

من داللة، ويسترعي الدهشة ويثير االنتباه، ويكسر أفق توقّع المتلقي، ويحتمل أكثر 
   .معتمدا على السخرية والتناقض غالبا

 عناصر المفارقة: 
 - صانع المفارقة: هناك عناصر عامة تُشكّل بنية المفارقة، وال تخلو منها، وهي

 المفاجأة -)السخرية والتهكم( العنصر الكوميدي - الضحية- )الرسالة(نص المفارقة 
  :وبيانها كاآلتي. وكسر التوقع

 :صانع المفارقة - ١
؛ حيث يتسم صانع )٢(المفارقة لعبة ذكية ال يجيد استخدامها إال األذكياء المبدعون

المفارقة بالذكاء وموسوعية الثقافة التي تجعله يتالعب باللغة ويراوغ الضحية، 

                                         
دراسة تطبيقية، مجلة : المفارقة في شعر الجنوسة في القصيدة العربية المعاصرة    : الرديني، رائد فؤاد طالب   : ينظر )١(
 .١٤م، ص٢٠١٦، )٢٧(، السنة الثامنة، ع)العربية والترجمة(
 .٢١١المفارقة في الرسالة الهزلية البن زيدون، ص: يفات، خالد سليمانالياسين، إبراهيم، والخل: ينظر )٢(



 

 )٣٩٨٥(

كما أنه يمسخ الحقائق، ويفتعل المواقف، ويستحدث المفارقات . )١(ويتظاهر بالبراءة
مفارقة غير مراقبها؛ ألن مفارقة صانعها مدبرة، أما وصانع ال. التي تستدر الضحك

  . )٢(مراقبها فمفارقته مشاهدة
 :نص المفارقة - ٢

يعتمد نص المفارقة على اللغة المراِوغة التي تقول ما ال يتوقّعه المتلقي للوهلة 
كما أنها تُركّز . )٣(األولى، متجاوزة بذلك إمكانياته التي تقف عند حدود المعنى السطحي

 آلية التضاد والتنافر واالزدواجية، ويتأتى تضادها من مسألة المشترك ومراجعته على
ويمكن أن ينشأ . بين المتحاوريِن في فن األجوبة المسكتة؛ بغية كشف الجديد المضاد له

التضاد عن التجاوز، أو الخروج، أو الخَرق، أو الثورة، أو التمرد، أو النقض، أو 
  . )٤(أو التغيير، أو الخلخلة، أو الصدم، أو غير ذلكالتكسير، أو التشقيق، 

ويحمل نص المفارقة رسالة إلى المتلقي تعتمد على تعددية الداللة، وتحميل 
القول أكثر ما يمكن من المعنى، بمرجعيات سياسية، أو دينية، أو تاريخية، أو 

عله مع نصها، ويتوقّف فهم هذه الرسالة اإليحائية على ذكاء المتلقي وتفا...أدبية
  . وولوجه إلى ما وراء معناها المباشر

 :الضحية - ٣
الضحية عنصر أساسي من عناصر المفارقة، وهو الشخص الذي أخفق في 

ويرجع جمال المفارقة إلى أن الضحية الذي . )٥(إدراك المفارقة على حد قول ميويك
فارقة بأن يجعله تنطلي عليه المفارقة يكون على غير علم بها؛ وإال لما سمح لصانع الم

                                         
المفارقة والمفاجأة في شعر أحمد مطر، مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العـراق، ع      : الركابي، فليح كريم  : ينظر )١(
  .١١٤م، ص٢٠٠٤، )٦٦(
ات   : الوقاد، نجالء علي حسین    )٢( ن المقام ، دراسة أسـلوبية : ع الزمان الهمذاني والحريري عند بديبناء المفارقات في ف

  .٢٣٥ص
جامعة سـطيف،  المفارقة في الشعر العربي الحديث بين سلطة اإلبداع ومرجعية التنظير،          : ، صليحة قسبقا: ينظر )٣(

-http://www.univ-chlef.dz/rlf/wp: بحــــث منــــشور علــــى الــــرابط   الجزائــــر، 
content/uploads/٢٠١٧/٠٤/Article٨-N٤.pdf  

 م، دار األرقم للطباعة والنشر، بابل، العراق،      ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ المفارقة في شعر الرواد،   : الخفاجي، قيس حمزة   )٤(
  .٧٨ص

  .٣١المفارقة وصفاتھا، ص: ینظر )٥(



– 

  )٣٩٨٦(

 على - في هذا الموقع، وكلما ازدادت غفلة الضحية وجهلها، وعدم إدراكها لألمور
  .)١( ازداد تأثير المفارقة ونجاحها-النقيض من صانع المفارقة

إنها ضحية ...أو اآلخر" أنت"والضحية قد تكون أنا الكاتب، وقد تكون هي الـ
 لنفسها ما هو مبالغ فيه على سبيل متهمة وبريئة؛ ولكنها في الوقت نفسه تدعي

  .)٢(...االفتراض فحسب
وقد يتبدل موقع الضحية مع صانع المفارقة في األجوبة المسكتة؛ حيث يكشف 
الضحية غرض صانعها؛ ومن ثم يقلب ميزان المعادلة ليصير هو صانع المفارقة؛ بينما 

  .يصير صانعها األصلي ضحية
 ):كمالسخرية والته(العنصر الكوميدي  - ٤

تعتمد المفارقة في بنيتها غالبا على السخرية واالستهزاء والتهكّم، ويخرج عن 
ذلك االستهزاء الذي تخلو صياغته اللغوية من مفارقة اللفظ للمعنى؛ وإنما يرد إلى 

ومع ذلك فليست كل المفارقات سخرية واستهزاء أو . )٣(أدوات لغوية أسلوبية أخرى
ون المفارقة نوعا من التمرد والرفض السياسي واالجتماعي استخفافًا باآلخر؛ إذ قد تك

وينشأ الضحك في المفارقة من بنية التضاد والتنافر، أو من . )٤(لآلخر الذي استخفّ بنا
  . )٥(خالل عدم االنسجام بين العلة والنتيجة في الشيء المضحك

 ال تترك وهذا العنصر الكوميدي هو ما تهدف المفارقة غالبا إلى تحقيقه، فهي
  . )٦(القارئ إال بعد أن رسمت على شفتيه ابتسامة هادئة تصحبها السخرية من الضحية

 :المفاجأة وكسر التوقع - ٥
تُسبب اعتيادية الخطاب وتقليديته الرتابة والملل؛ ومن ثم يلجأ صانع المفارقة 
 إلى كسر هذه األلفة، والخروج عن النمطية إلى آفاق من االنحراف الداللي؛ عبر

إحداث صدمة ومفاجأة سلوكيا أو قوليا؛ األمر الذي يحدث ارتباكًا وتوترا للضحية أو 
                                         

  .٤٤، ص)مجمع األمثال للميداني أنموذجا(خطاب المفارقة في األمثال العربية : ابن صالح، نوال: ينظر )١(
 .١٣٣، صم١٩٨٧، )٤-٣(، ع)٧(مج ، )فصول(نبیلة، المفارقة، مجلة إبراھیم، : ینظر )٢(
  .١٧المفارقة القرآنية، ص: العبد، محمد )٣(
، جامعة  )كلية دار العلوم  (المفارقة والتمرد في شعر أمل دنقل، مجلة الدراسات العربية          : كوينه، زكريا علي أحمد    )٤(

  .١٣٣٦م، ص٢٠٠٩، )٢٠(، ع )٣٠(المنيا، مج 
  .٧٤م، ص٢٠٠١يتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، إبناء المفارقة في المسرحية الشعرية، :  سعيدشوقي، )٥(
  .١٣٢م، ص١٩٨٧، )٤-٣(، ع)٧(المفارقة، مجلة فصول، مج : إبراهيم، نبيلة: ينظر )٦(



 

 )٣٩٨٧(

. للمراقبين، وتستدعي الولوج إلى المضامين المحجوبة التي يقصدها صانع المفارقة
وهذه المفاجأة هي التي تُضفي الجمال على المفارقة؛ ألنها تقلب موازين الحوار، 

أة من الطرف الثاني في األجوبة المسكتة، الذي ينقلب دوره إلى وغالبا ما تكون المفاج
 . صانع للمفارقة

 وظيفة المفارقة: 
فنيا ودالليا، كما أن لها وظيفة : للمفارقة وظائف متعددة على مستوى النص

. )١(إصالحية، فهي تشبه أداة التوازن التي تبقي الحياة متوازنة أو سائرة بخط مستقيم
اخلية بأسلوب غير مباشر إلظهار المثالب في المجتمع لتقويمه وتهذيبه إنها ثورة د

  .)٢(وإصالحه، ومحاولة عالجه بإبرازها على السطح لتجنبها
وقد يلجأ صانع المفارقة إلى المفارقة عندما يفشل النقد المباشر وكل وسائل 

 القدرة على ، أو عندما ال نملك)٣(اإلقناع، وتستهلك الحجج، ويخفق النقد الموضوعي
  . المواجهة المباشرة؛ ألن الطرف األول أقوى

ويتحقّق التوازن الذي تصنعه المفارقة من كشف المتناقضات وتعريتها، ويحدث 
هذا التوازن على المستوى الذاتي؛ حيث تؤدي المفارقة إلى إعادة التوازن لصانعها 

كما . في عقلهبواسطة التعبير عما تمتلئ به نفسه، ويجيش به صدره، ويضطرب 
يحدث التوازن على المستوى الجمعي من خالل كشف التناقضات الحادثة على مختلف 

  . )٤(أصعدة الحياة اإلنسانية؛ مما يفضي إلى االختيار والتصحيح والتغيير
وأما على المستوى الفني؛ فإن المفارقة ضرب من التأنق؛ تحدث أبلغ األثر بأقل 

 المتلقي وتحفيزه على تأمل النص، وإعمال الفكر الوسائل تبذيرا، وهدفها إدهاش
؛ حيث إنها تُثير فيه البحث الدؤوب عن )٥(والحواس للوصول إلى مرامي المنشئ

                                         
 .١٦ميويك، المفارقة وصفاتها، ص: ينظر )١(
دراسة أسلوبية،  : مات عند بديع الزمان الهمذاني والحريري     بناء المفارقات في فن المقا    : الوقاد، نجالء علي حسين    )٢(

 .٢٣٥ص
 .١٤٤-١٤٣، صم١٩٨٢، )٢(، ع)٢(، مصر، مج )فصول(المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة قاسم سیزا،  )٣(
بيـة  صورها وأحكامها، مجلة كلية اللغـة العر      : المفارقة في التراث البالغي   : الشافعي، محمد علي فرغلي   : ينظر )٤(

  .٢٤م، ص٢٠٠٧، )٥(، ج)٢٦(بالمنصورة، جامعة األزهر، ع
، ٢٠١٠،  )٢(إشكالية المفهوم والرؤية، مجلة كلية التربيـة، ع       ...المفارقة في الشعر  : محمود، هاشم فاضل  : ينظر )٥(

  .١٦٦ص



– 

  )٣٩٨٨(

المعنى، محاولًا الوصول إلى إقامة عالقات بين ظاهر اللفظ ومحموالته الداللية، لكنه 
كما . )١(حددة بالسياقفي ذلك محكوم بالسياق؛ ألن الداللة المفارقية نابعة من اللفظ م

، وهي )٢(أنها تُنمي قوى التماسك الداللي للنص؛ بعد بنيتها جزءا من بنية نصية أكبر
من الزاوية المعجمية التاريخية تُعد عاملًا من عوامل التطور الداللي للغة؛ ألن اللفظ 

  . )٣(يكتسب معها معنى جديدا
 نون البالغية األخرىالمفارقة في التراث العربي وعالقتها بالف: 

 لم يعرفها النقد العربي القديم، ولم ترد في -  بوصفها مصطلحا- المفارقة 
وإذا كان العرب القدماء لم . )٤(الدراسات النقدية العربية إال حديثًا من خالل الترجمة

يعرفوا هذا المصطلح بمعناه الحديث، وقد أحسوا بخصوصية الكالم الذي يراوغ 
 المعنى، أو يقول شيًئا ويعني شيًئا آخر؛ ومن هنا كان كالمهم عن ويهرب من تحديد

التهكّم والسخرية، ولطائف القوق، والمدح بما يشبه الذم، والذم بما يشبه المدح إلى غير 
ذلك من الفنون البالغية التي تقوم على التالعب باللغة على نحو خاص، وهذه 

مفارقة خطابا بالغيا ورؤية للعالم معا،  حملت جزءا كبيرا من بناء ال)٥(المصطلحات
كما مارس اللسان العربي المفارقة ممارسة جلية على مر العصور في شعره ونثره، 

  . )٦(وفي حكمه، خاصة في أمثاله
                                         

داع، مصر، مـج  اللغة المفارقة في رواية شرف لصنع اهللا إبراهيم، مجلة إب      : األمين، محمد سالم ولد محمد    : ينظر )١(
 .٥٢م، ص١٩٩٩، )٤(، ع)١٧(
 .٤٨المفارقة القرآنية، ص : العبد، محمد )٢(
  .٨المرجع السابق نفسه، ص: ينظر )٣(
-http://www.univالمفارقة في الشعر العربي الحديث بين سلطة اإلبداع ومرجعية التنظيـر،            : سبقاق، صليحة  )٤(

chlef.dz/rlf/wp-content/uploads/٢٠١٧/٠٤/Article٨-N٤.pdf  
المجاز المرسل، والمجـاز االسـتعاري،   : األخرى التي المست كثيرا مصطلح المفارقة   البالغية  من المصطلحات    )٥(

واالستعارة، والتمثيل، والمثل، والكناية، والتعريض، والتلويح، والتلميح، والتورية، والتوجيه، والرمـز، واإليحـاء،             
معنى، واألحجية، واإلشارة، والتضاد، والطباق، والمقابلة، والسخرية، واالستهزاء، واللمز، والغمز، واإللماع، ومعنى ال

واالزدراء، والهجاء، واإلثبات بالنفي، والنكتة، والكوميديا، والفكاهة، والمزاح، والمبالغة، والتضخيم، والكاريكـاتير،            
والهزل في موقف الجد، وتخفيـف      ،  وتجاهل العارف، وسوق الكالم مساق غيره، والتشكيك، والجد في موقف الهزل          

بناء المفارقـة فـي     : سعيد، شوقي : ينظر. القول، وتضخيم القول، وعكس الظاهر، وباب المقلوب، ومخالفة الظاهر        
 . ٤٥-٢٨المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: ، وشبانة، ناصر٣٥المسرحية الشعرية، ص

المفارقة اللغوية، دار   : ، ومتولي، نعمان عبد السميع    ٣٢ال، ص خطاب المفارقة في األمث   : ابن صالح، نوال  : ينظر )٦(
  .  وما بعدها٢٨م، ص٢٠١٤العلم واإليمان للنشر والتوزيع، دسوق، مصر، 



 

 )٣٩٨٩(

؛ فالشخصية )٢( أقرب ما يكون لمصطلح المفارقة)١("التهكم" العبد أن . ويرى د
ر ما ال تُبطن، والتظاهر بالجهل والضعف المتهكمة تستخدم من أساليب الدهاء، وإظها

والخيبة، وما يخفي حقيقتها قوتها الكامنة التي تُمكّنها في النهاية من قلب الموازين، 
وكما سبقت اإلشارة، قد تخلو المفارقة من . )٣(ووضع األمور في نصابها الحقيقي

صية التي السخرية والتهكم، ويكون هدفها فقط إبراز التناقض والتضارب في الشخ
  . )٤(جعلها المبدع ضحية للمفارقة

وهكذا فالمفارقة وجدت بوصفها ممارسة عملية أو فنية لدى العرب القدماء؛ 
حتى وإن كانوا على وجه الدقة لم يدركوا مفهومها، ولعل كثرة المصطلحات البالغية 

  .التي تقترب منها تؤكد هذه الممارسة
 سكتة٥(األجوبة الم( : 

فن نثري يعتمد على البديهة واالرتجال، وال يقتصر على : تالجواب المسك
عصر بعينه، وإن كان بعضهم يرى أن العصر األموي يعد تأسيسا أو تأصيلًا لهذا 

 . )٦(النوع في نثرنا األدبي
مجموعة من األجوبة الحاذقة الذكية، يرد بها المسؤول على : األجوبة المسكتةو

  . )٧(" المسكتمن يسأله؛ ليفحمه بالجواب

                                         
الخطاب بلفظ اإلجالل في موضع التحقير، والبشارة في موضع التحذير، والوعد في مكان الوعيد، والعذر               : التهكم )١(

أنوار الربيع في أنـواع     : ابن معصوم، علي صدر الدين    .  السخرية، ونحو ذلك   في موضع اللوم، والمدح في معرض     
ـ ١٣٨٩شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف األشـرف،         : البديع، تحقيق  :  وينظـر  .١٨٥/ ٢م، ج ١٩٦٩ -هـ
ـ ١٤٠٦معجم المصطلحات البالغية وتطورها، مطبعة المجمـع العلمـي العراقـي،       : مطلوب، أحمد  ، م١٩٨٦ -هـ

   .٢/٣٧٥ج
  .٢٣المفارقة القرآنية، ص: العبد، محمد )٢(
  .٥٠خطاب المفارقة في األمثال، ص: ابن صالح، نوال:  ينظر)٣(
، )فكر وإبداع(دراسة نظرية تطبيقية، مجلة : المفارقة وأبعادها الداللية في شعر جرير: أبو شارب، مصطفى فتحي )٤(

  .٢٦ص، م٢٠١٣، نوفمبر ٨٠مصر، ج
)٥( ى هذه األجوبة     تسمكذلك باألجوبة المفحمة، أو المأضحكة، خرسة، أو الملهم، أو و الجواب الحاضر، أو الجواب الم

، )األسلوب الحكيم نموذجـا   ( بالغة األجوبة المسكتة     :فاعور، منيرة :  ينظر .الجواب الناصر، أو المحاورة المستحسنة    
  .١١٥، صم٢٠١٤، )٤-٣(، ع )٣٠(مجلة جامعة دمشق، مج 

  .٢٨األجوبة المسكتة في العصر األموي، ص:  محمود فارسالمقداد، )٦(
  .٣٧مي أحمد يوسف، ص. د: األجوبة المسكتة، دراسة وتحقيق: ابن أبي عون، إبراهيم بن محمد بن أحمد )٧(



– 

  )٣٩٩٠(

لون طريف من ألوان الكالم البليغ، يقوم على االرتجال ورد سؤال " وهي 
  .)١("السائل أو المتكلم بحجة مقنعة مؤثرة

قول بليغ مرتجل يعتمد على : " منيرة فاعور الجواب المسكت بأنه. وتُعرف د
ة والسرعة المشافهة، يقصد به تصحيح كالم، أو إثبات حق، أو دفع شبهة، مع اإلصاب

  . )٢("في اإلجابة
ويتكون هذا الفن من بنية حوارية، حيث يطلق العبارة األولى شخص ما، 
مخاطبا بها شخصا آخر في مجلس من المجالس وتُسمى بعبارة البدء، وتكون هذه 
العبارة عادة عدوانية، أو استفزازية، أو هجومية، أو استنكارية، أو تعجبية، أو 

ا السخرية من شخص، أو الرغبة في إضحاك الحضور عليه، أو الحط استفهامية، غايته
من شأنه، أو تلويث سمعته وإدانته؛ فيرد عليه الشخص الثاني بعبارة جواب عما خاطبه 
به الشخص األول وتُسمى بعبارة الرد، وتكون ذات صلة وثيقة بموضوع عبارة البدء، 

ض عنه فيما يشبه عملية النقض، أو وفي المعنى المساوي لمعناها، أو في معنى فائ
  . )٣(الثأر للذات

ويكون الجواب المسكت أو المفحم بمنزلة القذيفة الصاروخية التي قد تسد فم 
وهذه األمور تجعل . السفيه، أو تصحح خطأ المخطئ، أو تنصر المظلوم المحتقَر

  .)٤(وطرافة وذكاء وجمالًااألجوبة المسكتة تسير كاألمثال، ويحفظها الناس؛ ألن فيها فنا 
  :وتمتاز األجوبة المسكتة بالخصائص اآلتية

 –اعتمادها على الحوار الذي يكون في إطار مجلس مشهود غالبا، وترتكز 
على البديهة واالرتجال، والسرعة في الرد، واإلصابة في -خاصة في عبار الرد 

هذا فضلًا عن . )٥(م وإسكاتهالقول، واإليجاز في التعبير، وحسن البيان، وإفحام الخص
نقض القول السابق، وتعلّقها بالجدل أو الهزل، وتعبيرها عن روح العصر، وعدم توقّع 

                                         
، مجلـة  ) االقتباس - حسن التحليل  - الكناية -اإليجاز(الحضور البالغي في األجوبة المسكتة      : فاعور، منيرة محمد   )١(
  .١١، صم٢٠١٤، )١٣٥-١٣٤(، ع)٣٢(سوريا، مج  دمشق، ،)اث العربيالتر(
  .١١٤م، ص٢٠١٤، )٤-٣(، ع )٣٠(، مجلة جامعة دمشق، مج )األسلوب الحكيم نموذجا(بالغة األجوبة المسكتة  )٢(
  .٣٥األجوبة المسكتة في العصر األموي، ص: المقداد، محمود فارس: ينظر )٣(
  .١٩م، ص٢٠٠١، ٥األجوبة المسكتة، دار الشريف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الحازمي، إبراهيم عبد اهللا )٤(
  .١٢٠-١١٦، ص)األسلوب الحكيم نموذجا(بالغة األجوبة المسكتة : فاعور، منيرة محمد: ينظر )٥(



 

 )٣٩٩١(

وتعبيرها عن أنواع مختلفة من الصراع في المجتمع؛ مما . )١(البادئ طبيعة الرد عليه
  :نوع مضامينها، وقد قسمها بعضهم إلى أضرب منها

 أجوبة من - أجوبة األعراب- ب السلطان وغيرهممواقف حية بين أدباء وأصحا(
  .)٢() أجوبة المجانين-  أجوبة الشعراء- صناعة العقل وضعت على ألسنة الحيوانات

  سكتة(أنواع المفارقة في كتابالبن عبد ربه) المجنبة في األجوبة الم: 
المفارقة اللفظية وغير : للمفارقة أنواع كثيرة أشار ميويك إلى بعضها، ومنها

للفظية، والمفارقة السقراطية، ومفارقة التواضع الزائف أو االستخفاف بالذات، ا
والمفارقة الدرامية، ومفارقة األحداث، والمفارقة الكونية، ومفارقة التنافر، والمفارقة 

  .)٣(...المزدوجة، والرومانسية، والكوميدية، والمأسوية، والعدمية
ة والنقدية الحديثة إلى أنواع عديدة؛ مما وقد قُسمت المفارقة في الدراسات األدبي

يصعب على الدارس اإلحاطة بها جميعا، وقد انطلقت بعض الدراسات في تقسيمها من 
ناحية درجاتها، وبعضها من ناحية تأثيرها، وبعضها من ناحية موضوعها، وبات من 

ني الممكن ظهور أنواع مختلفة من المفارقة لم تعد ترتبط بمجرد قول الشيء لتع
بنقيضه فقط، وإنما تعني شيًئا آخر ليس بالضرورة أن يكون النقيض؛ وهو ما يوسع 

  .)٤(دائرة المفارقة للوصول إلى أنواع جديدة من المفارقات
وفيما يتعلّق بمدونة البحث؛ فقد تعددت أنواع المفارقة، ويرجع ذلك إلى اختالف 

اتها، وفي الغالب تكون المفارقة موضوعات هذه األجوبة، وتعدد سيقاتها، وتنوع شخصي
في رد الطرف الثاني؛ ألنه ينقض ما بناه الطرف األول، ويكون مخالفًا لتوقّعاته، وال 
يترك فيه الطرف الثاني منعطفًا لنقض خطابه؛ وإنما يكون كمن ألقم اآلخَر حجرا؛ فال 

 يلقي باللوم على من يملك ردا، وإنما ينفجر ضاحكًا، أو غاضبا، أو يسكت مكرها، أو
وسيعرض ... كان سببا في سماعه لهذا الرد، الذي تمنّى أال يكون تبادر إلى سمعه

  :البحث أنواع المفارقة بشيء من التفصيل فيما يأتي
                                         

  .٣٧األجوبة المسكتة في العصر األموي، ص: المقداد، محمود فارس: ينظر )١(
، وزارة الثقافة السورية، )المعرفة(البيان في األجوبة المسكتة في التراث العربي، مجلة ذكاء : قاسم، محمد عبد اهللا   )٢(

  .٨٨-٧٧م، ص٢٠١٧ -هـ١٤٣٨، )٥٦(، السنة )٦٤٨(ع 
 .٦٢، وص٢١٠٢٥المفارقة وصفاتها، ص )٣(
الحـديث،  المفارقة في الشعر العربي : ، وشبانة، ناصر ٧٦-٦٧، و ٢٤المفارقة واألدب، ص  : سليمان، خالد : ينظر )٤(

  .٨٢المفارقة في التراث البالغي، ص: ، والشافعي، محمد علي فرغلي١١٤ص



– 

  )٣٩٩٢(

 :المفارقة اللفظية - ١
شكل من " ، وهي)١("انقالب في الداللة: "عرف ميويك المفارقة اللفظية بأنها

معنى ما، في حين يقصد منه معنى آخر، غالبا ما يكون مخالفًا أشكال القول يساق فيه 
  . )٢("للمعنى السطحي الظاهر

وتُعد المفارقة اللفظية من أوضح أشكال المفارقة وأبرزها، وتعتمد على الداللة 
اللغوية السياقية للوصول إلى الداللة المفارقية المسكوت عنها؛ ومن ثم فإنها ال ترتبط 

  .  ما ترتبط بداللة الكلمات في سياق النصبالزمن بقدر
) هـ٦٠ت (ومما يمثّلها هذا الحوار الذي دار بين معاوية بن أبي سفيان 

أبا يزيد، أنا لك خير من :" ، حيث قال له معاوية)هـ٥٠ت  (وعقيل بن أبي طالب 
دينه على ديناه، وأنت آثرتَ دنياك على د: قال. أخيك علي ينك، صدقت، إن أخي آثر

  .)٣("فأنت خير لي من أخي، وأخي خير لنفسه منك
، التي فهم منها معاوية أنها تأكيد )صدقتَ: (وتبدأ حيثيات المفارقة من قول عقيل

لقوله؛ لكن عقيلًا غير مجرى المعنى وحمله بدالالت متضادة تتجاوز المباشرة إلى 
 دينه في مقابل اإلقرار بأفضلية معاٍن أخرى تنال من تدين معاوية، الذي آثر دنياه على

 ممثّل –علي، الذي آثر دينه على دنياه، والغريب أن عقيلًا مال إلى جانب معاوية 
 وانصرف عن -  من وجهة نظر عقيل–آخرته / والخاسر لدينه- النفعية المادية لعقيل

  .آخرته/أخيه؛ ألنه ال ينفق المال إال بحقّه؛ ومن ثم فهو رابح دينه
رمته مبني على المفارقة المركّبة ألخ يترك أخاه ويلجأ إلى عدوه؛ والموقف ب

وهكذا فالدالالت تنسال من هذه ... ومع ذلك فإنه يعترف لهذا العدو بأن أخاه أفضل منه
المفارقة، التي اعتمدت على المقابلة بين طرفي الموازنة فيها، فضلًا عن الجانب 

ماديا؛ ) الضحية(، الذي ينتفع من معاوية )عقيل(الساخر والمضحك من صانع المفارقة 
  .ومع ذلك فإنه يفضل أخاه عليه

                                         
، والنقش الغائر، ومن أمثلة )اإلبراز( ذكر ميويك أن من أقسام هذه المفارقة ما يعرف بـ.٣٢المفارقة وصفاتها، ص )١(

  .، أما النقش الغائر فيمثله النيل من الذات)المديح بدل الذم(اإلبراز 
، ١٤٤م، ص١٩٨٢، )٢(، ع )٢(، مصر، مـج     )فصول(المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة       : ، سيزا قاسم )٢(

  .٧١المفارقة القرآنية، ص: والعبد، محمد
  .٤/٧العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه )٣(



 

 )٣٩٩٣(

 بوصفها والطباق من أكثر - ومن نماذج المفارقة اللفظية التي بنيت على المقابلة 
 ورجل أزدي؛ حيث )١( ما حدث بين هالل بن األحوز- األلوان البديعية اتصالًا بالمفارقة

انظروا إليهم وقد : " طافت به بنو تميم، فقال األزدي وقد أ)٢(قدم األول من قندابيل
هذا : )٣(فقال له محمد بن عبد الملك المازني. أطافوا به إطافة الحواريين بعيسى

  . )٤("ضد عيسى، عيسى كان يحيي الموتى، وذا يميت األحياء
والمفارقة هنا مركبة، فهي في جانب منها تُمثّل مفارقة الشخصيات؛ حيث شُبه 

 لما طاف به الحواريون، وهي ل بن أحوز لما اجتمع حوله بنو تميم بعيسى هال
هذا ضد، عيسى كان : " مفارقة كشفت أبعادها المفارقة اللفظية المتمثّلة في قول المازني

وإذا كان األزدي حكم على المشهد من جهته؛ فإن ". يحيي الموتى، وذا يميت األحياء
 من معجزاته إحياء الموتى، أما لك؛ ألن عيسىالمازني رأى في المشهد نقيض ذ

والمفارقة هنا تحتمل اإلدانة . ابن أحوز فمميت لألحياء في إشارة لقتله آل المهلب
والهجاء والنيل من ابن أحوز إلى غير ذلك من الدالالت السلبية التي حملتها المقابلة 

فكرة تقوم على استنكار والتناقض في المفارقة ). يميت األحياء/ يحيي الموتى(بين 
  .  )٥(االختالف والتفاوت بين أوضاع كان ينبغي أن تتفق وتتماثل

ومما يمثّل المفارقة اللفظية التي بنيت على التضاد والنيل من ذات الضحية، هذا 
إنما : " ؛ حيث قال له مالك)١( وشقيق بن ثور)٦(الحوار الذي دار بين مالك بن ِمسمع

  .)٢("لكن وضعك قبر بالمشْقَّر: ال شقيقق. شرفك قبر بتُستر

                                         
المهلب بقندابيل،  بن أربد المازني المالكي التميمي، قائد من الشجعان القساة عرفه ابن حزم بقاتل آل هالل بن أحوز )١(

 .  ومراجعه ومصادره٨/٩٠األعالم، ج: الزركلي، خير الدين: ينظر ترجمته). هـ١٠٢(توفي بعد 
النُّدهة كانت فيها وقعة لهالل بن أحوز المازني الشاري على آل :  مدينة بالسند وهي قصبة لوالية يقال لها      :قَنْداِبيل )٢(

ـ ١٣٩٧معجم البلدان، دار صادر، بيروت،    ): ٦٢٣ت(  الحموي، ياقوت بن عبد اهللا    : ينظر... المهلب م، ١٩٧٧ -هـ
 .٤/٤٠٢م
 . عاش في العصر األموي، ولم أقف له على ترجمة)٣(
  .٤/٤٦العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه )٤(
  .٢٧المفارقة وأبعادها الداللية في شعر جرير، ص: أبو شارب، مصطفى فتحي )٥(
 وكـان أعـور     سيد ربيعة في زمانه، ولد في عهد النبي       : ربعي، أبو غسان  سمع بن شيبان البكري ال     مالك بن مِ   )٦(

  =.  ومصادره٥/٢٦٥الزركلي، األعالم، ج: ينظر ترجمته). هـ٧٣(توفي ُأصيبت عينه في معركة بالجفرة، 



– 

  )٣٩٩٤(

ويعتمد منشئ المفارقة هنا على اإليماء أكثر من التصريح، وصاحب المفارقة 
وهذا ما اعتمده طرفا الحوار في هذه المفارقة؛ . )٣(المتمرس يستعمل من اإلشارات أقلها

بي موسى  الذي استشهد بتُستر مع أ- مجزأة بن ثور–حيث يقصد مالك قبر أخي شقيق 
وتبدأ المفارقة من رد شقيق الذي . األشعري ودفن هناك؛ ولذا فإنه شرف ألخيه شقيق

لكن وضعك قبر : " يحوي تعريضا وهجاء، معتمدا على نقيض المعنى األول بقوله
في إشارة إلى أن ِمسمع بن سنان أبا مالك جاء إلى قوم بالمشقر فنبحه كلبهم " بالمشقر

ابن قتيل : وكان مالك إذا نسب قيل له .)٤(قتيل الكالب: كان يقال لهفقتله، فقتلوه به؛ ف
   .)٥(الكالب

ويبدو أن النَّغمة التي خاطب بها مالك شقيقًا كانت محملة بالتهكّم والسخرية؛ ألنه 
ربما ال شرف له إال من هذا الجانب؛ ومن ثم جاء رد شقيق عليه قاسيا، كاسرا ألفق 

 في المعنى نفسه الذي سخر به منه؛ لكنه كان أشد ِحدة وضراوة توقّعه؛ حيث جاراه
والمفارقة هنا تُسهم في تقوية . وتضادا، إذ أومأ إلى الحادثة التي وضعت من شأنه

النص فنيا، ومنحه المزيد من الترابط والعمق؛ ألنها تدفع القارئ أو المتلقي للبحث عن 
  . المعنى الحقيقي القابع وراء النص

 : رقة السلوك الحركيمفا - ٢
تعتمد مفارقة السلوك الحركي على نمط االتصال غير اللفظي الذي يؤدي دورا 

وترسم هذه . )٦(مهما، سواء أكان مصاحبا ومكملًا للنمط لالتصال اللفظي أم مستقلًا
وهي . المفارقة صورة للسلوك الحركي لمن تقع منه أو عليه عناصرها ومكوناتها

                                                                                                     
 كان. بن عفير السدوسي البصري، من أشراف العرب في العصر األموي) أو ابن مجزأة بن ثور (شقيق بن ثور )١(=

رئيس بني بكر بن وائل في خالفة عثمان، وكانت رايتهم معه يوم الجمل، وشهد صفين مع علي، وقدم على معاوية في 
 .  ومصادره٣/١٧١األعالم، ج: الزركلي: ينظر ترجمته... خالفته

-٢٩/ ٢ ج معجم البلدان، : ، الحموي، ياقوت  أعظم مدينة بخوزستان  :  وتُستر .٤/٥٢ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج      )٢(
- ٥/١٣٤معجم البلدان، ج: الحموي، ياقوت: ينظر. ، وروي أنه جبل لهذيل حصن بن نجران والبحرين:والمشَقَّر. ٣١

١٣٥. 
  .٦٣المفارقة وصفاتها، ص: ميويك: ينظر )٣(
  .٤/١٣٩العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه: ينظر )٤(
محمد : ، تحقيقثمار القلوب في المضاف والمنسوب): ـه٤٢٩ت(الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل : ينظر )٥(

  .٣٩٨، ص١٩٦٥أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 
  .٢٠١المفارقة القرآنية، ص: العبد، محمد: ينظر )٦(



 

 )٣٩٩٥(

 حركة جسمية عامة، تبرز فيها عناصر خاصة مثيرة للغرابة حركة عضوية أو
  .)١(والسخرية

 وأعرابي يؤاكله، حيث كان )٢(ومن أمثلتها ما وقع بين المغيرة بن عبد اهللا الثقفي
فحضر أعرابي فمد يده إلى " للمغيرة وهو واٍل على الكوفة جدي يوضع على مائدته، 

وإنك : قال! إنك لتأكله بحرد كأن أمه نطحتك: رةالجدي وجعل يسرع فيه؛ فقال له المغي
  . )٣(!"لمشفق عليه كأن أمه أرضعتك

والمفارقة في هذا الحوار الساخر مركّبة، تشمل مفارقة السلوك الحركي، وتُمثّلها 
الهيئة النّهمة الغريبة التي كان عليها األعرابي أثناء أكله؛ مما أثار حفيظة صاحب 

المفارقة أن الضيف كان يفترض أن يستحيي من تعليق المغيرة والغريب في . الوليمة
 غير مراٍع -على طريقة أكله؛ فيغير منها، أو أن يكفّ عن الطعام؛ لكنه بكل جرأة 

 يرد بما يكسر توقّعات المضيف، وربما جعله ينطلق في نوبة من - مكانة من يخاطبه
وإنك لمشفق : "  بكل عفويةالضحك هو ومن يراقب ذلك المشهد؛ حيث قال األعرابي

، معتمدا على البناء اللغوي ذاته الذي اعتمده المغيرة، بادًئا "عليه كأن أمه أرضعتك
؛ بما )كأن أمه نطحتك(، في مقابل )كأن أمه أرضعتك(، والتصوير )إن التوكيدية(بـ

  .يحمله التعبيران من تناقض على مستوى الداللة
تتكئ على رصيد كبير من المقدرة وهكذا فإن مفارقة السلوك الحركي 

  .  )٤(التصويرية، وبخاصة تلك التي تُثير قدرا من الدهشة واالستغراب والذهول أحيانًا
ويمكن تلمس جانب آخر من المفارقة الكوميدية الساخرة بين صانع المفارقة 
وضحيتها، ففي عبارة المغيرة يعد هو صانع المفارقة واألعرابي ضحيتها؛ في حين 

للحوار؛ أصابت الضحية ) مغلقة(تبدل الوضع في عبارة األعرابي، وصارت مفارقته ي
في مقتل، وأدت دورا حيويا في كسر جمود المشهد، كما أضافت مسحة من المرح 

                                         
  .١٩٨المفارقة القرآنية، ص: العبد، محمد )١(
 البصرة ، واله عمر بن الخطاب )مغيرة الرأي (:لعله المغيرة بن شعبة الثقفي أحد دهاة العرب، صحابي، يقال له )٢(

). هـ٥٠( عليها، وواله معاوية الكوفة، فلم يزل فيها حتى مات سنة          ثم عزله وواله الكوفة، وأقره عثمان بن عفان       
 .٧/٢٧٧الزركلي، األعالم، ج: ينظر في ترجمته

إذا اغتاظ فتحرش بالذي    : فهو حِرد :  الرجل الغيظ والغضب، وحرد  : والحرد. ٤/٤١ج: ابن عبد ربه، العقد الفريد     )٣(
  . ٨٢٥، ص)حرد(اللسان، مادة : ابن منظور. غاظه وهم به

  .١٠٨خطاب المفارقة في المثال، ص: بن صالح، نوال )٤(



– 

  )٣٩٩٦(

ويمكن كذلك عد قولي المغيرة واألعرابي من باب مفارقة النغمة؛ إذ إن . والضحك
  .رةكليهما أدى جملته بنغمة تهكمية ساخ

 ورجل من بني مرة )١(ومن مفارقات السلوك الحركي ما دار بين مالك بن أسماء
فجلس إليه رجل من بني مرة فاتكأ " في سجن الكوفة، حيث ُأدخل مالك سجن الكوفة، 

أما في الجاهلية : أتدري كم قتلنا منكم في الجاهلية؟ قال: عليه المري يحدثه، ثم قال
أنا، قد : قال! ومن قتلنا منكم في اإلسالم؟: قال! اإلسالمفال؛ ولكن أعرف من قتلتم في 

  . )٢("قتلتني بنتن إبطيك
وتتمحور بنية هذه المفارقة في جماليات الحوار، الذي كان فيه مالك ضحية 

بصنيعه الحركي الذي ال يدركه، والذي كاد أن يودي بحياة ) المري(لصانع المفارقة 
أتدري كم قتلنا منكم في (فارقة وِحدتها عفوية السؤال مالك، ومما زاد من فعالية هذه الم

؛ إذ المكان الذي هما بصدده يفرض نمطًا آخر من طبيعة األسئلة التي يمكن )الجاهلية؟
أن تُلقى، التي بها يقضيان على الوقت الكئيب والممل داخل غياهب السجن؛ ولكن 

لسؤال تصنع مفارقة تجعل  وفحوى ا- وربما يشي هذا بضيق المكان–وضعية االتكاء 
الضحية يغير مجرى اإلجابة، منكرا أو زاعما عدم معرفته بمن قُتل منهم على يد بني 
مرة في الجاهلية؛ ولكنه يعرف من قُتل منهم في اإلسالم، وهو ما لم يعرفه المري؛ مما 

رقة المربكة فكانت اإلجابة الفا!) ومن قتلنا منكم في اإلسالم؟: (جعله يستفهم مستنكرا
المضحكة التي خالفت كل توقّع، وجعلت من صانع المفارقة ضحية لجهله وعفويته 

قتيله، ال بحد السيف، وإنما باتكائه المفرط ) ابن أسماء(وغرارته؛ فقد كان محاوره 
  !عليه؛ إلى الحد الذي جعله يستنشق رائحة إبطه النتنة

ي، الذي كاد أن يودي بحياة ابن ويشتمل هذا الموقف على مفارقة السلوك الحرك
هذا باإلضافة إلى أن الموقف . أسماء، في الوقت الذي لم يفطن فيه المري لما يفعل

مفارقة نوعية أسئلة المري في هذا : برمته يضم أنواعا متعددة من المفارقات، منها
قة جواب المكان، ومفارقة استنكاره معرفة من قتلوا من قوم مالك في اإلسالم، ومفار

                                         
كان هـو  . غزل ظريف، من الوالةأموي  مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، شاعر         )١(

توفي . ووقع منه ما أوجب حبسه مدة طويلة      . اه خوارزم وأصبهان  تزوج الحجاج أخته، وولّ    .كوفةوأبوه من أشراف ال   
  . ومراجعهومصادره ٢٥٧/ ٥الزركلي، األعالم، ج: ينظر ترجمته). هـ١٠٠(نحو 

  .٤/٤٣العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه )٢(



 

 )٣٩٩٧(

وفي كل األحوال، فإن قارئ المفارقة ال يملك ...مالك التي جعلت المري ضحية لجهله
إال أن يرسم ابتسامة عريضة على شفتيه جراء هذا المشهد الساخر الذي كان كل ما فيه 

  .ينم عن مفارقة
وهكذا فالمفارقة هنا كانت ذات داللة خصوبية موحية تجمع بين الجودة والِجدة 

مرتقبة، تخرق فجأة توقّعات المتلقي، وتُحدث صدما مثمرا ذا لذة أدبية خاصة؛ غير ال
مما يفضي إلى أن قيمة المفارقة الجمالية تنبع من طريقة قولها ومما قالته معا، دون 

  .)١(جور على الموضوع أو كيفية التشكيل
  ):مفارقة التعريض والسخرية(المفارقة الهزلية  - ٣

ألجوبة المسكتة على التعريض، واإليماء، والسخرية، اعتمد جانب كبير من ا
والنيل من الطرف األول البادئ بالحوار، وفي هذه المفارقة يكون العنصر الفكاهي 
أكثر تأثيرا، وتُستخدم السخرية بدرجة عالية تصل إلى مرحلة الضحك، وهي مفارقة 

اك بالمعنى الحقيقي صريحة يكون فيها القارئ، أو الضحية، أو كالهما على وعي وإدر
  . )٢(الذي تعنيه المفارقة

وكان بالرقة رجل يحدث : " ومما يمثّل هذه المفارقة ما يرويه ابن عبد ربه بقوله
كيف كان اسم بقرة بني إسرائيل؟ : )٣(بأخبار بني إسرائيل، فقال له الحجاج بن حنتمة

أين وجدت هذا؟ : )هـ٤٤ت (فقال له رجل من ولد أبي موسى األشعري ! حنتمة: قال
  . )٤()"هـ٤٣ت(في كتاب عمرو بن العاص : قال

كان منسجما في ) صانع المفارقة(ويبدو من سياق الرواية أن الرجل القاص 
 وهو ابن - حديثه عن بني إسرائيل إلى حد اإلغراق، ويبدو كذلك أن أحد الحضور 

لقاص أنه ال يقدم أو  أراد إحراجه أو تعجيزه بسؤال، يراه ا- )الضحية األول(حنتمة 
يؤخّر في سياق سرده؛ ومن ثم جاء الرد مفحما، ساخرا، معرضا باسم أم السائل 

التي ينتسب إليها؛ ويمثّل هذا الرد مفارقة جوابية مضحكة لكل من كان يراقب ) حنتمة(

                                         
  .٦٥المفارقة في شعر الرواد، ص: الخفاجي، قيس حمزة )١(
 مركز اللغات األجنبيـة     منشور ضمن المفارقة لدى شعراء خراسان في العصر العباسي،        :  خلف مطلق   العازمي، )٢(

  .٢٠٢-٢٠١م، ص ١٩٨٣، ٤٣والترجمة بجامعة القاهرة، ج
 .لم أقف له على ترجمة: الحجاج بن حنتمة )٣(
  .٤/٤٤العقد الفريد، ج )٤(



– 

  )٣٩٩٨(

ظن ومن المفارقة المدهشة أن هذه اإلجابة التعريضية الساخرة ربما . الحوار بينهما
بعض الحضور أنها إجابة صحيحة للسؤال، ويبدو أن القاص أثناء إجابته كان جادا 
صارما؛ فانطلى األمر على بعض الحضور، الذي بادر بسؤال القاص عن مصدر هذه 
اإلجابة، وقد يكون سأل ساخرا؛ ومن ثم جاء رد القاص على غير المألوف، وكاسرا 

في : "الذي كان من ولد أبي موسى األشعري، فقال لهلكل توقّع؛ حيث عرض بالسائل، 
، في إشارة إلى قضية التحكيم، وتغرير عمرو بن العاص بأبي "كتاب عمرو بن العاص

  .موسى األشعري رضي اهللا عنهما
وقد تمثّلت المفارقة هنا في خروج األسئلة عن مدارها الحقيقي بالنسبة للقاص؛ 

الفة للواقع الفعلي، تحمل في طياتها التضاد؛ ألن ولذا جاءت اإلجابة عن السؤالين مخ
اسم بقرة بني إسرائيل لم يكن كما أشار، كما أنه لم يستِق هذه المعلومة مما يرويه 
عمرو، وإنما هو تعريض مفتعل ساخر يفهمه ضحيتا المفارقة كما يفهمه الحضور؛ 

ضحيتين، وقد ولهذا فربما انقلب المجلس رأسا على عقب من كثرة الضحك على ال
  .يكون الضحيتان ممن غرق في الضحك

وفي سياق اإليماء إلى قضية التحكيم يروي ابن عبد ربه هذا الحوار الذي جرى 
بعث بالل بن أبي بردة : " ، حيث قال)٢( وابن علقمة الممرور)١(بين بالل بن أبي بردة

: قال. ال أدري: الأتدري لم بعثت إليك؟ ق: إلى ابن أبي علقمة الممرور، فلما أتى قال
  . )٣("لقد ضحك أحد الحكمين من صاحبه: قيل! بعثت إليك ألضحك بك

وبدأ المشهد ببيان نية بالل الصريحة في السخرية من الممرور، الذي قلب الدفة 
عليه، وصار صانعا للمفارقة؛ في حين أصبح بالل ضحيتها، حيث جاء الرد مفارقًا، 

 فيما يتعلّق بجده أبي موسى األشعري، الذي غرر به ساخرا، ومعرضا بتاريخ بالل
ومن شدة لذع اإلجابة وتأثر بالل بها أنه أمر . عمرو بن العاص في قضية التحكيم

إن المجنون ال يعاقب وال يحاسب؛ فأمر بإطالقه وأن : بحبسه، فكلمه الناس فيه وقالوا

                                         
هـ، فأقام  ١٠٩واله خالد القسري سنة     . صرة وقاضيها بالل بن أبي بردة عامر بن أبي موسى األشعري، أمير الب           )١(

األعـالم،  : الزركلـي : ينظر ترجمته.  هـ فعزله وحبسه؛ فمات سجينًا١٢٥إلى أن قدم يوسف بن عمر الثقفي سنة 
 .صادره وم٢/٧٢ج
 .نعلقمة الممرور لم أقف له على ترجمة، ويبدو أنه كان من عقالء المجانيأبي ابن  )٢(
 .٤/٤٥، جالعقد الفريد )٣(



 

 )٣٩٩٩(

 بها في الحبس، فقال له وفي كمه طرائف ُأتحف) سبت(يؤتى به إليه؛ فأتي في يوم 
هو : قال. ناولني منها: قال. من طرائف الحبس: ما هذا الذي في كمك؟ قال: " بالل

  .  )١("يوم سبت، ليس يعطى فيه وال يؤخذ
وتمثّلت المفارقة هنا في أن الممرور خرج عن نطاق اإلجابة المتوقّعة، التي ال 

اإلجابة مخالفة لكل التوقّعات ال؛ وإنما جاءت : تخرج عن أن يعطيه أو يقول له
المحتملة، وحينئذ تسير في االتجاه نفسه من التعريض التهكمي بعمة لبالل كانت من 
اليهود؛ وهكذا صار بالل أضحوكة المجلس من خالل هذه السخرية والتعريض الذي 

  .ناله من ِقبل جده وعمته
 روي عن عبد اهللا ومن المفارقات الطريفة التي بنيت على التعريض الساخر ما

:"  البن جعفر-  وكان أميا–، حيث قال ابن صفوان )٣( وعبد اهللا بن جعفر)٢(بن صفوان
هذا ابن جعفر : أبا جعفر، لقد صرتَ حجةً لفتياننا علينا، إذا نهيناهم عن المالهي قالوا

وأنت أبا صفوان صرتَ حجةً لصبياننا : قال له! سيد بني هاشم يحضرها ويتخذها
هذا أبو صفوان سيد بني جمح ال يقرأ آية وال : ا؛ إذا لمناهم في ترك المكتب قالواعلين

  . )٤("يخطّها
وقد بنيت هذه المحاورة على المفارقة االستنكارية، والجزء األول منها يعيب فيه 
ابن صفوان على ابن جعفر اتجاهه إلى المالهي؛ حتى صار قدوة للفتيان، وكان واجبا 

لهم في غير ذلك، وهذه مفارقة سلوكية تُخالف ما كان مفترضا عليه أن أن يكون قدوة 

                                         
  .٤/٤٥المصدر السابق نفسه، ج )١(
هو عبد اهللا بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، رئيس مكة وابن رئيسها، شجاع من أصـحاب عبـد اهللا بـن                )٢(

وقُتل بمكة يوم مقتل ابن الزبير،  ولد في حياة النبي . )هـ٩٥ت (، حارب مع الحجاج بن يوسف  )هـ٧٣ت  (الزبير
ا له عن ابن صفوان عرفه ابن حزم بعبد اهللا األكبر تمييز  . )هـ٨٦ت (لى عبد الملك بن مروان    فبعث الحجاج برأسه إ   

 .  ومصادره٤/٩٣األعالم، ج: الزركلي: ينظر ترجمته. األصغر
عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب، صحابي ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها، وهو أول من ولـد بهـا مـن                  )٣(

). هـ٨٠(، مات بالمدينة سنة )صفين( كريما يسمى بحر الجود، وكان أحد األمراء في جيش علي يوم وكان...المسلمين
  .  ومصادره٤/٧٦األعالم، ج: الزركلي: ينظر ترجمته

  .٤/٤٨ العقد الفريد، جابن عبد ربھ، )٤(



– 

  )٤٠٠٠(

وربما ... المفارقة تعبير انتقادي يعرض ملمحا أسلوبيا فيه مغاالة أو مبالغة"إن . يكون
  . )١("جعلت المفارقة في الوقت نفسه أداة تلطيفية

 انتقد فيه جهل وجاء رد ابن جعفر في االتجاه نفسه من التعريض الساخر، الذي
 واختيار هذا المفردة غاية في –ابن صفوان وأميته؛ حتى أنه صار حجة للصبيان 

 في ترك التعليم قياسا - السخرية موازنة بكلمة الفتيان، التي أوردها ابن صفوان أولًا
عليه؛ ألنه يعد سيد قومه على الرغم من أنه ال يقرأ آية وال يخطّها؛ وهذا من 

  ! ساخرة، فكيف بسيد القوم أن يكون جاهلًا؟المفارقات ال
وهكذا يتبين من المفارقتين السابقتين في إطار هذه الحوار التعريضي الساخر؛ 
أنهما بنيتا على سلوك يناقض ما ينتظر فعله؛ إذ يأتي الفعل مغايرا للوجهة التي يجدر 

  . )٢(باإلنسان أن يقوم بها
 :المفارقة الهجائية - ٤

ألساس سالح هجومي فعال، وهي قول نقدي ساخر وتعبير عن المفارقة في ا
  . )٣("موقف عدواني؛ ولكنه تعبير غير مباشر يقوم على التورية

 وباهلي؛ )٤(ومما يمثّل هذه المفارقة ما وقع بين عمرو بن معد يكرب الزبيدي
  . )٦(" مثلههجين عرفَ هجينًا: " ، فقال عمرو)٥("إن مهرك لمقرفٌ: "حيث قال له األخير

فقد جاء رد عمرو على غير ما توقّعه الباهلي، الذي ظن أنه سيجيب بنعم ليؤكّد 
كالمه أو ينفيه؛ لكن كانت اإلجابة هجومية تحمل مفارقة هجائية تعكس دالالت ال 

                                         
  .١٧المفارقة القرآنية، ص: العبد، محمد )١(
           العلـوم اإلنـسانية، األردن،      -مفارقة في شعر أمل دنقل، مجلة دراسـات       ال: الرواشدة، سامح عبد العزيز   : ينظر )٢(

  . ٣٧٩٢م، ص١٩٩٥، )٦(، ج) أ٢٢(مج 
  .١٤٣م، ١٩٨٢، )٢(، ع)٢(المفارقة في القص العربي، مجلة فصول، مصر، مج : قاسم، سيزا )٣(
في عشرة من ) هـ٩( على المدينة سنة هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبداهللا الزبيدي، فارس اليمن، وفد  )٤(

 ارتد عمرو في اليمن، ثم رجع إلى اإلسالم، فبعثه أبو بكر إلى الشام فشهد بني زبيد فأسلم وأسلموا، ولما توفي النبي 
الزركلـي،  : ينظر ترجمته . وله شعر جيد  . اليرموك وذهبت فيها إحدى عينيه، وبعثه عمر إلى العراق فشهد القادسية          

 .  ومصادره٥/٨٦جعالم، األ
. الهجنة، وهو الفرس الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك؛ ألن اإلقراف من ِقبل الفحل، والهجنة من ِقبل األم            :  القرفة )٥(

  . ٣٦٠١، ص)قرف(ة دابن منظور، اللسان، ما
لدته برذونة مـن   إذا لم يكن عتيقًا، والهجين من الخيل الذي و        : فرس هجين و. ٤/٢٦ج: ابن عبد ربه، العقد الفريد     )٦(

  . ٤٦٢٧-٤٦٢٥، ص)هجن( ابن منظور، اللسان، مادة .مة ألنه معيبالعربي ابن األ:  الهجين،حصان عربي



 

 )٤٠٠١(

وفي ظني . تنتهي من ِضعة نسب هذا الباهلي، الذي تمنّى أال يكون خاطب عمرا أصلًا
التي خاطب بها الباهلي عمرا؛ هي التي جعلت األخير يرد عليه أن النغمة التهكمية 

إن الطيور على أشكالها تقع، وإن : بنغمة تهكمية ساخرة أراد من خاللها أن يقول له
الشيء يميل إلى مثله، فإذا كان المهر غير ضالع في األصالة من جهة أبيه؛ فإن طامة 

وبناء على . ه جاءته من ِقبل أمه أشد ألن هجنت- على حسب رأي عمرو- هذا الباهلي
هذا يمكن قراءة المفارقة هنا في أكثر من اتجاه، فهي مفارقة هجائية من جهة، ومفارقة 
نغمة من جهة أخرى، وكان ضحيتها الباهلي، الذي ُألقم حجرا سد عليه المداخل 

  . اخراوالمخارج؛ بينما كان صانع المفارقة عمرو، الذي استخدمها سالحا هجائيا س
ومن المفارقات المركّبة التي تحتمل المفارقة الهجائية ومفارقة الموقف، ما دار 

وقوم من اليمن، حيث نزل به قوم من أخواله ) هـ١٢٥ت (بين هشام ابن عبد الملك 
ت نحو (باليمن ففخروا عنده بقديمهم وحديثهم، فقال هشام لخالد بن صفوان 

ال بد أن : أخواُل أمير المؤمنين، فقال له :  وقال أجب القوم، فاعتذر خالد)١()هـ١٣٣
وما أقول يا أمير المؤمنين، وما أقول لقوم وهم بين حائك برد، : " تقول، فقال هشام

  .)٢("ودابغ جلد، وسائس قرد، ملكتهم امرأة، ودّل عليهم هدهد، وغرقتهم فأرة
ان األجدر بهم أال وتبدأ هذه المفارقة من افتخار أخوال هشام اليمنيين عنده، وك

يفعلوا ذلك؛ فهم في حضرة أمير المؤمنين، ولكل مقام مقال، وكان األجدر بهم أن يثنوا 
عليه ويمدحوه؛ ومن ثم وفي إطار تطور األحداث طلب هشام من أفصح الحضور 
يومئذ الرد عليهم، ويبدو أنه فهم مقصد هشام فاعتذر؛ ألن إجابته ربما أغضبت هشاما 

نهم في األخير أخواله؛ لكن هشاما ألح عليه، فجاء رده في غاية المفارقة عليه؛ أل
الهجائية، التي فاجأت اليمنيين وأربكت موقفهم، وما ظنوا أن تكون اإلجابة حاضرة 
بمثل هذه السرعة، والترتيب، والتناغم اإليقاعي، والتداعي السلبي لكل ما يحطّ من 

 السخرية الالذعة، التي يفر منها العربي القح فرار شأنهم حسيا ومعنويا في إطار من

                                         
كان يجالس .  هو خالد بن صفوان بن عبد اهللا بن عمرو بن األهتم التميمي المنقري، من فصحاء العرب المشهورين)١(

ولد ونشأ بالبصرة، وكان أيسر . خبارأ، وله معهما )هـ١٢٥ت ( وهشام بن عبد الملك)هـ١٠١ت (عمر بن عبدالعزيز
 وحظي عنده، وكان من أقدر الناس )هـ١٣٦ت (له كلمات سائرة، وعاش حتى أدرك خالفة السفاح العباسي. أهلها مالًا

 .  ومصادره٢/٢٩٧الزركلي، األعالم، ج: ينظر ترجمته). ـه١٣٣(على مدح الشيء وذمه، توفي نحو 
  .٤/٤٩ربه، العقد الفريد، جابن عبد  )٢(



– 

  )٤٠٠٢(

 –السليم من المجذوم؛ ألن ما هجاهم به فيه دونية تنال من مكانتهم بوصفهم عربا، فهم 
 في ِعداد أصحاب الحرف التي يأنف العربي من االنتساب إليها - من وجهة نظره

  ). سائس- دابغ- حائك(
 من مخزونه الثقافي والديني ما يحطُّ من ولم يكتف بذلك فقط ، وإنما استدعى

شأنهم في أمور مصيرية يستهجن العربي ذو الجرثومة أن يوسم بها؛ فقد حكمتهم امرأة 
 كما أنهم أغمار منفيون في مجاهيل األرض، ال ذكر لهم وال شأن، - يقصد بلقيس–

 دهدشير بذلك إلى قصة هدهد سليمان –ولم يكتشف أمرهم إال هي -غ من  وبل
 يومئ إلى قصة سد –قرضت سدهم فأغرقتهم ) فأرة(ضعف شأنهم ومهانتهم أن 

 وهكذا هدم خالد بن صفوان بنيانهم من القواعد وقوضه، وزلزل أركانهم، -مأرب
  ...وجعلهم ينداحون ويتقزمون، وودوا لو انشقت األرض سريعا وابتلعتهم

 اليمنيون من مجد مزعوم، وما واعتمدت المفارقة السابقة على التضاد، فما أثبته
شادوه من فخر موهوم؛ وضعه خالد، هذا باإلضافة إلى احتواء المفارقة على السخرية، 
التي تتجلّى من النغمة التهكمية التي خاطبهم بها، فضلًا عن انتقاء المفردات ورصفها 

كل هذا كان في إطار من اإليقاعية والتقسيم الذي يجذب المتلقي ويثير االنتباه، وأمام 
  . من الطبيعي أال يقوم ليمني بعدها قائمة كما روى ابن عبد ربه

وعلى الرغم مما " وقد يكون الهجاء مع فظاظته وخشونته نوعا من السخرية، 
يبعثه أحيانًا في نفس المهجو من الضيق واأللم؛ فإنه يثير الضحك عن طريق إبراز 

 إلى الدرجة التي تجعل المهجو غير مالئم العيوب وتجسيمها، والمبالغة في تصويرها
  . )١("للصورة التي يجب أن يكون عليها

 :مفارقة التنافر البسيط - ٥
أية مفارقة مبكية أن :" يضرب ميويك مثلًا على هذه المفارقة بقول تيوفيل كوتييه

وتتحقّق هذه المفارقة من تجاور ظاهرتين يوجد بينهما تنافر . )٢("يقوم قصر قبالة كوخ
يد، كأن تكون الشخصية بخيلة لكن يصدر عنها ما يوحي بالكرم، أو يجتمع الحب شد

ومما يمثّل هذه المفارقة هذه المحاورة التي وقعت أحداثها بين ...والكره لشيء في القلب
 حيث -  رضي اهللا عنهما–)هـ٤٠ت(وعلى بن أبي طالب ) هـ٣٥ت(عثمان بن عفان 

                                         
  .١٧م، ص١٩٨٢السخرية في أدب المازني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : الهوال، حامد عبده )١(
  .٢٤المفارقة وصفاتھا، ص )٢(



 

 )٤٠٠٣(

ما لك ال : " ه عنه، فسكت عنه علي، فقال له عثمانلقي عثمان عليا فعاتبه في شيء بلغ
  . )١("ليس لك عندي إال ما تحب، وليس جوابك إال ما تكره: قال له علي! تقول؟

 بمثل هذه البالغة؛ يمثّل مفارقة تنافرية -  بما فيه من تضاد–إن هذا الجواب 
ذاته به مشاعر جمالية تنبع من تباين المشاعر ما بين إخالص الحب؛ ولكن هذا القلب 

ولعل هذه اإلجابة . تجعل الجواب ربما يتعارض مع هذا الود، وتُغضب الطرف اآلخر
. بما تحمله من مفارقة كانت مفاجأة لعثمان، الذي سيراجع نفسه فيما عاتب عليا فيه

وهي مفارقة تومئ أكثر ما تُصرح، فالجواب المكروه بالنسبة لعثمان سيكون فيه 
  .ة، وكان األجدر به أال يصدقها عاتبه فيه عثمان ربما كان وشايغضب علي؛ ألن ما

وفي المعنى نفسه من المفارقة المتنافرة التي تجمع بين ضدين في وقت واحد ما 
حول أخذ البيعة ليزيد بن ) هـ٧٢ت(واألحنف بن قيس )  هـ٦٠ت(دار بين معاوية 

 األحنف، فقال له ؛ حيث تكلم الناس بما يرضي معاوية وسكت)هـ٦٤ت(معاوية 
  .)٢(!"أخافك إن صدقتُ، وأخاف اهللا إن كذبتُ: ما لك ال تقول أبا بحر؟ قال:" معاوية

فلم يشأ األحنف أن يقولها صريحة لمعاوية بأنه يرفض المبايعة ليزيد، وإنما لجأ 
إلى المراوغة والتورية من خالل معادلة صعبة بناها على التضاد، فقول الصدق 

؛ سيغضب عليه معاوية، وسيقلب ما خطّط له من أمر البيعة رأسا )يدرفض مبايعة يز(
أما قول . على عقب، وسيؤول أمر الناس إلى الرفض بعد أن أقنعهم معاوية بالموافقة

، ومنافقة معاوية؛ فإن فيه رضاءه واإلمعة مع الناس؛ لكن فيه )قبول المبايعة(الكذب 
 ه؛ ومن ثممليه عليه ضميرلمكانته –وكان يمكن لألحنف . يخاف عقوبة اهللامخالفة لما ي 

أن يعبر عن رأيه بصراحة؛ لكنه لجأ إلى المفارقة والمواربة والمضامين -بين قومه
  .المحجوبة؛ خشية أن يأتي التعبير المباشر بما ال تُحمد عقباه

 :المفارقة اإلنكارية - ٦
 عما كان تتحقّق هذه المفارقة من خالل موقف مضحك أو غريب مختلف كثيرا

فأن يصير المرء مجرما يعاقَب على جريمة يفعلها غيره، في حين . )٣(يتوقّعه المرء
يفلت المجرم الحقيقي؛ يعد ذلك من المفارقات التي تجعل البريء يستنكر األمر، وهذا 

                                         
  .٤/٢٨ابن عبد ربھ، العقد الفرید، ج )١(
 .٢٨/ ٤ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج )٢(
 .٢٢٧م، ص٢٠٠٨، )٧٢(، مصر، ع )فصول(المفارقة واألبيجرام، مجلة : عبد المجيد، جميل: ينظر )٣(



– 

  )٤٠٠٤(

إنه يشرب الخمر، فبلغ يزيد ذلك، : ، الذي قال في يزيد)١(ما وقع مع المسور بن مخرمة
  :مله بالمدينة أن يجلد المسور حد شُرب الخمر؛ ففعل، فقال المسورفكتب إلى عا

ــا   ِختامه ــض ــرفًا يف ــشْربها ِص َأي  
  

ــسور؟   ــد ِم ــد الح ــد ويجل ــو خال   )٢(!أب
واعتمد المسور على السؤال إلبراز السخرية واإلنكار لهذا الحكم الجائر الذي   
وكان المسور ضحية مفارقة صانعها ! كان األولى به يزيد؛ ألنه هو الذي عاقر الخمر

يزيد، وهي مفارقة عملية من جهة؛ ألنه بالفعل طُبق عليه حد شرب الخمر وهو لم 
  .يشربها، وهي في الوقت ذاته مفارقة إنكارية من ِقبل الضحية الواعي بها غير المغرر

 :مفارقة كسر التوقع - ٧
ا للمألوف، وخروجذاتها تُمثّل كسر ز التوقّع المرسوم المفارقة في حدا عن حي

في ذهنية المتلقي؛ ومن ثم فإنها تحمل طابع الدهشة، وتُحاط بفضاء المفاجأة التي تترك 
وقد حمل كثير من األجوبة المسكتة . المتلقي مشدوها ال يحير جوابا وال يرد خطابا

 لم -يا غالبا األقوى سلطو–عنصر المفاجأة وكسر أفق التوقّع؛ حيث إن الطرف األول 
يدر بخلده أن يتلقى ردا لجوابه من الطرف الثاني بمثل هذه السرعة، والقوة، واإلفحام 
المربك الذي ربما جعله يندم أن كان المبتدئ بالكالم، ومما يمثّل هذه المفارقة هذا 

: ، حيث قال له عبد اهللا)٤( وعدي بن حاتم)٣(الحوار الذي وقع بين عبد اهللا بن الزبير

                                         
 وهو صغير أدرك النبي. الِمسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري، من فضالء الصحابة وفقهائهم          )١(

 عن الخلفاء األربعة وغيـرهم مـن أكـابر    ىوكان مع خاله عبد الرحمن بن عوف ليالي الشورى، ورو       . وسمع منه 
لصحابة، وشهد فتح أفريقية مع عبد اهللا بن سعد، ثم كان مع ابن الزبير فأصابه حجر من حجارة المنجنيق في الحصار ا

  . ومصادره٧/٢٢٥الزركلي، األعالم، ج: ينظر ترجمته). هـ٦٤(تل سنة بمكة فقُ
 .٤/٣٧ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج )٢(
ل مولود في المدينة بعد الهجرة، شهد فتح أفريقية زمن عثمان، وبويع له             عبد اهللا بن الزبير بن العوام القرشي، أو        )٣(

هـ عقيب موت يزيد بن معاوية، فحكم الحجاز، ومصر، والعراق، وخراسان، وأكثر الشام، وجعـل  ٦٤بالخالفة سنة   
 في أيام عبد الملك بـن  قاعدة ملكه المدينة المنورة، وكانت له مع األمويين وقائع هائلة؛ حتى سيروا له الحجاج الثقفي  

  . ومصادره٤/٨٧الزركلي، األعالم، ج: ينظر ترجمته). هـ٧٣(مروان فقتله بمكة سنة 
عدي بن حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج الطائي، أمير، صحابي، من األجواد العقالء، كان رئيس طيء في                     )٤(

دة بأعمال كبيرة، وشهد فتح العراق، وموقعة الجمل        قام في حروب الر   ). هـ٩(الجاهلية واإلسالم، وكان إسالمه سنة      
عالم، الزركلي، األ : ينظر ترجمته ). هـ٦٨(مات بالكوفة سنة    . وصفين والنهروان مع علي، وفُقئت عينه يوم صفين       

 .  ومصادره٢٢٠/ ٤ج



 

 )٤٠٠٥(

يوم قُِتل أبوك، وهربت عن خالتك، وأنا للحق ناصر، وأنت له : متى فُقئت عينك؟ قال"
  . )١("خاذل

بين علي من جهة، والزبير بن ) الجمل(ويشير عدي هنا إلى أحداث موقعة 
) هـ٥٨ت (وأم المؤمنين عائشة ) هـ٣٦ت (وطلحة بن عبيد اهللا ) هـ٣٦ت (العوام 

عن نصرة ) هـ٧٣ت (يها الزبير، وهرب فيها عبد اهللا من ناحية أخرى، التي قُتل ف
 –، الذي سأل عديا )ابن الزبير( وضحية المفارقة هنا - كما يقول عدي–خالته عائشة 

وأظنه كان يعلم اإلجابة؛ ولذلك يمكن توجيه المفارقة هنا بأنها سقراطية يدعي صانعها 
 عنيفًا، وصار ابن الزبير في  عن وقت فقء عينه، وجاء الرد مباغتًا-الجهل قصدا

ورطة؛ فقد كال له عدي بمكيال أوفى، معتمدا على الموازنة بين موقفهما المتباين يوم 
وارتكز عدي على اإليماء واإلشارة، فكلماته موجزة؛ لكنها تأخذ بالطرف األول . الجمل

دى إلى حيث الماضي األليم، والذكريات المشحونة باألسى، وإذا كان عدي فقد إح
  .عينيه؛ فإن طامة ابن الزبير أشد؛ ألنه فقد أباه، وهرب عن نصرة خالته يومذاك

ومن المواقف التي تحمل هذا البعد المفارقي المفاجئ ما حدث بين حسان بن 
 حينما - رضي اهللا عنهما–وأم المؤمنين عائشة ) هـ٤٠ و٣٥ت بين عامي ( ثابت 

  : دخل عليها وأنشدها قوله
انزر انــص ــةٍ ح ــزن بريب ــا ت    م

  
  )٢(وتُصبح غَرثى مـن لحـوِم الغوافـلِ         

  
  .)٣("لكنك لستَ كذلك: " فقالت له

 ومدحها - رضي اهللا عنها– عما بدر منه في حق أم المؤمنين عائشة اعتذر حسان 
وعلى الرغم من أنها كانت ال تقبل أن يسب حسان في حضرتها؛ ...بالعفة والحصانة

اعها البيت السابق مفاجًئا وصادما؛ فقد ظن أنها عفت عنه، أو لكن كان ردها بعد سم
                                         

  .٤/٣٦ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج )١(
 .١/٢٩٢م، ج٢٠٠٦وليد عرفات، دار صادر بيروت،. د: ق عليهحققه وعلّ: البيت في ديوان حساب بن ثابت )٢(
الثقيل من : الرزين: ، ورزان٩٠٢، ص)عفف(اللسان، مادة . عفيفة: وحصان. ٤/٤٥العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه  )٣(

اللسان، . إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف، وكانت رزينة في مجلسها: ساكن، وامرأة رزان: كل شيء، ورجل رزين
شـدته،  : أيسر الجوع، وقيل  : الغرث: أي أنها ليست موضع شك، وغرثى     : ، وما تزن بريبة   ١٦٣٩، ص )رزن(مادة  
: ، والمقصود بالغوافـل   ٣٢٣١، ص )غرث(اللسان، مادة   . هو الجوع عامة، والمقصود هنا أنها ال تغتاب أحدا        : وقيل

 . الالتي ال يخطر على بالهن شيء من ذلك



– 

  )٤٠٠٦(

لكن كان جوابها مفارقيا صادما ينم عن ِعظم ما تعرضت ...أنها ستُثني عليه، أو تشكره
  .له في هذه الحادثة

 :مفارقة الرؤية المغلوطة - ٨
ه تعتمد هذه المفارقة على فكرة يدين بها أحد طرفي المحاورة، وتأتي تصرفات

بناء على هذه الرؤية، التي قد يراها الطرف اآلخر رؤية مغلوطة؛ ومن ثم يشرع في 
 –بيان زيفها، ومن ذلك هذا الحوار الذي وقعت أحداثه بين معاوية وعبد اهللا بن الزبير 

: قال! تنازعني هذا األمر كأنك أحق به مني: "  حيث قال له معاوية-رضي اهللا عنهما
 على اإليمان، واتبع ك يا معاوية، وقد اتبع أبي رسول اهللا لم ال أكون أحق به من
غلطت يا ابن الزبير، بعث اهللا ابن عمي نبيا، : قال له معاوية. الناس أباك على الكفر

  . )١("فدعا أباك فأجابه؛ فما أنت إال تابع لي، ضالًا كنتُ أو مهديا
 ل منهما من النبي وقد رجع ابن الزبير إلى بدايات الدعوة، وموقف والد ك

حيث تبعه الزبير على اإليمان؛ بينما كان أبو سفيان ضده داعية للكفر، ورأى ابن 
الزبير أن هذا مفخرة له، وهو ما يميزه عن معاوية، وظن أن ذلك يشفع له في أن 

، فالحق هنا )مفارقة االستحقاق(يستأثر باألمر دونه؛ ويمكن أن نُطلق على هذا الجانب 
  .  يؤول إلى من ال يستحقه فعليا من وجهة نظر ابن الزبير-ي أمر المسلمين وهو تول–

ولكن معاوية قلب له ظهر المجن، وكشف له بمنطقية ودهاء عن أن رؤيته 
مغلوطة، وال تُخول له أن يدعي أمرا ال يحقّ له أن يطلبه، وقد تملّص معاوية بمفارقة 

 أن يتحدث في جانب المفاضلة بين أبيه  من-  يمكن أن نطلق عليها مفارقة التملّص–
والزبير؛ ألنه يعلم أن كفة ابن الزبير راجحة عليه، ولذا تملّص بذكاء أخرجه إلى أن 

مباشرة، الذي حباه اهللا بالرسالة، ) ابن عمه (تكون كفته المائزة؛ حيث افتخر بالنبي 
اوية لقرابة األخير ودعا الزبير إلى اإلسالم فأجابه؛ ومن ثم فابن الزبير تابع لمع

 وبناء على ذلك فافتخار ابن الزبير السابق ال محل له المباشرة من صاحب الرسالة 
صانع (في شباك دهاء معاوية ) الضحية(وهكذا فقد وقع ابن الزبير . في زعمه هذا

 عن أنه تابع له، وال يحق له - كما يراهما–، الذي برهن له بالمنطق والحجة )المفارقة
يكون في معيته، هذا باإلضافة إلى وجود التضاد النابع من الرؤية المغلوطة التي إال أن 

                                         
  .٤/١٠٦ جالعقد الفرید،: ابن عبد ربھ )١(



 

 )٤٠٠٧(

تبناها ابن الزبير، فضلًا عن الجانب الساخر والنغمة التهكمية التي خاطب بها معاوية 
  .ابن الزبير

ومن أمثلة تلك المفارقة التي بنيت على الرؤية المغلوطة، وتعلّقت بما يبذله 
عبد الملك بن مروان : وفير المال لخزينة الدولة، وأبطال هذه المفارقةالوالة من جهد لت

 واليه على – )١(حكَما، والحجاج بن يوسف في كفة، وخالد بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد
 في - واليه على خراسان سابقًا– )٢( وأمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد-العراق سابقًا

ما في حضرة عبد الملك إذ بأموال العراق من ِقبل الحجاج الكفة األخرى، وأثناء وجوده
 وأشار إلى - هذا واهللا التوفير، وهذه األمانة، ال ما فعل هذا: " وضعت بين يديه، فقال

 استعملتُه على العراق، فاستعمل كل مِلطٍّ فاسق، فأدوا إليه العشرة واحدا، وأدى -خالد
 فأهدى إلي - وأشار إلى أمية- على خراسانواستعملتُ هذا! إلي من العشرة واحدا

  !" استخفَّ بنا وقطع أرحامنا: برذونين حطمين، فإن استعملتُكم ضيعتُم، وإن عزلتُكم قلتم
سامع مطيع ناصح، : استعملتني على العراق وأهله رجالن: " فرد عليه خالد

ا إلى وده، وأما وعدو مبغض كاشح؛ فأما السامع المطيع الناصح فإنا جزيناه ليزداد ود
المبغض المكاشح، فإنا دارينا ضغنه، وسللنا حقده، وكثّرنا لك المودة في صدور 
رعيتك، وإن هذا جبى األموال، وزرع لك البغضاء في قلوب الرجال؛ فيوشك أن تنبت 

  .             )٣("البغضاء فال أموال وال رجال
ثّل في مقدار ما يحصلونه حكم عبد الملك على والته بمقياس مادي بحت، يتم

: ويوفّرونه له ولدولته، دون أن يعنيه بأي كيفية جمع؛ ولهذا وجه حديثه إلى األخوين
. خالد وأمية، اللذيِن وليا له العراق وخراسان لكنهما لم يوفّرا له مثلما يوفّر الحجاج

قياس المنفعة وعلى المستوى الظاهري فعبد الملك محقّ فيما ذهب إليه؛ ألنه يحكم بم
 الظاهرية فقط؛ لكن هذه الرؤية كانت مغلوطة بالنسبة للوالييِن المعزوليِن؛ ومن ثم

                                         
خالد بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد، كان مع مصعب بن الزبير بالعراق، ثم لحق بعبد الملك وشهد معه قتل مصعب           )١(

 .١٦/١٢٢تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر. وواله البصرة ثم عزله
: ينظر ترجمتـه  . روانأمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد، وال من أشرف عصره، ولي خراسان لعبد الملك بن م                  )٢(

 .  ومصادره٢/٢٣عالم، جالزركلي، األ
 الدابة، :والبرذون، ٤٢٦٢، ص)ملط(اللسان مادة .  الخبيث من الرجال:والملط. ٤/٢٥العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه )٣(

ه، ويقال المتكسر في نفس: والحطم. ٢٥٢، ص)برذن(اللسان، مادة . ما كان من غير نتاج العرب: والبراذين من الخيل
  .٩٢٦، ص)حطم(اللسان، مادة . إذا هزل وأسن فضعف: حطم، وفرس حطم: للفرس إذا تهدم لطول عمره



– 

  )٤٠٠٨(

انبرى خالد في توضيح رؤيته السياسية والمالية الحصيفة، التي كان يرمي من ورائها 
إلى إقرار األمر لبني أمية، وزيادة ود الرعية لهم، وفي المقابل يبين رؤية غيره 

ة، التي ظاهرها وفرة المال، وباطنها زيادة البغضاء ضد بني أمية؛ وقد صدق المغلوط
  . )١("هو واهللا ما قال خالد: " عبد الملك كالم خالد، وأقر برأيه ورؤيته قائلًا

وإذًا كان عبد الملك ضحية رؤيته المغلوطة التي حكّم فيها الجانب المادي النفعي 
الالحقة، وتبعاته اآلنية، ويعد تفسير خالد لرؤيته القريب، دون أن يفطن إلى أضراره 

كشف من خاللها عن الرؤية الحقيقية التي جعلت عبد الملك يغير ) مفارقة تفسيرية(
ويحمل إطار المفارقة التضاد بين . رأيه فيهما وحكمه عليهما، ولو بينه وبين نفسه

ل الوفير للدولة، في حين أنه جنباته، فعبد الملك يحب الحجاج ويفضله؛ ألنه يجبي الما
 من وجهة نظر –أما الرؤية المعكوسة . عزل خالدا وأمية؛ ألنهما أخلّا بهذا الجانب

 التي أقرها عبد الملك، فأنهما يعدان األفضلين؛ ألنهما زرعا المحبة في قلوب - الواليين
ء جراء الرعية تجاه بني أمية على حساب جمع المال؛ لكن زرع الحجاج لهم البغضا

إن المفارقة في إحدى وظائفها أنها ال تهدف إلى . سياسته الباطشة في جمع المال للدولة
  . )٢(جعل الناس يصدقون؛ بل تجعلهم يعرفون

  :مفارقة التمرد - ٩
تنم مفارقة التمرد عن الخروج عن المعهود وما تآلف عليه الناس في فكر، أو 

 وخارجي؛ )٣(ار الذي جرى بين زياد بن أبيهومما يمثلها هذا الحو...اعتقاد، أو سياسة 
أما الذي تسميه : " فقال الخارجي" ما تقول في وفي أمير المؤمنين؟: "حيث قال له زياد

أمير المؤمنين؛ فهو أمير المشركين، وأما أنت فما أقول في رجل أوله لزنية وآخره 
  .)٤("لدعوة

                                         
  .٤/٢٥العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه )١(
  .١٣٤م، ص١٩٨٧، )٤-٣(، ع)٧(، مج )فصول(المفارقة، مجلة :  إبراهيم، نبيلة)٢(
ولدته سمية . أبو سفيان: عبيد الثقفي، وقيل:  اختلف في اسم أبيه، فقيلزياد بن أبيه، أمير من القادة الدهاة الفاتحين، )٣(

 ولم يره وأسلم في عهد أبي بكر، تولى فارس لعلي بن أبي طالب، وألحقه أدرك النبي. جارية الحارث بن كلدة الثقفي
 ٣/٥٣م، جالزركلـي، األعـال  : ينظـر ترجمتـه  . هـ٥٣توفي سنة . هـ وواله سائر العراق   ٤٤معاوية بنسبه سنة    

 . ومصادره
  .٤/٢٧ج:  ابن عبد ربه، العقد الفريد)٤(



 

 )٤٠٠٩(

غيزياد عندما استدعى هذا الخارجي أنه سي ا عليه وقد ظنثني خيرر آراءه، وسي
وعلى أمير المؤمنين؛ ولكن المفارقة أن الرجل تمرد على األمير في حضرته وأمام 
ناظريه، وأسمعه ما أصك سمعه، وناقض ظن زياد، مثبتًا عكس ما توقّعه، متمردا على 

شأنه، ولم تلقيب معاوية بأمير المؤمنين، وعلى زياد نفسه، واضعا من نسبه، حاطا من 
  .يتحمل زياد هذا الرد المتمرد المفارق؛ فأمر بقتل الخارجي

ويعد الخارجي في الشق األول من المحاورة الكالمية صانعا للمفارقة، بينما كان 
زياد ضحيتها؛ حيث تعرض وسط مجلسه لحرٍج من خالل نغمة تهكمية ساخرة؛ كشفت 

سبه وشخصه؛ لذلك يمكن أن تكون هذه عن تمرد داخلي قار في النفس، نال من ن
المفارقة مركبة تحتمل مفارقة التمرد، ومفارقة النغمة، فضلًا عن المفارقة العملية التي 

  .قام بها زياد نفسه؛ بأمره بقتل هذا الخارجي
 : مفارقة االقتباس والتضمين -١٠

تعتمد مفارقة االقتباس والتضمين هنا على توظيف بعض اآليات القرآنية في 
طار مفارقي يتضاد مع رأي الطرف اآلخر ويهدمه؛ ولهذا تأتي المفارقة بداللة إقناعية إ

حجاجية ال يمكن لغيرها من العبارات أن تنوب عنها، ومن ذلك ما رواه ابن عبد ربه 
عن معاوية في مجلسه الذي افتخر فيه بإعالء اهللا شأن قومه وقبيلة قريش، مستشهدا 

أيها الناس، إن اهللا فضل قريشًا بثالث، فقال لنبيه : " حيث قالبآيات من القرآن الكريم، 
وإِنَّه لَذِكْر لَّك { : ونحن عشيرته، وقال)١(}وأَنذِر عشِريتَك الْأَقْربِني{: عليه الصالة والسالم

مِكلِقَوشٍ  {:، فنحن قومه، وقال)٢(}وي١{لِإِيلَافِ قُر {لَةَ الشرِح فِإِيلَافِهِميالصتَاء و} ٢ {
   .ونحن قريش ،)٣(}٤{من جوعٍ وآمنهم من خوفٍ  الَّذِي أَطْعمهم} ٣{فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ 

وكَذَّب بِهِ {: على رسلك يا معاوية، فإن اهللا يقول:" فأجابه رجل من األنصار
كما ضُ{:  وأنتم قومه، وقال)٤(}قَولَموميرم ناب رِب ونصِدي همِن كمثَلًا إِذَا قَووأنتم قومه)٥(}م  .

                                         
 .١٢٤سورة الشعراء، اآلية  )١(
 .٤٤سورة الزخرف، اآلية  )٢(
 .٣-١سورة قريش، اآليات  )٣(
 .٦٦سورة األنعام، اآلية  )٤(
 .٥٧سورة الزخرف، اآلية  )٥(



– 

  )٤٠١٠(

وأنتم  )١(}يا رب إِن قَومِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجورا{: وقال الرسول عليه الصالة والسالم
 .)٢("فأفحمه! قومه، ثالثة بثالثة، ولو زدتنا لزدناك

فسيره للنص القرآني في إثبات مدى أفضلية قريش وقد اتكأ معاوية على ت
 وعشيرته، وقد أثنى اهللا عليهم في أكثر من موضع في ومكانتها، فهم قوم النبي

كتابه، ومن مفارقة الموقف أن ينبري له رجل من األنصار مستخدما السالح ذاته 
وضع افتخر به ليقوض به ما بناه معاوية، ويهدم ما بناه من مآثر، مستشهدا لكل م

معاوية بموضع مواٍز له يتضاد معه، إن لم يكن تضادا بالمعنى الحقيقي؛ لكنه يعد في 
منزلة التضاد ألنه ينتقص من القيمة والقامة التي رفعت لقريش وخاصة قوم معاوية، 

وهكذا كان . بما أخذه اهللا عليهم من التكذيب، والصدود عن الحق، وهجر القرآن
نص القرآني في هذا السياق الحجاجي دليلًا دامغًا، وحجة داحضة جعلت االستشهاد بال

من معاوية ضحية لمفارقة صنعها هذا الرجل، استطاع من خاللها إلجام معاوية 
بالسكوت؛ بل وأظن أنه جعله عرضة للسخرية والتهكّم في المجلس، من خالل مفارقة 

وكان مفاد الرسالة التي . شهاد باآليةالنغمة التهكمية في كل جملة كان يقولها بعد االست
أال يستخدم النص القرآني لتأكيد قضية من جانب : أراد األنصاري إيصالها إلى معاوية

واحد، وإحراز انتصار معنوي مؤيد من ِقبل السماء يشيد بمكانة قومه؛ ذلك ألن النص 
 الذين -األنصار أقصد –ذاته يحمل في بواطنه ما يقوض هذه المكانة ويثبتها آلخرين 

  . ونصروه؛ على الرغم من أنهم ليسوا بقومه وعشيرتهآووا النبي 
ومما يمثّل هذا النوع من المفارقة التناصية القرآنية اإلنتاجية ما دار بين رجل 

ذْنِ والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه بِإِ{: ؛ حيث تمثّل المسبل بقول اهللا تعالى)٤( وآخر مسبل)٣(كوسج

                                         
 .٣٠سورة الفرقان، اآلية  )١(
  .٤/٢٨العقد الفريد، ج )٢(
  .٣٨٧١، ص)كسج(اللسان مادة . ب وال أصل له في العربيةعر الذي ال شعر على عارضيه، وهو م:كوسجال )٣(
هي اللحيـة كلهـا   : ما على الشارب من الشعر، وقيل     :  الذي يطول ثوبه ويرسله إلى األرض إذا مشى، والسبلة         :المسبل )٤(

رجل أسبل ومسبل، إذا كان : ها على الصدر، يقال للرجل إذا كان كذلكمقدم اللحية وما ُأسبل من: بأسرها، والسبلة عند العرب
 .١٩٣١، ص)سبل(اللسان، مادة . طويل اللحية



 

 )٤٠١١(

جخْرالَ ي ثبالَّذِي خهِ وبا رإِالَّ نَكِد{)عليه الكوسج)١ فرد ، :}بالطَّيو تَوِي الْخَبِيثسقُل الَّ ي  لَوو
  . )٣()٢(}أَعجبك كَثْرة الْخَبِيثِ

والصورة العامة مبنية على التضاد الشكلي، فالمسبل يتخذ من كثرة شعر لحيته 
ا لالفتخار بذاته، والتندر من اآلخر الذي ال شَعر له على لحيته، مستشهدا وطولها مجالً

بنص قرآني في سياق آخر؛ لكنه نحا بمعنى اآلية في اتجاه آخر فصله على حالته، 
موازنة بهيئة الكوسج في إطار من السخرية واالستهزاء، وظن بذلك أنه أحاطه بشباك 

 إلى اآللية ذاتها التي اعتمدها األول، مرتكزا على ال فكاك منها؛ غير أن الكوسج لجأ
االقتباس القرآني الموظف دالليا لتقويض المعنى الذي وظّفت فيه اآلية في النص 
األول، في إطار من المفارقة الهزلية التي أربكت الطرف األول، الذي صار ضحية، 

كثرته، وإنما بمخبره وأراد إيصال رسالة مفادها أن الشيء ال يقاس بظاهره وال ب
  .وجوهره
 : مفارقة الرد بالمثل -١١

تعتمد هذه المفارقة على سرعة الجواب، وارتكازه على المعنى ذاته الذي ابتدأه 
الطرف األول، ومن ذلك هذه المفارقات الساخرة التي وقعت بين معاوية وعقيل بن أبي 

ية غالبا يكون في موقع طالب، ويالحظ في أغلب المحاورات التي جرت بينهما أن معاو
الضحية؛ إذ يتلقّى الطعنة النافذة التي تذهب بقوله أدراج الرياح، ويبقى رد عقيل يجلجل 

يروى أن عقيلًا دخل على ...في األسماع، وتتعالى على أثره الضحكات تلو الضحكات
! أنتم معشر بني هاشم تُصابون في أبصاركم: " معاوية فأجلسه على سريره، ثم قال له

  . )٤("وأنتم معشر بني أمية تُصابون في بصائركم: فقال عقيل
فلم يتجاوز رد عقيل النقطة التي أثارها معاوية، وتكمن المفارقة في إيصال 
رسالة بليغة مفادها أن عمى البصر وإن كان عيبا؛ لكنه ال يتماثل أبدا مع عمى 

أنتم : ه أراد أن يقول لمعاويةالبصيرة، التي تجعل المرء ال يحسن تعقّل األمور، وكأن
لستم أهلًا لتوسد هذا األمر دون بني هاشم؛ ألن عمى البصيرة يمنعكم من السياسة 

                                         
  .٥٨سورة األعراف، اآلية  )١(
 .١٠٠سورة المائدة، اآلية  )٢(
  . ٤/٤٢ج: العقد الفريد )٣(
  .٧/ ٤العقد الفريد، ج )٤(



– 

  )٤٠١٢(

وعلى الرغم من أن بنية األلفاظ التي اعتمد عليها عقيل قليلة؛ لكنها حملت في . البصيرة
يافة طياتها الكثير من المعاني المحجوبة ومعنى المعنى، وربما ألن الرجل في ض

معاوية وينال رفده، فإنه ال يريد أن يفصح أكثر، علما بأن قوله هذا يعد صفعة مدوية 
خرجت بلهجة تهكمية ساخرة؛ ضج المجلس على إثرها بالضحك، وربما كان معاوية 

  .أولهم) الضحية(
ومن مفارقات الرد بالمثل بين معاوية وعقيل ما رواه ابن عبد ربه من أن 

فقال له !" هذا عقيل عمه أبو لهب: " ليه وهو مع أصحابه فقال معاويةاألخير دخل ع
يا معاوية، إذا دخلت النار فاعدل : " ثم قال!" وهذا معاوية عمته حمالة الحطب:" عقيل

ذات اليسار، فإنك ستجد عمي أبا لهب مفترشًا عمتك حمالة الحطب؛ فانظر أيهما خير، 
  . )١("الفاعل أو المفعول به

ة هنا كسابقتها تعد مركبة، فهي من جهة مفارقة الرد بالمثل؛ ألنها كانت والمفارق
في المضمون نفسه الذي بدأ به معاوية، الذي لم يكن يتوقّع بتاتًا أن يأتي الرد سريعا 
ومفحما هكذا، ومن جهة أخرى فهي مفارقة هزلية ساخرة؛ بل يمكن عد الجزء األخير 

 الذي يصف وضعية االفتراش المهين في النار بما تحمله منها مفارقة للسلوك الحركي،
  !هذه الوضعية من معاٍن ظاهرة وباطنة

والمفارقة هنا مكتملة األركان، فعقيل الذي ظن معاوية أنه سيكون ضحية 
لسخريته؛ صار صانعا لمفارقة ضحيتها معاوية، ونال من السخرية واالستهزاء هو 

هذا باإلضافة إلى بروز عنصر . ما نال عقيلوبنو أمية في هذا المجلس أضعاف 
عمة ) حمالة الحطب(، في مقابل )أبي لهب(التضاد الذي يعلي من شأن عقيل في عمه 

  .تُؤكّد هذا المعنى" فانظر أيهما خير، الفاعل أو المفعول به: " معاوية، ولعل قول عقيل
ك، ما حدث بين وخير ما يمثّل مفارقة الرد بالمثل، واعتراف الطرف األول بذل

أي : "  ومعاوية، حيث دخل عليه األول فنظر معاوية إلى ساقيه وقال)٢(خريم الناعم

                                         
  .٤/٧العقد الفريد، ج )١(
كـان معاصـرا   ". أنعم من خريم: " فة بن الحارث بن خارجة، يضرب به المثل في التنعم فيقال        هو خريم بن خلي    )٢(

 . ومصادره٢/٣٠٤الزركلي، األعالم، ج: ينظر ترجمته. للحجاج الثقفي



 

 )٤٠١٣(

: قال معاوية. في مثل عجزيتك يا أمير المؤمنين: قال. ساقين لو أنهما على جارية
  . )١("واحدة بأخرى والبادي أظلم

طار نفسه من وتتجلّى جمالية هذه المفارقة في سرعة اإلجابة، التي جاءت في اإل
السخرية التي بنيت على الهيئة الظاهرية التي ابتدأ بها معاوية؛ ظنا منه أنه أوقع 
بفريسته ونال منه؛ لكن الضحية المزعومة من وجهة نظر معاوية صار صانعا لمفارقة 

وربما . في الحفرة التي أراد أن يرديه فيها معاوية) خريم(هزلية ساخرة؛ حيث أوقعه 
مفارقة من رد خريم المباغت لمعاوية، مع الفارق االجتماعي والسلطوي نبعت ال

  .والتباين الكلي بينهما الذي كان في جانب معاوية
 :  مفارقة النغمة -١٢

تعني مفارقة النغمة أداء المنطوق بنغمة تهكمية يعول عليها في إظهار التعارض 
حيث تقتلع هذه النغمة أو التضاد بين ظاهر المنطوق وباطنه، بين سطحه وعمقه؛ ب

   .)٢("التهكمية محتوى ذلك الظاهر لمصلحة الباطن المضاد
 ورجل وصف بسواد )٣(ومما يمثّل هذه المفارقة ما دار بين شداد الحارثي

ما : فقال شداد! لسيد الحي يا أصلع: لمن أنت يا أسود؟ فقال: " البشرة، حيث قال له
أولستَ : أولستَ بأسود؟ قال: قلت. الحق أغضبك: أغضبك من الحق؟ فرد األسود قائلًا

  . )٤(!"بأصلع؟
وقد اعتمد المتحاوران على صيغة االستفهام، ولعلها من أكثر األساليب التي 

وقد ارتكز االستفهام هنا على التهكّم والسخرية بين . )٥(تصلح إلنتاج المفارقة النغمية
 أن يكون الرد عليه - صار ضحية الذي -الطرفين، ولم يتوقّع الطرف األول الساخر 

 ولم يتوقّع أن يكون الرد -)صانع المفارقة( خاصة أنه جاءه من عبد أسود –بالمثل 

                                         
  ."كان معاوية يتصف بِعظم العجيزة: " فيهو. ٤/٣٢ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج )١(
  .٥٣آنية، صالمفارقة القر: العبد، محمد )٢(
 للجاحظ بمثل هذا الخبر مع زيادات واختالفات، وقد كناه )البيان والتبيين( لم أقف له على ترجمة، وقد ورد ذكره في )٣(

عبد السالم هـارون،    : تحقيق وشرح البيان والتبيين،   الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،       : ينظر. الجاحظ بأبي عبيد  
 .٢/٧١جمكتبة الخانجي، القاهرة، 

 .٤/٤٣ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج )٤(
 .١١٨المفارقة القرآنية، ص: العبد، محمد )٥(



– 

  )٤٠١٤(

ساخرا ومركّزا على مثل ما أتي به من العيب الشكلي في إطار نغمة تهكمية إقرارية 
  .ساخرة، تحمل دالالت التنقّص واإلهانة

 :المفارقة الجدلية -١٣
هي تلك المفارقة التي تدور حول قضية ما، يدلي فيها كل طرف بدلوه، مستعينًا 
بالحجج والبراهين التي تؤيد قد موقفه؛ ومن ثم يأتي الطرف اآلخر لينقض عليه 
حججه، ويرد عليه قوله في القضية المنظورة بحجج وأدلة أخرى تُثبت ضعف رأي 

روى عن معاوية وبني هاشم الذين اجتمعوا الطرف األول وهوان حجته، ومن ذلك ما ي
يا بني هاشم، إني خيري لكم لممنوح، وإن بابي لكم لمفتوح، فال يقطع : " عنده فقال لهم

خيري عنكم علة، وال يوصد بابي دونكم مسألة؛ ولما نظرت في أمري وأمركم رأيت 
عطية فيها قضاء إنكم لترون أنكم أحق بما في يدي مني، وإذا أعطيتكم : أمرا مختلفًا
أعطانا دون حقنا، وقصر بنا عن قدرنا؛ فِصرتُ كالمسلوب، والمسلوب ال : حقكم قلتم

  . )١("حمد له، وهذا مع إنصاف قائلكم، وإسعاف سائلكم
واهللا، ما منحتنا شيًئا حتى سألناه، وال : " وقال) هـ٦٨ت(فأقبل عليه ابن عباس 

عنا خيرك؛ هللا أوسع منك، ولئن أغلقتَ دوننا فتحت لنا بابا حتى قرعناه، ولئن قطعتَ 
بابك؛ لنكفن أنفسنا عنك، وأما هذا المال فليس لك منه إال ما لرجل من المسلمين، ولنا 

حق في الغنيمة، وحق في الفيء، فالغنيمة ما غُلبنا عليه، والفيء ما : في كتاب اهللا حقان
كفاك أم . زائر يحمله خفٌّ وال حافراجتبينا، ولوال حقّنا في هذا المال؛ لم يأتك منا 

  . )٢("كفاني فإنك تهر وال تنبح: أزيدك؟ قال
وقد اعتمد معاوية في تسيير دفة سياسته على الحلم حينًا، وبذل المال حينًا آخر، 

  كما يتضح من دالالت هذا -ولكنه مع بني هاشم مال ...والشدة في أحايين ُأخر
 بادلوه جفاء بعطاء، -  من وجهة نظره–ذلك فإنهم  إلى اللين والدعة؛ ومع - النص

مفارقة الجفاء (ومقاطعة بصلة، وقد عبر معاوية عن هذه العالقة فيما يمكن أن نسميه 
، الذي صار فيها معاوية كما عبر عن نفسه كالمسلوب الذي ال حمد )ونكران الجميل

  .له

                                         
  .٤/١١ج: ابن عبد ربه، العقد الفريد )١(
  .٤/١١المصدر السابق نفسه، ج )٢(



 

 )٤٠١٥(

 بني هاشم فيما وقد استعرض معاوية بما يراه من الحجة والبرهان فضائله على
مفارقة اإلفصاح عن (فيما يمكن أن نُسميه ... يتعلّق بحسن المعاملة وفضل العطاء

وانبرى له ابن عباس يفنّد دعواه، معتمدا على قرع كل ! ، وكأنه بذلك يمن عليهم)الذات
حجة بأختها، وسوق الدليل تلو اآلخر على بطالن زعمه، وأن ما عده معاوية تفضلًا 

وهكذا حتى نهاية رده؛ إذ يتوقّف عند كل معنى ... ه عليهم؛ إنما هو حقّهم يوفّى إليهممن
). النقيضة(من معاني معاوية لينقضه ويفصل وجه الحقيقة فيه فيما يمكن أن نسميه بـ

ولم يقتصر األمر على هذه المحاورة؛ بل إن ما دار بين بني أمية وبني هاشم غالبا ما 
  . اآلليةيدور في فلك هذه

وتتجلّى المفارقة الجدلية أو الحجاجية فيما قدمه ابن عباس من حجج منطقية 
حملت ضدية المعاني التي ساقها معاوية، كما أنها جعلت من ابن عباس صانعا للمفارقة 
في حين صار معاوية ضحيتها، وكشفت عن رؤية مغلوطة تكونت لدى األخير من أنه 

ه؛ لكن لما تجلى األمر، وتبددت حنادس الجهالة؛ أقر يتفضل على بني هاشم بعطائ
وهكذا كانت المفارقة في هذا الحوار . معاوية البن عباس بقوة حجته، وانتصار جولته

  .مركبة تضم بين طياتها أكثر من نوع، وإن غلب عليها الجانب الجدلي الحجاجي
 : المفارقة المنطقية -١٤

 من المفارقة الجدلية؛ ألنها تعتمد على المفارقة المنطقية قريبة الشبه والنسبة
الحجة والبرهان؛ لكن صانع المفارقة يقدمها من خاللها عرض مقدمات منطقية 

وتدحضه، ومن ذلك هذا الحوار الذي  يستخلص منها نتائج تناقض رأي الطرف األول
 وبعض قرابته، الذين تنازع معهم في ميراث، فقال له )١(دار بين محمد بن الفضل

إن كان أبي كما تقول وأنا مثله؛ فال يحّل لك أن : قال له! يا بن الزنديق: " دهمأح
  .)٢("تُنازعني في هذا الميراث؛ إذ ال يرث دين دينًا

مقدمة بنى عليها نتيجة ) يا بن الزنديق(فاتخذ ابن الفضل من قول اآلخر المناِزع 
وتتجلى . مسلم الزنديق، والعكسمنطقية، أو إن شئنا الدقة حكما فقهيا؛ إذ ال يرث ال

محمد بن (المفارقة هنا في وجود ضحية وهو طالب الميراث، وصانع المفارقة 
، وتحقّق فيها عنصر السخرية والتهكّم من هذا القريب الذي تسرع في إصدار )الفضل

                                         
)١(؛ بدليل إشارته إلى الزندقةا في العصر العباسي هناك أكثر من شخص بهذا االسم، ولعله كان موجود. 
  .٤/٢٨ج: به، العقد الفريدابن عبد ر )٢(



– 

  )٤٠١٦(

أما . حكم جزافي لم يلِق له بالًا، وربما سيكون سببا وجيها في عدم مطالبته بميراثه
انب التضاد الذي ولّد المفارقة، فهو مخالفة الواقع الفعلي لما ادعاه هذا القريب؛ ألنه ج

إذا كان ابن الفضل كما يقول لما سماه أبوه محمدا، ولما فلت من قبضة الدولة التي 
إن كان :"التشكيكية في قوله ) إن(ولذلك استخدم ابن الفضل ... كانت تتعقّب الزنادقة

  .؛ ألنه يعلم مدى بطالن هذه النسبة"...أبي كما تقول
) هـ٦٤ت(ومما يمثّل هذه المفارقة المنطقية ما دار بين مروان بن الحكم 

؛ حيث دخل األخير على مجلس يضم معاوية وآخرين )هـ٥٩ت(والحسن بن علي
إن ذلك : أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن، ويقال:" ومروان، الذي ابتدر الحسن قائلًا

 أفواهنا عذبة -  معشر بني هاشم- ليس كما بلغك، ولكنّا :  فقال الحسن!من الخَرق
 فيكم بخَر -  معشر بني أمية-شفاهها، فنساؤنا يقبلن علينا بأنفاسهن وقُبلهن، وأنتم 

شديد، فنساؤكم يصرفن أفواههن وأنفاسهن عنكم إلى أصداغكم؛ فإنما يشيب موضع 
  .)١("العذار من أجل ذلك

سخر من هيئة الحسن وبزوغ الشيب في شاربه، ناسبا ذلك إلى فأراد مروان أن ي
الحمق؛ ولكن كان الحسن له بالمرصاد، وفتك به فتك األسد بفريسته؛ حيث صحح له 
فهمه الخاطئ من خالل قياس منطقي بناه على مقدمات تخلّص منها إلى نتائج منطقية 

تسارع إلى شوارب بني فالشيب الذي يراه . أوقعت مروان ضحية استهتاره بالحسن
هاشم؛ إنما هو من تأثير أنفاس نسائهن، الالتي يقبلن عليهم بأنفاسهن وقُبلهن، على 
العكس من بني أمية، الذين يبدو أنهم عرفوا بكراهة رائحة أفواههم؛ ومن ثم كانت 
نساؤهن تُعرض عنهم بأفواههن وأنفاسهن إلى أصداغهم؛ لذلك يشيب من بني أمية 

  . والعذار قبل شواربهمالصدغ 
وال تقف الدالالت في المفارقة عند الظاهر، وإنما أحيانًا تتعدى إلى دالالت خفية 
يتغياها صانعها؛ لذلك فالحسن هنا وإن كان أراد السخرية المباشرة من هيئة بني أمية 

 ربما -  من وجهة نظري–وتهكّمه بهم؛ النصراف نسائهم عنهم لبخر أفواههم؛ لكن 

                                         
  . ٤/٢١ج: ابن عبد ربه، العقد الفريد )١(

. أي خط لحيته: ما أحسن عِذاره: جانبا اللحية، يقال: شعره النابت في موضع العذار، والعذران: عذار الرجل: والعذار
 . ٢٢١-٢٢٠، ص )بخر(اللسان، مادة . وهو النتن في الفم. الرائحة المتغيرة في الفم: البخر: وبخر



 

 )٤٠١٧(

ى ذلك إلى دالالت أخرى تكمن في عدم القبول العام لبني أمية، فإذا كانت نساؤهم تعد
  !انصرفت عنهم؛ فمن باب أولى أن ينصرف عنهم اآلخرون

 : المفارقة السقراطية -١٥
تُعد المفارقة السقراطية المفارقة األم التي انبثقت عنها شتى أنواع المفارقات 

، وتبدو البيئة النثرية )مفارقة التواضع الزائف(ك بـاألخرى، وتُسمى هذه المفارقة كذل
أكثر استعدادا لقبولها؛ القتضائها أساليب درامية وحوارية تُتيح مجالًا إليجاد مفارقة 

وتتشابه هذه المفارقة مع ما يعرف في . )١(سقراطية قائمة على مبدأ التجاهل ال الجهل
  . )٢()تجاهل العارف(البالغة القديمة بـ

ان سقراط يحاور الطرف اآلخر بطريقة ساذجة يدعي فيها جهله بما يسأل وقد ك
عنه، وتكمن هذه المفارقة في خلخلة يقين الذات المدعية للمعرفة، وحضها على تأمل 

كما تتحقّق هذه المفارقة في التواضع الخادع وادعاء الجهل؛ إخفاء . )٣(ذاتها مرة أخرى
  .)٤(للحقيقة وخداعا للمحاورة

ومما يمثّل هذه المفارقة السقراطية، هذا الحوار الذي جرت أحداثه بين الفرزدق 
جمعني والفرزدق مجلس، فتجاهلت عليه : " ، الذي قال)٥(وهشام بن القاسم) هـ١١٤ت(

ومن أبو فراس؟ : قلتُ. أبو فراس: قال! ال: وما تعرفني؟ قلتُ: من الكهل؟ قال: فقلت
ال أعرف : وما تعرف الفرزدقَ؟ قلتُ: لفرزدق؟ قالومن ا: قلتُ. الفرزدقُ: قال

الحمد هللا الذي : قال. الفرزدقَ إال شيًئا يفعله النساء عندنا يتشهون به كهيئة السويق
  .)٦("جعلني في بطون نسائكن يتشهون بي

                                         
  .١٣٣المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: شبانة، ناصر: ينظر )١(
 ليخرج كالمـه   ؛ا منه به  هو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة ال تجاهلً       : "  كما عرفه ابن أبي األصبع     تجاهل العارف  )٢(

تحرير التحبيـر،  ".  أو التوبيخه في الحب، أو لقصد التعجب، أو التقرير، على شدة التدلّمخرج المدح أو الذم، أو ليدلّ    
: مطلوب، أحمد: وينظر. ١٣٥م، ص١٩٨٣حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، : تقديم وتحقيق

  .٢/٣٨ ج،معجم المصطلحات البالغية وتطورها
 .١٦٣، ص)مجمع األمثال للميداني أنموذجا(خطاب المفارقة في األمثال العربية : بن صالح، نوال )٣(
م، ٢٠١١السخرية في الرواية العربية، مركز الرواية العربية للنشر والتوزيـع، تـونس،             : مبارك، زهير : ينظر )٤(

 .١٨ص
  .لم أقف له على ترجمة )٥(
  . ٤/٤٣ابن عبدربه، العقد الفريد، ج )٦(



– 

  )٤٠١٨(

جهله بالفرزدق؛ بغية في استدرار معلومات ) صانع المفارقة(وقد ادعى هشام 
وكان الفرزدق ضحيته، ...ه وإضحاك المجلس عليه، أو توبيخهعنه، أو للسخرية من

الذي انطلى عليه األمر، وانساق معه يجيبه عما سأل، وإن أبدى تعجبه ودهشته؛ ألنه 
ولم يشأ هشام أن يبتدر بسؤاله . من الشهرة بمكان، وغالبا لم يشاركه هذا اللقب غيره

من الكهل؟ ثم تمادى الحوار : أله أولًاعن هذا اللقب؛ حتى ال يكشفه الفرزدق، وإنما س
  ! أنا الفرزدق؛ وكان هذا مكمن سخرية هشام والمجلس: بينهما حتى قال له

ولم يفوت الفرزدق األمر بعد أن تيقّن بالخدعة التي وقع في ِشراكها؛ وإذ به 
. يحول مجرى الحديث لينال من هشام، في مفارقة هزلية ساخرة كسرت توقّعه

صانعها هشام، وضحيتها الفرزدق، وهي في ) سقراطية( هنا مركبة، فهي والمفارقة
  . ساخرة صانعها الفرزدق وضحيتها هشام) هزلية(نهايتها 
 : المفارقة الرومانسية -١٦

تقوم المفارقة الرومانسية على بناء عالم أو صنع وهم جمالي على شكل ما؛ 
في النبرة، أو انقالب في وفجأة يقوم بتدمير هذه الوهم وتحطيمه، من خالل تغيير 

األسلوب، أو من خالل مالحظة ذاتية سريعة وعابرة، أو من خالل فكرة عاطفية عنيفة 
  .)١(ومتناقضة

 في )٣( والزبرقان بن بدر)٢(وربما كان هذا الحوار الذي دار بين عمرو بن األهتم
ن، فقال  عمرا عن الزبرقا يقترب من هذه المفارقة؛ حيث سأل النبي حضرة النبي 

: قال الزبرقان. مطاع في أدانيه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره: "عمرو عنه

                                                                                                     
الخبز الـذي تـشربه     الفتوت الذي يفت من     : والفرزدق. قطع العجين : فتات الخبز، وقيل  : الرغيف، وقيل : والفرزدق

 ).٣٣٨٧ابن منظور، اللسان، مادة فرزدق، ص. (النساء
 األردن،  - سلـسلة اآلداب واللغويـات     -المفارقة في شعر محمود درويش، أبحاث اليرموك      : سليمان، خالد : ينظر )١(

  .٢٣٦م، ص١٩٩٥، )٢(، ع١٣مج
حد السادات الشعراء الخطباء في الجاهلية عمرو بن سنان بن سمي التميمي المنقري، أ): هـ٥٧ت(عمرو بن األهتم  )٢(

ينظر . شعره جيد، ولُقّب أبوه باألهتم؛ ألن ثنيته هتمت يوم الكالب         .  فأسلم واإلسالم، من أهل نجد، وفد على النبي        
  . ومراجعه٥/٧٨الزركلي، األعالم، ج: ترجمته

اسمه الحصين، : بي من رؤساء قومه، قيلالزبرقان بن بدر التميمي السعدي، صحا): هـ٤٥نحو (الزبرقان بن بدر  )٣(
كان فـصيحا   . كُفّ بصره في آخر عمره، وتوفي في أيام معاوية        ... صدقات قومه  ولُقّب بالزبرقان، واله الرسول     

 .  ومراجعه٣/٤١الزركلي، األعالم، ج: ينظر ترجمته. شاعرا



 

 )٤٠١٩(

أما : قال عمرو بن األهتم. واهللا يا رسول اهللا، لقد علم مني أكثر من هذا؛ ولكن حسدني
واهللا يا . واهللا يا رسول اهللا، إنه لزمر المروءة، ضيق العطن، أحمق الولد، لئيم الخال

رضيت عن ابن عمي فقلت . ، ما كذبت في األولى، ولقد صدقت في األخرىرسول اهللا
فقال النبي !" فيه أحسن ما فيه ولم أكذب، وسخطت عليه فقلت أقبح ما فيه ولم أكذب

 " :ا١("إن من البيان لسحر(.  
وقد مدح عمرو الزبرقان بما فيه أولًا، عندما كان عنه راضيا، أما المفارقة 

ه إياه عندما سمع منه ما أسخطه عليه؛ حيث هدم ما بناه سابقًا، وإن لم فتجلّت في ذم
يكن بنفي ما أقره من صفاته اإليجابية، وإنما بإثبات صفات أخرى تُمثّل الجانب السلبي 
من شخصيته، وهو في كلٍّ صادق فيما قال؛ لكن المتلقي السامع لحديثه ومدحه أولًا 

وتظهر البنية الضدية في هذه . ي ذهنه ما قال آخراسرعان ما يتناسى ذلك ليعلَق ف
مفارقة (المفارقة من خالل ازدواجية الرؤية للشخصية الواحدة، بما يمكن أن نسميه 

؛ ألن عمرا جمع في حديث واحد بين إيجابيات الشخصية الواحدة )التنافر البسيط
لحقيقة الواحدة من وكانت المفارقة الرومانسية هنا وسيلة لكشف ما في ا. وسلبياتها

تناقضات؛ ومن ثم فإنها تصبح الوسيلة المناسبة لفهم هذه التناقضات، وإيجاد حالة من 
  .)٢(التوازن لدى الفرد لتمكينه من االستمرار في هذه الحياة

 :مفارقة المفاجأة -١٧
إذا كانت المفارقة في حد ذاتها مفاجأة وخروجا عن المتوقّع؛ فإن هذا ال يمنع من 

عض المفارقات ينطبق عليها عنصر المفاجأة بوضوح؛ حيث يفاجأ صانع المفارقة أن ب
                                         

   .٤/٦ج: ابن عبد ربه، العقد الفريد )١(
، )إن ِمن البيان سـحرا  (البخاري، كتاب الطب، بابفي صحيح   " إن من البيان لسحرا   : " وقد ورد نص قول النبي      

أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبداهللا بـن عمـر   : ، عن عبد اهللا بن يوسف)١٢٣٨ص  ()٥٧٦٧(الحديث رقم  
إن " أو  ،"إن ِمن البياِن لَـِسحرا    ": ل اهللا    أنَّه قَِدم رجالن ِمن المشْرق، فخَطَبا فعِجب الناس ِلبيانهما، فقال رسو           ب

  رياِن ِسحالب ضعالبخاري، محمد بـن  : ينظر). ١١١٧ص  ) (٥١٤٦(وتكرر الحديث برواية أخرى، الحديث رقم       ". ب
ـ ١٤١٧صحيح البخاري، طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد الـسعودية، الريـاض،             : إسماعيل -هـ
   .   م١٩٩٧

وزمـر  ،  )٢٨٩٣اللسان، مادة عـرض، ص    (شديد الناحية ذو جلد وصرامة وقدرة على الكالم مفوه          : شديد العارضة 
أي رحب الذراع، كثير    : رجل رحب الطعن  : وضيق العطن ،  )١٨٦٢اللسان، مادة زمر، ص   (قليل المروءة   : المروءة

  ). ٣٠٠٠ مادة عطن، صاللسان،(وضيق العطن على العكس من هذه المعاني . المال، واسع الرجل
  .٢٣٦المفارقة في شعر محمود درويش، ص: سليمان، خالد: ينظر )٢(



– 

  )٤٠٢٠(

بحالة مغايرة لما كان متوقّعا حدوثه، أو راسما له في مخيلته؛ ومن ثم ربما صار 
  . ضحية لمفارقته

ومن المواقف التي يتجلّى فيها هذا العنصر ما وقع بين الحسن بن علي وعمرو 
يا أمير : " اوية؛ حيث وفد الحسن على معاوية، فقال له عمروبن العاص في حضرة مع

المؤمنين، إن الحسن لَفه، فلو حملته على المنبر فتكلم، وسمع الناس كالمه؛ عابوه 
أيها الناس، لو طلبتم ابنًا : ففعل، فصعد المنبر وتكلّم وأحسن، ثم قال. وسقط من عيونهم

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى . وغير أخيلنبيكم ما بين البتيها؛ لم تجدوه غيري 
أبا محمد، أتصف الرطب؟ : فساء ذلك عمرا، وأراد أن يقطع كالمه، فقال له. حين
أبا : قال. تلقحه الشمال، وتُخرجه الجنوب، وتُنضجه الشمس، ويصبغه القمر. أجل: فقال

حتى تتوارى نعم، تُبعد المشي في األرض الصحصح : محمد، هل تنعت الخراءة؟ قال
 يريد الروث -من القوم، وال تستقبل القبلة وال تستدبرها، وال تستنج بالقُمامة والرمة

  .  )١(" وال تبل في الماء الراكد-والعظْم
 –وقد أراد عمرو أن يوقع الحسن في حرج أمام الناس؛ ظنا منه أنه كليل اللسان 

 ومن ثم يسقط في -سس السيادةحيث كانت العرب تُقدر الفصاحة، وتُعدها من أ
ولهذا يمكن أن نعد عمرا صانع المفارقة، في حين كان الحسن ضحيتها، ...أعينهم

؛ ولكن أتت الرياح بما ال تشتهي )مفارقة الخدعة(والمفارقة هنا يمكن أن نُسميها 
سي السفن، فقد تكلّم الحسن وأجاد؛ بل وأحرج عمرا ومعاوية؛ ألنه تطرق إلى شأن سيا

 وهذا ما لم لقد تفرد الحسن وأخوه بأنهما حفيدا رسول اهللا . تعلّق بأمر والية العهد
يوجد في غيرهما على امتداد الزمان والمكان؛ وهنا وقع عمرو ضحية لتخطيطه، 
وصار ضحية لمفارقة المفاجأة، التي لم يحسب لها حسبانًا، وصار الحسن صانعا 

لتملّص من هذا الموقف، وذلك بأن غير مجرى كالم للمفارقة، ولم يجد عمرو إال ا
الحسن وسأله عن أمور أخرى ال تمتُ إلى ما كان بشأن الحديث عنه؛ ليشتّت انتباه 

                                         
  . ٢١-٤/٢٠ج: ابن عبد ربه، العقد الفريد )١(

والصحـصح ). ٣٤٨١اللـسان، مـادة فهـه، ص      (السقطة والجهلة   : الكليل اللسان العيي عن حاجته، والفهة     : والفه :
األرض الجرداء المستوية ذات    : والصحصح. الصحاصح:  والجمع ما استوى من األرض،   : الصحصاح والصحصحان 

 ). ٢٤٠٢اللسان، مادة صحصح، ص(حصى صغار 



 

 )٤٠٢١(

مفارقة (ومثل هذا السلوك من عمرو يمكن أن نُطلق عليه . الحسن؛ ولكن دون جدوى
  .إلجابة عنها، التي صنعها عمرو وكان ضحيتها الحسن، الذي انساق في ا)التملّص

وهكذا فالمفارقة هنا مركّبة، ابتداء من مفارقة الخدعة من ِقبل عمرو، فمفارقة 
المفاجأة والورطة، التي كان ضحيتها عمرو، ثم أخيرا مفارقة التملّص التي تخلّص بها 

  .عمرو من حديث الحسن الذي لم يرق له
 :مفارقة مراوغة اآلخر -١٨

يلة والمراوغة لإليقاع بالضحية، خاصة إذا كان تعتمد المفارقة أحيانًا على الِح
صانع المفارقة يتسم بالذكاء، ويمكن التمثُّل على هذا النوع بما جرى في مجلس معاوية 

 على لسان أحد الحضور، وقد استنكر األحنف بن قيس من لَعن علي بن أبي طالب 
يا : " ليا، فقال األحنفذلك؛ مما حدا بمعاوية إلى إجباره على أن يصعد المنبر ويلعن ع

أمير المؤمنين، إن تعفني فهو خير لك، وإن تجبرني على ذلك، فواهللا ال تجري فيه 
أما واهللا مع ذلك ألنصفنك في القول : قال األحنف. قم فاصعد المنبر: قال! شفتاي أبدا

ما هو أصعد المنبر فأحمد اهللا ب: وما أنت قائل يا أحنف إن أنصفتني؟ قال: قال. والفعل
أيها الناس، إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن :  ثم أقولأهله، وأصلِّ على نبيه 

ألعن عليا، وإن عليا ومعاوية اختلفا فاقتتال، وادعى كل واحد منهما أنه بغي عليه وعلى 
اللهم العن أنت، ومالئكتك، وأنبياؤك، : ثم أقول. فئته، فإذا دعوت فأمنوا رحمكم اهللا

! جميع خلقك الباغي منهما على صاحبه، والعن الفئة الباغية، اللهم العنهم لعنًا كبيراو
  .   )١("أمنوا رحمكم اهللا

وكان هوى األحنف مع علي، وكان حليما ذا خلق؛ لهذا استنكر أن يلعن عليا 
 وقد أفضى إلى ربه، ولما أكرهه معاوية على أن يصعد المنبر ويلعنه على المأل؛ لجأ

األحنف إلى المراوغة التي تعفيه من ذلك؛ حيث وضع معاوية بين قطبي الرحى وقال 
ولما استفسر معاوية عن كيفية ذلك، كان رده ". واهللا ألنصفنك في القول والفعل: " له

مفارقة ذكية في المراوغة من لعن علي من خالل التمويه في القول، وجعله حمالًا 
ير الصريحة النسبة في إلحاق اللعنة بعلي، وإنما بمن ألوجه من الداللة المزدوجة غ

وهكذا صار معاوية ضحية لمراوغة األحنف، وفطن إلى . بغى على صاحبه منهما

                                         
 .٤/٣٠ج: ابن عبد ربه، العقد الفريد )١(



– 

  )٤٠٢٢(

إذًا نُعفيك : "مكره ودهائه ومراوغته في الخروج من هذا المأزق؛ ومن ثم قال له مذعنًا
  .  )١("يا أبا بحر

ا يعلم معاوية؛ أن األخير هو الذي بغى والمفارقة هنا أن األحنف ربما يعلم كم
ولم يكن . على علي، وأن فئته هي الفئة الباغية؛ ولذلك فإن معاوية من يستحق اللعن

بوسع األحنف أن يقولها مباشرة وصريحة، وإنما لجأ إلى المراوغة والمكيدة، التي 
  .أوقعت معاوية بين براثنه

 :مفارقة االدعاء الكاذب -١٩
المفارقة في أن ينسب اإلنسان إلى نفسه أمرا ال يجيده، أو تتجلّى حيثيات هذه 

يصف نفسه بصفات غير موجودة فيه، ومما يمثّلها هذا الحوار الطريف الذي رواه ابن 
؛ فجعل يفخر )٢(ضاف رجل قبيح الوجه، دني الحسب أبا عبد اهللا الجماز: "عبد ربه قائلًا

دناءة لفظك يمنعاننا من سبك، فأبى إال اسكت فقباحة وجهك و: ببيته، فقال له الجماز
  :التمادي في اللجاج، فقال له الجماز

  لـــو كنـــت ذا ِعـــرض هجوناكـــا 
  

ــه    ــسن الوجــــ   )٣(.....أو حــــ
ـــ       ــا فلل ــك لؤم ــع قبح ــت م   جمع

 
ــاك    ــؤم تركنــ ــقبح أو اللــ   )٤(ـــ

وشاءت األقدار أن يكون الشاعر أبو عبد اهللا الجماز ضيفًا على رجل يعيش في   
قظة، التي تتنافى كليا مع واقعه الحقيقي، فهو دنيء النسب حقيقة؛ لكنه يطامح أحالم الي

السحاب زهوا، ويدعي نُبل الجرثومة، وشرف األرومة، وهو كذلك قبيح الوجه ويخيل 
 وهذه مفارقة تستدعي السخرية والضحك، خاصة أن الطرف اآلخر إليه أنه يوسف 

  !يعلم حقيقة الطرف األول
دو أن الجماز تقبل األمر أولًا على مضض؛ ولكنه ما فتئ يخرج عن صمته، ويب

وما كان للطرف األول أن ... ويكشّر عن أنيابه، وينشب أظافره في هذا الدعي الكذاب
يسكت إال بعد أن يستيقظ من هذه األحالم الوردية على صوت قرع الهجاء الساخر، 

                                         
 .٤/٣٠المصدر السابق نفسه، ج )١(
ر أحمد فراج، دار عبد الستا: طبقات الشعراء، تحقيق: ابن المعتز، أبو عبد اهللا    : ينظر ترجمته : أبو عبد اهللا الجماز    )٢(

 .٣٧٥-٣٧٣م، ص١٩٥٦المعارف، مصر، 
 . مكان النقط لفظ مستهجن )٣(
  .٤/٥٦ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج )٤(



 

 )٤٠٢٣(

جلجلًا بحقيقة وضاعة أصله، وحقارة الذي أماد األرض من تحت قدميه، وصكسمعه م 
  !نسبه، ودمامة وجهه

وهكذا يمكن عد مواجهة الجماز للرجل وإبالغه بحقيقة أمره مفارقة هجائية أو 
مفارقة النغمة؛ ألن النبرة في سياق األبيات تنم عن ِحنق متناٍه على هذا الرجل، الذي 

؛ وبذلك صار هذا الرجل ضحية لصانع )قهاكَِذب الكذبةَ وصد: (يصدق فيه قول من قال
كما تحقّق في المفارقة عنصر السخرية والتهكّم، إضافة إلى التضاد ). الجماز(المفارقة 

  .الذي يغلّف إطار الموقف برمته
 :المفارقة التصويرية -٢٠

تكنيك فني يستخدمه : " علي عشري زايد المفارقة التصويرية بأنها. يعرف د
...  إلبراز التناقض بين طرفين متقابلين بينهما نوع من التناقضصانع المفارقة؛

والتناقض فيها في أبرز صوره فكرة تقوم على استنكار االختالف والتفاوت بين 
أوضاع كان من شأنها أن تتفق وتتماثل، أو بتعبير مقابل تقوم على افتراض ضرورة 

  .)١("االتفاق فيما واقعه االختالف
طرفا المفارقة من الواقع المعاصر، : لتصويرية شكلين، األولوتُقسم المفارقة ا

وقد تحقّق هذا النمط . )٢(أما الشكل الثاني فيستمد فيه أحد الطرفين أو كليهما من التراث
لقي خالد بن : " )٣(من المفارقة في بعض محاورات األجوبة المسكتة، يقول ابن عبد ربه

يا أبا فراس، : ه، وكان الفرزدق دميما، فقال لهصفوان الفرزدق، وكان كثيرا ما يداعب
وال أنت أبا صفوان بالذي قالت : قال له. )٤(}وقَطَّعن أَيدِيهن لَما رأَينه أَكْبرنَه{ما أنت بالذي 
  . )٥(}يا أَبتِ استَأْجِره إِن خير منِ استَأْجرت الْقَوِي الْأَمِني {: فيه الفتاة ألبيها

والمفارقة هنا ذات طرف تراثي واحد؛ حيث إن كال المتحاوريِن استدعى 
شخصية تراثية في مقام الموازنة مع الشخصية المعاصرة دون أن يصرح باسمه نصا؛ 
ألنه اقتبس نصا قرآنيا التزم فيه بالنقل الحرفي، واعتمد فيه على وعي المتلقي ومعرفته 

                                         
 -هـ١٤٢٣،  ٤عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، ط              )١(

  .١٣٠م، ص٢٠٠٢
 .١٣٣ه، صالمرجع السابق نفس )٢(
 .٤/٤٤ابن عبد ربھ، العقد الفرید، ج )٣(
  .٣١سورة يوسف، اآلية  )٤(
 .٢٦سورة القصص، اآلية  )٥(



– 

  )٤٠٢٤(

والشق األول من هذه المفارقة كان صانعه خالد بن .  عنها اآليةبالشخصية التي تتحدث
صفوان وضحيته الفرزدق، واعتمد على السخرية من هيئة الفرزدق الدميمة، ومن قمة 

 ليس إلثبات المفارقة أنه استجلب له صورة مناقضة تماما؛ حيث وزانه بيوسف 
. عته، وعدم رغبتهن فيهحسنه، وإنما لنفيه من خالل انصراف النساء عنه لقبح طل

، )الفرزدق(والمفارقة التصويرية هنا مبنية على استحالة التوافق بين الطرف المعاصر
  ).يوسف (والطرف التراثي 

؛ ألن )مفارقة الرد بالمثل(أما الشق اآلخر من المحاورة فيمكن أن نطلق عليه 
تشهدا بنص قرآني اعتمد الفرزدق اعتمد على اآللية التقنية ذاته الذي استخدمه خالد، مس

المعاصر والتراثي؛ لنفي صفات إيجابية ينماز بها : فيه على المخالفة بين الطرفين
الطرف التراثي، وإقرار بديلها السلبي في الطرف المعاصر، مرتكزا على وعي المتلقي 
بالسياق األصلي الذي وردت فيه اآلية المستشهد بها في مقام إثبات القوة الجسدية 

 وكانت المؤهالت التي رغّبت الفتاة في الزواج منه، أما خالد ألمانة لموسى وا
فلفقده الخلتين؛ فيبدو أنه لم يكن مرغوبا فيه من ِقبل النساء، وربما كان عدم زواجه 

  .حقيقة مؤكدا لذلك
) خالد(وهكذا فالمفارقة التصويرية هنا فيها تعريض وسخرية ونيل من الضحية 

ه من الفرزدق، وكانت المفارقة بشكل عام مجالًا للتندر والفكاهة، ولعل بأكثر مما نال
؛ يؤكد أنها كانت في إطار الممازحة أكثر منها في )وكان كثيرا ما يداعبه: " بداية الخبر

  .إطار الجدية والتشفي
وختاما، فإن األجوبة المسكتة حافلة بجماليات فنية على مستوى المعنى 

المفارقة بأنواعها المختلفة إحدى هذه الفنيات التي اتكأت عليها هذه والتشكيل، وكانت 
األجوبة في سبيل إيصال رسالة إلى الطرف اآلخر، قد تعتمد على المباشرة أحيانًا، 
والتعريض والسخرية في أحايين كثيرة؛ للنيل منه ألنه من بدأ بالمشاكسة القولية، التي 

كما تبين من ... ا، ومقنعا، ومضحكًا، ومتشفيااستدعت أن يكون الرد مدويا، وعنيفً
دراسة أنواع المفارقة في األجوبة المسكتة أنها متشابكة ومترابطة ومتداخلة، وقد 

  .تحتمل المفارقة أكثر من مسمى، على حسب مقتضيات السياق وتوجه المعنى



 

 )٤٠٢٥(

  :الخاتمة
 المسكتة في ضوء ما ورد المفارقة في األجوبة(تناول هذا البحث المعنون بـ

شقين من الدراسة، تناول الشِّق األول الجانب التنظيري المتعلّق ) بالعقد الفريد أنموذجا
بتحديد مصطلح المفارقة لغة واصطالحا، وتطوره، وعناصر المفارقة، ووظيفتها، 

خصائصها وتقاربها مع بعض الفنون البالغية التراثية، ثم التعريف باألجوبة المسكتة و
  .الفنية

 أما الشق اآلخر فتناول الجانب التطبيقي، ودراسة بنية المفارقة وأنواعها في فن
البن ) العقد الفريد(، ضمن كتاب )المجنبة في األجوبة(األجوبة المسكتة بمدونة كتاب 

  :عبد ربه، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج بيانها كاآلتي
 في فن األجوبة المسكتة؛ حيث يمكن تحديد النوع بناء تعددت أشكال المفارقة -

على مقتضيات السياق وتوجه المعنى؛ بل في أحيان كثيرة حوى الحوار نفسه 
 .أكثر من مفارقة، وقد تكون المفارقة مركّبة تحمل أكثر من نوع

مفارقة السلوك : من أنواع المفارقات التي اشتملت عليها األجوبة المسكتة -
والمفارقة اللفظية، ومفارقة النغمة، والمفارقة الهزلية، والمفارقة الحركي، 

الهجائية، ومفارقة االدعاء الكاذب، ومفارقة كسر التوقّع، ومفارقة التنافر 
وهي مفارقات ....، ومفارقة المفاجأة)التناص(البسيط، ومفارقة االقتباس 

محاورة، الذي يفرضها تطور الحدث، وقد يكون منشأها قول الطرف األول لل
ومن ثم يأتي الرد غالبا ...يستفز الطرف اآلخر، أو يتهكّم به، أو يسخر منه

 .كاسرا ُألفق التوقّع، ومحقّقًا لعنصر المفاجأة
اعتمدت المفارقات في هذه األجوبة على الفكاهة والسخرية تارة، والتعريض  -

ان رد الطرف الثاني والهجاء تارة أخرى، والتشفي وإرواء الغليل تارة ثالثة، وك
عنيفًا يلجم الطرف األول ويجبره على السكوت على مضض، أو قد يطلق العنان 

 .للضحك من الضحية، وهي غالبا سالح للهجوم الساخر
تتوزع األدوار بين صانع المفارقة وضحيتها في هذه األجوبة؛ إذ أحيانًا يكون  -

ون طرفها اآلخر الضحية؛ الطرف األول من المحاورة صانعا للمفارقة، ويك
ولكن غالبا تتبدل األدوار فيصير الطرف األول ضحية؛ ألنه لم يكن يتوقّع أن 



– 

  )٤٠٢٦(

وبناء على فحوى هذا الرد وتأثيره في ... يكون رد الطرف الثاني بهذه الكيفية
 .الطرف األول يتحدد نوع المفارقة

إلى إيجاد نوع من تجلّت وظائف المفارقة في األجوبة المسكتة في أنها تسعى  -
التوازن؛ حيث تُعري الحقائق وتكشفها من خالل إعادة التوازن لصانعها، الذي 
يفرغ شحنات نفسه الملتاعة تجاه ضحيته الذي استفزه وحرك مشاعره، وهي 
إضافة إلى ذلك تعد أداة إصالحية؛ ألنها قد تُغير وجهة نظر مغلوطة، أو قد 

زليا إلضفاء جو من السخرية والضحك على يكون هدفها تربويا، أو حتى ه
 .المجلس

ويبقى أن هذا الفن النثري الثر يحتاج إلى مزيد من البحث والتحليل؛ لكشف  -
جوانب الجمال األسلوبي والتميز الفني بين طياته في جوانب أخرى تستدعي 

الحجاج، والتداولية، : اختالف منهجية القراءة، ومنها على سبيل المثال
 .وغيرها مما تكشف عنه األيام القادمة... فاهيةوالش

 .واهللا الموفق والمستعان، والحمد هللا رب العالمين
      



 

 )٤٠٢٧(

  :مراجع البحث
  :المصادر: أولًا
 القرآن الكريم.  
  طبعة وزارة )صحيح البخاري(الجامع الصحيح ): هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل ،

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧عودية، الرياض، الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد الس
  العقد الفريد، شرحه وضبطه ورتب فهارسه): هـ٤٢٨ت(ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد :

  .ت.أحمد أمين، وإبراهيم اإلبياري، وعبد السالم هارون، دار الكتاب العربي، بيروت، د
  : المراجع العربية والمعربة: ثانيا
 حفني محمد شرف، لجنة إحياء : ير التحبير، تقديم وتحقيق تحر):هـ٦٥٤ت (ابن أبي األصبع

   .م١٩٨٣التراث اإلسالمي، القاهرة، 
  سكتة، دراسة وتحقيق): هـ٣٢٢ت(ابن أبي عون، إبراهيم بن محمد بن أحمدمي . د: األجوبة الم

  .م١٩٩٦أحمد يوسف، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 
  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب): هـ٤٢٩ت(محمد بن إسماعيل الثعالبي، عبد الملك بن ،

  .م١٩٦٥محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، : تحقيق
 عبد السالم / البيان والتبيين، تحقيق وشرح): هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ٧هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
  ،سكتة، دار الشريف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: إبراهيم عبد اهللالحازمي٥األجوبة الم ،

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١
  م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧معجم البلدان، دار صادر، بيروت،): ٦٢٣ت(الحموي، ياقوت بن عبد اهللا.  
 م، دار األرقم للطباعة والنشر، ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ المفارقة في شعر الرواد،: الخفاجي، قيس حمزة

 .بل، العراقبا
 مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر ٤عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط: زايد، على عشري ،

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣والتوزيع والتصدير، القاهرة،
 م٢٠٠٢، )١٥(األعالم، دار العلم للماليين، بيروت، ط: الزركلي، خير الدين.  
  مقاييس اللغة، تحقيق وضبطمعجم): هـ٣٩٥ت(ابن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس  :

  . ت.، دعبدالسالم محمد هارون، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع
 م١٩٩٩دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق، عمان، :  المفارقة واألدب:سليمان، خالد.  
 شر، بيروت، المفارقة في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والن :شبانة، ناصر

  . م٢٠٠٢
 م٢٠٠١يتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، إبناء المفارقة في المسرحية الشعرية، : شوقي، سعيد. 



– 

  )٤٠٢٨(

 م١٩٩٤ -هـ١٤١٥دراسة في بنية الداللة، دار الفكر العربي، : المفارقة القرآنية: العبد، محمد.  
  ستار أحمد فراج، دار عبد ال: طبقات الشعراء، تحقيق): هـ٢٩٦ت(ابن المعتز، أبو عبد اهللا

  .م١٩٥٦المعارف، مصر، 
  إبراهيم . مهدي المخزومي، ود. د: كتاب العين، تحقيق): هـ١٧٥ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد

 .ت.ط، د.السمرائي، د
 السخرية في الرواية العربية، مركز الرواية العربية للنشر والتوزيع، تونس، : مبارك، زهير

  .م٢٠١١
 المفارقة اللغوية، دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع، دسوق، مصر، : سميعمتولي، نعمان عبد ال

  . م٢٠١٤
 معجم المصطلحات البالغية وتطورها، مطبعة المجمع العلمي العراقي، : مطلوب، أحمد

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
 م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، مكتبة الشروق الدولية، )٤(المعجم الوسيط، ط.  
 شاكر هادي : أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق: )هـ١١١٩ (ابن معصوم، علي صدر الدين

  .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩شكر، مطبعة النعمان، النجف األشرف، العراق، 
  طبعة عبد اهللا الكبير وزميليه، : تحقيقلسان العرب، ): هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم

  .م١٩٧٧دار المعارف، القاهرة، 
 عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمة والنشر، . د: مةالمفارقة وصفاتها، ترج: سي. ميويك، د

  . م١٩٧٧بغداد، 
 م١٩٨٢السخرية في أدب المازني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : الهوال، حامد عبده.  
 دراسة : بناء المفارقة في فن المقامات عند بديع الزمان الهمذاني والحريري: الوقاد، نجالء حسين

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦مكتبة اآلداب، القاهرة، أسلوبية، 
 دراسة نظرية تطبيقية، الدار الثقافية : المفارقة في شعر عدي بن زيد: يوسف، حسني عبد الجليل

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١للنشر، القاهرة، 
  :الرسائل الجامعية: ثالثًا
 امجمع األمثال للميداني أن(خطاب المفارقة في األمثال العربية : بن صالح، نوالارسالة )موذج ،

  .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب واللغات، جامعة بسكرة، الجزائر، 
 ا(المفارقة الشعرية : عباس، سناء هاديرسالة دكتوراه غير منشورة، كلية )المتنبي أنموذج ،

  .اآلداب، جامعة بغداد
  :الدوريات: رابعا
 م١٩٨٧، )٤+٣(، ع)٧(مج ، )فصول(المفارقة، مجلة : إبراهيم، نبيلة. 



 

 )٤٠٢٩(

 بالغة المفارقة وتحليل الخطاب، مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية، : إسماعيل، يوسف أحمد
  .م٢٠١٦، أبريل،)١٨(الجزائر، ع

 إبداع(اللغة المفارقة في رواية شرف لصنع اهللا إبراهيم، مجلة : األمين، محمد سالم ولد محمد( ،
  .م١٩٩٩، )٤(، ع)١٧(مج القاهرة،  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب

 ا(المفارقة في مقامات السيوطي : توفيق، زكريا محمدصحيفة دار العلوم للغة )المقامة الدرية نموذج ،
  .م٢٠٠٣، )٢٠(، ع)١١(، مصر، مج )اإلصدار الرابع(العربية وآدابها والدراسات اإلسالمية، 

 شعر أدونيس، مجلة آداب ذي قار، كلية المفارقة الدرامية في : الحياتي، محمود خليف خضير
  .م٢٠١٥، )١٤(اآلداب، جامعي ذي قار، العراق، ع

 دراسة : المفارقة في شعر الجنوسة في القصيدة العربية المعاصرة: الرديني، رائد فؤاد طالب
  .م٢٠١٦، )٢٧(، السنة الثامنة، ع)العربية والترجمة(تطبيقية، مجلة 

 المفاجأة في شعر أحمد مطر، مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، المفارقة و: الركابي، فليح كريم
 . م٢٠٠٤، )٦٦(العراق، ع 

 العلوم اإلنسانية، -المفارقة في شعر أمل دنقل، مجلة دراسات: الرواشدة، سامح عبد العزيز 
  .م١٩٩٥، )٦(، ج) أ٢٢(األردن، مج 

 ية اآلداب والعلوم اإلنسانية شعرية المفارقة بين اإلبداع والتلقي، مجلة كل: السعدية، نعيمة
 ).١(ع  واالجتماعية، جامعة محمد خضير، بسكرة،

 ٢، ع٩نظرية المفارقة، أبحاث اليرموك، سلسلة اآلداب واللغويات، األردن، مج: سليمان، خالد ،
  .م١٩٩١

 سلسلة اآلداب واللغويات- المفارقة في شعر محمود درويش، أبحاث اليرموكـــــــ  - 
  .م١٩٩٥، )٢(، ع١٣األردن، مج

 دراسة نظرية تطبيقية، : المفارقة وأبعادها الداللية في شعر جرير: أبو شارب، مصطفى فتحي
  .م٢٠١٣، نوفمبر ٨٠، مصر، ج)فكر وإبداع(مجلة 

 صورها وأحكامها، مجلة كلية اللغة : المفارقة في التراث البالغي: الشافعي، محمد علي فرغلي
  .م٢٠٠٧، )٥(، ج)٢٦(عالعربية بالمنصورة، جامعة األزهر، 

 المفارقة لدى شعراء خراسان في العصر العباسي، سلسلة دراسات عربية : العازمي، خلف مطلق
  .م١٩٨٣، ٤٣وإسالمية، مركز اللغات األجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، ج

 لعربية المفارقة في مقامات بديع الزمان الهمذاني، المجلة األردنية في اللغة ا: العتوم، كامل يوسف
  .م٢٠١٠، )٤(، ع)٦(وآدابها، األردن، مج 

 سكتة : فاعور، منيرة محمدا(بالغة األجوبة الممجلة جامعة دمشق، مج )األسلوب الحكيم نموذج ،
  .م٢٠١٤، )٤-٣(، ع )٣٠(



– 

  )٤٠٣٠(

 سكتة ــــــــــحسن التحليل- الكناية-اإليجاز( الحضور البالغي في األجوبة الم  - 
  .م٢٠١٤، )١٣٥-١٣٤(، ع)٣٢(العربي، سوريا، مج ، مجلة التراث )االقتباس

  ٢(، ع)٢(، مصر، مج )فصول(قاسم سيزا، المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة( ،
 .م١٩٨٢

 سكتة في التراث العربي، مجلة : قاسم، محمد عبد اهللاوزارة )المعرفة(ذكاء البيان في األجوبة الم ،
  .م٢٠١٧ -هـ١٤٣٨ ،)٥٦(، السنة )٦٤٨(الثقافة السورية، ع 

 تصدر عن مصطلح المفارقة والتراث البالغي العربي القديم، المجلة الجامعة، : ريميدة، محمد سالمق
  .م٢٠١٤، فبراير، )١٦(، ع)١( مج  بجامعة الزاوية، ليبيا،مركز البحوث واالستشارات 
 كلية دار (لعربية المفارقة والتمرد في شعر أمل دنقل، مجلة الدراسات ا: كوينه، زكريا علي أحمد

 .م٢٠٠٩، )٢٠(، ع )٣٠(، جامعة المنيا، مصر، مج )العلوم
 المفارقة في الشعر إشكالية المفهوم والرؤية، مجلة كلية التربية، الجامعة : محمود، هشام فاضل

  .م٢٠١٠، )٢(، ع)١(المستنصرية، العراق، مج
 سكتة في العصر األموي: المقداد، محمود فارسلة تنظير وتأصيل لنوع أدبي محاو: األجوبة الم

  .م٢٠١٥، )١٣٩-١٣٨(نثري في مرحلة التأسيس، مجلة التراث العربي، سوريا، ع
 وزارة الثقافة، مجلة ثقافتنا، تعريفها، أنواعها، طريقة بنائها، : آلية المفارقة: الهاشمي، أثير محسن

  . م٢٠١٣، )١٢(العراق، ع 
 صور من المفارقة في الرسالة الهزلية البن : يمانالياسين، إبراهيم منصور، والخلفات، خالد سل

  .م٢٠١٣، )٢(، ع)٩(زيدون، المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، األردن، مج 
  :المراجع اإللكترونية: خامساً
 المفارقة في الشعر العربي الحديث بين سلطة اإلبداع ومرجعية التنظير، جامعة : سبقاق، صليحة

  :ث منشور على الرابطسطيف، الجزائر، بح
 http://www.univ-chlef.dz/rlf/wp-content/uploads/٢٠١٧/٠٤/Article٨-N٤.pdf 
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  :اإلطار العام
التصريح والتلمـيح فـي الخطـاب الـسياسي المـصري          [ يهدف هذا البحث    

إلى إلقـاء ضـوء   ] بيانات مبارك إبان ثورة يناير نموذجا .. دراسة تداولية  . المعاصر  
جديد على الخطاب السياسي، من حيث الفكرة والمعالجة باعتباره خطابا مختلفًـا تمامـا      

ففيه يستدعي التلميح وسائل إجرائية مهمـة للتوصـل إليهـا           . ألخرى  عن الخطابات ا  
في إخراج الخطاب الـسياسي  " والتمكن من تأويلها، هذه الوسائل التي تؤدي دورا مهما          

من الناحية الشكلية التي تقف عند حدود الجملة دون ربطها بما يحيط بها من عناصـر                
  .ومنزلته وعالقته بالمخاطبين مهمة أخرى؛ أي دون النظر إلى منتج الخطاب 

وبناء عليه، تُجسد هذه المعالم االستراتيجية بكل أبعادها ، من حيث اإللمام بكل             
الوسائل التي تجعل المتكلم السياسي قادرا على إيصال رسالته على أحسن وجه، متخـذًا      

  .غاية اإلقناع والتأثير هدفًا لكل كلمة يتفوه بها 
حليل الخطاب السياسي لرؤسـاء الجمهوريـات أصـبحت     والحقيقة أن مسألة ت   

ولعـل هـذه    . تحتل مكانة مهمة في البحث السياسي المعاصر في مختلف بالد العـالم           
األهمية ترجع إلى مركزية الطرح السياسي الذي يقدمه رئيس الجمهورية فـي أي بلـد               

يا في الكـشف عـن   من البالد، وأيا كان نظامها السياسي شموليا أو سلطويا أو ديمقراط          
  . رؤيته سواء للسياسة الدولية أو للسياسة الداخلية 

ويبدو أن القاعدة الرئيسة التي ال تزال متّبعة هي تمحور الخطـاب الـسياسي              
حول شخصية الزعيم وإنجازاته، والوعود المتكررة بالديمقراطية والمشاركة الـشعبية،          

 
 

 
 

  مدرس العلوم اللغوية
   جامعة المنيا–بكلية دار العلوم 

  



– 

  )٤٠٣٢(

عن اإلدراك الشعبي، وهذا ما سـنالحظه       والنهضة االقتصادية، بلغة تكون أحيانًا بعيدة       
من خالل مادة هذا البحث، فقد كانت هذه البيانات الثالثة بعيدة كل البعد عـن تطلعـات             
وطموحات الشعب المصري؛ حيث إنها جاءت مخيبة آلمال الكثيـر مـن المـصريين،           
ونسي الرئيس مبارك أن لدى كل أمة ذخيرة خطابية تصنع تاريخها وتـشكل وعيهـا،               

كون هذه الذخيرة من نصوص وكالم يشق طريقه إلى ذاكرة األمة؛ ليصبح جـزءا ال   وتت
 بشخصيات اسـتثنائية،  – مثل هذا الكالم وهذه النصوص      –يتجزأ من تاريخها، ويرتبط     

  .وعادة ما يكون نتاج لحظات تاريخية بالغة الخصوصية
ذاكرة  حاضرة وفاعلة في ال    – وستظل   –ومن بين هذه النصوص التي ال تزال        

  .م ٢٠١١المصرية والعربية المعاصرة هي بيانات الرئيس مبارك إبان ثورة يناير 
  :أسباب اختيار الموضوع 

  .التعرض للخطاب السياسي بالتناول التداولي الجديد بما يحمله من آليات جديدة] ١[
اللسانيات، البالغـة،   : استغالل بعض الحقول المعرفية في معالجة الموضوع وهي       ] ٢[

  .لتداولية وا
معرفة أسباب أفضلية التواصل عن طريق التلميح علـى التواصـل عـن طريـق               ] ٣[

  .التصريح
  :أهداف البحث

  .التعامل مع الخطاب السياسي وتحليله وفق المنهج التداولي] ١[
  .تحديد بعض المفاهيم القديمة ومعاينتها وفق المنظور الحديث] ٢[
  . في الخطاب السياسي المصري الكشف عن ظاهرتي التصريح والتلميح] ٣[

  :إشكالية البحث
 أن أجيب عن مجموعة من األسئلة،       –بمشيئة اهللا تعالى    –من خالل هذا البحث سأحاول      

  :وهي
  كيف أسهم السياق بدوره المهم في تشكيل الخطاب ؟] ١[
  ما المقصود بكل من التصريح والتلميح في الخطاب ؟] ٢[
   التلميح ؟ما األصل فيهما ؟ التصريح أم] ٣[
  هل كان بمقدور المخاطب أن يستغني عن إحداهما ؟] ٤[
  لماذا يكون التلميح أبلغ من التصريح ؟] ٥[



 

 )٤٠٣٣(

كل هذه األسئلة وغيرها يحاول البحث أن يكشف اللثام عنها، وذلك من خـالل              
  . إبان ثورة يناير – مبارك -التطبيق على بيانات الرئيس األسبق 

  :مادة البحث
بيانات الرئيس األسبق مبارك الثالثة التي ألقيت إبـان ثـورة           مادة البحث هي    
  :يناير على فترات متقاربة 

  .م ٢٠١١ يناير ٢٨بتاريخ : البيان األول
  .م ٢٠١١ فبراير ١بتاريخ : البيان الثاني

  .م ٢٠١١ فبراير ١٠البيان األخير بتاريخ 
  وهذه البيانات الثالثة محفوظة على شبكة اإلنترنت تحت اسم

Htt://www.revolution٢٥january.com 
كلمة لم يستغرق إلقاؤها أكثـر مـن تـسع          ] ٢٧٥٠[وعدد كلمات هذه البيانات     

وتحقيقًا لألهداف المرجوة من البحث، فقد جاءت محاور البحـث علـى     . وثالثين دقيقة   
  :النحو التالي 

  :الكلمات المفاتيح] ١[
  .انيات التداولية  اللس-  . الخطاب السياسي -  . التصريح والتلميح -

  استراتيجية التصريح ووسائلها في الخطاب السياسي ] ٢[
  .استراتيجية التلميح ووسائلها في الخطاب السياسي] ٣[
  .نتائج البحث ] ٤[



– 

  )٤٠٣٤(

  :الكلمات المفاتيح 
  :التصريح والتلميح 

 )١( من االستراتيجيات المهمة   off-record والتلميح   on-recordيعد التصريح   
 إليها المخاطب؛ حيث تصنف استراتيجيات الخطاب إلى اثنـين، فـالكالم؛ أي        التي يلجأ 

القصد يتضح فـي الخطـاب      [ كالم يكون واحدا من صنفين؛ إما قصدا مباشرا؛ أي أن           
مباشرة، وإما قصدا غير مباشر، بأن يكون المعنى مستلزما من شكل الخطاب، وبالتالي             

  .)٢(] الذي يدل عليه ظاهر الكالم يصبح شكالً يستلزم قصدا غير المعنى 
–ومن ثم ، فالمخاطب إما أن يسلك القصد المباشر في كالمه، وهـذا القـصد             

 – األغلـب – ال يكون هدفه األساسي، أو أن يسلك القصد غير المباشر وهـو              –بالطبع  
إخفاء مقاصده ومعانيه؛ حيث يعمد المتكلم إلى إخفاء أهدافه، ويرى من خالل مقـصده              

  .لى أمور يتدخل سياق الخطاب في كشفها وتحديدهاهذا إ

                                         
اهتمام من ِقبل الباحثين على الرغم من تكراره ووروده فـي اللغـات   ] االستراتيجية [ في الواقع لم ينل مصطلح    ) ١(

. اني، بل يكتفي في الغالب باستعمال اللفظ كما هو، حاشا بعض اهتمام عارض كترجمة داألجنبية في الحقل اللس
، وهذه الترجمة تأتي فـي إطـار النظريـة النـصية     ]المرتكزات[بمعنى ] stratgy[تمام حسان لالستراتيجية  

حث منشور على االستراتيجية وعالقتها بالنص والخطاب، ب. جمعان عبد الكريم. د: حول ذلك ينظر. اإلجرائية
   .www.lissaniat.net: الموقع التالي 

اإلمكانات التي بواسطتها يصل المنشئ إلى [ ، فيفسر االستراتيجيات في المجال التداولي بأنها أما الدكتور فالح العجمي
تتم إجراءات تقديم أفضل الطرق أو أقصرها للوصول إلى ما يهدف المنشئ إليه من خطابه     : هدفه، حيث يقول  

للخطاب تتوفر لديـه، وتقـدم اللغـة    ] أو استراتيجيات كما يسميها التداوليون [سط موازنة بين عدة إمكانات   و
حـول  ] أساليب مختلفة لكل منها، فيلجأ صاحب الخطاب إلى األسلوب الذي يناسب االستراتيجية التي اختارها   

 أو ما بعدها ١٦٤م ، ص ٢٠٠٤ك سعود، اللغة والسحر، جامعة المل: فالح بن شبيب العجمي. د: المزيد ينظر 
وتكمن أهمية هذا المصطلح في اللسانيات التداولية باعتباره مرتكزا أساسيا من المرتكزات المهمة التي يعتمد     . 

عليها منتج الخطاب، فقد ارتبط مفهوم االستراتيجية بالخطاب باعتباره عملية يقوم بها المرسل باختيار العبارات 
اسبة، وكذا اختيار السياق المناسب، فهو قبل التلفظ بخطابه يخطط لكيفية إنتاجه وكذا كيفية إيصال والكلمات المن

معناه إلى المرسل إليه، فالمرسل يحرص كل الحرص على استعمال اللغة استعماالً دقيقًا يتواءم والسياق، وحتى 
: للمزيد ينظر .. إلضافة إلى الكفاية التداولية     يتمكن من القيام بهذه العمليات البد وأن تكون لديه كفاية لغوية با           

استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي الشريف، رسالة ماجستير، الجزائـر، جامعـة الحـاج       : دليلة قسمية 
  .م ٢٠٠٣لخضر، باتنة، كلية اآلداب ، 

، ١تاب الجديـد، ليبيـا، ط  استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الك: عبد الهادي بن ظافر الشهري  . د) ٢(
   .٢٠م ، ص ٢٠٠٤



 

 )٤٠٣٥(

ال يعنـي أنهـا    [ ومع وضوح استراتيجية التصريح في الخطاب، إال أن هـذا           
تحظى باألولوية دائما في االستعمال على االستراتيجية التلميحية، فقد يفـضل المرسـل             

تخلـى عـن   استعمال االستراتيجية التلميحية دون المباشرة في سياق ما، مع أنـه قـد ي     
التعبير بها في خطابه، فينجو نحو استبدالها باستعمال االستراتيجية المباشرة شيًئا فـشيًئا           
حتى يصرح بقصده، مثلما يفعل المدير الذي يرفض طلب الترقية ألحد الموظفين عندما             
يتقدم به إليه؛ إذ يختار لذلك صيغة غير مباشرة فيها تعليل وتملص، ولكنه أمام إلحـاح                

ف قد يضطر إلى التصريح بالرفض، وعلى العكس من ذلك، فقـد يتـوخى منـذ        الموظ
  .)١(] البدء استراتيجية مباشرة في خطابه، ثم ينجو بعد ذلك إلى التلميح 

والحقيقة أن المرسل قد يلجأ في خطابه إلى االستراتيجية التلميحية اعتمادا على            
ن تأويل الخطـاب تـأويالً مناسـبا،      وهو مبدأ يجعل المرسل إليه يتمكن م      ] الثقة  [ مبدأ  

حيث يعتمد المرسل في أثناء خطابه على توظيف ما لدى المرسل إليـه مـن معرفـة                 
  .إلخ .. بالعالم، ومنها معرفته الثقافية 

وبناء عليه، يمكننا أن نعرف االستراتيجية التلميحية بأنها الطريقة التـي يعبـر           
اب الحرفي؛ لينجز بها أكثر مما يقولـه؛ إذ    بها المرسل عن القصد بما يغاير معنى الخط       

يتجاوز قصده مجرد المعنى الحرفي لخطابه، فيعبر عنه بغير مـا يقـف عنـده اللفـظ          
مستثمرا في ذلك عناصر السياق المختلفة التي قد تؤدي دورا مهما في بيان ما يقـصده                

  .المرسل
العلماء العرب،  والجدير بالذكر أن ظاهرة التصريح والتلميح ليست بغريبة عن          

  .فقد ارتبطت هذه الظاهرة عندهم بالبالغة التي كانت مفخرة العرب وزمانهم 
وقد كان االهتمام األكبر باالستراتيجية التلميحية لدرجة أنهم تناولوهـا تحـت            
أسماء كثيرة، كل حسب تخصصه، فتناولها كل من اللغويين واألدبـاء وعلمـاء الفقـه               

ا في النحو بإشارات مقتضبة عند الحديث عـن الحـذف           وأصوله؛ حيث ورد التمثيل له    
  .والتوكيد، وذلك باالعتماد على ما سبق من كالم في السياق نفسه بين طرفي الخطاب 

ولعل اهتمام العلماء العرب بهذه الظاهرة وخصوصا االسـتراتيجية التلميحيـة           
ـ       ه المرسـل،  يعكس بشكل كبير مدى وعيهم بقدرة المتلقي على تفسير وتوضيح ما ينتج

فها هو شيخ البالغيين عبد القاهر الجرجاني يقرر في نظرية النظم أن ما خالف األصل               
                                         

  .١٤٢نفسه، ص) ١(



– 

  )٤٠٣٦(

يستلزم غير الظاهر، غير أنه عرض للتلميح على مستوى معنى الخطاب، وذلـك عنـد        
اللفظ يطلق والمراد بـه غيـر   [التعبير بالمفهوم عن القصد؛ حيث إنه عقد فصالً بعنوان  

اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننًا ال إلى غايـة، إال أنـه             "  فيه   ؛ حيث يقول  ] ظاهره  
والمـراد بالكنايـة    .. الكناية والمجـاز    : على اتساعه يدور في األمر األعم على شيئين       

هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة،               
ئ بـه إليـه، ويجعلـه دلـيالً         ه في الوجود، فيوم   ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردف      

  .)١("عليه
كذلك كانت االستراتيجية التلميحية أساسا مهما من أسس مباحث الفقه وأصوله؛           
حيث ال يخلو أي مصنف من اإلشارة إليه، فمباحث الحقيقة والمجاز كانت المدخل لهـذا   

 عالقـة الحقيقـة بالمجـاز،      العلم؛ إذ يبدأ المؤلف عادة بتوضيح مفهوميهما، ثم بإيضاح        
  .إلخ .. وأدوات كل منهما، وعالماته اللغوية 

  :الخطاب
من المصطلحات الشائكة؛ حيث اختلفت نظرة العلماء       ] الخطاب  [ يعد مصطلح   

له، فمنهم من نظر إليه من حيث الناحية االجتماعية واإليديولوجية، وهناك من نظر إليه              
  .صدية من حيث توافر عنصري االتصال والق

والحقيقة أن  مفهوم الخطاب لم يكن وليد اللسانيات الحديثة، بـل كانـت لـه                 
إرهاصات في الدراسات القديمة فضالً عن أنه لم يعد مقصورا على اللسانيات الحديثـة              
أو األدبيات الحديثة فقط، بل لقى اهتماما كثيرا من الفروع المختلفة؛ مثل علوم الفلـسفة               

سانيات، األمر الذي ترتب عليه عدم االتفاق حوله، فقد قدم كـل فـرع              والنقد والفقه والل  
من تلك الفروع مفهومه الخاص به يختلف تماما عن المفهوم الـذي تطرحـه الفـروع                

  .األخرى 
ولعل هذا االختالف نتج عنه أيضا اختالف في الشكل العام للخطـاب؛ حيـث              

ودور كل عنـصر فـي إنتاجـه،        اختلف القدماء والمحدثون حول العناصر المكونة له        
. المخاِطـب والمخاطَـب   : فالقدماء يرون أن الخطاب يتشكل من عنصرين رئيسين هما        

المرِسل والمرسل إليه، غير أنهـم  : والمحدثون أيضا يرون أنه يتشكل من عنصرين هما   
                                         

محمود محمد شاكر، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،         : دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه    : عبد القاهر الجرجاني  ) ١(
   .٦٦م، ص ٢٠٠٠القاهرة، 



 

 )٤٠٣٧(

أضافوا عناصر أخرى تسهم بشكل كبير في فهم الخطاب؛ حيث يأتي علـى رأس هـذه        
الذي يؤدي دورا مهما في تشكيل الخطاب؛ ناهيـك عـن المعرفـة     ] اق  السي[ العناصر  

المشتركة بين طرفي الخطاب التي تسهم هي األخرى بدور كبير في عمليـة التواصـل           
  .)١(بين طرفي الخطاب 

وجدير بالذكر أن مصطلح الخطاب قد شاع في اآلونة األخيرة شيوعا ملحوظًا،            
الخطاب : دد كثيرا باالقتران مع صفات أخرى؛ مثل      األلفاظ التي تتر  [ وكذلك أصبح من    

 .  )٢(] السياسي، الخطاب الثقافي، والخطاب الديني 
  :الخطاب في الدرس العربي
الخطاب والمخاطبة مراجعة الكالم، وقد خاطبـه بـالكالم         : [ يقول ابن منظور  

المـشاركة  مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان ، والمخاطبة صيغة مبالغة تفيد االشتراك و          
إن الخطبة مصدر الخطيب، ال يجـوز إال علـى وجـه            : في فعل ذي شأن، قال الليث     

  .)٣(] واحد، هو أن الخطبة اسم الكالم الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر 
وقد ورد لفظ الخطاب في الثقافة العربية في عدة مواضـع؛ إذ إنـه ورد فـي                 

وعباد الرحمن الذين يمشون علـى األرض  : [ ل صيغة الفع: القرآن بصيغ متعددة؛ منها  
رب : [ وصـيغة المـصدر    . ٦٣/الفرقـان ] هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سـالما      

   .٣٧/ النبأ ] السموات واألرض وما بينهما الرحمن ال يملكون منه خطابا 
والالفت للنظر أن لفظ الخطاب في الموضعين السابقين جاء بمعنين مختلفـين،            

يأتي بمعنى الدعاء تارة، وبمعنى الكالم البين تارة أخرى، وبالرغم من تعـدد هـذه               فقد  
المعاني واختالفها إال أنها تتفق في المعنى اللغوي للخطاب باعتماده علـى المـشاركة،              

                                         
  :حول مفهوم الخطاب ينظر) ١(

  .٥٤ – ٣٨ ص استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي،: دليلة قسمية -

تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث، دراسة مقارنة في النظرية والمـنهج، رسـالة             : محمود إبراهيم    -
   .١٨ – ٥م، ص ٢٠٠٤دكتوراه، كلية الدراسات العليا، األردن، 

  .٣٤استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص : عبد الهادي بن ظافر الشهري. د) ٢(
، ١الخطاب الشرعي وطرق استثماره، المركز الثقافي العربي، بيـروت، ط         : إدريس حمادي . د: انظرحول ذلك   ) ٣(

  .١٧م، ص ١٩٩٤

   .١/٤٨سلم الوصول لشرح نهاية السول، المطبعة السلفية : محمد البخيت -



– 

  )٤٠٣٨(

ناهيك عن اتفاق تلك المعاني مع اللسانيات الحديثة في كون الخطاب يعتمد على طرفين              
  .المخاطَبالمخاِطب و: مهمين، هما

حميـدة  . وتتوالى تعريفات الخطاب من ِقبل الباحثين العرب؛ حيـث يعرفـه د        
نظام تعبير مقنن ومضبوط، وهذا النظام ليس في جوهره إال بناء فكريـا       : [ سميسم قائالً 

يحمل وجهة نظر، وقد تمت صياغته في بناء استداللي أي بشكل مقدمات ونتـائج بـين        
تواصل واالتصال، وبعبارة أخرى، فإن الخطاب يعني       مخاطب ومخاطب ضمن عملية ال    

  .)١ (]المعرفة المنظمة بجانب محدد من الواقع أو ظاهرة محددة
ويركز الدكتور أحمد المتوكل في تعريفه على الجانب االتصالي بـين المنـتج             
: والمستقبل بغض النظر عن نوع االتصال شفهيا كان أم كتابيا؛ حيث يقول في تعريفـه     

  .)٢(] مكتوب يشكل وحدة تواصلية تامة / طاب يعد كل ملفوظ الخ[ 
  :الخطاب في الدرس الغربي

 غير متفـق  – وهو مصطلح حديث  –تؤكد جميع الدراسات أن مفهوم الخطاب       
عليه بالرغم من رواج هذا المصطلح رواجا هائالً في الـسنوات األخيـرة الماضـية،               

األكثر تداوالً فـي مجـاالت مختلفـة،    ويرجع ذلك كله إلى أنه أصبح من المصطلحات     
  .إلخ .. اللسانيات وعلم االجتماع وعلم النفس والنقد : مثل

  .ونظرا لشيوعه فقد دأب كثير من الدارسين على تركه دون تعريف أو تحديد 
ارتبط استعماله عند الغربيين بفكـرة الثنائيـة        [ والحقيقة أن مصطلح الخطاب     

تي وضعها دوسوسير، فاللغة عنده نتـاج اجتمـاعي لملكـة           ال] اللغة والكالم   [ اللغوية  
  .)٣(] اللسان 

ولذلك ، فقد أهمل دوسوسير الكالم، وفي المقابل كان الكـالم محـل اهتمـام               
  .اللغويين بعد ذلك، فحاولوا وضع مفهوم دقيق للخطاب

امتداد مستمر للغة وباألخص المنطوقة، وهو أوسع من الجملـة         [ فالخطاب هو   
  .)٤(]  أغلب األحيان وحدة متماسكة مشكالً في

                                         
كلية اآلداب  جامعة فيالدلفيا،   ] تحليل الخطاب العربي    [ مفهوم الخطاب اإلعالمي ضمن بحوث      : حميدة سميسم . د) ١(

  . وما بعدها ١٠٧م، ص ١٩٩٧٠
  .٢٢م، ص ٢٠٠٣، ١الوظيفة بين الكلية والنمطية، مكتبة دار األمان، ط:أحمد المتوكل. د) ٢(
   .٧١م، ص ٢٠٠٦األسلوبيات وتحليل الخطاب، مديرية النشر، جامعة باجي مختار، :  بحوشرابح) ٣(

(٤) David Nunan: Discourse analysis, Penguin book. First published ١٩٩٣, p.٦. 



 

 )٤٠٣٩(

عبارة عن متوالية مـن الجمـل، يتبـع         [ في حين يرى فان دايك أن الخطاب        
بعضها بعضا في ترتيب محدد، بعض هذه المتواليات يشكل خطابـا دالليـا متماسـكًا               

بعبارة أخرى فإن الوصف التركيبي ينبغي أن يوضح عالقات وحاالت متنوعـة         . مقبوالً
ق توالي الجمل، فعلى سبيل المثال الجملة المنعزلة التي تتألف من فعل فقـط         تعرف منط 

ال تكون غالبا غير نحوية فقط، بل أيضا تكون غير مفهومة، لكن مع استطراد متواليات               
الجمل ربما يكون عدم االكتمال عاديا، لكن العنصر النحوي المفقود والمعلومة األخـرى    

  .)١(] لة السابقة يمكن أن يكتمل عن طريق الجم
الملفوظ منظورا إليه من زاويـة آليـات        [ أما بنفينيست فيعرف الخطاب قائالً      

 أكثـر اتـساعا كـل تلفـظ         – بتعبير آخر    –وعمليات اشتغاله في التواصل أو بوصفه       
  .)٢(] يفترض متكلما ومستمعا وهدف األول التأثير على الثاني بطريقة ما 

بق يؤكد بنفينيست ضرورة تأثير المـتكلم علـى         إذن، من خالل التعريف السا    
  .المستمع؛ حتى يتم التواصل بطريقة جيدة

ومهما يكن من أمر، فإن كانت هناك اختالفات في طرح المفهوم، فهذا شـيء              
بديهي؛ ألن هذا التعدد سببه الرئيس هو اختالف االتجاهات التي ينتمي إليها الدارسون،             

  .عن وجهة نظره فكل تعريف ينبئ عن صاحبه ويعبر 
وحدة بالغيـة تواصـلية ناتجـة عـن         [ ومجمل القول، فالخطاب عبارة عن      

مخاطب معين وموجهة إلى مخاطب معين، في مقام وسياق معينين، وبـاالنطالق مـن              
  .)٣(] وضع محدد يدرس ضمن ما يسمى اآلن لسانيات الخطاب 

  :الخطاب السياسي
ليس بحديث العهد، فقد كـان  إن وجود الخطاب السياسي في المجتمع المصري      

فالخطـاب كمـا    –الخطاب السياسي أحد السبل  المهمة إلى فهم تاريخ مصر الحـديث             
 فعل اتصالي يهدف إلى تعديل المواقـف والـسلوكيات أو تغييرهـا إزاء              –أكدت سلفًا   

  .القضايا المطروحة 

                                         
(١) Teun A.Van Dijk: Discourse as structure and process sage publication ltd ١٩٩٧, p.١٠. 

  .٩١ص . ت.لنشر والتوزيع، صنعاء، دالخطاب والنص، المؤسسة الجامعية للدراسات وا: عبد الواسع الحميري. د) ٢(
م، ٢٠٠١ ، جوان    ٨العلمي، مجلة التواصل، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد         في تعليمية الخطاب    : بشير ابرير ) ٣(

   .٧٦ص 



– 

  )٤٠٤٠(

 إنـه   والحقيقة أن الخطاب السياسي يعد خطابا إقناعيا في المقام األول؛ حيـث           
يهدف إلى حمل المخاطب إلى القبول والتسليم بصدقية الدعوى عـن طريـق توظيـف             
حجج وبراهين، ويمكننا اعتباره مؤقتًا خطابا سياسيا، عندما يقال من طرف سياسي فـي     
هدف سياسي، وهو في ذلك كله يعد أكثر الخطابات اللغوية التصاقًا بـالجمهور؛ ألنـه               

لة في المتلقي، كما أنه يعد أكثـر الخطابـات قـدرة علـى              يهدف إلى التأثير واالستما   
  .التالعب بالعقول 

والشك أن المخاطب السياسي يهدف في المقام األول إلى التأثير في متلقيه، إما             
بدفعه إلى تبني رأي ما، أو االستجابة لطلب معين، وإما لدعم موقفه، وإما لتغيير رأيـه                

  .كي يبني موقفًا جديدا 
ب السياسي ميدانًا خصبا للدرس التداولي باعتباره خطابـا يبحـث           ويعد الخطا 

خبايا وأسرار االستعمال اللغوي، واإلمكانات التي تتيحها اللغة لمستعمليها، ولذلك سوف           
يتضح لنا كيف اهتمت اللسانيات التداولية بالخطاب الذي أولته عناية كبيرة مع التركيـز           

 وراء إنشائه، كما يتضح كيف ركزت اللسانيات        على عنصر التداول فيه والمقصدية من     
التداولية على تحديد األهداف الرئيسة التي من أجلها أنشيء الخطاب، وكيفية اسـتخدام             

  .اللغة والتعامل معها في سياقات متنوعة حسب المقاصد المتنوعة
ذلك الشكل الخـاص والمتميـز   [ وبعبارة موجزة، فالخطاب السياسي يقصد به    

 الموجه ألجل إقناع المتلقي وتعديل سلوكه بصدد موضوعات تهم الدولـة            من التواصل 
وتوجهاتها الداخلية والخارجية، ويستمد تميزه من شخصية مرسله والمقام الذي يتم فيـه             

ر وأسـاليب هـدفها إقنـاع       فضالً عن بنيته اللغوية وما تتـضمن مـن دالالت وأفكـا           
  .)١(]المتلقي

 الذي تستطيع السلطة؛ أي سلطة من خالله        وهذا يعني أن الخطاب السياسي هو     
أن تشكل المجتمع في جميع مجاالت الحياة دينيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ،             
بل لعل الواقع السياسي في أي مجتمع ما هو إال انعكاس للخطاب السياسي الذي يـسود                

  .في هذا المجتمع ويتحكم فيه 
 استثارة الرموز في عقول ونفوس المخـاطبين        وقد يلجأ الخطيب السياسي إلى    

حين يكون الهدف صـرف النـاس   [ من أفراد الشعب، كي يتمكن من تحقيق هدفه، فـ         
                                         

   .١٢٤م، ص ٢٠٠٤، ١٠الموضوعات الحجاجية في المغرب، مجلة عالمات، المغرب، العدد : محمد الولي. د) ١(



 

 )٤٠٤١(

تمرد، تخريـب، خيانـة،     : عن أمور معينة فإنه يصف هذه األمور، وتلك األعمال بأنها         
  .)١(] إلخ .. مناهضة للسلطة، قلب نظام الحكم، جماعة محظورة، إرهاب، تطرف 

إذن فنجاح السياسة أو فشلها في الوصول إلى أهدافها في اإلقناع والتواصل مع             
الشعب وتوجيه أفراده نحو الهدف السياسي المطلوب يتوقف على حسن توظيف الرموز            

  .اللغوية التي لها رصيد في عقول ونفوس أفراد الشعب
 فالخطيب السياسي لم ولن يجد أفضل من الخطاب الـسياسي لتحقيـق هدفـه،            
وذلك باعتباره خطابا مرتبطًا على الدوام بالسلطة ؛ ألنه يعد أهم األدوات التـي تلجـأ                 
إليها القوى السياسية؛ للوصول إلى مراكز القرار والسلطة إلضفاء المـشروعية علـى             

ليس من بين أنواع الخطاب ما تتجلى فيه الهيمنة والقـوة ومحـاوالت          [ محاوالتها، فـ   
 السياسي بمعناه الخاص المحدد الـذي يتعلـق بـأمور الحكـم      التأثير أكثر من الخطاب   

والسياسة، ولهذا السبب استأثر الخطاب السياسي دون غيره مـن محـاوالت التحليـل              
 باهتمام متزايد حتى تطور فـي دراسـته   – وما زال يستأثر     –النقدي واللغوي للخطاب    

 الذي ينطلق Political Discourse Analysisاتجاه مهم هو تحليل الخطاب السياسي 
من مقوالت ومفاهيم التحليل النقدي للخطاب، ومن ثـم تأسـس عليـه مـن اتجاهـات          
ومفاهيم، ويركز على لغة السياسة ، في خطـبهم وحـواراتهم ومكاتبـاتهم وقـراراتهم         
ومؤتمراتهم وتصريحاتهم، وعلى وظائف الخطاب السياسي، وغاياتـه، وأدواتـه فـي            

  .)٢(] تحقيق هذه الغايات 
خطاب السلطة الحاكمة، وخطـاب المعارضـة   [ ينقسم الخطاب السياسي إلى   و

السياسية، فخطاب السلطة الحاكمة فهو الخطاب المنتج من طـرف الجهـاز الـسياسي              
للدولة عن قصد، يرسله ملك أو سلطان أو أمير أو رئيس أو وزير إلى متلقي مقـصود،        

ذا المضمون أفكارا سياسـية، أو      بغية التأثير فيه وإقناعه بمضمون الخطاب ويتضمن ه       
  .)٣(]يكون موضوع الخطاب سياسيا

                                         
لتوزيـع، القـاهرة،     سبتمبر، دار غريب للطباعة والنـشر وا       ١١اللغة والسياسة في عالم ما بعد       : محمد داود . د) ١(

  . وما بعدها ٢٥م، ص ٢٠٠٣
م ، ٢٠١٠، القاهرة، ١تبسيط التداولية، من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياسي، ط         : بهاء الدين محمد مزيد   . د) ٢(

   .١٢١دار شمس للطباعة والنشر، ص 
   .٤٥م ، ص ٢٠٠٥، ١لغة الخطاب السياسي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط: محمود عكاشة. د) ٣(



– 

  )٤٠٤٢(

والشك أن الخطاب األول يسعى صاحبه بكل الوسائل واألدوات لجعله خطابـا            
مؤثرا وإقناعيا؛ حيث يحشد فيه كل اإلمكانات اللغوية والمنطقية التي تجعل من خطابـه              

اءت في الخطاب، ومن ثم يحقق هدفه       مؤثرا إلى حد يجعل المتلقي يقتنع باآلراء التي ج        
  .الذي من أجله أنتج خطابه 

  :استراتيجية التصريح ووسائلها في الخطاب السياسي] ٢ [
هـو  ] مبارك[جاءت البيانات الثالثة أحادية التوجه؛ بمعنى أن الرئيس األسبق          

المتحدث الوحيد، فليس للمخاطب أية وسـيلة للمـشاركة إال بظـواهر غيـر لـسانية،              
  .تصفيق مثالً، أو عن طريق مالمح الوجهكال

كيف توظف االستراتيجية التـصريحية داخـل     : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    
  الخطاب السياسي ؟ وما هي اآلليات التي يوظفها الخطيب داخل خطابه السياسي ؟

إن الخطبة السياسية شكل من أشكال التواصل السياسي يتسم بأنـه           : بداية نقول 
متكلم له طبيعة وهوية خاصة، يخاطب جمهورا باألساس فـي أمـور            تواصل حي من    

  .تتعلق بأمور الحكم
إذن، هناك فرق كبير بين الخطبة السياسية والمحاورة السياسية، فاألولى منهما           

  .ينتجها مرسل ولها استجابات محدودة، أما األخرى فهي تتطلب مرسالً ومستقبالً معا 
] محـل الدراسـة     [ ى هذه النماذج التطبيقية     ولذلك، فمن األحرى أن نطلق عل     

بالبيانات وليست بالخطابات؛ ألنها لم تلق أمام جمهور فعلى يستطيع إصدار اسـتجابات             
  .في نفس الوقت 

والحقيقة هنا أنه لكي نحلل بيانًا سياسيا وفق منظور تداولي فالبد مـن تـوافر               
  :مجموعة من المعارف التي تعيننا في التحليل ، وهي

  من يتكلم مع من ؟] أ[
  من يخاطب من ؟ ] ب[
  متى ؟ وأين ؟ وعبر أين ؟] ج[
  ما طبيعة العالقة بين المنتج والمتلقي ؟ ] ج[

] المـستقبل [إذا خاطب أعضاء مجلس النواب مثالً       ] الرئيس مثالً   [ فالمتحدث  
  .تختلف تماما عما إذا كان الرئيس يتحدث مع المعارضة السياسية 



 

 )٤٠٤٣(

ات الثالثة ال يمكن أن تفهم بمعزل عن طبيعـة العالقـة بـين              والشك أن البيان  
فمثالً في البيان الثـاني واألخيـر   . المرسل والمستقبل؛ ألن شكل العالقة بينهما قد تغير  

نجد أن الرئيس األسبق قد استخدم نفس االستراتيجيات، فـالمتكلم لـم يتغيـر، وكـذا                 
تغيرت، فالصورة الذهنية هي التـي قـد   الجمهور لم يتغير، والعالقة بينهما هي التي قد      

  .تغيرت 
كذلك، فإن المكان الذي يقال فيه البيان له دور مهم في تحليل الـنص تحلـيالً                
تداوليا، فالبرلمان مثالً يختلف تماما عن ساحة مفتوحة مثالً؛ إذ إن المكـان هـو الـذي        

  .يحدد لغة الخطاب وشكله بين منتجه ومتلقيه 
دور مهم في سير الخطاب، فإن الزمان ال يقل أهمية عـن            وإذا كان المكان له     

المكان في تحقيق الخطاب، ففي البيانين األول والثاني نلحظ أنهما قد ألقيـا فـي وقـت              
متأخر جدا من الليل، وهذا الوقت المتأخر جاء بعد عدة ساعات من التظاهر والترقـب               

  .)١( التلفاز على شاشات] الخطاب بعد قليل [ بالرغم من كتابة عبارة 
وبناء عليه، فإن كل العناصر السابقة تؤدي دورا مهما في فهم النص وتحليلـه،        
وبيان مدى براعة الخطيب في المزح بين استراتيجيتي التصريح والتلميح وآليات كـل              

  .منهما؛ حتى يخرج خطابه بالشكل الذي يرضيه
رجعيـة؛ ألنهـا تعـين      ومن ثم، فكل هذه األسئلة وغيرها تعد بمثابة إحاالت م         

القارئ على فهم النص، وفهم مختلف مقاصده، وبذلك تكون العملية التواصـلية محـددة        
المعالم، وواضحة األقطاب من مرسل ومتلقي وزمان ومكان التلقي، ولذلك فال غرابـة             
عندما نرى محمد خطابي يؤكد على حتمية توفر كل هذه األطراف كعناصر أساسية في              

المـتكلم،  ( إنه كلما توفر للمتلقي على معلومات عن هـذه المكونـات          [ : السياق بقوله   

                                         
يبدو أن حلم السيطرة على عقول ونفوس الجماهير كان حلما عسيرا راود السياسيين منذ زمن طويل، فقـد كـان        ) ١(

الديكتاتور النازي أدولف هتلر يختار مخاطبة جماهيره حين ينهكها التعب، بعد طقوس احتفالية طويلة، أو إثر                
ي األعضاء، وتتباطأ الحركة، تضعف قدرة الشخص علـى         ساعات عمل منهكة، فحين تنهك األجساد، وترتخ      

محمد عبد القادر حـاتم،     .  د :حول ذلك ينظر  . التفكير النقدي التفنيدي، ويميل إلى تلقي أكثر سلبية لما يسمعه         
  . وما بعدها ٥٧٠م ، ص ٢٠٠٦الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعاية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 



– 

  )٤٠٤٤(

تكون له حظوظ قوية لفهـم الرسـالة،        ) المتلقي للرسالة، الزمان والمكان ونوع الرسالة     
  .)١(] وتأويلها، أي وضعها في سياق معين من أجل أن يكون لديها معنى 

  :ويمكننا أن نخطط لهذه العناصر بالشكل اآلتي 
  الزمان                                               

  
  الموضوع          المتكلم                    

  المتلقي          
  

  
  المكان

وعادة ما يختار المرسل االستراتيجيات واآلليات التي يوظفهـا فـي خطابـه،             
عينيـه،  ولعل أولى هذه اآلليات واالستراتيجيات هي مراعاة المخاطب، ووضعه نصب           

األمر الذي يوجب على المخاطب أن ينظم خطابه، وفق ما يقتضيه المرسل إليه، وهـذا               
كل عمل من التواصل    [ ما تفرضه عليه العملية التواصلية التفاعلية بينهما، وبالتالي فإن          

الكالمي يراعي متكلما يرسل خطابا أو مرسلة في اتجاه مخاطب أو متلق، قـد يكـون                
  .)٢(]  غائبا حاضرا، وقد يكون

إذن، فعالقة المرسل بالمرسل إليه، تجعل األول ينظم خطابـه، وفـق آليـات              
يستعملها فيه، فهذه العالقة هي التي تحتم عليه أن يستعمل آلية الحجاج، أو الحـوار، أو              
االستدالل في خطابه وهي التي تفرض عليه االختيار ما بين استعمال الـشكل المباشـر       

  .إلى التلميح في خطابه أو يلجأ 
 رغـم  –وتبدو استراتيجية التصريح من االستراتيجيات التي يلجأ إليها المنـتج    

 في كالمه ؛ حيث يشير ابن منظور إليها؛ لما لها مـن أهميـة فـي     –ندرتها في الكالم    
البيان هو ما يبين الشيء من الداللة وغيرها، وتبـين          : [ التواصل البشري؛ حيث يقول     

                                         
، ١لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربـي، الـدار البيـضاء، ط              : محمد خطابي . د) ١(

   .٢٩٧م، ص ١٩٩٩
اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابي ، دار هومـه، الجزائـر،           . اللغة والتواصل : عبد الجليل مرتاض  . د) ٢(

  .٤١م ، ص ٢٠٠٣



 

 )٤٠٤٥(

مثل قد بين الصبح لـذي عينـين أي تبـين، والتبيـين اإليـضاح               الشيء ظهر، وفي ال   
  .)١(] والوضوح 

وتكاد تجمع مختلف الدراسات البالغية واللسانية الحديثة أن مبدأ التصريح مـن    
المبادئ المهمة في التراث العربي؛ بحيث ال يمكن تصور أي اتصال دون هذا المبـدأ،               

مدار األمر والغاية إليهـا يجـري القائـل أو          ألن  [ ويؤكد هذا المبدأ الجاحظ في كالمه       
  .)٢(] السامع إنما هي الفهم واإلفهام 

ولقد اشتملت البيانات الثالثة على وسيلتين مـن الوسـائل التـي لجـأ إليهـا                
المخاطب؛ حتى يحقق هدفه، وهاتان الوسيلتان أسهمتا بشكل فعال فـي تحقيـق غايـة               

  :المخاطب، وهما
  .التصريح ] ١[
  .ح التلمي] ٢[

حيث لجأ الرئيس األسبق حسني مبارك إلى تكثيف بياناته الثالثة بمجموعة من            
  :األساليب التخاطبية التي وظفها للتواصل مع الشعب المصري وهي

  .النداء ] ١[
  .األمر ] ٢[
  .النهي ] ٣[
  .االستفهام ] ٤[

غير أن طبيعة البيانات والظروف التي ألقيت فيهـا البيانـات حتمـت علـى               
ب أال يقحم فيها أساليب األمر والنهي، واالستفهام، فالـسياق والظـرف الـدقيق           المخاط

الذي تمر به البالد ال يتناسب مع هذه األساليب الثالثة، ومن ثم خلت البيانـات الثالثـة                 
  .جميعها منها 

أما عن األسلوب األكثر توظيفًا في هذه البيانات فهو أسلوب النداء؛ لما يقتضيه             
من ثم، نرى من خالل هذه البيانات كيف وظف المخاطب هذا األسلوب            هذا األسلوب، و  

  .في استمالة الشعب المصري والسيطرة عليه

                                         
 .٤٥م، المجلد الثاني، ص ١٩٩٤ار صادر، بيروت، لبنان، لسان العرب، د: ابن منظور)  ١(

  .٧٦م، ص ١٩٨٥، ٥عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: البيان والتبيين، تحقيق: الجاحظ ) ٢(



– 

  )٤٠٤٦(

التي تكررت عبر البيانات الثالثة تسع مرات       ] أيها األخوة المواطنون    [ فعبارة  
 حرص مبارك ونظامه على تطويع سياقي إنتـاج       – بوضوح   –بشكل الفت للنظر تبرز     

ا، مع حرص مماثل على تطويع بنية لغتها وتراكيبها على نحـو يتـيح              الخطب وتداوله 
  .للسلطة القائمة أقصى درجة من التأثير

ولعل لجوء الرئيس مبارك إلى هذا االستعمال يشي بنوع من األسلوب النـاعم؛        
لجذب قلوب المصريين وعقولهم، فلقد كان المخاطب في الخطبتين األوليين هو الـشعب         

؛ حيث كانت هذه العبارة تقوم بدور المفصل        ] يها األخوة المواطنون    أ[ المصري عامة   
  .الذي يقوم بالربط بين أجزاء الخطبة كميا ودالليا 

لكن جاء البيان الثالث الذي شهد تغيرا ملحوظًا في طبيعة المخاطب النـصي،             
 وأعقـب ذلـك مباشـرة     ] األخوة المواطنون، األبناء شباب مـصر       [ فقد افتتح بعبارة    

مـن مـشهد التواصـل      ] األخوة المواطنـون    [ استخدام أسلوب قصر خبري؛ يستبعد      
أتوجه بحديثي اليـوم    [ في صدارة موقع المخاطب النصي؛      ] األبناء  [ المباشر، ويضع   

لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع أرضها أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلـب      
و ] الـرئيس األب  [ ة المصداقية كانت عميقة بين وألن فجو ] حديث األب ألبنائه وبناته     

فقد استخدم حشدا من أساليب التوكيد في محاولة لتجسيره، كـان  ] األبناء شباب مصر   [ 
  :من أبرزها 
الحرج كل الحرج، العيب كل العيب، تألمت كل األلم، أسفت كـل األسـف،              [ 

  ] .عازم كل العزم، حريص كل الحرص 
 - ولو بشكل ضـئيل    –ه التعبيرات إال أنها لم تسهم       ومع كل هذا الحشد من هذ     

في تجميل صورة الرئيس، حتى بعد أن أعلن عن زهده في السلطة، ففي خطبـة األول                
إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه        : [ م يفتخر الرئيس بنفسه قائالً      ٢٠١١من فبراير   

الرئاسية متعلالً بأنه قضى    ثم يعلنها صراحة بأنه لم يكن ينتوي الترشح في االنتخابات           ] 
  ] .ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها [ 

ومع احتدام الصدام بينه وبين الشعب راح الرئيس يكرر هذا المعنى بـصورة             
لقـد  [ و  ] لم أسع يوما لسلطة أو شعبية زائفة        : [ أكثر تفصيالً في بيانه الثالث واألخير     

يل عدم ترشحي لالنتخابات الرئاسـية المقبلـة        أعلنت بعبارات ال تتحمل الجدل أو التأو      
  ] . عاما في سنوات الحرب والسالم ٦٠مكتفيا بما قدمته من عطاء للوطن ألكثر من 



 

 )٤٠٤٧(

استطاع الرئيس مبارك توظيف آليات التصريح أيمـا توظيـف مـن    .. وهكذا  
 وبشكل رئيسي    –خالل تدرج استعمال أسلوب النداء من تنوعات مختلفة؛ بحيث هيمنت           

 قوة الخطاب الناعمة على ساحة الثورة إال أنها لم تفلـح هـذه القـوة مـع مطالـب                -
  .المحتجين الذين لم يرضوا ولم يستجيبوا لهذه الخطابات أو البيانات الناعمة

  :استراتيجية التلميح ووسائلها في الخطاب السياسي] ٣[
ـ           ي صـيغه   ويقصد باستراتيجية التلميح تلك العبارات التي تأتي في الخطاب ف

الكالم الذي يذهب في داللته إلى التلميح واإلشارة ومـن          : غير المباشرة أو بمعنى آخر    
  :صوره

، والموافقة بداللة الخطاب على القصد، وقـصدية        ] االلتماس  [ خطاب التأدب   
  .الكناية، وقصدية االستعارة، وقصدية التعريض، وقصدية التهكم

نتاج خطابه ال تتجاوز نـوعين اثنـين        وبالتالي، فإن استراتيجيات المرسل في إ     
  :من حيث شكل الداللة

إما استراتيجية مباشرة يتضح فيها القصد مباشرة دون عمليات ذهنيـة لالسـتدالل             ] ١[
  .عليه 

وإما استراتيجية غير مباشرة، تحتاج من المرسل إلى عمل ذهنـي يتجـاوز فيـه               ] ٢[
  .)١(الشكل اللغوي للوصول إلى القصد 

تراتيجية التصريحة تتمثل في كيفية التعبير عن القـصد الظـاهر    ويبدو أن االس  
أصالً في الخطاب حسب ما يستلزمه السياق في حين أن االستراتيجية التلميحية تتمثـل              

  .في التعبير عن القصد أو المعنى المراد باطنًا 
   يرى منير التريكي أن التلميح يعد خصيصة أساسية من خـصائص            ومن ثم ،

ينتمي إلى عالم اإلمكان، ويتمثل في احتواء معنـى الكلمـة أو   [ الخطاب السياسي؛ ألنه   
البنية النحوية على تبعات محتملة، لكنها ليست ملزمة للمـتكلم، وبمـا أنـه باإلمكـان                

  .)٢(] م المتكلم بمعنى قصدي قاطع التخلص من هذه االحتماالت، فإنه من الصعب إلزا

                                         
  .٣٦٧عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص . د) ١(

، فيفري ]١٣٢[، العدد ] ٢٧[مجلة الحياة الثقافية، تونس، السنة آليات تحليل الخطاب السياسي، : منير التريكي) ٢(
  .١٥م ، ص ٢٠٠٢



– 

  )٤٠٤٨(

وقبل الدخول في التطبيق على بيانات الرئيس مبارك ثمة أمور يـستطيع مـن              
  :خاللها الخطاب السياسي أن يحققها من خالل اآلليات التلميحية عبر اللغة وهي

  :االستعارة] ١[
  :Hunting down Bin Ladenمن ذلك ما نجده في تعبير اإلدارة األمريكية 

  .إلى حيوان يطارده صيادو البنتاجون ] ابن الدن [ ي يتحول فيه الذ
  .تشبيه صدام حسين بهتلر، والقاعدة بالمافيا: التشبيه ] ٢[
  :االفتراض المسبق] ٣[

   .? Why do they hate us )١(م٢٠٠١ سبتمبر ١ومن ذلك سؤال بوش عقب 
ليـات معينـة    كل ذلك يؤكد الغايات التي يحققها الخطاب السياسي من خالل آ          

أن العالم قـد يـصبح أكثـر وعيـا          : يسلكها المخاطب، وربما يقودنا ذلك إلى أن نقرر       
  .بتوظيف اللغة كسالح خداع شامل

 من االستراتيجيات المهمة في تحقيـق غايـات         )٢(وتبدو االستراتيجية التلميحية  
مة في ذلك   ومقاصد المخاطب السياسي، ومن ثم، فإن من أبرز األدوات اللغوية المستخد          

أساليب االستفهام التي ال يقصد السائل من ورائها أن يسأل عن مجهول، وإنما للخـروج     
االلتماس، أو دفع المرسل إليه لالشتراك فـي الخطـاب          : من ذلك إلى مقصد آخر؛ مثل     

  .بما يريده المرسل أن يتفوه به، أو أن يفرض األمر الواقع عليه
طـاب الـسياسي، فـإن المخاطـب        ومن ثم، فشأن أي خطاب وخصوصا الخ      

  :السياسي يسعى إلى تحقيق أربع وظائف أساسية، وهي
وذلك من خالل فرض القوانين واألحكـام والعقوبـات          : Coercionالقمع والقهر   ] ١[

  .والتنظيمات وشن الحروب، والتهديد، وفرض األوامر والتعليمات وما إليها 
ــرين    ] ٢[ ــد اآلخ ــشرعية أو تجري ــفاء ال ــد/ إض  delegitimation/ اء األع

/legitimation :        ،والخصوم والمنافسين من خالل تجميل الذات وتقبيح اآلخر

                                         
  .١٢٧من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياسي، ص : بهاء الدين محمد. د) ١(

 الذي يعد عند كثير من اللغويين واحدا من المفاهيم المهمة] االقتضاء [ من المصطلحات المرادفة للتلميح مصطلح ) ٢(
في التداولية؛ حيث إنه مثال حي ونابض للمعنى الذي يتم إيصاله دون قول؛ فاللغة على حد تعبير عبد القاهر الجرجاني 

وأما نظم الكلم فليس األمر فيه كذلك؛ ألنك تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتبها على : "  كلها اقتضاء، ولذلك يقول –
   .٤٩عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص :  ينظر" . حسب ترتيب المعاني في النفس 



 

 )٤٠٤٩(

من خالل ادعاء االنحياز إلى جانب الحق والخير والعدل فـي مواجهـة مـن               
  .ينحازون إلى الباطل والشر والظلم 

   :Resistance and Oppositionالمقاومة والمواجهة ] ٣[
المهيمن، خصوصا إذا كان خطابـا شـموليا ال يراعـي           إزاء الخطاب السائد    

  .إنسانية البشر وال يعدل بينهم، وفي محاوالت التغيير إلى ما هو أفضل 
   :Dissimulationالتضليل ] ٤[

من خالل إخفاء بعض التفاصيل أو الحقائق لحساب تفاصيل وحقائق أخـرى،            
  .)١( لما سبق من غاياتأو التركيز على بعض جوانب الواقع دون غيرها تحقيقًا

ونظرا ألن الخطاب نص جاهز سلفًا، فذلك قد ييسر من مهمة إلقائه والتعامـل              
يبين ذلك سر الخطاب وفق كرونولوجية معينة بدايـة مـن           .. معه، فلم يحظ باالرتجال     

إلقاء التحية، ثم االنتقال تدريجيا إلى عرض الموضوع؛ ليصل المخاطـب فـي نهايـة               
ء كلمة ختامية يحث فيها على حب الوطن والتضحية من أجله وتغليـب          المطاف إلى إلقا  

وسوف أدافع عن أمن مـصر واسـتقرارها        [ المصالح العامة على المصالح الشخصية      
وأمان شعبها فتلك هي المسئولية واألمانة التي أقسمت يمينًا أمام اهللا والوطن بالمحافظـة      

  ] .عليها 
[ لقلوب من خالل بيان بطوالته ونجاحاتـه  ويستمر الرئيس مبارك في استمالة ا  

فيه عـشت  .. مثلما هو وطن كل مصري ومصرية   .. إن هذا الوطن العزيز هو وطني       
وعلى أرضه أمـوت  .. ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه  .. وحاربت من أجله    .. 
إن الوطن بـاق واألشـخاص      .. وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا          .. 
تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائهـا،       .. ومصر العريقة هي الخالدة أبدا      .. لون  زائ

  ] .وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيالً بعد جيل 
وال يخفى على أحد حرص المخاطب السياسي دائما على التخفي من اسـتعمال       

، وفي ذلك داللة غيـر      ]المتكلمين  [ الضمير الدال على المتكلم إلى الضمير الدال على         
سنثبت نحـن المـصريين   [خافية، ففي استعمال هذا األخير يوحي بعدم تحمل المسئولية      

قدرتنا على تحقيق مطالب الشعب بالحوار المتحضر، سنثبت أننا لسنا أتباعا ألحـد، وال       
الـب  نأخذ تعليمات من أحد، وأن أحدا ال يصنع لنا قراراتنا سوى نبض الـشارع ومط              

                                         
  .١٢٣تبسيط التداولية، ص : بهاء الدين محمد. د) ١(



– 

  )٤٠٥٠(

وبوحدة وتماسك هـذا الـشعب،      .. سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين      .. أبناء الوطن   
سـتعيش هـذه    .. وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة، فهي أساس وجودنا          

الروح فينا مادامت مصر وشعبها، ستعيش هذه الروح فينا مادامت مصر ودام شـعبها،              
ل واحد من فالحينا وعمالنا ومثقفينا، ستبقى في        ستعيش في كل واحد فينا، ستعيش في ك       

قلوب شيوخنا وشبابنا وأطفالنا، مسلميهم وأقباطهم، وفي عقول وضمائر من لم يولد بعد             
  ] .من أبنائنا 

حيث يتضح جليا هذا التكثيف الحاشد لضمير الجمع؛ إذ إنه جاء في أكثر مـن               
السياسي على التخفف مـن     األمر الذي يؤكد مدى حرص المخاطب       ] عشرين موضعا   [

عدم تحمل المسئولية ورغبته في إشراك غيره معه في هذه الظروف الدقيقة التي تمـر               
  .بها البالد 

وفي الجانب المقابل، وفي وقت الحديث عن المجد واالنتصارات، فإنه ينـسبها            
] دته  أفنيت عمرا دفاعا عن أرضه وسيا     [ إلى نفسه، وكأنه هو الوحيد الذي قام بتحقيقها         

، وقـد   ] إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جـاه          : [ وقد يقوم بنفي عن نفسه نعتًا سلبيا        
 –لقـد انحـزت     [ يسند لنفسه القيام بفعل إيجابي يعزز صورته اإليجابية العامة؛ مثـل            

أو يصف شعورا شخصيا ينطوي     ]  للفقراء من أبناء الشعب على الدوام        –وسوف أظل   
  ] .أسعد أيام حياتي يوم رفعت علم مصر فوق سيناء [ ية ؛ مثل على إيحاءات إيجاب

ويبدو ملمح مدح الذات ملمحا بارزا في بيانات الرئيس مبارك؛ حيـث مثلـت              
 ٨٥٤من مجمل مفردات البيانـات الثالثـة        % ٣١كلمات التعبير عن مدح الذات نسبة       

  . كلمة ٢٧٥٠كلمة من مجموع 
تهيمن عليه الوظيفة االنفعالية بـشكل أكبـر        من الواضح أن البيان الثاني الذي       

الفت للنظر؛ حيث حصد مدح مبارك لذاته، وتوجهه نحو مخاطبة نفـوس المـصريين              
وانفعاالتهم تعاطف كثير من المصريين، حتى إن بعض من كانوا على يـسار النظـام،               

  .)١(انفعلوا بالخطبة إلى حد البكاء 
في وصفها بالتدقيق، ولكن رجع     ويمكن اإلشارة إلى قضية لم يرغب المخاطب        

[ إليها نظرا لما لها من عالقة بالواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي وهـي قـضية           
                                         

وهي واحدة من أشهر المذيعات المصريات على الهواء فور انتهاء ] منى الشاذلي [ مثلما حدث من بكاء األستاذة ) ١(
 ] .العاشرة مساء [ البيان في برنامجها الشهير 



 

 )٤٠٥١(

، فقد وظَّف كلمات وأوصافًا جعلها مالئمة لهذه الفئة التي زرعـت اليـأس              ] اإلرهاب  
[ والبؤس في أفئدة المجتمع المصري؛ إذ تزهق األرواح البريئـة مـن دون أي ذنـب                 

علينا أن نحاذر مما يحيط بنا من أمثلة عديـدة انزلقـت بالـشعوب إلـى الغمـوض                  و
  ] .واالنتكاس فال ديمقراطية حققت وال استقرارا حفظت 

والحقيقة أنه ال يمكن تصور خطاب سياسي يخلو من هذه الميـزة التـضمينية،     
ـ       ون إال على اعتبار أن المخاطب ال يقول دائما كل شيء، وحتى إن حاول ذلك فلـن يك

باتخاذه طريقًا يتمكن من تمرير أقواله دون تحمل مسئولية قولها، ومن العناصر البارزة             
في الناحية التضمينية نجد االفتراضات المسبقة؛ إذ إن المعلومات موجودة في األقـوال             

  .سواء بردها إلى حالة النفي أو اإلثبات 
من خاللها النظام   وتظهر سيناريوهات المجهول والفوضى كرأس حربة يحاول        

من أكثـر المفـردات المعجميـة    ] المستقبل [ تفتيت إرادة التغيير، ومن ثم كانت مفردة  
  .مرات] ٨[م، حيث تكررت ٢٠١١ يناير ٢٨تكرارا في البيان األول في 

ولعل التنويعات الثنائية التي لجأ إليها مبارك في بياناته الثالثة تمثـل حـرص              
  .تب عليه هذا التغيير النظام في بيان مدى ما يتر

  :ويمكننا رصد هذه التنويعات في الشكل اآلتي
  الثورة  استمرار النظام  م
  الفوضى  االستقرار  ١
  المجهول  المستقبل  ٢
  الخوف  األمن  ٣
  االنتكاس  اإلنجازات  ٤
  الخراب  المكتسبات   ٥
  الفوضى  الحرية  ٦
  الهدم  البناء  ٧
  العنف  اإلصالح  ٨
  اطيةالديمقر  االستقرار  ٩

  األجندات الخاصة  مصالح الوطن  ١٠



– 

  )٤٠٥٢(

ومن خالل هذه التنويعات يظهر توظيف الرئيس آلليات التلميح؛ حيث تظهـر            
إن أحداث األيام القليلـة الماضـية   [ هذه التنويعات، سواء كانت في شكل تضاد صريح       

 أو فـي شـكل  ] تفرض علينا جميعا شعبا وقيادة االختيار ما بين الفوضى واالسـتقرار   
وبالتالي، ال يجد حرجا    ] ال ديمقراطية حققت وال استقرارا حفظت       [ تقابل ضمني؛ مثل    

علينا أن نحاذر مما يحيط بنا من أمثلة عديـدة          [ في التأكيد مرات عديدة على أنه يجب        
ففي ذلك إشارات واضحة لما يخيف الشعب       ] انزلقت بالشعوب إلى الفوضى واالنتكاس      

 كثيرا بتلك األحداث التي حدثت ومن محاوالت البعض التي          المصري، فالمخاطب متأثر  
  .رأى أنها ثائرة على الحكم أو السلطة 

ويمكن القول إن المخاطب اغتنم كل هذه األحداث لتمرير رسالته للشعب بدفعه            
إلى اإليمان بالقوة الكامنة فيه، وإبراز أن المشاكل التي يتخـبط فيهـا مـن اقتـصادية                 

 استقرار والبد للمتلقـي أن يفهـم كـذلك؛ إذ    – أمن والال  – هو الال    واجتماعية منطلقها 
  .يكون فاعالً مدركًا يستعد الستقبال الرسالة أوالً، ولمعالجتها وإعادة صياغتها ثانيا

الغد في صورة إنـسان شـرير   : والمالحظ أن البيانات الثالثة جسدت المستقبل     
لذويهم وعـائالتهم ومـستقبل ومـصير       لهم و [ يجلب معه االنزعاج والقلق والهواجس      

، كما تم تجسيد الخوف من المستقبل في صورة وحش مرعـب حيـث ألقـت                ]بالدهم
أحداث اليوم واأليام القليلة الماضية في قلوب األغلبية الكاسحة من أبناء الشعب الخوف             [

  ] .على مصر ومستقبلها 
       ا يذكر بمجهوداته باعتباره فردا وأبدا من أفراد هذه األمـة،      فالمخاطب هنا دائم

إن تقاسم المعرفة بين المشاركين في الخطاب فيمـا يخـص ممارسـتهم             : ويمكن القول 
االجتماعية باعتبارها ذواتًا اجتماعية تعد شرطًا من شروط الخطاب، يقـول طـه عبـد      

وهي معرفة مـشتركة  .. فهناك معرفة نسميها اجتماعية أو ثقافية أو تراثية   : [ الرحمان  
  .)١(] متخاطبين، وقد تكتسب في أثناء الحديث بين ال

وتستمر هذه الحرب البالغية بين مكر الثعالـب وإصـرار المـصريين علـى      
ثم تابعت محاوالت البعض العتالء موجـة تلـك التظـاهرات والمتـاجرة             [ مطالبهم  

                                         
، البحث اللساني والسيمياني، منشورات كلية اآلداب ] أشكال الحدود [ الدالليات والتدواليات :  الرحمانطه عبد) ١(

م ، ص ١٩٧٤ ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ٦والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
٣٠٢.  
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فالرئيس في هذا السياق يلمح لبعض الحركات التي يزعم أنهـا وراء تلـك              ] بشعاراتها  
 ٦حركـة شـباب     / شباب اإلخوان المسلمين  / حركة كفاية   : هرات وتأجيجها، نحو  التظا
  .الجمعية الوطنية للتغيير / إبريل

ثم يستمر المخاطب في العزف على وتر الخوف من المـستقبل ملمحـا إلـى               
وعلينا أن نحاذر مما يحـيط بنـا مـن    [ مصير بعض الشعوب التي ثارت ضد حكامها  

شعوب إلى الفوضـى واالنتكـاس فـال ديمقراطيـة حققـت وال      أمثلة عديدة انزلقت بال 
  ] .استقرارا حفظت 

فهو في هذا يشير إلى ما حدث في تونس وسوريا والعراق واليمن ومـا آلـت                
  .إليه هذه الدول بعد ثوراتها 

ولعل لجوء المخاطب السياسي إلى االستراتيجية التلميحية يكون استجابة لدواع          
استعمال الخطاب المباشر بدافع مـن عوامـل معينـة؛ مثـل            سياقية، تجعله يعدل عن     

  .السلطة، أو مراعاة التأدب 
ويمكن اإلشارة إلى أهم المسوغات التي ترجح استعمال المرسل لالسـتراتيجية           

  :التلميحية 
ويعد هذا المسوغ من أهم المسوغات؛ حيث يستعمله المرسـل          : التأدب في الخطاب  ] ١[

البعد الشرعي، وما يمليه من ضـرورة  : بعاد؛ مثلمراعاة لما تقتضيه بعض األ   
والبعـد  . اطراح فاحش القول، بضرورة احترام أذواق اآلخـرين وأسـماعهم         

الثاني، وهو صيانة الذات عن التلفظ بما يسيء إليها، واالبتعـاد عـن الكـذب           
  .باستعمال التعريض

وذلـك يجعـل    رغبة المرسل أحيانًا في التملص والتهرب من مسؤولية الخطـاب،           ] ٢[
الخطاب يحتمل أكثر من تأويل، منها القريب ومنها البعيد، فيختار المرسل إليه            
من التأويالت الممكنة ما يعتقد أنه األنسب للسياق، مع استيفاء الفرصـة لـدى              
المرسل لينكر وينفي القصد الذي قد يوقعه في ورطة، ويكون هـذا الـتملص،              

  .)١(تر في العالقة بين أطراف الخطاب غالبا عند إدارة األزمات، أو وجود تو

                                         
  .٣٧٢اب، ص استراتيجيات الخط: عبد الهادي بن ظافر الشهري. د) ١(



– 
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ومع التلميح الذي يلجأ إليه المخاطب السياسي يتحتم عليه أيضا في ذات الوقت             
أال يكون واضحا تمام الوضوح؛ ألن ذلك يقلل من عنصر اإليحاء في الـنص، ولكنـه                

  .يلمح أحيانًا وال يصرح ويغمض دون أن يوضح 
ني اإللغاز والتعمية التامـة؛ ألن الرسـالة        ولكن هذا التلميح أو الغموض ال يع      

البد أن تكون قابلة للفهم، ومن ثم ، فاإليحاء ال يمكن عزله عن السياق بنوعيه؛ اللغـوي       
  .وغير اللغوي؛ حيث ينبغي أن تراعي أطراف الخطاب وعناصره المختلفة

ومن ثم، فالمخاطب السياسي يحرص كل الحرص على أن يكون أكثر كالمـه             
 تصريحا؛ لما لألول من دور مهم في تكثيف المعنى، ولذلك يذهب ديكرو إلـى  تلميحا ال 

  .)١(] االقتضاء أبلغ في التعبير من المعاني الصريحة [ أن 
ولكن تبدو أهمية التلميح في الخطاب السياسي هي األكثر تركيزا مـن جانـب              

ك فنجـاح العمليـة   المخاطب، فغالبا ما يكون المعنى الضمني هو المعنى المقصود، ولذل 
التواصلية متوقف على اتفاق طرفي الحوار على معنى ضـمني واحـد؛ أي أن يكـون           

  .هناك تطابق بين ما يقصده المرسل وما يفهمه المتلقي
طالما أن االتصال هو إيصال رسالة إلـى الغيـر بغيـة            [ تقول أندي ريشارد    

المعنى الضمني لها، بينما    تغييره، أو إقناعه بشيء ما ، فإن نجاحها يتوقف على إيصال            
  .)٢(] يصح فشلها التضارب بين المعنى الصريح والمعنى الضمني 

ولذلك، نرى من خالل هذه البيانات الثالثـة أن الـرئيس مبـارك زاوج بـين             
المعنيين، الصريح والضمني؛ إذ إن االكتفاء بالمعنى المعجمي المباشر والـصريح فـي           

لتأويل والفهم، ومن ثم فغالبا مـا نـرى المتلقـي    فهم الخطاب قد يؤدي إلى قصور في ا    
ينتقل إلى تأويل ما يستقبله من رسائل يتجاوز المعنى المباشر لها؛ أي أن األمر يتعلـق                

  .بإدراك معانيها الضمنية ال مطابقتها للمعيار فحسب 
ونتيجة لهذه المزاوجة بين المعنيين، نجد أن الرئيس مبارك قد لجأ إلى بعـض              

  .إلخ .. إلنشائية كالنداء األساليب ا

                                         
  . ١٥م ، ص ٢٠١٢، ١مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط. المحاورة: حسن بدوح. د) ١(

االتصال الفعال في العالقات اإلنسانية واإلدارة، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، : مصطفى حجازي: نقالً عن) ٢(
  .١٧٠م، ص ١٩٩٠ ، ١بيروت، لبنان، ط
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ولعل غرضه األساسي من هذا األسلوب وغيره هو لفت انتباه المتلقي والتـأثير    
  .فيه قصد إقناعه باآلراء واألفكار التي تحملها خطاباته 

ومقصد اإلقناع هنا يستلزم فعالية لغوية ومنطقية؛ حيث تـؤثر فـي المتلقـي،              
كار ومعتقدات، فالمخاطبون دائمـا ال يقولـون    وتجعله يعيد النظر فيما كان يحمله من أف       

  .عادة ما يعنون ، فهم يقصدون معنى أكثر بكثير مما تعبر عنه كلماتهم
وعلى أية حال، فإن االستراتيجية التلميحية البارزة في بيانات مبـارك الثالثـة            
كانت عبارة عن آليات تساعد المخاطب على أن ينجز بها أكثر مما يقولـه؛ إذ يتجـاوز    

  .قصده المعنى الحرفي لخطابه، وذلك باالرتكاز على أنواع السياقات المختلفة 



– 

  )٤٠٥٦(

  :نتائج البحث
التصريح والتلميح في الخطاب السياسي المصري      [ تناول هذا البحث موضوع     

، وقـد توصـلت     ] بيانات مبارك إبان ثورة يناير نموذجا       .. دراسة تداولية   . المعاصر  
  :ن النتائج من أهمها من خالل البحث إلى مجموعة م

 لجأ المخاطب في كثير من األحيان إلى التخفي وراء أقواله في بعـض األحيـان،                ]١[
وظهر هذا التخفي في االنتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير الجمع؛ ألن اسـتعمال              

 .هذا األخير يوحي بعدم المسؤولية 
ولم يـستعمل   ] ن  نح[  بدأت أغلب الفقرات بالفعل أو االسم المرتبط بضمير الجمع           ]٢[

إال في بداية الخطاب ونهايته؛ أي في افتتاح الخطاب وختامه، ثم إن            ] أنا  [ الضمير  
 .األفعال الواردة تتجه إلى إثبات صالحية مبدأ حب الوطن والتضحية من أجله 

للبعد الخطابي التداولي أهمية بالغة في تفسير الخطابات السياسية وربطها بمقاماتها             ]٣[
 .الخارجية 

التلميح ميزة مهمة، وهي أنه يقـدم تفـسيرا         / ر من خالل البحث أن لالقتضاء       ظه ]٤[
صريحا لمقدرة المتكلم على أن يعني أكثر مما يقول بالفعل؛ أي أكثر مما يعبر عنه               

 .بالمعنى الحقيقي لأللفاظ المستعملة 
اتضح من خالل البحث لجوء المخاطب السياسي إلى سياسة التطويع، وهي تطويع             ]٥[

 .اته الثالثة ألهدافه ومقاصده التي يسعى إلى تحقيقها من خالل هذه البيانات بيان
 ظهر من خالل البحث أيضا أن المخاطب السياسي ال يسير على وتيرة واحدة في                ]٦[

خطاباته السياسية، بل نراه ينتقل بين التصريح والتلميح خوفًا مـن الكـشف عـن               
 .إظهار آرائه الحقيقية للمتلقي 

حديث عن اللغة مقتصرا على كونها أداة لنقل المضامين المجـردة، بـل              لم يعد ال   ]٧[
 .تجاوز ذلك إلى بيان وظائفها وربطها بالسياقات والمقامات المتنوعة 

تمحور الخطاب السياسي حول شخصية المخاطب وإنجازاته، والوعـود المتكـررة       ]٨[
 أحيانًا بعيدة عـن  بالديمقراطية والمشاركة الشعبية، والنهضة االقتصادية، بلغة تكون  

 .اإلدراك الشعبي 
لجأ المخاطب إلى وسيلة مهمة من الوسائل التي تؤدي إلى تنامي الخطاب وتناسـله            ]٩[

وتضمن استمراره، وهي التكرار، فلم يكرر المخاطب من أجـل التكـرار، وإنمـا              



 

 )٤٠٥٧(

جاءت خصوصية التكرار من حيث إجابته عن األسئلة التي يطرحهـا المـستمعون        
 .ألن الخطاب أحادي االتجاه ولكن في صمت؛ 

تهيمن على الخطاب السياسي الجمل الخبرية، وقلما نجد فيه الجمل اإلنـشائية،             ]١٠[
 .وذلك لطبيعته اإلخبارية 

 كثيرا ما تكون غير مباشرة مليئة بالمجـاز         – والسيما األدبية    –إن النصوص    ]١١[
  .]كلها مجاز اللغة : [ حينما قال توحي أكثر مما تقول، كما ذهب إلى ذلك ابن جني



– 

  )٤٠٥٨(

  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر: أوالً

 .م ٢٠١١ يناير ٢٨نسخة مرئية من بيان مبارك في  -

Htt://www.youtube.comlwatch?=jwy٣vl٦iyi 

 .م ٢٠١١ فبراير ١نسخة مرئية من بيان مبارك في  -

Htt://www.youtube.comlwatch?v=iuyviv١١gfi 

 .م ٢٠١١فبراير  ١٠نسخة مرئية من بيان مبارك في  -

Htt://www.youtube.comlwatch?v=dsolwAuo٦jg&feature 

  :المراجع العربية: ثانيا
تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث، دراسة مقارنة في النظريـة           ] : محمود  [ إبراهيم  ] ١[

  .م ٢٠٠٤والمنهج، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، األردن، 
في تعليمية الخطاب العلمي، مجلة التواصل ، جامعـة بـاجي مختـار،             : ] بشير  [ إبرير  ] ٢[

  .م ٢٠٠١ ، جوان ٨عنابة، العدد
دالالته وتطبيقاته في القرآن الكريم، دار دجلة،       . االقتضاء] : أشواق محمد   . د[ إسماعيل  ] ٣[

  .م ٢٠٠٧ط، .عمان، األردن، د
، ١م الكتب الحديث، إربـد، األردن، ط      مقاربة تداولية، عال  . المحاورة] : حسن  . د[ بدوح  ] ٤[

  .م ٢٠١٢
األسلوبيات وتحليل الخطاب، مدير النشر، جامعـة بـاجي مختـار،           ] : رابح  [ بوحوش  ] ٥[

  .م ٢٠٠٦
آليات تحليل الخطاب السياسي، مجلة الحياة الثقافية، تـونس، الـسنة      ] : منير. د[ التريكي  ] ٦[

  .م ٢٠٠٢، ] ١٣٢[، العدد ] ٢٧[
عبد السالم هارون، مكتبة    : البيان والتبيين، تحقيق  ] : أبو عثمان عمرو بن بحر      [ الجاحظ  ] ٧[

  .م ١٩٨٥، ٥الخانجي، القاهرة، ط
محمود محمد شاكر، الهيئـة   : دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه    ] : عبد القاهر   [ الجرجاني  ] ٨[

  .م ٢٠٠٠المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعايـة، الهيئـة المـصرية    ] : در محمد عبد القا . د[ حاتم  ] ٩[

  .م ٢٠٠٦العامة للكتاب، القاهرة، 



 

 )٤٠٥٩(

االتصال الفعال فـي العالقـات اإلنـسانية واإلدارة، المؤسـسة       ] : مصطفى  [ حجازي  ] ١٠[
  .م ١٩٩٠، ١الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

شرعي وطرق استثماره، المركز الثقـافي العربـي،        الخطاب ال ] : إدريس  . د[ حمادي  ] ١١[
  .م ١٩٩٤، ١بيروت، ط

مدخل إلى انسجام الخطـاب، المركـز الثقـافي         . لسانيات النص ] : محمد  . د[ خطابي  ] ١٢[
  .م ١٩٩٩، ١العربي، الدار البيضاء، ط

  سبتمبر، دار غريـب للطباعـة      ١١اللغة والسياسة في عالم ما بعد       ] : محمد  . د[ داود  ] ١٤[
  .م ٢٠٠٣والنشر والتوزيع، القاهرة، 

] تحليل الخطاب العربي    [ مفهوم الخطاب اإلعالمي ضمن بحوث      ] : حميدة  . د[ سميسم  ] ١٥[
  .م ١٩٩٧جامعة فيالدلفيا، كلية اآلداب، 

مقاربة لغوية تداولية، دار    . استراتيجيات الخطاب ] : عبد الهادي بن ظافر     . د[ الشهري  ] ١٦[
  .م ٢٠٠٤، ١يبيا، طالكتاب الجديد، ل

، البحـث اللـساني     ] أشكال الحـدود    [ الدالليات والتداوليات   ] : طه  . د[ عبد الرحمان   ] ١٧[
والسيميائي، منشورات كلية اآلداب والعلـوم اإلنـسانية بالربـاط، سلـسلة نـدوات        

  .م ١٩٧٤ ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ٦ومناظرات رقم 
االستراتيجية وعالقتها بالنص والخطاب، بحث منشور علـى        ] :جمعان  . د[ عبد الكريم   ] ١٨[

  .www.lissaniat.net: الموقع التالي 
  .م٢٠٠٤اللغة والسحر، جامعة الملك سعود، ] : فالح بن شبيب . د[ العجمي ] ١٩[
، ١ار النشر للجامعـات، القـاهرة ، ط       لغة الخطاب السياسي، د   ] : محمود  . د[ عكاشة  ] ٢٠[

  .م ٢٠٠٥
استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي الشريف، رسالة ماجستير،        ] : دليلة  . د[ قسمية  ] ٢١[

  .م ٢٠٠٢الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية اآلداب، 
  .م ٢٠٠٣، ١الوظيفة بين الكلية والنمطية، مكتبة دار األمان، ط] : أحمد . د[ المتوكل ] ٢٢[
اللغة والتواصل، اقترابـات لـسانية للتواصـلين الـشفهي          ] : عبد الجليل   . د[ مرتاض  ] ٢٣[

  .م ٢٠٠٣والكتابي، دار هومة، الجزائر، 
من أفعال اللغة إلـى بالغـة الخطـاب      . تبسيط التداولية ] : بهاء الدين محمد    . د[ مزيد  ] ٢٤[

  .م ٢٠١٠، ١السياسي، دار شمس للطباعة والنشر، القاهرة، ط



– 

  )٤٠٦٠(

لـسان العـرب، دار صـادر،    ] : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم       [ ابن منظور   ] ٢٥[
  .م ١٩٩٤بيروت، لبنان، 

الموضوعات الحجاجية في المغرب، مجلة عالمات، المغرب، العدد      ] : محمد  . د[ الولي  ] ٢٦[
  .م ٢٠٠٤، ١٩

  :المراجع األجنبية : ثالثًا
١- Divid. Nunan: Discourse analysis, Penguine book, first Published 

١٩٩٣ . 

٢- Teun A. Van Dijk" Discourse struncture and process_ Sage 

Publication Ltd, ١٩٩٧. 

  
  



 

 )٤٠٦١(

  
  
  
  
  
  

  
  

ـِٰن الرِحيِمِبسِم اللَِّبسِم اللَّ محِحيِمِه الرـِٰن الر محِه الر  
  ::المقدمةالمقدمة

الحمد هللا رب العالمين الحمد هللا الذي جعل العلم نوراً لقلوب العارفين، وأزهاراً تقر              
به أعين الناظرين، ومناراً للسائرين، وفرقاناً بين الحق والباطل يهـدي بـه الحـائرين،      

ت، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقـه  أحمده سبحانه الذي بنعمته تتم الصالحا   
تتحقق المقاصد والغايات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمـداً           

  . عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
  ::أما بعدأما بعد

مـن أفـرد الفـروق    فقد تناول العلماء مباحث الفروق الفقهية بطرق مختلفة، فمنهم         
بمصنفات خاصة، ومنهم من ذكر الفروق ضمن كتب األشباه والنظائر باعتبارها نوعـاً             
من القواعد الفقهية، ومنهم من كانت له عناية خاصة بالفروق بـين المـسائل الفقهيـة                
والتنبيه عليها في مدونات الفقه اإلسالمي، وهذا يتطلب جمعها وإفرادها في كتب خاصة             

سهل الوقوف عليها، ويعم االنتفاع بها؛ فإن وجودها مبثوثة في كتـب الفقـه          بالفروق؛ لي 
العام والخاص مما يصعب معه الوقوف عليها إال بجهد في قراءة كتـب الفقـه وجـرد             

  .مطوالتها
وكان من بين العلماء الذين لهم عناية خاصة بالفروق الفقهية، وأكثر مـن ذكرهـا                

، - رحمـه اهللا   –لي  محمـد بـن صـالح العثيمـين           والتنبيه عليها الشيخ الفقيه األصو    
الـذي اعتنـى   ) المعروف بالشرح الممتع( خصوصاً في كتابه الماتع شرح زاد المستنقع  

فيه بأدلة الفقه ودقائقه، وبث فيه من نفائس تحريراته، وجميل ترجيحاتـه، ولهـذا فقـد               

 
 

 

  أستاذ الفقه المقارن المساعدأستاذ الفقه المقارن المساعد
  كلية دار العلومكلية دار العلوم  ––قسم الشريعة اإلسالمية قسم الشريعة اإلسالمية 

  جامعة المنياجامعة المنيا
  



– 

  )٤٠٦٢(

ي أبحـث   توجهت رغبتي إلى أن يكون بحثي هذا حول مؤلف من مؤلفات كتب الفقه ك             
كشاف القناع عن متن اإلقنـاع      ( فيه عن الفروق الفقهية، وقد وقع اختياري على كتاب          

  ).لمنصور البهوتي
  ::حدود البحثحدود البحث

سيتناول البحث الفروق الفقهية من كتاب الصالة في كشاف القناع عـن مـتن اإلقنـاع                
  :لألسباب التالية، للبهوتي، وقد تم اختيار هذا العنوان

  ::وضوعوضوعأسباب اختيار المأسباب اختيار الم
بحث الفروق الفقهية يعد من المهمات في البحث الفقهي التي ال يستغنى عنها؛ ألنـه    -١

العلم الذي يتكفل ببيان الفرق بين المتشابهات، ويعتمد عليه في التفريق بـين األحكـام،               
  .وبه تتضح أسباب االختالف بين المسائل المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم

سة الفروق الفقهية تتبين الفروق الـصحيحة المبنيـة علـى فـوارق              من خالل درا   -٢
معنوية، وصفات متباينة أثرت في الحكم واقتضت التفريق بين المـسائل، كمـا تتبـين               

  .الفروق الصورية الضعيفة التي ال يصح بناء الفرق عليها
ـ                -٣ ان  يعد علم الفروق الفقهية من أهم مباحث القياس التطبيقيـة؛ العتمـاده علـى بي

  .الفروق الدقيقة بين المسائل المتشابهة
  بمعرفة هذا الفن تدفع األوهام والشبهات التي يثيرها بعض من يتهمـون الـشريعة          -٤

  .بالتناقض لتفريقها بين المتماثالت، وجمعها بين المختلفات
  . العلم بالفروق يكشف علل األحكام؛ مما يهيء القياس الصحيح-٥
  .لم ملكة فقهية ودقة في االستنباط وقوة المالحظة يكتسب الدارس لهذا الع-٦
 استخراج الفروق من خالل كتب الفقه ال يزال مجاالً خصباً لم يكتب فيه البـاحثون                -٧

  .كثيراً
  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة
 بموضوع الفروق الفقهية من كتـاب الـصالة   – على حد اطالعي     –لم تعن دراسة    

، غير أنني وقفت على دراسات في الفـروق         في كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهوتي      
  :الفقهية بصفة عامة منها

جمعـاً  ) في باب الصلح والحجر والوكالـة     (  الفروق الفقهية عند متأخري الحنابلة       -١
ياسر بن  / وتوثيقاً ودراسة، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن،الباحث         



 

 )٤٠٦٣(

 جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود           هـ،١٤٣٢-١٤٣١صالح بن عبد اهللا الدوهان،      
  . قسم الفقه المقارن-اإلسالمية، المعهد العالي للقضاء

جمـع  ( الفروق الفقهية عند الحافظ ابن رجب الحنبلي في العبـادات والمعـامالت              -٢
، خطة بحث مقدمة استكماالً لمتطلبات درجة الدكتوراه تخصص الفقه وأصوله           )ودراسة

حمن الحمـودي، إشـراف الـدكتور عبدالمحـسن بـن      منى بنت عبدالر : إعداد الطالبة 
جامعة الملـك سـعود،     ) هـ١٤٢٦-١٤٢٥(عبدالعزيز الصويغ الفصل الدراسي الثاني    

  . كلية التربية، قسم الثقافة اإلسالمية
 الفروق بين الفروع الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية من باب الجنايات إلى بـاب                -٣

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فـي قـسم الفقـه،           ) جمعاً وتوثيقاً ودراسة  (اإلقرار  
صـالح بـن محمـد      : ابتهال بنت عبدالعزيز المبرد، إشراف األستاذ الـدكتور       : إعداد  

 هـ، جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، كليـة            ١٤٢٩الحسن، العام الجامعي    
  .الشريعة بالرياض، قسم الفقه

للباحث أحمد بن عبداهللا اليوسف، العام الجامعي       :  الفروق الفقهية في كتاب الصالة       -٤
 هـ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقـه              ١٤١٥
  .المقارن

للـدكتور حمـود بـن      : ـ الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الطهارة والصالة        ٥
مية، كلية الـشريعة، قـسم       هـ ، الجامعة اإلسال    ١٤١٢عوض السهلي، العام الجامعي     

  .الفقه
وبعد ذكر هذه الرسائل يتبين أن موضوعي قد خالفها، فهو في الفروق الفقهية من كتاب               

  .الصالة في كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهوتي
  ::المنهج المتبع في البحثالمنهج المتبع في البحث

ودراسة المسائل دراسة فقهيـة مقارنـة علـى         ،  اتباع المنهج االستقرائي االستنتاجي    -
الحنفيـة ومـن   [ مع مراعاة الترتيب الزمني بين المـذاهب الفقهيـة        ، مذاهب األربعة ال

  ].فالحنابلة، فالشافعية ومن وافقهم، فالمالكية ومن وافقهم، وافقهم
وكذلك ذكر أدلة كـل مـذهب مـن      ،  تحرير المذاهب األربعة من مصادرها المعتمدة      -

ذكرته مسبوقاً بعبارة اُسـتُِدل  ،  لهموذكر المخالف دليالً، مصادره؛ فإن لم يكن  لهم دليل      
  . لهم



– 

  )٤٠٦٤(

فإن وجدت مناقشة لدليل عبـرت عـن        ، )إن وجد ( ذكر أهم أدلة كل فريق ومناقشتها        -
وكان باإلمكان مناقشته عبـرت عـن       ، ، وإن لم أجد مناقشة    )اُعترض عليه (ذلك بعبارة   
 أعبر بعبـارة   فإن وجدت ، ، وهكذا في اإلجابة عن المناقشة     )ويعترض عليه (ذلك بعبارة   

ثم الترجيح بين تلك األقـوال      ، )ويجاب عنه (وإن أمكن أن أجيب عنه قلت       ) أجيب عنه (
  .وفقاً لقوة األدلة

وعزو اآليات بذكر اسم السورة ورقم اآليـة         ،  تدوين اآليات الكريمة بالرسم العثماني     -
  .في الحاشية

  .تمييزاً لها« »  وضع األحاديث بين قوسين هكذا -
فـإن كـان   ، مع ضـبطها بالـشكل  ، واآلثار من مصادرها  ، ألحاديث النبوية  تخريج ا  -

فيتم تخريجه مـن كتـب   ، وإن لم  يكن   ، أو أحدهما اكتفي بذلك   ، الحديث في الصحيحين  
فإن لم أجد فأبحـث عنـه   ، فمن بقية كتب السنة التسعة، فإن لم يكن فيها   ، السنن األربعة 

، والبـاب ، والكتـاب ، ذكر رقم الحـديث   مع  ، في مظانه من كتب السنة فيما أقف عليه       
، وذكر حكم علماء الحديث علـى الحـديث مـن حيـث الـصحة             ، والجزء والصفحة 

  .وذلك إن لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، والضعف
وإن كان النقـل    ،  تمييز النصوص المنقولة عن غيرها بوضعها بين عالمتي تنصيص         -

  ).ينظر(فإني أشير في الهامش بقول ، بتصرف
من كتـب العلـم     ، والفقهية، واألصولية، والحديثية،  بيان معاني المصطلحات اللغوية    -

  .الذي يتبع له المصطلح
  . ترتيب المصادر في الهامش ترتيباً هجائياً-
  . وعنوان الكتاب مختصراً عند تكرار المراجع في الهامش،  ذكر لقب المؤلف-

  ::خطة البحثخطة البحث
، وتمهيـد، وتـسعة مباحـث، تحـت كـل منهـا             وقد اشتمل البحث على مقدمـة     

  :مسائل، وخاتمة، وذلك على النحو التالي
   ::المقدمةالمقدمة

وفيها بيان أهمية علم الفروق الفقهية، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات الـسابقة،             
  .والمنهج



 

 )٤٠٦٥(

   ::التمهيدالتمهيد
  :ويتكون من نقطتين

  ..تعريف علم الفروقتعريف علم الفروق: : األولىاألولى
  ..ترجمة موجزة للبهوتيترجمة موجزة للبهوتي: : الثانيةالثانية

  ..الفروق الفقهية في وجوب الصالةالفروق الفقهية في وجوب الصالة: : المبحث األولالمبحث األول
  ..الفرق بين المغمى عليه والسكران في وجوب القضاءالفرق بين المغمى عليه والسكران في وجوب القضاء: : المسألة األولىالمسألة األولى
  الفروق الفقهية في اآلذانالفروق الفقهية في اآلذان: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  ..الفرق بين الفجر يشرع فيه األذان قبل وقته دون غيرها من الصلواتالفرق بين الفجر يشرع فيه األذان قبل وقته دون غيرها من الصلوات: : المسألة األولىالمسألة األولى
   في شروط الصالة في شروط الصالةالفروق الفقهيةالفروق الفقهية: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  ..الفرق بين الفجر األول والفجر الثاني صفةً وحكماًالفرق بين الفجر األول والفجر الثاني صفةً وحكماً: :  المسألة األولى المسألة األولى--
  ..الفرق بين عورة األمة وعورة الحرة في الصالةالفرق بين عورة األمة وعورة الحرة في الصالة: :  المسألة الثانية المسألة الثانية--
  ..الفرق بين صالة الجنازة في المقبرة وبين غيرها من الصلواتالفرق بين صالة الجنازة في المقبرة وبين غيرها من الصلوات: :  المسألة الثالثة المسألة الثالثة--

  فة الصالةفة الصالةالفروق الفقهية في صالفروق الفقهية في ص: : المبحث الرابعالمبحث الرابع
  ..الفرق بين صفة الجلوس بين السجدتين وبين صفة الجلوس للتشهدالفرق بين صفة الجلوس بين السجدتين وبين صفة الجلوس للتشهد: :  المسألة األولى المسألة األولى--
الفرق بين من عجز عن الفاتحة وأتى بغيرها من القرآن وبـين مـن              الفرق بين من عجز عن الفاتحة وأتى بغيرها من القرآن وبـين مـن              : :  المسألة الثانية   المسألة الثانية  --

  ..أتى بالذكر بدالً عن الفاتحةأتى بالذكر بدالً عن الفاتحة
ة على النبي صـلى     ة على النبي صـلى     الفرق بين التشهد األول والتشهد الثاني في الصال       الفرق بين التشهد األول والتشهد الثاني في الصال       : :  المسألة الثالثة   المسألة الثالثة  --

  ..اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم
  الفروق الفقهية في مكروهات الصالة وواجباتهاالفروق الفقهية في مكروهات الصالة وواجباتها: : المبحث الخامسالمبحث الخامس

  الفرق بين الصلوات الخمس وصالة الجنازة في وجوب التسليمتينالفرق بين الصلوات الخمس وصالة الجنازة في وجوب التسليمتين: : المسألة األولىالمسألة األولى
  الفروق الفقهية بين الفرائض والنوافلالفروق الفقهية بين الفرائض والنوافل: : المبحث السادسالمبحث السادس

نتقال في النية من الفريـضة إلـى النافلـة          نتقال في النية من الفريـضة إلـى النافلـة          جوازا ال جوازا ال : : األولىاألولى  المسألةالمسألة: :  المسألة األولى   المسألة األولى  --
  ..والعكس ال يصحوالعكس ال يصح

  ..القيام ركن في الفريضة، بخالف النافلةالقيام ركن في الفريضة، بخالف النافلة: :  المسألة الثانية المسألة الثانية--



– 

  )٤٠٦٦(

  الفروق الفقهية في صالة الجماعة، واإلمامة، وصالة أهل األعذارالفروق الفقهية في صالة الجماعة، واإلمامة، وصالة أهل األعذار: : المبحث السابعالمبحث السابع
تكـرار  تكـرار  الفرق بين مسجدي مكة والمدينة، وبين بقية المـساجد فـي            الفرق بين مسجدي مكة والمدينة، وبين بقية المـساجد فـي            : :  المسألة األولى   المسألة األولى  --

  ..الجماعةالجماعة
الفرق بين من تخلف عن الجمعة والجماعة لعذر يسوغ ذلك وبين من            الفرق بين من تخلف عن الجمعة والجماعة لعذر يسوغ ذلك وبين من            : :  المسألة الثانية   المسألة الثانية  --

  ..أكل بصالً أو ثوماًأكل بصالً أو ثوماً
  ..الفروق الفقهية في الجمع وقضاء الفوائت وسقوط الترتيبالفروق الفقهية في الجمع وقضاء الفوائت وسقوط الترتيب: : المبحث الثامنالمبحث الثامن
  الفرق بين الجمع بين الصالتين، وقضاء الفوائت في سـقوط الترتيـب           الفرق بين الجمع بين الصالتين، وقضاء الفوائت في سـقوط الترتيـب           : : المسألة األولى المسألة األولى 

  ..بالنسيانبالنسيان
  ..الفروق الفقهية في صالة الجمعة والعيدين واالستسقاء والكسوفالفروق الفقهية في صالة الجمعة والعيدين واالستسقاء والكسوف: : المبحث التاسع المبحث التاسع 
  . . الفرق بين صالة االستسقاء وصالة العيدالفرق بين صالة االستسقاء وصالة العيد: : المسألة األولىالمسألة األولى

وتحتـوي علـى أهـم    وتحتـوي علـى أهـم    :  :  الخاتمـة  الخاتمـة  ..ثم الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج وقائمة المراجع   ثم الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج وقائمة المراجع   
  ..النتائجالنتائج

  .. فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات--
  ..المصادرالمصادر فهرس المراجع و فهرس المراجع و--

هذا واهللا تعالى أسأل أن يرزقني األجر والثواب، والتوفيق والسداد، فمـا سـيكون مـن      هذا واهللا تعالى أسأل أن يرزقني األجر والثواب، والتوفيق والسداد، فمـا سـيكون مـن      
صواب في هذا البحث فمن اهللا، وما سيكون من خطأ فمني ومن الشيطان، واهللا الهـادي     صواب في هذا البحث فمن اهللا، وما سيكون من خطأ فمني ومن الشيطان، واهللا الهـادي     

  ..إلى سواء السبيلإلى سواء السبيل
  ..وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن وااله، واتبع هداهوصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن وااله، واتبع هداه



 

 )٤٠٦٧(

  يـديـدههممالتالت
  :: تعريف علم الفروق الفقهية لغة واصطالحاً تعريف علم الفروق الفقهية لغة واصطالحاً--  أوالًأوالً

الفروق الفقهية لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه نقل عن معناه اإلضـافي وجعـل               
علماً على الفن الخاص من غير نظر إلى األجزاء المركب منها، فصار مفرداً من هـذه               

رفـة المركـب    الحيثية، وتعريف الفروق الفقهية لقباً يقتضي التعريف بمفرديه؛ ألن مع         
  :متوقفة على معرفة مفرداته، ولهذا فسوف يتم تناوله باعتبارين

  . الفروق الفقهية باعتبار كونه مركباً وصفياً: األول
  . باعتبار کونه لقباً وعلماً على هذا الفن المخصوص: الثاني

 :  تعريف الفروق الفقهية باالعتبار األول-
  : كلمة الفروق-١
. خالف الجمع، وهو الفصل بـين األشـياء       : مع فرق، والفرق  ج:  الفروق في اللغة   -أ

حول الفـصل   ) فرق(و تدور مادة الكلمة     . فرق الشيء يفرقه فرقاً إذا فصل بين أجزائه       
﴿تَبارك الَِّذي نَزَل الْفُرقَـان علَـٰى       والتمييز، ومن شواهد ذلك في كتاب اهللا عز وجل            

﴿ِفيهـا  ، وقوله   )٣(بينا فيه األحكام وفصلناه   : أي) ٢( رقْنَاه﴾ ﴿وقُرآنًا فَ   ، وقوله  )١( عبِدِه﴾
يعنـي  ) ٥ ( ﴿فَالْفَاِرقَـاِت فَرقًـا﴾  :يقضى ويفصل، وقولـه :  أي)٤(يفْرقُ كُلُّ َأمٍر حِكيٍم﴾  

  .)٦(المالئكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل 

                                         
  .١:سورة الفرقان، اآلية) ١(
 -دمشق (صفوان عدنان داودي : الراغب، المفردات في غريب القرآن ، تحقيق: ؛ وانظر١٠٦: سورة اإلسراء، اآلية) ٢(

  .٣٧٨، )هـ١٤١٢دار القلم الدار الشامية، : بيروت
دار هجر، : القاهرة(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي : الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق:  انظر)٣(

محمد عبد اهللا النمر، عثمان جمعة : ؛ البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق١٥/١١٤، )م٢٠٠١- هـ١٤٢٢
؛ الراغب، المفردات في غريب ٥/١٣٥، )م١٩٩٧- هـ١٤١٧، ٤دار طيبة، ط: الرياض(ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، 

مؤسسة (عبد الرحمن بن معال اللويحق : ؛  السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، تحقيق٦٣٣القرآن، 
  .٤٦٨، )م٢٠٠٠ - هـ ١٩٢٠الرسالة، 

  .  ٤: سورة الدخان، اآلية) ٤(
  . ٤: سورة المرسالت، اآلية) ٥(
عبد اهللا بن : ، ابن عبد السالم، تفسير القرآن ، تحقيق٤/٣٨٣؛ زاد المسير، ٨/٣٠١وي، معالم التنزيل ، البغ: انظر) ٦(

سمير : ؛  القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق٣/٤٠٥، )م١٩٩٩ -هـ ١٤١٦دار ابن حزم، : بيروت(إبراهيم الوهبي 
سامي بن : ؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق١٩/١٥٥، )م٢٠٠٣ - هـ ١٩٢٣دار عالم الكتب، : الرياض(البخاري 

  .٨/٢٩٧، )م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: الرياض(محمد سالمة 



– 

  )٤٠٦٨(

  :ويأتي الفعل من هذه الكلمة على ضربين
ومـن  . رقْه يفَرقْه فَوقًا وفرقاناً، ِمن باِب قَتََل أي فرقه يفرقه بالـضم     فَ:  مخففاً، فيقال  -١

  .)١(فرقه يفِرقُه : باب ضرب في لغة، أي
  .)٢(فرّقت الشيء تفريقاً وتَفِْرقَةً، فانْفَرقَ وافْتَرقَ وتَفَرقَ : تقول :  مثقال-٢

  : آراء - المثقل والمخفف -وللعلماء في حكاية معنى الفعلين 
 قيل هما بمعنى واحد، وعلى هذا عامة أصحاب المعاني في أنه ال فرق بين المخفف                -أ

والمضعف في االستعمال إال أن المضعف يراد منه المبالغة والتكثير؛ ألن زيادة المبنـى    
  .)٣(تدل على زيادة المعنى

: يقـال والمضعف لإلفساد،   . فرق للصالح، فرقاً  :  وقيل أن المخفف للصالح، يقال     -ب
  .)٤(فرق لإلفساد تفريقاً 

. فرقـت بـين الكـالم ينفـرق افـانفرق     :  وقيل إن المخفف للمعاني واأللفاظ، يقال  -ج
  .)٥(فرّقت بين الرجلين فتفرقا : والمضعف لألعيان واألجسام، يقال

فرقت العرب بين فرق بالتخفيف     :  سمعت بعض مشايخي الفضالء يقول    : "قال القرافي   
ديد األول في المعاني والثاني في األجسام ووجه المناسـبة فيـه أن كثـرة               وفرق بالتش 

الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى أو زيادته أو قوته والمعاني لطيفة واألجـسام              
  .)٦(" كثيفة فناسبها التشديد وناسب المعاني التخفيف

                                         
  .٢/٤٧٠، )ط.ت.المكتبة العلمية، د: بيروت(الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، : انظر) ١(
؛ ٤/١٥٤٠، )م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥مكتبة لبنان، : بيروت(محمود خاطر : الرازي، مختار الصحاح ، تحقيق: انظر) ٢(

- ١٠/٢٤٣، )هـ١٤١٤، ٣دار صادر، ط: بيروت(؛ ابن منظور، لسان العرب ٢/٤٧٠الحموي، المصباح المنير، 
 - هـ ١٩٢١دار الكتب العلمية، : بيروت(عبد الحميد هنداوي : ؛ ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم، تحقيق٢٤٩

  .١٠/٢٩٩؛ ابن منظور، لسان العرب ، ٦/٣٨٣، )م٢٠٠٠
، )م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، : بيروت(محمد عوض مرعب : األزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: انظر) ٣(
 - هـ ١٣٩٩دار الفكر، : بيروت(عبد السالم محمد هارون : ؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق٩/١٠٤

  .٣٧٨-٣٧٧ت في غريب القرآن ، ؛ الراغب،  المفردا٤/٤٩٣، )م١٩٧٩
  .٢٤٩-١٠/٢٤٣؛ ابن منظور، لسان العرب ، ٦/٣٨٣ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم، ) ٤(
؛ ابن ١٠/٢٩٩؛ ابن منظور، لسان العرب، ٢/٤٧٠؛ الحموي، المصباح المنير، ٩/١٠٦األزهري، تهذيب اللغة، ) ٥(

المكتبة : بيروت(ود بن أحمد الطناحي، طاهر بن أحمد الزاوي محم: األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق
  .٣/٤٣٩،  )م١٩٧٩ -هـ ١٣٣٩العلمية، 

  .١/٤،  )ط.ت.عالم الكتب، د(القرافي، الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق ) ٦(



 

 )٤٠٦٩(

 قد وقع في كتـاب اهللا  مع أنه: "وتعقب القرافي هذا التعليل للفرق بين معنى الفعلين بقوله 
 فخفف فـي البحـر وهـو    )١(﴿وِإذْ فَرقْنَا ِبكُم الْبحر﴾: تعالى خالف ذلك قال اهللا تعالى     

 وجاء على القاعـدة قولـه   )٢ (﴿فَافْرقْ بينَنَا وبين الْقَوِم الْفَاِسِقين﴾: جسم، وقال تعالى    
﴿فَيتَعلَّمون ِمنْهما مـا    : ، وقوله تعالى  )٣( ا من سعِتِه﴾  ﴿وِإن يتَفَرقَا يغِْن اللَّه كُل    : تعالى  

 وال نكاد   )٥(﴿ تَبارك الَِّذي نَزَل الْفُرقَان علَٰى عبِدِه﴾      و) ٤(يفَرقُون ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه﴾    
 -لمفـرق بينهمـا   ما الفارق بين المسألتين، وال يقولون ما ا       : نسمع من الفقهاء إال قولهم    

  .)٦(" بالتشديد
وبهذا يظهر أن التفريق بين الفعلين ال يصح، والراجح هو القول األول، الذي قـال بـه                

  .أكثر أهل اللغة ويؤيده ظاهر القرآن، كما أشار إلى ذلك اإلمام القرافي رحمه اهللا
  :  الفروق في االصطالح- ب
الذي يذكر فيه الفـرق     ...  الفن   : " الفروق بقوله هو     - عرف السيوطي رحمه اهللا      -١

  .)٧(" بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة
معرفة األمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين، بحيث ال يـسوي          : " وقيل في تعريفه   -٢

وهذان التعريفان ليسا موجهين لتعريف الفروق الفقهية بـل للفـروق    ) ٨("بينهما في الحكم  
ة بغض النظر عن موضوع الفروق، فقد يكون فقهياً، أوأصـولياً، أولغويـاً،             بصفة عام 

  .)٩(أوغير ذلك؛ ولهذا لم يقيد المسائل التي يفرق بينها بالفقهية 

                                         
  . ٥٠:سورة البقرة، اآلية) ١(
  .٢٥: سورة المائدة، اآلية) ٢(
  .۱۳۰:سورة النساء، اآلية) ٣(
  .۱۰۲: سورة البقرة، اآلية) ٤(
  .١: سورة الفرقان، اآلية) ٥(
  .١/٤القرافي، الفروق، ) ٦(
  .۷، )م١٩٩٠ -هـ ١٤١١دار الكتب، : بيروت(السيوطي، األشباه والنظائر، ) ٧(
دار : بيروت(رمزي سعد الدين دمشقية : الفاداني، الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية، عناية) ٨(

  .١/٩٨، )م١٩٩٩ -هـ ١٤١٧، ٢البشائر، ط
؛ الزريراني، ٢٦، )م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ٢مكتبة الرشد، ط: الرياض(الباحسين، الفروق الفقهية واألصولية : انظر) ٩(

؛ ١٦، )هـ١٤٣١دار ابن الجوزي، : الدمام(عمر بن محمد السبيل : إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائل، تحقيق
لح فرج، الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايات ، رسالة دكتوراه، الجامعة اإلسالمية، المدينة محمد صا
  .٢٤،  ) هـ١٤٢٠( المنورة 



– 

  )٤٠٧٠(

  :  كلمة الفقهية-٢
:  وقولـه )٢( ﴿يفْقَهوا قَوِلي﴾ومن ذلك قول اهللا عز وجل . )١(مطلق الفهم :  الفقه، لغة  -أ

﴿مـا نَفْقَـه كَِثيـرا ممـا        : ، وقوله )٣ (لْقَوِم لَا يكَادون يفْقَهون حِديثًا﴾    ﴿فَماِل هُٰؤلَاِء ا  
  .)٥(﴾ ولَِٰكن لَّا تَفْقَهون تَسِبيحهم﴿:، وقوله)٤(تَقُوُل﴾

  .)٦(هو العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية : واصطالحاً
ق في العلوم األخرى فليست مرادة بهذا التعريـف، وال داخلـة            قيد يخرج الفرو  : الفقهية

  .فيه
عرف الفن بتعريفات متعددة وإن كانـت معانيهـا متقاربـة، إال أن اعتمـاد صـناعة                 

  .المعرفات المنطقية أدي بالبعض أن يكثر المناقشة والتحقيق في التعريف المختار
  :ومما قيل في تعريف هذا الفن وتحديد المراد به ما يلي

  .)٧ (" العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكماً: "األول

                                         
؛ ٢/٩٦٨، )م١٩٨٧دار العلم للماليين، : بيروت(رمزي منير بعلبكي : ابن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق: انظر) ١(

؛ ابن ٤/٤٤٢؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٦/٢٢٤٣ازي، مختار الصحاح ، ؛ الر٥/٤٠٤األزهري، تهذيب اللغة، 
مكتب : ؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تحقيق٢/٤٧٩؛ الحموي، المصباح المنير، ١٣/٥٢٢منظور، لسان العرب، 

 - هـ ١٤٢٩، ٨مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(محمد نعيم العرقسوسي : التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف 
  .٢/٦٩٨، )ط.ت.دار الدعوة، د: القاهرة(؛ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ، ١٢٥٠، )م٢٠٠٥

  .٢٨: سورة طه، اآلية) ٢(
  .٧٨: سورة النساء، اآلية) ٣(
  .٩١: سورة هود، اآلية) ٤(
  .٤٤: سورة اإلسراء، اآلية) ٥(
المكتب :  دمشق-بيروت(عبد الرزاق عفيفي : يقاآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، تحق: انظر في تعريف الفقه) ٦(

، ٢، ط. ت.د(أحمد بن علي سير المباركي : ؛  ابن الفراء، العدة في أصول الفقه، تحقيق١/٢٠، )ط.ت.اإلسالمي، د
: الرياض(محمد الزحيلي و نزيه حماد : ؛ ابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق٦٩-١/٦٨،)م١٩٩٠-هـ١٤١٠

عبد الملك : ؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، تحقيق١/٤١، )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٢مكتبة العبيكان، ط
محمد عبد : ؛ الغزالي، المستصفی، تحقيق١/٧، )م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار خضر، : بيروت(بن عبد اهللا بن دعيش 

  .١/٨، )م١٩٩٣-هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، : بيروت(السالم عبد الشافي 
عوض بن محمد السهلي، الفروق الفقهية بين : ؛ وانظر١٧اح الدالئل في الفرق بين المسائل، الزريراني، إيض) ٧(

؛  المدني، ۳، )هـ١٤١٢(المسائل الفرعية في الطهارة والصالة، رسالة دكتوراة، الجامعة االسالمية، المدينة المنورة 
؛ الباحسين، ١/١٨٤، )م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ مكتبة الرشد،: الرياض(الفروق الفقهية عند اإلمام ابن القيم الجوزية 

  . ٢٦الفروق الفقهية واألصولية، 



 

 )٤٠٧١(

ولوحظ على هذا التعريف بأنه أدخل ألفاظ المعرف على مادة التعريف، وهذا منتقد فـي         
  . )٢( الممنوع )١(صناعة الحدود؛ ألنه يترتب عليه الدور

بغيرها، مـن األلفـاظ     ) الفرق( الكلمة   الويمكن تجنب هذا اإلشكال في التعريف باستبد      
: " التي تؤدي المعنى المراد دون أن يترتب عليها المحذور المشار إليه في قـال مـثال            

  .)٣(" متشابهتين صورة، مختلفتين حكماً  العلم بوجوه االختالف بين مسألتين فقهيتين
ة حكماً، لعلل أوجبـت     علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورة، المختلف       : "الثاني  

  .)٤(" ذلك االختالف
العلم الذي يختص بذكر وجوه االختالف بين المسائل الفقهيـة المتـشابهة فـي              : "الثالث

  .)٥(الصورة، المختلفة في الحكم 
هذه الجملة مما عرف به الفن من تعريفات ال تختلف فـي مـضمونها، وإن اختلفـت                  

 لم يعن العلماء الـسابقون بتعريفـه وتحديـد          أن هذا الفن  : ألفاظها وكلماتها، والمالحظ  
ماهيته واالهتمام به من الناحية النظرية، باعتباره فناً مستقالً، وإن كان علماء األصـول              
يتعرضون له في مباحث العلة عند كالمهم على قوادح العلة؛ ألن هذا الفن مبني علـى                

ختلفاً لعلـة أوجبـت ذلـك       التفريق بين المسائل المتشابهة ظاهراً إال أن حكمها يكون م         
االختالف، ومن كتب من العلماء في فن األشباه والنظائر فقد ذكر مـا يمكـن اعتبـاره           
تعريفاً لهذا الفن؛ وإن كان ما قيل فيه أقرب إلى تعريف الفروق بصفة عامة ال الفـروق         

  . )٦(الفقهية خاصة 

                                         
جماعة من العلماء بإشراف الناشر : الجرجاني، التعريفات، تحقيق. توقف الشيء على ما يتوقف عليه: الدور هو) ١(
  . ١٠٥، )م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : بيروت(
  .١/١٨٤ المدني، الفروق الفقهية عند ابن القيم ، ٢٧ألصولية، الباحسين، الفروق الفقهية وا: انظر) ٢(
  .١/١٨٤؛ المدني، الفروق الفقهية عند ابن القيم، ٢٧ الباحسين، الفروق الفقهية واألصولية، )٣(
عبد : الجويني، الجمع والفرق، تحقيق: ، وانظر٢٥فرج، الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايات، ) ٤(

؛ المدني، الفروق الفقهية عند ابن القيم، ١/٣٧، )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٣٤دار الجيل، : بيروت(بن سالمة المزيني الرحمن 
؛ عبد الناصر بن علي عمر، الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الزكاة والصيام، رسالة دكتوراة، الجامعة ١/١٨٤

  . ٢١، )هـ١٤٢٢(اإلسالمية، المدينة المنورة 
دين باديبو راجي، الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الحج والعمرة والزيارة، رسالة دكتوراة، شرف ال) ٥(

  .١/١٨٥؛ المدني، الفروق الفقهية عند ابن القيم ، ٣١، )هـ١٤٢٥(الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة 
؛ الفاداني، الفوائد ٧األشباه والنظائر، السيوطي، : انظر. ٢٧-٢٣ الباحسين، الفروق الفقهية واألصولية،: انظر) ٦(

  .٩٨الجنية، 



– 

  )٤٠٧٢(

 للـذهن وتوضـيح   وعلى كل حال فالتعريفات المذكورة هي نماذج على تقريب هذا الفن     
حقيقته وماهيته، من بين تعريفات كثيرة، غير أنه قل أن يسلم حد مما يرد عليـه، مـن                  
اعتراضات، ولكن حسب الحد أن يأتي بمعظم أجزاء المعرف وإن خـرج، ونـد عنـه           

 .بعض الشيء فال يضر
الفروع الفقهية المتشابهة فـي الـصورة       :  وعلى هذا فموضوع علم الفروق الفقهية هو      

  .)١(مختلفة في الحكم من حيث بيان أسباب االختالف فيما بينها وال
  .ترجمة موجزة للبهوتي: ثانياً 

    نسبه ومولده -١
هو أبو السعادات منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أحمـد    :  نـسبـه   -أ

ـ       ،  )٢(بن علی بن إدريس البهوتي الحنبلي      ه ذو الصيت الذائع، والشهرة البالغة؛ انتهت إلي
) بهـوت (والبهوتي نسبة إلى . رئاسة المذهب في عصره، فكان آخر علمائهم في مصره     

  )٣(.بلدة تقع في الناحية الغربية للقطر المصري
  : مــولده -ب

هذا ما ذكرته بعض كتب     . كان مولده رحمه اهللا على رأس القرن الحادي عشر الهجري         
د ذكر الغزي نقالً عما رآه في حاشـية  التراجم؛ إذ أغلبها لم يتطرق إلى سنة والدته، ولق   

الهجرة، فكـان   وكان مولده فيما أخبرني به سنة ألف من:"العالمة محمد الخلوتي أنه قال   
  .)٤(" عمره إحدى وخمسين كسنة وفاته

                                         
؛ محمود محمد إسماعيل، الفروق الفقهية بين المسائل ٢٩-٢٨، الباحسين، الفروق الفقهية واألصولية: انظر) ١(

  .٢٩ ،)هـ١٤١٨( رسالة دكتوراة، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة الفرعية في البيوع،
 ؛ ابن شطي، ٤/٤٢٦، )ط.ت.دار صادر، د: بيروت( األثر في أعيان القرن الحادي عشر انظر المحبي، خالصة) ٢(

؛ ١٠٤، )م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦دار الكتاب العربي، : بيروت(فوازأ حمد زمرلي : مختصر طبقات الحنابلة، دراسة
؛ ٢/٤٧٦، .)ط.ت.ددار إحياء التراث العربي، : بيروت(الباباني، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 

دارالفكر ، : دمشق( نزار أباظة -محمد مطيع الحافظ : العامري، النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق
  .٢١٠، ) م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

  .١/٢٦٧  العامري، النعت األكمل، ؛٣/١٩٠، )م٢٠٠٢، ١٥دار العلم للماليين، ط (الزركلي، األعالم ) ٣(
  .١٠٥ ، ابن شطي، مختصر طبقات الحنابلة؛  ۲۱۳النعت األكمل، انظر العامري، ) ٤(



 

 )٤٠٧٣(

  عـصـره-٢
شهدت مصر في الفترة التي عاشها المؤلف اضطرابات سياسية، وتقلبات إدارية، ناتجة            

البشوات، فلم يكن الوالي ليمكث زمناً قليالً في كرسي حكمه إال           عن ظلم الوالة وتعسف     
وذلك كله بمعزل عن الدولة العثمانيـة       . وقد ُأطيح به، وانقُِلب عليه، واستُبِدَل بوال آخر       

. التي كانت تحكم العالم اإلسالمي، وترفل عاصمتها بثوب الرخاء واألمن واالسـتقرار           
ا، وانتشار سلطانها عبر قـارات ثـالث القـارة          سيما والدولة آنذاك تعيش أوج عظمته     

  . اآلسيوية، واإلفريقية ، واألوربية
وكان من الطبيعي أن يعين الخليفة العثماني نائباً له على كل قطر من األقطار في هـذه                 

» الباشا« اإلمبراطورية المترامية األطراف، ويطلق على نائبه في القطر المصري لقب           
المؤلف سلسلة من البشوات األتراك يقدر عددهم بثمانيـة         فتعاقب على مصر في عصر      

وعشرين والياً، لم تدم والية الواحد منهم سنَياٍت أو بعض سنة قضاها معـضمهم فـي                
جمع األموال واستغالل السلطان في مصالحه الخاصة قبل أن يعزل ويـستبدل بغيـره،              

 يكن لهـم أي قـوة أو        واستمر الوضع على هذا الحال حتى وصلت السلطة إلى والة لم          
  .)١(نفوذ، وأخيراً آلت القوة إلى المماليك البكوات الذين يعدون أنفسهم من أبناء مصر

  :ولقد زامن المؤلف أثناء فترة حياته سبعة من السالطين العثمانيين وهم 
  ). هـ۱۰۰۳ -۹۸۲من عام (مراد الثالث بن سليم  . ١
  ).  هـ۱۰۱۲ – ۱۰۰٣من عام (محمد بن مراد الثالث  . ٢
  ). هـ١٠٢٦– ۱۰۱۲من عام (أحمد بن محمد بن مراد  . ٣
مصطفی بن محمد بن مراد الذي تولى بضعة أشهر، ثم أعقبه ابن أخيه لمدة سـت        . ٤

 -هــ  ۱۰۲٦لمدة بضعة أشهر من عـام  (سنوات، ثم عاد مرة أخرى عدة أشهر       
  ).  هـ۱۰۳۲ومثلها من عام 

  ).ـ ه۱۰۳۲ - ۱۰۲٦من عام ( عثمان بن أحمد بن محمد بن مراد  . ٥
  ).  هـ١٠٤٩ - ۱۰۳۲من عام ( مراد الرابع بن أحمد بن محمد بن مراد  . ٦
 ). هـ١٠٥٨ – ١٠٤٩من عام( ابراهيم بن أحمد بن محمد بن مراد  . ٧

                                         
فؤاد محمد : ابن عبد الغني، أوضح اإلشارات فيمن ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات، تحقيق:  راجع) ١(

  .١٧٨-١٥٦، ) م١٩٧٧دار الثقافة، : القاهرة(الماوي 



– 

  )٤٠٧٤(

هذا وقد أثَّرتْ في هذه الفترة الفوضى السياسية واالضطرابات اإلداريـة علـى سـير               
نصراف الوالة عـن    الحركة العلمية، إذ وصف ذلك العصر بعصر االنحطاط العلمي ال         

، بخالف ما كانت عليـه      )١(العلم والعلماء، وانشغالهم باإلصالحات السياسية والمعيشية       
الخالفة العثمانية في بداية أمرها من حـرص علـى االلتـزام بالـشريعة اإلسـالمية،                

  )٢(.واالهتمام بالعلم الشرعي وحملته

النتاج الفكـري، وتـدنّي     وقد كان من سمات عصر االنحطاط أن قل النبوغ العلمي، وا          
األسلوب اإلنشائي، وانتشار العاميه، وضعف الفصحى، فظهر اللحـن والركاكـة فـي             
العبارات والمقاالت، وأصبح أغلب الكتابات العلمية من قبيل الـشروح ، والحواشـي،             

 ومع هذا كله فقد نبغ في العـصر ثلـة مـن العلمـاء               )٣(.والمختصرات من المطوالت  
هم عالمنا المترجم له الذي لم تمنعه تلك الظروف من النبوغ والظهور            والمفكرين من بين  

حتی رحل إليه الحنابلة من الديار الشامية، والنواحي النجديـه، واألراضـي المقدسـية              
والضواحي البعلية ألجل أخذ مذهب اإلمام أحمد بن حنبل منه فقد أصبح شيخ الحنابلـة               

  )٤(. بمصر وخاتمة علمائهم بها
 : للعلم وثناء العلماء عليه  طلبه-٣

حفظ القرآن الكريم وهو صغير شأنه في ذلك شأن طلبة العلم الذين تربـوا وترعرعـوا        
في البيئات العلمية والمجتمعات اإلسالمية المحافظة، ثم صرف جل وقته وركز معظـم             
جهده في طلب العلم الشرعي، حتى تبحر في الفقه الحنبلي، وحرر مسائله، وكشف عن              

ته، وكان ممن انتهى إليه اإلفتاء والتدريس، وانفرد في عصره بالفقه، واسـتحق أن          مهما
كان عالماً عامالً ورعاً متبحراً فـي العلـوم         : "قال عنه المحبي  . ينال لقب شيخ المذهب   

  )٥(" الدينية، صارفاً أوقاته في تحرير المسائل الفقهية

                                         
؛ ابن ظهيرة، الفضائل الباهرة في محاسن ۲۲، )م١٩٩٦ مكتبة مدبولي ،: القاهرة( زيدان، تاريخ مصر الحديث )١(

  .٥٢، )ط.ت.دار الوثائق القومية، د: القاهرة(مصطفى السقا وكامل المهندس : مصر والقاهرة، تحقيق
 وما ١/٢٠ ،)م١٩٨٠مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة(الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها ) ٢(

  .بعدها
  .۷۷،٧٨،٨٤يدان، تاريخ مصر الحديث،  ز)٣(
  .٤/٤٢٦،  المحبي، خالصة األثر ؛۲۱۲ العامري، النعت األكمل، )٤(
  .٤/٤٢٦، المحبي، خالصة األثر :  انظر)٥(



 

 )٤٠٧٥(

، وموطـد قواعـده ومقـرره،     وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحـرره     : " وقال ابن حميد  
  )١(" والمعول عليه فيه، والمتكفل بإيضاح ما فيه جزاه اهللا أحسن الجزاء

وقدعماالنتفاع بمؤلفات صاحب الترجمة، فلـم تـزل تتـداولها األيـدي            : "وقال الشطي 
  )٢(" ويقرؤها أهل المذهب وغيرهم إلى يومنا هذا

له اليـد الطـولى   ... جبالً من جبال العلم كان فقيهاً متبحراً أصولياً مفسراً : "وقال أيضاً 
  )٣(".في الفقه والفرائض

 :  شيوخه-٤
  : أخذ العلم عن جماعة من فقهاء مصره وعلماء عصره منهم

 العالم العالمة المسند األثري الشيخ عبد الرحمن بن يوسف البهوتي، قـرأ الكتـب               -١
مـرين إذعـاش مائـة    الستة وغيرها، وتضلع في المذاهب األربعة، وقد كان مـن المع         

 )٤(. هـ موجوداً في األحياء١٠٤٠وثالثين سنة، وكان في سنة 
 الفقيه المحدث الفرضي الشيخ يحيي بن موسی بن أحمد الحجاوي، ولد في دمـشق               -٢

ونشأ بها، أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم والده أبو النجـا الحجـاوي صـاحب                 
تقنع وغيرها، وبعد وفاة والـده رحـل إلـى          كاإلقناع وزاد المس  : التصانيف المعروفة   

توفي رحمه اهللا فـي   . القاهرة ، وتتلمذ على فقهائها حتى جلس للتدريس بالجامع األزهر         
 )٥(.أوائل القرن الحادي عشر بالقاهرة 

 الشيخ محمد بن أحمد المرداوي الحنبلي، نزيل مصر وشيخ الحنابلة بها، أخذ عـن               -٣
الشنشوري الفرضـي، وعنـه أخـذ مرعـي المقدسـي،      التقي الفتوحي، وعن عبد اهللا  

  )٦(. هـ۱۰۲٦ومنصور البهوتي، وعثمان الفتوحي، وكثير وكانت وفاته بمصر سنة 

                                         
بكر بن عبد اهللا أبو زيد ، عبد الرحمن العثيمين : النجدي، السحب الوابله على ضرائح الحنابلة، تحقيق:  انظر)١(
  . ٤۷۲، )م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦سالة، مؤسسة الر: بيروت(
  .١٠٥ ، ابن شطي، مختصر طبقات الحنابلة: انظر) ٢(
  .المرجع السابق:  انظر)٣(
؛ النجدي، السحب ١٠٣،١٠٤، ابن شطي، مختصر طبقات الحنابلة؛ ٢/٤٠٥، المحبي، خالصة األثر : راجع) ٤(

  .٢١٧الوابله، 
  .۱۸۲ العامري، النعت األكمل،؛٩٦، ٩٥، ابن شطي، مختصر طبقات الحنابلة: راجع) ٥(
  .٩٦،ابن شطي، مختصر طبقات الحنابلة؛ ٣٦٣؛ النجدي، السحب الوابله، ٣/٣٥٦،المحبي، خالصة األثر:  راجع)٦(



– 

  )٤٠٧٦(

   تالميذه-٥
برع الشيخ في المذهب، وأفتی، وصنف، وأفاد، ودرس، وقد انتفع بعلمه خلق كثيـر            

  :كان من أبرزهم
ولد بمصر وبها نشأ، وأخذ الفقه      . خلوتي محمد بن أحمد بن على البهوتي الشهير بال        -١

كتـب كثيـراً   . عن العالمة عبد الرحمن البهوتي، والزم خاله العالمة منصور البهوتي         
من التحريرات منها تحريراته على المنتهي قراءة وإقراء، تصدر للتدريس واإلفتاء بعـد    

وامش على شرح   موت خاله فانتفع به الحنابلة، وله تحقيقات في غير الفقه حيث كتب ه            
وشرحها سماه لذة الـسمع،  ) ١(األلفية لألشموني جردت في مجلد، وله نظم رسالة الوضع 

ونظم كثيراً من القواعد الفقهية، وكانت وفاته بمصر ليلة الجمعة تاسع عشر ذي الحجـة    
 )٢(.هـ۱۰۸۸سنة 

 عبد اهللا بن عبد الوهاب بن عبد القادر بن رشيد بن بريد بن محمـد بـن مـشرف                    -٢
يلتقي نسبه مع صاحب الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا             . التميمي  

، أخذ العلم عن علماء نجد في عصره، ثم رحـل إلـى             )بريد بن محمد  (في جده الثالث    
مصر فقرأ على محرر المذهب الشيخ منصور البهوتي فحصل على علم وفيـر، فأفـاد             

وبعـد  . ة محررة سديدة لكنها لم تجمـع فتـشتت        واستفاد وأفتى في مسائل عديدة بأجوب     
رجوعه تولى قضاء العيينة أم قرى نجد إذ ذاك ومقر أميرها كافة إلى أن توفي بها سنة                 

  )٣(.ستة وخمسين وألف
    صفاته وأخالقه-٦

لقد عاش رحمه اهللا متصفاً بالصفات الكريمة، والخصال الحميـده، ومتخلقـاً بـأخالق              
د الورعين، جنّد نفسه للعلم الشرعي، وصرف وقته فيه، قريبـاً           العلماء العاملين، والزها  

له اليد الطـولى    . من تالميذه، باذالً له مما يأتيه، ممرضاً لسقيمهم وعطوفاً على فقيرهم          
  . في عصره في الفقه الحنبلي وله النصيب األوفى من الحكمة والفضل

                                         
في علم » الرسالة العضدية«هـ وتسمى ٧٥٦وهي للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد المتوفی سنة ) ١(

؛ ١/٨٩٨، )م١٩٤١بغداد، مكتبة المثني، (عن أسامي الكتب والفنون حاجي خليفة، کشف الظنون : راجع. الوضع
  .٣/٢٩٥؛ الزركلي، األعالم، ٦/٢٩٦الباباني، هدية العارفين، 

؛ النجدي، السحب الوابله، ١١٣،١١٢؛ ابن شطي، مختصر طبقات الحنابلة،٣/٣٩٠،٣٩١المحبي، خالصة األثر، ) ٢(
٣٥٦،٣٥٥.  

  .۲۸۰النجدي، السحب الوابله،: راجع) ٣(



 

 )٤٠٧٧(

ه مکارم داره، وكان فـي كـل        وكان شيخاً ل  ... كان عالماً عامالً ورعاً     : " قال المحبي 
ليلة جمعة يجعل ضيافة، ويدعو جماعته المقادسة وإذا مرض منهم أحد عـاده، وأخـذه            
إلى بيته ومرضه إلى أن يشفى، وكانت الناس تأتيه بالصدقات فيفرقها على طلبة العلـم               

  .)١(" في مجلسه وال يأخذ منها شيئاً 
، وقـال  )٢(" له مکارم دارة وبشاشة سـارة  وكان الشيخ :" قال السفاريني   : قال الشطي   

  .)٣(" كان طوداً من أطواد الحكمة، وبحر من بحور الفضائل : "أيضاً
  آثاره العلمية-٧

لقد القت مؤلفات الشيخ منصور رواجاً كبيراً بين طالب الفقه الحنبلي لتميزها بالتحرير             
 المتـون المعتمـدة   واالعتماد على الراجح في المذهب؛ إذ شروحه وحواشـيه تناولـت   

  كالمنتهى واإلقناع وغيرهما ومن هذه المؤلفات
للـشيخ شـرف الـدين    ) اإلقناع(وهو شرح لكتاب   :  کشاف القناع عن متن اإلقناع       -١

الحجاوي، حذا فيه مؤلفه حذو صاحب المستوعب بل أخذ معظـم كتابـه منـه ومـن                 
لفقـه الحنبلـي مـع    المحرر، والفروع، والمقنع، وهو من أحسن الكتب المختصره في ا       

تحرير النقول، وكثرة المسائل المعتمدة في المذهب عند المتأخرين مـع شـرحه الـذي            
شرحه الشيخ منصور شرحاً وافياً فأسفر النقاب عن وجوه مخدراته، وأبـرز الحجـاب              

  .  عن خفي مکنوناته وتتبع أصوله وشروحها وحواشيها، وعزا األقوال إلى قائليها
سائل وتحقيقها، وبيان صحيح أدلتها من ضعيفها، وقد طبـع فـي            واجتهد في تحرير الم   

  . ستة مجلدات مع تعليقات مقتضبة للشيخ هالل مصيلحي أحد علماء األزهر
للشيخ محمد  ) منتهى اإلرادات (وهو شرح لكتاب    :  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى     -٢

ائل التنقـيح مـع     الفتوحي المعروف بابن النجار، جمع فيه مؤلفه مسائل المقنـع ومـس           
زيادات، وهو من المتون المعتمدة في المذهب عند المتأخرين إذ جعله على الراجح مـن    
المذهب فعكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين،وقـد شـرحه الـشيخ               
منصور شرحاً مفيداً لما رأى أن شرح مؤلفه له غير شاف للعليل إلطالته فـي بعـض                 

ال دليل وال تعليل، وقد استمد الشيخ منصور شرحه عليه مـن  المواضع وترك األخرى ب   

                                         
  .٤/٤٢٦المحبي، خالصة األثر، ) ١(
  .١٠٥،١٠٤ابن شطي، مختصر طبقات الحنابلة، ) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(



– 

  )٤٠٧٨(

وقد طبع في   . شرح مؤلفه، ومن شرحه هو على اإلقناع، ومن الشرح الكبير البن قدامة           
  . ثالث مجلدات

فهذا شرح لطيـف    : " قال البهوتي في مقدمته   :  الروض المربع شرح زاد المستقنع       -٣
يبين ... الحجاوي  ...شرف الدين أبو النجا   .. .على مختصر المقنع للشيخ اإلمام العالمة     

 )١(" حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها 
والكتاب مطبوع عدة طبعات مرة بمفرده في مجلد واحد، ومرة مع حواش عليه كحاشية              

  .العنقري في ثالث مجلدات، وحاشية ابن قاسم في سبع مجلدات
الـنظم  ( المنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أحمد، وهو شرح للمنظومة المـسماة             -٤

للشيخ محمد بن على المقدسـي، وقـد شـرحها      ) المفيد األحمد في مفردات اإلمام أحمد     
البهوتي في شرح متوسط بين فيه من وافق اإلمام أحمد في تلك المـسائل مـن علمـاء             

كر المذهب إذا كان خالفها، وناقش المخالفين لها        السلف وأئمة المذاهب، واستدل لها، وذ     
 .)٢(وانتصر للمذهب فيها

وقد طبع في مجلد واحد قديما ثم طبع في مجلدين حـديثا بتحقيـق الـدكتور عبـد اهللا                   
  .المطلق

فهذا مختصر في الفقه علـى مـذهب    : " عمدة الطالب لنيل المآرب قال البهوتي عنه       -٥
 وقد شرحه الـشيخ     )٣(" نبل تشتد إليه حاجة المبتدئين    اإلمام األمثل أحمد بن محمد بن ح      

عثمان النجدي بشرح أسماه هداية الراغب لشرح عمدة الطالب،قال ابن بدران عن هـذا              
" وشرحه الشيخ عثمان بن أحمد النجدي شرحاً لطيفاً مفيداً مسبوكاً سبكاً حـسناً            :"الشرح

 .وقد طبع الكتاب وشرحه في مجلد واحد
 بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام، وقد كان الباعث للمؤلف علـى              إعالم األعالم  -٦

) بواقعة الجالليـة  (تأليف هذا الكتاب أنه حدثت في أيامه في مكة المكرمة واقعة تعرف             
سفكت فيها الدماء ونهبت فيها األموال، ولم يراع المحاربون حرمة البلد الحـرام ولمـا               

                                         
  . ١/٢٦،٢٥،٢٤ابن قاسم، حاشية الروض المربع ، :  راجع)١(
  .١/٦٤البهوتي، المنح الشافيات، : راجع) ٢(
مؤسسة : الكويت(سر بن مطلق الفارس الجاسر مطلق بن جا: البهوتي، عمدة الطالب لنيل المآرب، تحقيق: راجع) ٣(

  .۱۰،۱۱، )م٢٠١٠-هـ١٤٣١الجديد النافع للنشر و لتوزيع، 



 

 )٤٠٧٩(

عساكر المصرية على قتال المتمردين وضع هـذا        بلغ المؤلف خبر هذه الواقعة وعزم ال      
 .الكتاب لبيان أحكام القتال في مكة المكرمة

 . منسك مختصر ذكره ابن حميد في السحب الوابلة-٧
) ١( حاشية على اإلقناع، وهي غير الشرح المسمی کشاف القناع وقد ذكرها المحبـي           -٨

 مركز البحـث العلمـي      ، وهي ال تزال مخطوطة وتوجد صورة منها في        )٢(وابن حميد   
 . فقه حنبلي۱۲۹وإحياء التراث بجامعة أم القرى تحت رقم 

  ).إرشاد أولى النهي لدقائق المنتهی( حاشية على المنتهى وتسمى -٩

                                         
  .٤/٤٢٦المحبي، خالصة األثر، : راجع) ١(
  .٤۷۱، النجدي، السحب الوابله: راجع) ٢(



– 

  )٤٠٨٠(

  المبحث األولالمبحث األول
  الفروق الفقهية في وجوب الصالةالفروق الفقهية في وجوب الصالة

  .الفرق بين المغمى عليه والسكران في وجوب القضاء: المسألة األولى
  :رأي البهوتي

) على من تغطى عقله بمرض، أو إغماء أودواء مبـاح         (الخمس  ) وتجب: (ل البهوتي قا
بمحرم كمـسكر   (تغطى عقله   ) أو... (ألن ذلك ال يسقط الصوم، فكذا الصالة، وكالنائم         

ألن سكره معصية فال يناسب إسقاط الواجب عنه وألنه إذا وجب بالنوم المباح             ) فيقضي
) ولو زمن جنونه لو جـن بعـده       ( إن كان مكرها     تسقط: فبالمحرم بطريق األولى وقيل   

بسكرها لمحرم، تغليظـا عليـه قلـت     : أي) به(جنونه  ) متصال(بعد شربه المسكر    : أي
  .)١(وقياس الصالة الصوم وسائر العبادات الواجبة 

  :بيان الفرق
  . ال يجب على المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلوات في فترة اإلغماء:أوالً
 .)٢(ران ال تسقط مطالبته بقضاء الصالة وإن كان وعيه وقت الصالة غائبا  السك:ثانياً

                                         
  .٢٢٣-١/٢٢٢، )ط.ت.دارالكتب العلمية، د: بيروت( البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع )١(
؛ ٢/١٨، )هـ١٤٢٨ - هـ ١٤٢٢دار ابن الجوزي، : الدمام(ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستنقع :  انظر)٢(

محمد حامد الفقي : المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق
مساعد بن قاسم الفالح : ، المستوعب، تحقيق؛ السامري١/٣٨٨،) م١٩٥٥- هـ١٣٧٤مكتبة السنة المحمدية، : القاهرة(
: القاهرة(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي : ؛ ابن قدامة، الكافي، تحقيق٢/١٤، )هـ١٤١٣مكتبة المعارف، : الرياض(

عبد اهللا بن عبد : ؛ ابن قدامة، المغني شرح مختصر الخرقي، تحقيق١/٢٠٠، )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧دار هجر، 
؛ ابن تيمية، ٢/٥٢، )م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ٣دار عالم الكتب، ط: الرياض( الفتاح الحلو المحسن التركي و عبد

؛  ابن تميم، مختصر ١/٣٢، )ط.ت.دار الكتاب العربي، د: بيروت(المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 
- هـ ١٤٢٩ مكتبة الرشد، :الرياض(على بن إبراهيم بن محمد القصير : ابن تميم على مذهب اإلمام أحمد، تحقيق

دار : القاهرة(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح الحلو : ؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، تحقيق٢/١١، )م٢٠٠٨
مكتبة : مكة المكرمة(عبد الملك بن دهيش : ؛ التنوخي، الممتع شرح المقنع، تحقيق٣/٨،  )م١٩٩٤-هـ١٤١٤هجر، 
، )هـ١٤١٣مكتبة العبيكان، : الرياض(سعود صالح العطيشان :  شرح العمدة، تحقيق؛ ابن تيمية،١/٣٠٧، )األسدي

مؤسسة : بيروت(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي : ؛  ابن مفلح، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، تحقيق٢/٤٣
اهللا بن عبد عبد :  ؛ الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق١/٤٠٩، )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٣٤الرسالة، 

: بيروت(؛ ابن مفلح، المبدع شرح المقنع ١/٤٩٨، )م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار العبيكان، : الرياض(الرحمن الجبرين 
عبد الملك بن : ؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز، تحقيق١/٢٦٤، )م١٩٩٧-هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، 

= هادي، مغني ذوي األفهام عن الكتب؛  ابن عبد ال١/٤٩٩، )م٢٠٠٢ -هـ ١٤٣٣دار الخضر، : بيروت(دهيش 



 

 )٤٠٨١(

  :وجه الفرق
  . إن السكر حصل باختياره وهذا بخالف اإلغماء:  أوالً
إن السكر غير مأذون فيه فال يناسب أن يكون سبباً إلسقاط واجب، وألنه لو أسقط               : ثانياً

ال يصلي شرب مسكراً، فحصل على      قضاء الصالة، عن شارب الخمر، فإنه كلما أراد أ        
  )١(.على شرب المسكر، وعلى ترك الصالة: جنايتين

  :سبب الفرق
  ). عدم قضاء المغمى عليه الصالة إذا أفاق بعد خروج وقتها (: أدلة المسألة األولى-أ

استدل العلماء على أن المغمى عليه ال يلزمه قضاء الصالة التي فاتتـه حـال اإلغمـاء     
  باألدلة
  :ةالتالي

  ومـن    - صلى اهللا عليه و سـلم      -جاء هذا عن جمع من أصحاب النبي        : الدليل األول 
  : ذلك

 قيل أغمي عليه يوماً وليلة فلـم        )٢ ( أن عبد اهللا بن عمر أغمي عليه فلم يقض الصالة          -أ
  .)٢( وقيل شهرا )١( وقيل ثالثة أيام ولياليهن )٣ (يقض

                                                                                                     
: الرياض(أبي محمد أشرف بن عبد المقصود : الكثيرة في األفهام على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، تحقيق=

دقائق أولي (؛ البهوتي، شرح المنتهی اإلرادات ٩٩، )م١٩٩٥ -هـ ١٤٢٦ مكتبة أضواء السلف، -مكتبة دار طبرية 
، )م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١مؤسسة الرسالة، : بيروت(عبداهللا بن عبد المحسن تركي : ، تحقيق)  لشرح المنهىالنهي

، )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧عالم الكتب، (محمد أمين الصاوي: ؛ البهوتي، کشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقيق١/١٤٨
، )ط.ت.دار الفكر، د: بيروت (سعيد محمد اللحام: ؛ البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع، تحقيق١/٢٠٦
١/٤١٣.  
  .٢/١٨ ابن عثيمين، الشرح الممتع، )١(
؛ عبد الرزاق، ١/١٣، کتاب وقوت الصالة، باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل، ٢٤أخرجه مالك، ح) ٢(

، ، کتاب الصالة٤١٥٨، ح)هـ١٤٠٣، ٢المكتب اإلسالمي، ط: بيروت(حبيب الرحمن األعظمي : المصنف، تحقيق
محمد عبد القادر عطا : ؛ البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق٢/٤٨٠باب صالة المريض على الدابة، وصالة المغمى عليه، 

، کتاب الصالة، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب ١٨١٨، ح)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٣دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
عبد المعطي أمين قلعجي :  السنن واآلثار ، تحقيق؛ البيهقي، معرفة١/٥٧٠الوقتين فال يكون عليه قضاؤهما، 

- هـ١٤١٢دار الوعي ، :  دمشق-دار قتيبة ، حلب :  بيروت-جامعة الدراسات اإلسالمية ،  دمشق : كراتشي(
  .٢/٢٣٤؛ ابن حزم، المحلی، ٢/٢١٩، )م١٩٩١

؛ البيهقي، السنن ٢/٢٢٠، ٢٤٦٦؛ البيهقي، معرفة السنن واآلثار، ح٢/٤٧٩، ٤١٥٣عبد الرزاق، المصنف، ح) ٣(
=       ؛١/٥٧٠، کتاب الصالة، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فال يكون عليه قضاؤهما، ١٨١٨الكبرى، ح



– 

  )٤٠٨٢(

 .)٣() يقض صالتهأغمي على أنس بن مالك فلم: ( عن عاصم قال -ب
قـال  .  قياس اإلغماء على الجنون المتفق على عدم وجوب القـضاء بـه           :الدليل الثاني 

مذهب ابن عمر في ذلك أن القلم مرفـوع  ... وحجة:"- رحمه اهللا    -اإلمام ابن عبد البر     
عن المغمی عليه قياساً على المجنون المتفق عليه ألنه ال يشبه المغمى عليه إال أصالن                

المجنون الذاهب العقل واآلخر النائم ومعلوم أن النوم لذة واإلغماء مرض فهـي            أحدهما  
  .)٤(" بحال المجنون أشبه واألخرى أن المغمى عليه ال ينتبه باإلنباه بخالف النائم

 بأن قياس اإلغماء على الجنون قياس مع الفارق؛ ألن الجنون يطول غالباً             :ونوقش هذا 
 ويسقط به الصوم، وال يجـوز علـى األنبيـاء، هـذا             وتثبت الوالية على المصاب به،    

  .)٥(اإلغماء بخالف

                                                                                                     
، ١٨٦١، ح)م٢٠٠٤- هـ١٤٣٤مؤسسة الرسالة، : بيروت(شعيب األرنؤوط وآخرون : الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق=

: ؛ الحربي، غريب الحديث، تحقيق٢/٤٥٣ه وقد جاء وقت الصالة هل يقضي أم ال؟، کتاب الجنائز،  باب الرجل يغمي علي
الشيخ أحمد : ؛ ابن حزم، المحلی، تحقيق١/١٦، )هـ١٤٠٥جامعة أم القرى، : مكة المكرمة(سليمان إبراهيم محمد العايد 

  .٢/٢٣٤، )هـ١٣٤٧الطبعة المنيرية، (شاكر 
دار طيبة، : الرياض(أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف : اع واالختالف، تحقيقابن المنذر، األوسط في السنن واإلجم) ١(

؛ البيهقي، معرفة السنن ٢/٤٥٤، ١٨٦٣-١٨٦٢؛ الدارقطني، سنن الدارقطني، ح٤/١٨١، ٢٣٣٢، ح)م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٥
  .١/٥٧٠؛  البيهقي، السنن الكبرى، ٢/٢٢٠واآلثار ، 

  .٢/٤٧٩، ٤١٥٣أخرجه عبد الرزاق، المصنف، ح) ٢(
؛ ابن أبي شيبة، المصنف، ٢/٤٧٩، ٤١٥٣؛ عبد الرزاق، المصنف، ح٤/١٩١، ٢٣٣٣أخرجه ابن المنذر، األوسط، ح) ٣(

؛ وحسنه قادر الباكستاني، ٣/٥٩١، ٦٦٤٦، ح)م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٢الدار السلفية، ط: الهند(عبدالخالق األفغاني : تحقيق
  .١/٥١٩، )م٢٠٠٠- هـ١٤٢١دار ابن حزم، : راز و بيروتدار الخ: جدة(ما صح من آثار الصحابة في الفقه 

 - هـ ١٤٢٦دار هجر، : القاهرة(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي : ابن عبد البر و ابن عربي، موسوعة شروح الموطأ، تحقيق ) ٤(
ائشة بنت حسين محمد بن حسين السليماني و ع: ابن عربي، المسالك في شرح موطأ مالك، تحقيق: ؛  وانظر٢/٢٣١، ) م٢٠٠٥

؛ النووي، المجموع شرح ٤/٣٩٤؛ ابن المنذر، األوسط، ١/٤١٩، )م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٨دار الغرب األسالمي، : بيروت(السليماني 
  .٢/٢٤٣؛ وابن حزم، المحلی، ٣/٨، )ط.ت.مكتبة اإلرشاد، د: جدة(محمد نجيب المطيعي : المهذب، تحقيق

زهير الشاويش : ن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا، تحقيقاب: ؛ وانظر٥٢- ٢/٥١ ابن قدامة، المغني، )٥(
عبد : ؛ ابن البنا، المقنع في شرح مختصر الخرقي، تحقيق٥٧-٥٦، )م١٩٨١ - هـ ١٤٠١المكتب األسالمي، : بيروت(

؛ ابن ١/٢٠٠الكافي، ؛ ابن قدامة، ١/٣١٧، )م١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الرشد، : الرياض(العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي 
؛  الزركشي، شرح الزركشي، ٢/٤٤؛  ابن تيمية، شرح العمدة، ١/٣٠٨؛ التنوخي، الممتع، ٣/٩قدامة، الشرح الكبير، 

؛ البهوتي، شرح ١/٤٩٨؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ١/٣٩٠؛ المرداوي، اإلنصاف، ١/١٦٥؛ابن مفلح، المبدع، ١/٤٩٧
عبداهللا بن محمد : ؛ البهوتي، المنح الشافيات، تحقيق١/١٠٦، )طبعة عالم الكتب(اف القناع ؛ البهوتي، کش١/٢٤٨المنتهی، 
؛ ابن قاسم، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ١/٢٠٢، )م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧دار كنوز أشبيليا، : الرياض(المطلق 

  .١/٤١٣، )هـ١٣٩٧، .ن.د(



 

 )٤٠٨٣(

 العاجز عن الواجبات في الصالة تسقط عنه، فمن عجز عن القيام صـلی          :الدليل الثالث 
جالساً، وإال صلی مضطجعاً وإال صلى باإليماء ومن عجز عن اإليماء بما لحقـه مـن                

  .)١(ه وذهنه في وقته ال ما انقضى وقتهاإلغماء يسقط عنه فال يلزمه إال ما يراجعه عقل
فمن أغمي عليه ولم يقدر على الصالة بحـال         ... اإلغماء مرض :" قال اإلمام ابن المنذر   

فال شيء عليه؛ ألن المريض يسقط عنه كل عمل يعجز عن القيام به، والمغمى عليه ال                
 لـم يجـز أن     يمكنه أن يصلي في حالة اإلغماء، وإذا لم يكن عليه في تلك الحال صالة             

يوجب عليه ما لم يكن عليه، وإلزام القضاء إلزام فرض، والفرض ال يجب بـاختالف،               
وال حجة مع من فرض عليه قضاء ما لم يكن عليه في حال اإلغمـاء، ولـيس كالنـائم      
الذي يوجد السبيل إلى انتباهه وهو سليم الجوارح، ألن المغمى عليه واهي الجوارح من              

  .)٢(" إلى تنبيهتعبها ال سبيل ألهله 
  )وجوب قضاء السكران للصالة ( : أدلة المسألة الثانية -ب

  : استدل العلماء على وجوب قضاء الصالة على السكران باألدلة التالية
يا َأيها الَِّذين آمنُوا لَا تَقْربوا الصلَاةَ وَأنـتُم سـكَارٰى            قوله عز وجل ﴿      :الدليل األول   

لَمتَّٰى تَعحا تَقُولُون٣(﴾ وا م(  
اآلية فيها نهي عن قربانه الصالة حال السكر حتى يعلم الـسكران مـا   " :وجه االستدالل 

يقول، فإذا علم ما يقول لزمته الصالة أداء إن كان في وقتها، أو قـضاء إن كـان بعـد         
 )٤(" الوقت

هللا عز وجل   من صلى سكران لم تجز صالته لنهي ا        : "-رحمه اهللا -قال اإلمام الشافعي    
إياه عن الصالة حتى يعلم ما يقول وإن معقوال أن الصالة قول وعمـل وإمـساك فـي                  
مواضع مختلفة وال يؤدي هذا إال من أمر به ممن عقله وعليه إذا صلى سكران أن يعيد                 

  .)٥(" إذا صحا
                                         

؛ ابن المنذر، ١/٤١٩ابن عربي، المسالك، : ؛ وانظر٢/٢٣١طأ، ابن عبد البر و ابن عربي، موسوعة شروح المو) ١(
  .٤/٣٩٤األوسط ، 

  .، بتصرف يسير٤/٣٩٤ابن المنذر، األوسط ، ) ٢(
  .٤٣: سورة النساء، اآلية) ٣(
رفعت فوزي عبد المطلب : الشافعي، األم، تحقيق: ، بتصرف يسير؛ وانظر٢/١٨ابن عثيمين، الشرح الممتع ، ) ٤(
  .٢/٢٣٤؛ ابن حزم، المحلی، ٢/١٥٢، )م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ر الوفاء، دا: المنصورة(
  .٢/١٥٢الشافعي، األم ، ) ٥(



– 

  )٤٠٨٤(

 قياساً على النوم قياساً أولوياً؛ ألن القضاء إذا وجـب علـى مـن فاتتـه           :الدليل الثاني 
  )١(. صالة بالنوم المباح وهو معذور وغير آثم فألن يجب بالسكر المحرم أولىال

 السكر معصية فال يناسب أن يكون سبباً إلسـقاط واجـب، وألن حكـم               :الدليل الثالث 
السكران لزوم تصرفاته مثل الصاحي في الطالق واإلقرار والحد بالقـذف فكـذا فـي               

  )٢(.وجوب قضاء الصالة
من شرب محرماً يزيل عقله وقتـاً        : "-رحمه اهللا -اإلمام ابن قدامة     قال   :الدليل الرابع 

دون وقت فال يؤثر في إسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله ال نعلـم      
ولست أحفظ عن أحد من أهل العلم أنـه         : " -رحمه اهللا - وقال ابن المنذر   )٣(" فيه خالفاً 

  .)٤(" أسقط عنه اإلعادة 
 وقال شيخ اإلسالم    )٥(" أجمعوا على أن السكران يقضي الصالة       "  آخر   وقال في موضع  

  .)٦(" متى كان السبب محظورة، لم يكن السكران معذورة : " رحمه اهللا-
  : الحاصل

  : الصواب أن الفرق بين النائم والمغمى عليه في قضاء الصالة هو الصواب ألمور
اءت فيه نصوص صريحة وال خـالف        قضاء النائم للصالة متى ما استيقظ أمر ج        :أوالً
  . عليه
  :  يترجح عدم لزوم قضاء الصالة على المغمى بأمور:ثانيا
 األصل عدم القضاء إال أن يدل دليل على وجوبه، وقياسه بالمجنون أشبه بجـامع     :األول

  . زوال العقل زواالً غير طبيعي من قياسه بالنائم

                                         
؛  ابن البهاء، فتح ١/٢٦٤؛ ابن مفلح، المبدع،٣/٨؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢/٥٢ابن قدامة، المغني، : انظر) ١(

   .١/٢٠٦، )طبعة عالم الكتب(لقناع ؛ البهوتي، کشاف ا١/٢٤٨؛ البهوتي، شرح المنتهی، ١/٤٩٩الملك العزيز، 
؛ البهوتي، ١/٤٩٩؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز،١/٢٦٤؛ ابن مفلح، المبدع ، ١/٣٠٧التنوخي، الممتع، : انظر) ٢(

  .١/٣٠٦، )طبعة عالم الكتب(؛ البهوتي، کشاف القناع ١/١٤٨شرح المنتهی ، 
  .٢/٥٢ابن قدامة، المغني، ) ٣(
  .٤/٣٩٦ط، ابن المنذر، األوس) ٤(
  .٤١، )هـ١٤٢٥دار المسلم للنشر والتوزيع، (فؤاد عبد المنعم أحمد : ابن المنذر، اإلجماع، تحقيق) ٥(
 -هـ ١٤١٦، ٣دار الكتاب العربي، ط: بيروت(محمد المعتصم باهللا البغدادي : ابن القيم، مدارج السالكين، تحقيق) ٦(

  .٢/٢٨٣، )م١٩٩٦



 

 )٤٠٨٥(

 ألنه قد زال عقله في تلك الحال والـذي           المغمى عليه أثناء اإلغماء ليس بمكلف      :الثاني
  . ال عقل له كالمجنون ال يجب عليه القضاء اتفاقاً

  .، وعلى تقدير ثبوته يحمل على االحتياط)١( أثر عمار بن ياسر إسناده ضعيف:الثالث
وال مخالف له، وهو يـرجح مـا        .   صحيح  - رضي اهللا عنهما   - أثر ابن عمر     :الرابع

ن المغمى عليه ال يقضي سواء كان اإلغماء أكثر من يوم وليلـة   ذهب إليه أكثر الفقهاء أ    
  . أو أقل

وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم وجوب قضاء الصالة على المغمى عليه إذا طالـت مـدة                
إذا أغمي على إنسان لمدة شهر ولم يـصل طـوال           : (إغمائه، وذلك على السؤال التالي    

  .الفائتة؟وأفاق بعده فكيف يعيد الصلوات . هذه الفترة
ال يقض ما تركه من الصلوات في هذه المدة، ألنه في حكم المجنون والحال مـا            : فقالت

  )٢(.)ذكر والمجنون مرفوع عنه القلم
والخالصة أن الذي يترجح للباحثة هو التفريق بين المسألتين؛ لما سبق من أدلة تـرجح               

ة على إلزامه باإلتيـان     فيها عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، وأما السكران فاألدل         
بالصالة التي تفوته في حال السكر ظاهرة في المراد فالصواب صحة التفريق لقوة مـا               

  .بني عليه من أدلة وتعليالت وجيهة 

                                         
وإنما : "قال البيهقي". ديث عمار ليس بثابت، ولو ثبت فإنه محمول على االستحبابح:"-رحمه اهللا - قال الشافعي ) ١(

إسماعيل بن : أنه ليس بثابت، ألن راويه يزيد مولى عمار وهو مجهول، والراوي عنه: قال الشافعي في حديث عمار
  .٢/٢٢١فة السنن واآلثار ، البيهقي، معر..." . عبد الرحمن السدي، كان يحيى بن معين يضعفه، ولم يحتج به البخاري

، والفتوى بتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز ٦/١٩، ٩٤٤٠فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، رقم الفتوي) ٢(
  . وعبد الرزاق عفيفي وعبد اهللا بن غديان رحمهم اهللا



– 

  )٤٠٨٦(

  المبحث الثاني
  الفروق الفقهية في اآلذان

الفرق بين الفجر يشرع فيـه األذان قبـل وقتـه دون غيرهـا مـن            : المسألة األولى 
  .الصلوات

  :لبهوتيرأي ا
األذان لهـا   ) إال الفجر، فيبـاح   ... قبل دخول الوقت    (األذان  ) يصح وال: (قال البهوتي 

وألن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب        ) بعد نصف الليل ألن معظمه قد ذهب      (
  .)١ (والنائم فاستحب تقديم أذانه، حتى يتهيئوا لها، فيدركوا فضيلة أول الوقت

  :بيان الفرق
شرع األذان للصلوات الخمس المفروضة في أول وقتها وال يجوز تقديمـه علـى    ي: أوالً
  . )٢(ذلك 
  . )٣(يؤذن لصالة الفجر قبل وقتها خالفاً لبقية الصلوات :ثانياً

                                         
  .٢٤٣ – ١/٢٤٢، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ١(
 ؛ ابن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه ١/٢٧٧ابن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا، : نظري) ٢(

وليد بن عبد :  المسمى إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي، عني به- ؛ ابن المقري، اإلرشاد٥٨، ٢٠٣عبد اهللا، م
؛ ١/٢١٦؛ ابن قدامة، الكافي، ١/٣٢٨البنا، المقنع، ؛ ابن ٥١، ) م٢٠١٣ - هـ١٤٣٤دار المنهاج،(الرحمن الربيعي 

؛ ابن ١/٣٨؛ ابن تيمية، المحرر ، ١/١٨٩ ،  في شرح مختصر الخرقي؛ الضرير، الواضح ٢/٦٢ابن قدامة، المغني، 
؛ ابن تميم، ١٥، )ت.، د٢منشورات المؤسسة السيعيدية، ط: الرياض(الجوزي، المذهب األحمد في مذهب اإلمام أحمد 

؛ ابن تيمية، شرح العمدة، ١/٣٢٨؛ التنوخي، الممتع، ٣/٨٨؛ ابن قدامة، الشرح الكبير،٢/٥٠ابن تميم، مختصر 
؛ ١/٢٨٦؛ ابن مفلح، المبدع، ١/٥٠٨؛ الزركشي، شرح الزركشي، ٢/٢٠؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ٢/١١٣

مكة (وضيح األحكام من بلوغ المرام ؛ البسام، ت١/٥٥٨؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ١/٤٢٠المرداوي، اإلنصاف، 
؛ البهوتي، کشاف ١/٢٧٠؛ البهوتي، شرح المنتهی، ١/٢٧٦، )م٢٠٠٣ - هـ ٥،١٤٢٣مكتبة األسدي، ط: المكرمة
  .٣/١١٧؛ ابن حزم، المحلى، ١/٢٢٥، )طبعة عالم الكتب(القناع 

رواية ابن أبي الفضل صالح ابن حنبل، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل : ؛ وانظر١/٤٢٠المرداوي، اإلنصاف، ) ٣(
؛ ٥٨، ٢٠٣؛ ابن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا، م١/٢٧٧، ٢١٩، م)ط.ت.الدار العلمية، د: الهند(

عمادة البحث العلمي : الميدنة المنورة(مجموعة من الباحثين : الكوسج، مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه، تحقيق
معاذ طارق بن : ؛ أبي داود، مسائل اإلمام أحمد، تحقيق٢/٤٩١، ١٧٠، م)م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥بالجامعة اإلسالمية، 
؛ العكبري، ٥١؛ ابن المقري، اإلرشاد ، ٤٢، ١٨٥، م)م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠مكتبة ابن تيمية، (عوض اهللا بن محمد 

ممكة : مكة المكرمة(يش عبد الملك بن ده: رؤوس المسائل الخالفية على مذهب أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل، تحقيق
= ؛ ابن قدامة، الكافي،٢/٥٥ستوعب، ؛ السامري، الم١/٣٢٨؛ ابن البنا، المقنع، ١/١٦٠، )هـ١٤٢٨األسدي، 



 

 )٤٠٨٧(

  :سبب الفرق
ولو لـم   ) ١(» يؤذن ابن أم مكتوم    ىالً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حت     إن بال «حديث  : أوالً

ولم يرد مثل ذلك في بقية الصلوات، فبقيت        .  عن ذلك  - سلم صلى اهللا عليه و   -يجز لنهاه 
  . على مقتضى الدليل من أن األذان إعالم بالوقت، فال يجوز تقديمه عليه

إن صالة الفجر يدخل وقتها، والناس نيام، وفيهم الجنب، فـاحتيج إلـى التقـديم؛               : ثانياً
  )٢(. ليتأهب المصلون، بخالف بقية الصلوات 

  ). اشتراط دخول الوقت لألذان في غير صالة الفجر(:  األولى أدلة المسألة-أ
يؤذن لصالة إال بعد دخول وقتها ما عدا صـالة الفجـر بمـا     على أنه ال   استدل العلماء 

  :يلي
صـلى  – ، وفيه قول النبـي  - رضي اهللا عنه-حديث مالك بن الحويرث    : الدليل األول 

  )٣ (»أحدكم ثم ليؤمكم أكبركمإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم «:-اهللا عليه و سلم
 أمر باألذان للـصالة إذاحـضرت، وال        - صلى اهللا عليه و سلم     -أنه: ووجه االستدالل 

  .)٤(تحضر إال بدخول الوقت 

                                                                                                     
؛ ابن تيمية، المحرر ، ١/١٨٩، في شرح مختصر الخرقي؛ الضرير، الواضح ٢/٦٦؛ ابن قدامة، المغني،١/٢١٦=
؛ ٣/٨٩؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢/٥٠يم، مختصر ابن تميم، ؛ ابن تم١٥؛ ابن الجوزي، المذهب األحمد ، ١/٣٨

أبي : ؛ ابن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق٢/١١٣؛ ابن تيمية، شرح العمدة ، ١/٣٢٨التنوخي، الممتع، 
؛ ٢/٢٠؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ٤/١٨٨، )هـ١٤٢٣دارابن الجوزي، : الدمام(عبيدة مشهور حسن آل سلمان 

؛ البسام، ١/٥٥٨؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ١/٢٨٦؛ ابن مفلح، المبدع، ١/٥٠٨الزركشي، شرح الزركشي، 
  .١/٢٢٥، )طبعة عالم الكتب(؛ البهوتي، کشاف القناع ١/٢٧٠؛ البهوتي، شرح المنتهی، ١/٢٧٦توضيح األحكام ، 

، ۲۱۷، ح) ط.ت.دار طوق النجاة، د(اصر الناصر محمد زهير بن ن:  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، تحقيق)١(
محمد فؤاد عبد الباقي : ؛ و مسلم ، صحیح مسلم، تحقيق١/١٢٧کتاب األذان، باب أذان األعمى إذا كان له من يخبره، 

،کتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع ١٠٩٢، ح)ط.ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(
  . ٢/٧٦٨الفجر، 

؛ السامري، الفروق على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ١٦٣، إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائل ، الزريراني) ٢(
المدني، الفروق الفقهية : ؛ وانظر١٩٢-١/١٩١، )هـ١٤١٨دار الصميعي، (محمد بن إبراهيم بن محمد اليحي : تحقيق

؛ ابن ٤٣٩-٤٣٨هية بين المسائل الفرعية في الطهارة والصالة ، ؛ السهلي، الفروق الفق٤٦٠-١/٤٥٨عند ابن القيم ، 
  .٢/٧٤عثيمين، الشرح الممتع، 

، كتاب ٦٧٤؛ ومسلم، ح١/١٢٨، كتاب األذان، باب األذان لمسافرين إذا كانوا جماعة، ٦٣١أخرجه البخاري، ح) ٣(
  .١/٤٦٥المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة، 

  .٢/٧٣؛ ابن عثيمين، الشرح الممتع، ١/٥٠٨شرح الزركشي، الزركشي، :  ينظر)٤(



– 

  )٤٠٨٨(

كـان بـالل يـؤذن إذا       : ( أنه قال  - رضي اهللا عنه     -عن جابر بن سمرة   :الدليل الثاني 
 فإذا خرج أقام الـصالة  - صلى اهللا عليه و سلم– فال يقيم حتى يخرج النبي    )١(دحضت  
  .)٢() حين يراه

أن يكـون   - صلى اهللا عليـه و سـلم         –هذا كان حال األذان في عهده       : وجه االستدالل 
  . األذان إذا دخل وقت الصالة، ال قبله

 األصل عدم األذان قبل الوقت، جاء في الفجر ما يدل علـى مـشروعية               :الدليل الثالث 
  )٣(. ا من الصلوات فبقيت على مقتضى األصلاألذان قبل الوقت، ولم يرد في غيره

يكـون إال    األذان إعالم بدخول وقت الصالة؛ واإلعالم بدخول الشيء ال        : الدليل الرابع 
  .)٤(بعد دخوله فلو جاز قبل الوقت لذهب المقصود منه 

اآلذان معتبر للصالة فالبد من حصوله في وقتها كسائر أسبابها مـن             (:الدليل الخامس 
ألركان فإن الشرط وإن جاز فعله قبل الوقت فالبد من بقائه حكماً إلى آخـر               الشرائط وا 

  .)٥ ()الصالة واآلذان ال يبقى
  .)٦( نقل اإلجماع على ذلك جمع من أهل العلم :الدليل السادس

أن األذان ال يشرع قبل الوقت إال في صالة الفجر مع الخالف هل يكتفى به               : والحاصل
  أم ال ؟

                                         
النهاية ابن األثير، : ينظر. زالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب، كأنها دحضت أي زلقت:  دحضت الشمس أي )١(

  .٢/١٠٤،  في غريب الحديث واألثر
  .١/٤٢٣، کتاب الصالة، بابك متى يقوم الناس للصالة، ٦٠٦ أخرجه مسلم، ح)٢(
؛ المدني، الفروق ١٦٣، إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائل، الزريراني؛ ١/١٩٢السامري، الفروق، :  ينظر)٣(

  .١/٤٦٢الفقهية عند ابن القيم ، 
؛ التنوخي، الممتع، ٣/٨٨؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢/٦٢؛ ابن قدامة، المغني، ١/٣٢٨ابن البنا، المقنع، :  ينظر)٤(
؛ ١/٥٠٨؛ الزركشي، شرح الزركشي، ٢/١١٣؛ ابن تيمية، شرح العمدة، ٢/٧٤ الشرح الممتع، ؛ ابن عثيمين،١/٣٢٨

؛ البهوتي، کشاف ١/٢٧٠؛ البهوتي، شرح المنتهی، ١/٥٥٨؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ١/٢٨٦ابن مفلح، المبدع، 
  .١/٢٢٥، )طبعة عالم الكتب(القناع 

  .٢/١١٣ ابن تيمية، شرح العمدة، )٥(
؛ الضرير، ٢/٦٢؛ ابن قدامة، المغني، ٤٢؛ ابن المنذر، اإلجماع، ٣٠-٣/٢٩ابن المنذر، األوسط ، : ينظر) ٦(

  .٣/٩٨، ؛ النووي، المجموع٣/٨٨؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ١/١٨٩ ، في شرح مختصر الخرقيالواضح 



 

 )٤٠٨٩(

  )األذان قبل الوقت لصالة الفجر: ( الثانية أدلة المسألة-ب
  : استدل أهل العلم على مشروعية األذان الفجر قبل دخول وقتها باألدلة التالية

 صلى اهللا عليه و     -أن النبي    : -رضي اهللا عنهما  -عن عائشة وابن عمر     : الدليل األول 
) ٣ (») ٢(م مكتـوم    يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابـن أ        ) ١(إن بالال   «:  قال -سلم

  .) ٤(» فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر«وفي رواية 
الحديث واضح في أن بالال كان يؤذن بليل قبل دخول الوقت وكان ابن             : وجه االستدالل 

أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر، فدل على مشروعية األذان للفجر من الليل، وهو نص               
  )٥(. كان عادته المستمرة في الموضوع، كما أن فيه ما يشعر بأن ذلك 

                                         
ولى أبي بكر من السابقين األولين بالل بن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه أبو عبد اهللا سابق الحبشة م) ١(

ابن حجر، . وشهد بدرا والمشاهد مات بالشام سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة وقيل سنة عشرين وله بضع وستون سنة
، ۷۸۷، رقم )ط.ت.الرياض، دار العاصمة، د(أبو األشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني : تقريب التهذيب، تحقيق

 - هـ ١٤١٩دار الوطن للنشر، : الرياض(عادل بن يوسف العزازي : ابة، تحقيق؛ أبي نعيم، معرفة الصح١٧٩
  .١/٣٧٣ ،) م١٩٩٨

 عمرو بن زائدة بن األصم القرشي العامري بن أم مكتوم األعمى الصحابي المشهور قديم اإلسالم ويقال اسمه عبد )٢(
ابن : انظر. ينة مات في آخر خالفة عمر  يستخلفه على المد- صلى اهللا عليه و سلم–اهللا ويقال الحصين كان النبي 

  .٤/۱۹۹۸؛ أبي نعيم، معرفة الصحابة، ٧٣٥، ٥٠٦٦حجر، تقريب التهذيب، رقم 
، کتاب ١٠٩٢؛ مسلم، ح٢/٤٨٢، کتاب األذان، باب أذان األعمى إذا كان له من يخبره، ٦١٧ أخرجه البخاري، ح)٣(

  .٢/٧٦٨ الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر،
 ال يمنعنكم من -صلى اهللا عليه و سلم-، کتاب الصوم، باب قول النبي ١٩١٩و١٩١٨ أخرجها البخاري، ح )٤(

  .٥/٢٦٤رضي اهللا عنهما، -سحوركم أذان بالال، عن ابن عمر وعائشة 
؛ ٣/٨٩لكبير، ؛ ابن قدامة، الشرح ا٢/٦٢؛ ابن قدامة، المغني، ١/١٦٠العكبري، رؤوس المسائل الخالفية، :  انظر)٥(

؛ المغربي، البدر التمام ١/٥٥٩؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ١/١٨٩، في شرح مختصر الخرقيالضرير، الواضح 
، )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥دار الوفاء، : المنصورة(محمد شحود خرفان : شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، تحقيق

دار العاصمة، : الرياض(عبد العزيز بن أحمد المشيقح : ام، تحقيق؛  ابن الملقن، اإلعالم بفوائد عمدة األحك١/٤٠٥
محمد صبحي حسن : ؛  الصنعاني، سبل السالم الموصلة إلي بلوغ المرام، تحقيق٢/٤٥٥، )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
أبو : ؛ العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، أكمله ابنه٢/٥٩، )هـ١٤٢١، ٢دار ابن الجوزي، ط: الدمام(حالق 

؛ ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح ٢/٢٠٥، )ط.ت.الطبعة المصرية القديمة، د(عة أحمد بن عبد الرحيم زر
؛ ٢/٤١٣،٤٢٩، )م٢٠٠٥ - هـ١٤٣٦دار طيبة، : الرياض(أبو قتيبة نظر بن محمد الفاريابي : البخاري، تحقيق

:  القاهرة-دار ابن القيم : الرياض( بو معاذ طارق بن عوض اهللا: الشوكاني، نيل األوطار شرح منتقي األخبار، تحقيق
  .١/٥٢٨؛ البسام، توضيح األحكام ، ٢/٣٣٩،  )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦دار ابن عفان ، 



– 

  )٤٠٩٠(

صـلى اهللا عليـه و   --عن النبي   )١( - رضي اهللا عنه     –عن ابن مسعود    : الدليل الثاني 
أو - أذان بالل من سحوره فإنه يـؤذن         -أو أحدا منكم    -ال يمنعن أحدكم    «:  قال -.سلم

  . )٢(»  بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم-ينادي
ان قبل طلوع الفجر في وقت ال يمنع فيـه مریـد     الحديث فيه إثبات أذ   : وجه االستدالل 

  .الصوم من األكل
 بأن هذا األذان لم يكن لصالة الفجر، وإنما الغرض منه كما هو ظاهر من               :ونوقش هذا 

للصالة بالطهـارة  (نص الحديث إلعالم القائم المصلي بقرب الفجر، وإليقاظ النائم ليتهيأ  
وليدرك الوتر إن لم يكن أوتـر، أو يـدرك          ؛ ليدرك الفجر مع الجماعة في أول وقتها؛         

  .)٣() بعض التهجد قبل طلوع الفجر، وربما تسحر المريد للصيام حينئذ
 -قـال رسـول اهللا   :  قـال - رضي اهللا عنه– )٤(وعن سمرة بن جندب    : الدليل الثالث 

ال يغرنكم من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق المـستطيل          «:-صلى اهللا عليه وسلم     
  .)٥ (»تى يستطير هكذا يعني معترضاًهكذا ح

 الحديث داللته على أن بالال كان يـؤذن قبـل الفجـر واضـحة  وهـو                  :وجه الداللة 
  )٦ (.المقصود

                                         
 عبد اهللا بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين األولين ومن كبار العلماء من الصحابة )١(

ابن حجر، تقريب التهذيب، رقم . هـ أو في التي بعدها بالمدينة٣٢ مناقبه جمة، أمره عمر على الكوفة ومات سنة
  .٤/١٧٦٥؛ أبي نعيم، معرفة الصحابة، ٤٥٤، ٣٦٣٧

، کتاب الصيام، باب ١٠٩٣؛ ومسلم، ح٢/٤٣٥، کتاب األذان، باب األذان قبل الفجر، ٩٢١أخرجه البخاري، ح) ٢(
  .٢/٧٨٦بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، 

دار ابن الجوزي، : الدمام(أبو معاذ طارق بن عوض اهللا       : ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق        )٣(
محمد : ؛  الطحاوي، شرح معاني اآلثار، تحقيق٣/١١٧،١١٩ابن حزم، المحلی،  : ؛ وانظر ٣/٥١٧،  )هـ١٤٢٢،  ٢ط

؛ ٢٠٧-٢/٢٠٦اقي، طرح التثريـب،  ؛ العر١/١٣٩، )هـ١٤١٤عالم الكتب، (زهري النجار و محمد سيد جاد الحق   
  . ٢/٣٣٩؛  الشوكاني، نيل األوطار، ٢/٥٩؛ الصنعاني، سبل السالم ، ٢/٤٣٦ابن حجر، فتح الباري ، 

ابن . هـ٥٨ سمرة بن جندب بن هالل الفزاري حليف األنصار صحابي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة )٤(
  .٣/١٤١٥ معرفة الصحابة، ؛ أبي نعيم،٤١٦، ٢٦٤٥حجر، تقريب التهذيب، رقم

  .٢/٧٦٩، کتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، ١٠٩٤ أخرجه مسلم، ح)٥(
المكتب اإلسالمي، : بيروت-دمشق(شعيب األرنؤوط و محمد زهير الشاويش، : البغوي، شرح السنة، تحقيق: انظر) ٦(

  .٢/٣٠٠، )م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣



 

 )٤٠٩١(

إنما اختص الفجر بذلك ألنه وقت النوم لينتبه الناس ويتـأهبوا للخـروج      (:الدليل الرابع 
  .)١ ()إلى الصالة وليس ذلك في غيرها

  : الحاصل
ل فإن الفرق بين المسألتين صحيح لصحة األدلة التـي بنـي عليهـا،              وعلى كل األحوا  

   . - واهللا أعلم -ولثبوت األذان للفجر قبل الوقت ثبوتاً ال شك فيه 

                                         
؛ التنوخي، الممتع، ٣/٩١؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ١/٢١٦؛ ابن قدامة، الكافي، ٢/٦٢غني، ابن قدامة، الم) ١(
؛  ابن البهاء، فتح ١/٢٨٦؛  المبدع، ١/٥٠٨؛ الزركشي، شرح الزركشي، ٢/١١٣؛ ابن تيمية، شرح العمدة، ١/٣٢٨

؛ ابن ١/٢٢٥، )طبعة عالم الكتب(؛ البهوتي، کشاف القناع ١/٢٧٠؛ البهوتي، شرح المنتهی، ١/٥٥٨الملك العزيز، 
  .٢/٢٠٧؛ العراقي، طرح التثريب، ٢/٤٥٥الملقن، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، 



– 

  )٤٠٩٢(

  المبحث الثالث
  الفروق الفقهية في شروط الصالة

  .الفرق بين الفجر األول والفجر الثاني صفةً وحكماً: المسألة األولى
  :رأي البهوتي

: ويقال لـه  ) البياض المعترض في المشرق، وال ظلمة بعده      : (الفجر الثاني : تيقال البهو 
الفجر الكاذب وهـو مـستطيل بـال اعتـراض،          : الفجرالصادق، والفجر األول يقال له    

الـذئب قـال محمـد بـن        : ذنب السرحان أي  : أزرق، له شعاع ثم يظلم، ولدقته يسمى      
  )١(.ليل ولكن تستره أشجار جنات عدنالفجر يطلع ب:  سمعت أبا عبد اهللا يقول: حسنويه

  :بيان الفرق
ذكر أهل العلم فروقاً بين الفجر الصادق،  والفجر الكاذب؛ وذلك لما يترتب على معرفة               
الفجر الصادق من أحكام شرعية يبدأ بعضها بطلوعه، وينتهي بعضها به، وإن معرفـة              

  . بادات المترتبة عليهالفجر الثاني في غاية األهمية؛ لما يترتب عليها من صحة الع
  :والفروق بين الفجرين جاءت في السنة النبوية، وهي

ممتد طـوالً مـن الـشرق إلـى     :  أن الفجر األول ممتد ال معترض، أي    : الفرق األول 
  . المغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب

يظلـم،  يكون هذا النور لمـدة قـصيرة ثـم     :  أن الفجر األول يظلم، أي    : الفرق الثاني 
  . والفجر الثاني ال يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة 

 أن الفجر الثاني متصلب األفق، ليس بينه وبين األفـق ظلمـة، والفجـر            :الفرق الثالث 
  . وهذه الفروق في صفة الفجر. األول منقطع عن األفق، بينه وبين األفق ظلمة

 شيء من األمور الـشرعية  وأما الفرق بينهما في الحكم فإن الفجر األول ال يترتب عليه        
  .أبدا، ال إمساك في صوم، وال حل صالة فجر، فاألحكام مرتبة على الفجر الثاني

                                         
  .١/٢٥٥، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ١(



 

 )٤٠٩٣(

  :سبب الفرق
  : الدليل األول

 -سـلم  صلى اهللا عليه و    -قا لرسول اهللا    :  قال - رضي اهللا عنه   -عن سمرة بن جندب     
تى يستطير هكـذا    اليغرنكم من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق المستطيل هكذا ح          «

  .)١(» وحكاه حماد بیدیه قال يعني معترضا
﴿ حتَّٰى يتَبـين  : لما نزلت:  ، قال    - رضي اهللا عنه   - عن عدي بن حاتم      :الدليل الثاني 

 عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبـيض،  )٢(لَكُم الْخَيطُ الَْأبيض ِمن الْخَيِط الَْأسوِد ﴾     
ي، فجعلت أنظر في الليل، فال يستبين لي، فغدوت علی رسول اهللا            فجعلتهما تحت وسادت  

إنمـا ذلـك سـواد الليـل وبيـاض       «:   فذكرت له ذلك فقال     - صلى اهللا عليه و سلم     -
  .)٣(»النهار

 صـلى اهللا عليـه      -أن رسـول اهللا     :  قال - رضي اهللا عنه   -عن بالل   : الدليل الثالث 
  .)٤(»ومد يديه عرضا.  هكذاال تؤذن حتي يستبين لك الفجر«  قال له -سلمو

                                         
  . سبق تخريجه)١(
  .١٨٧:  سورة البقرة، اآلية)٢(
﴿ وكُلُوا واشْربوا حتَّٰى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الَْأبيض : تعالى، کتاب الصوم، باب قول اهللا ١٩١٦ أخرجه البخاري، ح)٣(

، کتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع ۱۰۹۰؛ ومسلم، ح٣/٢٨، ِمن الْخَيِط الَْأسوِد ِمن الْفَجِر﴾
  .٢/٧٦٦الفجر، 

، )ط.ت.المكتبة العصرية، د: بيروت(حيي الدين عبد الحمي أخرجه أبو داود، سنن أبي داود ، تحقيق محمد م) ٤(
؛ البيهقي، معرفة ١/١٤٧، کتاب الصالة، باب األذان قبل دخول الوقت، والبيهقي في الخالفيات مختصره، ٥٣٤ح

، و بذلك أعله البيهقي، )شداد مولی عیاط لم يدرك بالال( ، وقال ٢/٢٤٠وضعفه أبو داود، . ٢/٢١٤السنن واآلثار ، 
وقد روي من أوجه أخر ضعيفة، وتمثل ذلك ال يترك ما تقدم من األخبار : (ثم قال  ،٢/٢١٤معرفة السنن واآلثار، 

الحسين آيت : ، وزاد ابن القطان ، بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، تحقيق)الصحيحة، مع عمل أهل الحرمین
، "د مجهول ال يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنهأن شدا" ٣/٤٧، )م١٩٩٧-هـ١٤١٨دار طيبة، : الرياض(سعيد 
دار الوطن، : الرياض(مصطفى أبوالغيط عبد الحي عجيب : الذهبي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: وانظر
، الزيلعي، نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي، ٢/٧١، )م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 -هـ ١٤١٨دار القبلة للثقافة اإلسالمية، :  جدة-مؤسسة الريان للطباعة والنشر : بيروت(محمد عوامة : تحقيق
دار الكتب العلمية، : بيروت(؛ ابن حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٢٨٤-١/٢٨٣، )م١٩٩٧
  .١/٤٥٧، )م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩



– 

  )٤٠٩٤(

  .الفرق بين عورة األمة وعورة الحرة في الصالة: المسألة الثانية
  :رأي البهوتي
وكذا أم ولد ومعتق بعـضها،      (،    )األمة ما بين السرة والركبة    (عورة  ) و: (قال البهوتي 

، والحرة البالغة كلها عورة فـي الـصالة،         ) ومدبرة، ومكاتبة، ومعلق عتقها على صفة     
  .)١() حتى ظفرها وشعرها

  :بيان الفرق
 الحرة البالغة عورة، ويجب عليها أن تستر جميع بدنها فـي الـصالة إال وجههـا           :أوالً

  . )٢(المذهب وجوب سترهما : باالتفاق، وفي الكفين روايتان
  )٣(.  األمة عورتها مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا هو المذهب:ثانياً

                                         
  .٢٦٦ -٢٦٥/ ١، )كتب العلميةطبعة دار ال( البهوتي، كشاف القناع )١(
؛ ابن هانئ، مسائل ٦٠، ٢٨١و٢٨٠؛  أبي داود، مسائل اإلمام أحمد ، م٢/١٦٠ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٢(

دار التأصيل، - دار المودة: المنصورة(أبو األشبال أحمد بن سالم المصري : اإلمام أحمد ابن حنبل، أعده للنشر
؛ الكوسج، مسائل اإلمام أحمد ٦٣، ٢٢بل، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا، م؛ ابن حن٦٧، ٢٨٢، م)ط.ت.د

؛ أبو الخطاب، الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل ٢/٤٦٤، ١٥١وإسحاق بن راهويه ، م
، )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥زيع، مؤسسة غراس للنشر والتو( ماهر ياسين الفحل -عبد اللطيف هميم : الشيباني، تحقيق

؛ المقدسي، العدة ٣٢٨- ٣٢٦؛ ابن قدامة، المغني، ١/٢٤٢؛ ابن قدامة، الكافي، ٢/٧٤؛ السامري، المستوعب، ١/٧٦
؛ ابن ١/٦٠، )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦دار الكتب العلمية، : بيروت(صالح بن محمد عويضة : شرح العمدة ، تحقيق

؛ ابن قدامة، الشرح ١/٦٩؛  ابن تميم، مختصر ابن تميم، ١٦األحمد ، ؛ ابن الجوزي، المذهب ١/٤٢تيمية، المحرر ، 
؛ ٢/٣٥؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ٢/٢٦٤؛ ابن تيمية، شرح العمدة، ١/٣٥٥؛ التنوخي، الممتع، ٣/٢٠٦الكبير، 

قيح ؛ المرداوي، التن١/٤٥٢؛ المرداوي، اإلنصاف، ١/٣١٦؛ ابن مفلح، المبدع، ١/٦٢٠الزركشي، شرح الزركشي، 
 - هـ ١٤٢٥مكتبة الرشد، : الرياض(ناصر بن سعود بن عبد اهللا السالمة : المشبع في تحرير أحكام المقنع، تحقيق

مكتب البحوث والدراسات : ؛ الشافعي، اإلقناع ، تحقيق٦٣٠-١/٦٢٩؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ٨٠، )م٢٠٠٤
؛ الرحيباني، مطالب أولي ١/٢٤٧، )طبعة عالم الكتب(ناع ؛ البهوتي، کشاف الق١١/٨٨، )ط.ت.دارالفكر، د: بيروت(

  .١/٣٣٠، )م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢المكتب اإلسالمي، ط(النهی في شرح غاية المنتهى، 
؛ ٢/٧٥؛ السامري، المستوعب، ١/٧٦؛ أبو الخطاب، الهداية، ١٥٧-٢/١٥٦ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٣(

؛ ابن الجوزي، المذهب األحمد ، ١/٤٣؛ ابن تيمية، المحرر ، ٢/٣٣٢مة، المغني، ؛ ابن قدا١/٢٤٣ابن قدامة، الكافي، 
؛  ابن مفلح، ١/٣٥٦؛ التنوخي، الممتع، ٣/٢٠٤؛ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢/٦٨؛ ابن تميم، مختصر ابن تميم، ١٦

؛ ١/٤٤٩ اإلنصاف، ؛ المرداوي،١/٣١٦؛ ابن مفلح، المبدع، ٦٢٢؛ الزركشي، شرح الزركشي، ٢/٣٦كتاب الفروع ، 
، )طبعة عالم الكتب(؛ البهوتي، کشاف القناع ١/٨٧؛ الشافعي، اإلقناع ، ١/٦٢٨ابن البهاء، فتح الملك العزيز، 

  .١/٣٢٩؛ الرحيباني، مطالب أولي النهی ، ١/٢٤٧



 

 )٤٠٩٥(

  : وجه الفرق
  . - رضي اهللا عنه- حديث مرفوع، وأثر موقوف على عمر:األول
 فرق بينهما إظهاراً لشرف الحرة وقطعاً لتـشبه األمـة بهـا، ولهـذا ألحقـت                 :الثاني

  )١(.بالرجل
  : سبب الفرق

  )عورة الحرة في الصالة: ( أدلة المسألة األولى-أ
  )٢( ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها ﴾﴿ ولَا يبِدين ِزينَتَهن:  قوله تعالى :الدليل األول

 فدل على عـدم  )٣( أن ابن مسعود فسر الزينة المستثناة بالثياب الظاهرة       :وجه االستدالل 
  . جواز إبداء الكفين وأنهما من الزينة التي يجب سترهما

 بأنه محمول على عدم جواز کشفهما في باب النظر، فال داللة فيه علـى               :ويناقش هذا 
  )٤(.  تالزم بين ما يجب ستره في الصالة، وما يجب ستره خارجهاالمراد؛ ألنه ال
  .)٥(» ..المرأة عورة « مرفوعاً - رضي اهللا عنه - عن ابن مسعود :الدليل الثاني

                                         
  .١/٦٢٧ابن البهاء، فتح الملك العزيز، : انظر ) ١(
  .٣١:سورة النور، اآلية) ٢(
؛ الشنقيطي، ٦/٤٥؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢٥٨-١٧/٢٥٦الطبري، جامع البيان، : بن مسعودانظر في تفسير ا) ٣(

  .٦/٢١٥، )ط.ت.دار عالم الفوائد، د(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
، )هـ١٤٠٤لهالل، دار ا: الرياض(بكر بن عبد اهللا أبو زيد : اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية، تحقيق: انظر) ٤(
٢/٣٦٠.  
: القاهرة(أحمد محمد  شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي و إبراهيم عطوة عوض : أخرجه الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق) ٥(

 ، باب كراهية الدخول على المغيبات، ١١٧٣، ح) م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، ٢مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، ط
 - هـ١٤٠٠المكتب اإلسالمي : بيروت(محمد مصطفى األعظمي : يمة، تحقيق؛ وابن خزيمة، صحیح ابن خز٣/٤٦٨

؛ ابن حبان، صحیح ابن حبان ٣/٩٣، کتاب الصالة، باب اختيار صالة المرأة في بيتها إن صح الخبر، ١٦٨٥، ح)م۱۹۸۰
تاب الحظر ، ک٥٥٩٩، ح)م۱۹۹۳ -هـ١٤٠٠، ٢مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(شعيب األرنؤوط : بترتیب ابن بلبان، تحقيق

، ٢مكتبة العلوم والحكم، ط: الموصل(حمدي عبد المجيد السلفي : ؛ والطبراني، المعجم الكبير، تحقيق١٢/٤١٣واإلباحة، 
هذا حديث حسن : (؛ قال الترمذي٨/١٠١، ٨٠٩٦؛ ابن المنذر، األوسط، ح١٠/١٠٨، ١٠١١٥، ح)م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤

زهير : باني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، إشرافوصححه ابن حبان، وابن خزيمة ، األل) صحيح غريب
الزيلعي، نصب الراية، : ؛ وانظر٣٠٣، ٢٧٣، ح) م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥، ٢المكتب اإلسالمي، ط: بيروت(الشاويش 

دار : بيروت(السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني : ؛ ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق٢٩٩-١/٢٩٨
: العراقي وابن حجر ، تحقیق: ؛ الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بتحرير الحافظين الجليلين١/١٢٣، )ط.ت.المعرفة، د

  .٢/١٥٦، )م١٩٩٤ -هـ١٤١٤دار الفكر، : بيروت(عبد اهللا بن محمد الدرویش 



– 

  )٤٠٩٦(

 كون المرأة عورة يقتضي وجوب سترها، وهذا يعـم حـال الـصالة              :وجه االستدالل 
 .)١(وغيرها، إال الوجه فهو مستثنى باإلجماع 

أتصلي المـرأة   : - صلى اهللا عليه و سلم - عن أم سلمة، أنها سألت النبي      :الثالدليل الث 
  .)٢(» الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميهاإذا كان«: في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال

 اشترط لجواز الصالة فـي الـدرع     - صلى اهللا عليه و سلم     – أن النبي    :وجه االستدالل 
دمين، فدل على وجوب ستر القدمين، وأن الـصالة         والخمار أن يكونه ساتراً لظهور الق     

  . ال تصح مع كشفهما
 وفـي  -رضي اهللا عنها   - بأن الحديث ضعيف؛ ألنه موقوف على أم سلمة          :نوقش هذا 

 .إسناده عبد الرحمن بن عبد اهللا، وهو ضعيف
 صلى اهللا عليـه و      –إن النبي :   عنها قالت   - رضي اهللا    - حديث عائشة    :الدليل الرابع 

  .)٣(» ال يقبل اهللا صالة حائض إال بخمار« : قال -سلم
                                         

؛ وابن ٥/٦٩ابن المنذر، األوسط، : همنقل اإلجماع على جواز کشف المرأة وجهها في الصالة عدد من العلماء، من) ١(
؛  ابن تيمية، ٢٦٨- ٢٦٥؛ وابن تيمية، شرح العمدة، ٢/٣٢٦؛ و ابن قدامة، المغني، ٦/٣٦٤عبد البر في التمهيد، 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : المدينة المنورة(عبد الرحمن محمد قاسم : مجموع الفتاوی، تحقيق
  .٢٢/١١٤، )م١٩٩٥-هـ١٤١٦

- ه١٤١٧دار الحرمين : القاهرة(مقبل بن هادي الوادعي: أخرجه الحاكم ، المستدرك على الصحيحين، تحقيق) ٢(
؛ والدارقطني، ١/١٧٣باب في كم تصلي المرأة، : ، کتاب الصالة٦٤٠؛ أبو داود، ح١/٣٦٨، ٩١٥، ح)م۱۹۹۷

 ، السنن الكبرى؛ البيهقي، ٤١٥-٢/٤١٤، ، کتاب صالة العيدين، باب ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب١٧٨٥ح
صحيح على شرط البخاري، لم يخرجاه، : ؛ قال الحاكم٢/٢٣٢باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، : کتاب الصالة

ابن حجر، : ؛ وانظر١/٢٢٢، )هـ١٤٢٣مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، : الكويت(واأللباني، ضعيف أبي داود 
  .١/٦٦٨التلخيص الحبير ، 

، كتاب ٣٧٥؛ والترمذي، ح٢/٣٤٥، كتاب الصالة، باب المرأة تصلي بغير خمار، ٦٢٧ أخرجه أبو داود، ح)٣(
محمد فؤاد عبد : ؛ و ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق٢/٣٧٧الصالة، باب ما جاء ال تقبل صالة المرأة إال بخمار، 

، كتاب الطهارة، باب حاضت الجارية لم تصل إال ٦٥٥، ح)ط.ت.مطبعة دار إحياء الكتب العربية، د: القاهرة (الباقي 
، ٤٣٧-٢/٤٣٦، كتاب الصالة، في كم تصلى المرأة من الثياب، ٥٢٧، البغوي، شرح السنة ، ح٢١٥-١/٢١٤بخمار، 

؛ ابن حزم، المحلي، ٢/٣٣٠، كتاب الصالة، باب ما تصلى في المرأة من الثياب، ٣٢٥٤، حسنن الكبرىالبيهقي، ال
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أن (، وقال الحاكم )حديث عائشة حسن( عيسي قال أبو. ٣/٢١٩

؛ ١/٢١٤، وشعيب األرنؤوط في تحقيق المسند وصحيح ابن حبان، األلباني، إرواء الغليل، )الخالف فيه على قتادة
 قتادة عن الحسن مرسال، وقد ؛ عن٢/٣٣٠، ٣٢٥٥ ، حسنن الكبرى؛ وعنه البيهقي، ال١/٣٦٩، ٩٢١ورواه الحاكم، ح

علق اإلمام أبو داود الرواية المرسلة بعد الرواية المتصلة وفي هذا إشارة إلي تعارض الوصل واإلرسال وكأنه يعل 
  .١/٢١٤، ١٩٦؛ األلباني، إرواء الغليل، ح١/٦٦٥ابن حجر، التلخيص الحبير ، : وانظر. الرواية الموصولة بالمرسلة



 

 )٤٠٩٧(

 الحديث نص على عدم صحة صالة المـرأة البالغـة إال بخمـار، وأن          :وجه االستدالل 
  )١(.تغطية رأس المرأة البالغة شرط في صحة صالتها

وعلى أية حال فإن وجوب ستر جميع بدن المرأة أمر ال خالف عليه، كما نقـل ذلـك                   
ماعدا الوجه فهو مستثنی باالتفاق، والكفين وظهور القـدمين علـى           ،)٢(جمع من العلماء  

خالف في ذلك بين أهل العلم فال حاجة إلى التطويل فـي االسـتدالل والمناقـشة؛ ألن                 
  . البحث ليس في هذه الجزئيات

  ) عورة األمة المسلمة في الصالة: ( أدلة المسألة الثانية-ب
  :رة واألمة بأدلة من السنة والمعقولاستدل العلماء على التفريق ين عورة الح

  : األدلة من السنة: أوال
 صلى اهللا عليـه و   – أنه لما اصطفى النبي    -رضي اهللا عنه    - حديث أنس    :الدليل األول 

 من سبي خيبر وبني بما في طريق عودته         - رضي اهللا عنها     -  صفية بنت حيي      -سلم
لمؤمنين، أو مـا ملكـت يمينـه؟      إحدى أمهات ا  : فقال المسلمون «:إلى المدينة، قال أنس   

إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبهافهي مما ملكت يمينه، فلمـا        : قالوا
  .)٣(»ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب

 الحديث دال على التفريق بـين األمـة والحـرة فـي الحجـاب؛ ألن      : وجه االستدالل 
  )٤(.لوكة له أم زوجة على الحجابالصحابة علقوا معرفتهم بالتفريق بين كونها مم

                                         
  .٢/٢٢٦رح التثريب، العراقي، ط: انظر) ١(
دار الوعي، :  حلب-دار قتيبة : دمشق(عبد المعطي أمين قلعجي : ابن عبد البر، االستذکار، تحقيق: انظر) ٢(

: بيروت(؛ ابن حزم، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات ٥/٤٣٧،٤٣٨،٤٤٤، )م١٩٩٣-هـ١٤١٤
؛ ٢٢/١١٧، ابن تيمية، مجموع الفتاوی، ٣١٧-٢/٣١٥المغني، ؛ ابن قدامة، ٢٨، )ط.ت.دار الكتب العلمية، د

؛ وذهب ٤٥١-١/٤٤٥، )م۱۹۹۹ -هـ١٤٢٠دار طيبة، : الرياض(البوصي، إجماعات ابن عبد البر في العبادات 
 إلى أن األدلة التي استند إليها من اعتبر ستر العورة من شروط الصالة ال تدل على الشرطية، -رحمه اهللا -الشوكاني 

  .٣٨١-٢/٣٨٠الشوكاني، نيل األوطار ، : انظر. غاية ما تفيده الوجوب فحسببل 
، کتاب النكاح، باب ١٣٦٥؛ ومسلم، ح٩/٣١٨،کتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٤٢١٣أخرجه البخاري، ح) ٣(

  .٢/١٠٤٥فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، 
  .١٥/٣٧٢ابن تيمية، مجموع الفتاوی، : انظر) ٤(



– 

  )٤٠٩٨(

 بأنه يحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن تغطيـة الوجـه،   :ولكن يناقش هـذا  
 صـلى اهللا عليـه و   –وسترها رسول اهللا    «يؤيده ما جاء في رواية أخرى لهذا الحديث         

  .)١(» وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها-سلم 
ى كشف األمة لرأسها وعدم وجوب تغطيتها له فإنما يكون ذلـك  وعلى التسليم بداللته عل 

 .خارج الصالة، وليس فيه أنها تصلي كاشفة لرأسها ألن الدليل يقصر عن هذا الحكم
 صلى اهللا   –إن رسول اهللا    :  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال         :الدليل الثاني 
يره فال ينظر إلى ما دون السرة       إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أج      «:  قال -عليه و سلم    
  .)٢(»وفوق الركبة

 إن السيد ممنوع من النظر إلى ما بين الـسرة والركبـة مـن أمتـه        : ووجه االستدالل 
المزوجة، وهذا يدل على أن ماعدا ذلك ليس من العورة التي يجب عليها سـترها فـي                 

  )٣(.الصالة وفي غيرها
  : ونوقش هذا من وجهين

مراد بالحديث في السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وهي ما            ال( بأن   :الوجه األول 
  .)٤()بين السرة إلى الركبة والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها

عائد إلى األمة، ولـيس إلـى   » ..فال ينظر « أن يكون الضمير في قوله    : الوجه الثاني 
لى مـا بـين الـسرة       وعلى هذا يكون المراد منه في األمة المزوجة عن النظر إ          . السيد

والركبة من سيدها، وعليه فال يكون موضوع الحديث عورة األمة بل عورة الرجـل ،               

                                         
ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، : ؛ وانظر ٨/١٢١الرواية ابن سعد في الطبقات الكبرى،  أخرج هذه ) ١(

؛ األلباني، جلباب المرأة ٣/٣٢٧، )ط.ت.مؤسسة الرسالة، د: بيروت(شعيب األرنؤوط، عبد القادر األرنؤوط : تحقيق
  .٩٤، )م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٣دار السالم للنشر والتوزيع، ط(المسلمة في الكتاب والسنة 

، كتاب الصالة، باب متي يؤمر الغالم بالصالة، ٤٩٥؛ وأبو داود، ح١١/٣٦٩، واللفظ له، ٦٧٥٦ أخرجه أحمد، ح)٢(
، كتاب الصالة، باب األمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها، ٨٨٧؛ الدارقطني، ح١/١٣٣
؛ األلباني، إرواء الغليل، ٢/٣٢٤ كتاب الصالة، باب عورة الرجل، ، ٣٢٣٥، حسنن الكبرى؛ البيهقي، ال١/٤٣٠
١/٢٦٦.  
المكتبة : المدينة المنورة(عبد الرحمن محمد عثمان : أبو الطيب، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحقيق: انظر) ٣(

دار الكتب العلمية، : بيروت(؛  السهارنفوري، بذل المجهود في حل أبي داود ٢/١٦٤، )م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨السلفية، 
  .٣/٣٧٤، )ط.ت.د
  .٧/٩٤البيهقي، السنن الكبرى ، ) ٤(



 

 )٤٠٩٩(

إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فال        « :يؤيد هذا التوجيه أن للحديثرواية أخرى بلفظ        
 .)١(»تنظر األمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة

يء عمـا دلـت عليـه الروايـة         وعلى هذا يدل سائر طرقه وذلك ال ينب       : "قال البيهقي   
  .)٢("األولى

 وعلى هذا فاالختالف في متن الحديث يمنع من االعتماد عليـه فـي تحديـد عـورة                 
فال يتعين أن يكون عائداً إلى الـسيد  ..) فال ينظر  (وأما تذكير الضمير في قوله      )٣(.األمة

 )٤(.األمة: اد بهبل هو عائد إلى لفظ الخادم، والمر
  أنه كان ينهي اإلمـاء  - رضي اهللا عنه – ما روي عن عمر بن الخطاب    :الدليل الثالث 

  .)٥()إنما القناع للحرائر : (عن التقنع وقال
 بأنه خارج عن محل النزاع؛ ألن الكالم إنما هو فيما يجـب علـى األمـة     : نوقش هذا 

اللباس الذي تخرج به من البيـت،       ستره في الصالة، واألثر ال يدل على ذلك، بل على           
  .وال تالزم بين األمرين

من لم يكن رأسه عورة لـم يكـن صـدره عـورة             : ( من المعقول قيل     :الدليل الثالث 
  .)٦()كالرجل

  :الخالصة
  . ال يوجد نص صريح صحيح في التفريق بين عورة الحرة واألمة في الصالة: أوالً

الحرة واألمة في الـصالة وخارجهـا علـى     جماهير العلماء يفرقون بين عورة  :ثانيـاً 
  . اختالف بينهم فيما يحصل به التفريق بينهما

 ما استند إليه في التفريق بين ما يجب على الحرة ستره في الصالة، ومـا يجـب                 :ثالثاً
 صـلى اهللا  –ستره ليس صريحاً في ذلك، سواء في ذلك المرفوع إلى النبـي          على األمة 

   . - رضي اهللا عنه –ى عمر أو الموقوف عل-عليه و سلم 

                                         
  .٢/٣٢٤باب عورة الرجل، وفي معرفة السنن واآلثار، : ، کتاب الصالة٣٢٣٦،٣٢٣٥،٣٢٣٤أخرجه البيهقي، السنن الكبرى ، ح)١(
)٧/١٥٢)٢.  
  .٢/٢٢٧البيهقي، السنن الكبري، : انظر) ٣(
  .٣/٣٤٧؛ السهارنفوري، بذل المجهود، ١٦٥- ٢/١٦٣معبود ، أبو الطيب، عون ال: انظر) ٤(
ابن أبي شيبة، المصنف، : ؛ األثر عن عمر في ذلك ينظر١/٣١٦؛ ابن مفلح، المبدع، ٣/٢٠٥ابن قدامة، الشرح الكبير، : انظر) ٥(
  .٢٧/٢٩٠في توجيهه االستذکار، : ؛ وانظر ٢٢٧- ٢/٢٢٦؛ البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، ١٢٨-٣/١٢٧
  .١/٣١٦؛ ابن مفلح، المبدع، ٢٠٥- ٣/٢٠٤؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ١/٢٣٤ابن قدامة، الكافي، : انظر)٦(



– 

  )٤١٠٠(

 التفريق بين الحرة واألمة في لباسهما خارج الصالة بوجوب إدناء الجالبيب مـن        :رابعاً
، - رضـي اهللا عنـه       –الحرائر دون اإلماء معروف في كالم العلماء منقول عن عمر           

في ذلك صحيحة وإنما تدل على        ...- رضي اهللا عنه     –اآلثار عن عمر  : "قال البيهقي   
  .)١ ("رأسها ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورةأن 

ولكن اإلشكال هل ذلك كاف لجواز صالة األمة المسلمة ساترة ما بين الـسرة والركبـة      
فقط،كما يقوله الفقهاء؟ هذا ما ال يظهر للناظر في الدليل والمدلول عليه، وقد سبق أنـه                

 ال طردا وال عکـسا؛ ألن الـسترة فـي    ليست العورة في الصالة مرتبطة بعورة النظر   
  . الصالة من باب أخذ الزينة زيادة على ستر العورة

  أن عورة األمة كـالحرة حاشـا شـعرها فلـيس     -رحمه اهللا  - نقل عن مالك     :خامساً
  .)٢(بعورة

  :اسة الفرق دراسة فقهية مقارنةرد
  : للعلماء في هذه المسالة قوالن:  المرأة الحرة 

  :القول األول
  . وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهماإال كلها عورة في الصالة مرأة الحرةال

واختاره الصدر الـشهيد    )٤(وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية     )٣(وبه قال جمهور الفقهاء   
يفيد أن ظهـر الكفـين عـورة عنـد           وعند الحنفية ما  )١(من الحنفية، وبه قال الظاهرية    

  ).وكفيها(قوله
                                         

  .٦/٦٤٧أضواء البيان، : ؛ وانظر ٢/٢٢٧البيهقي، السنن الکبری، ) ١(
، ) م١٩٩٤ - هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : بيروت(مالك، المدونة الكبرى، رواية سحنون بن سعيد التنوخي : انظر)٢(
  .٢/٣٧٩؛  الشوكاني، نيل األوطار، ١/١٨٥
؛ ١/٨، )هـ١٤٠٠دار احياء التراث العربي، : بيروت(؛ الشيخ نظام، الفتاوی الهندية ١/٤٠٥الحصفكي، الدر المختار، ) ٣(

 القدير ؛ ابن الهمام، فتح١/٩٦، )هـ١٣١٣المطبعة الكبري األميرية، : القاهرة(الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
، )ط.ت.دار الفكر، د: بيروت(؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/١٨٠، )ط.ت.دار الفكر، د: بيروت(
؛  عليش، ٦٩، )م١٩٦٨دار العلم للماليين، : بيروت(؛  ابن جزي، قوانين االحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ١/٢١٤

؛ الخطيب، مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ ١/١٣٣، )م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الفكر،دار : بيروت(منح الجليل شرح مختصر خليل 
؛ الباجوري، حاشية الباجوری على شرح ابن قاسم الغزي ١/١٨٥، )م١٩٩٤-هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : بيروت(المنهاج 

، )طبعة عالم الكتب (؛ البهوتي، کشاف القناع١/٢٨٣؛ النووی، روضة الطالبين، ١/٢٣٧، )ط.ت.دار المعرفة، د: بيروت(
؛ ابن قدامة، المقنع في فقه اإلمام أحمد بن ١/٤٥٢؛ المرداوي، االنصاف، ١/٣٣٠؛الرحيباني، مطالبه اولي النهي، ١/٢٤٣

  .١/١١٥) ت.، د٢المطبعة السلفية ومكتبتها، ط: القاهرة(حنبل الشيباني، 
  .١/١١٤ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ) ٤(



 

 )٤١٠١(

 بأن استثناء الكف ال يدل على أن ظهر الكـف عـورة ألن              :واعترض على قولهم هذا   
  . الكف لغة يتناول الظاهر والباطن، ولهذا يقال ظهر الكف

 بأن الكف عرفاً واستعماالً يتناول ظهره، فالتفريع مبني علىاالستعمال المعرفـي            :أجيب
  .)٢(واللغوی

  :استدلوا بما يلي :األدلة على عدم اعتبار الوجه والكفين عورة 
فسر ابن عباس وعائـشة     . )٣(ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها ﴾        ﴿: يقول تعالى  -١

  )٤(.بالوجه والكفين) ما ظهر منها(رضي اهللا عنهما 
 نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو        - صلى اهللا عليه و سلم     - وألن النبي    -٢

  . رهماكان الوجه والكفان عورة لما حرم ست
 وألن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين لألخذ واإلعطـاء فلـم               -٣

  .)٥(يجعل ذلك عورة
 :القول الثاني

في روايـة، واسـتدلوا   )٦(أن المرأة كلها عورة في الصالة إال وجهها، وبهذا قال الحنابلة        
  :بما يلي

كن بـالنظر إلـى هـذا       هذا عام ولم يخـصص،ل    : قالوا.)٧(»المرأة عورة « بحديث   -١
يدل على أن وجه المرأة عورة في الصالة وأنتم تقولون أن الحرة            : الحديث، نقول أيضا  

  ! .كلها عورة في الصالة اال وجهها، فكيف هذا

                                                                                                     
  .٣/٢١٦ابن حزم، المحلى، ) ١(
ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين الحنفي وبالحاشية منحة ) ٢(

  .١/٩٦؛ الزيلعي، تبيين الحقائق ، ١/٢٨٤، .)ت.، د٢دار الكتاب اإلسالمي، ط(الخالق البن عابدين 
  .٣١: سورة النور، اآلية) ٣(
  .٥/٨٩تفسير ابن کثير، ) ٤(
؛ الرملي، نهاية ١/١٨٥؛ الخطيب، مغني المحتاج، ١/٣١٣؛ ابن مفلح، المبدع، ١/٦٤١بن قدامة، المغني ، ا) ٥(

؛ ابن نجيم، ٣/١٦٧؛ النووي، المجموع، ٢/٦، )م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤دارالفكر، : بيروت(المحتاج إلى شرح المنهاج 
  .١/٢٥١، )هـ ١٣٣٢السعادة،مطبع ة : القاهرة(؛ الباجي، المنتقى شرح الموطأ ١/٢٨٤البحر الرائق، 

؛ الرحيباني، مطالب اولي ١/١١٥؛ ابن قدامة، المقنع، ١/٦٤٢؛ ابن قدامة، المغني، ١/٣٦٢ابن مفلح، المبدع، ) ٦(
  .١/٣٣٠النهي، 

  .١/٣٠٣األلباني، إرواء الغليل ، ) ٧(



– 

  )٤١٠٢(

  :الرد على أدلة أصحاب القول األول
            :  فـي قولـه      -رضي اهللا عنهمـا     -أما استداللكم بتفسير ابن عباس وعائشة       : قالوا-١
 مخالف لتفسير عبد اهللا     أنها الوجه والكفان، فهو   ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها ﴾        ﴿

  )١(.بالثياب﴿ ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها ﴾ حيث فسر قوله  بن مسعود
...  نهى المحرمة عن لبس القفازين       - صلى اهللا عليه و سلم     -واستداللكم بأن النبي    . ۲

 يدل على وجوب کشف اليدين، وإنما يدل على تحريم أن تلبس المحرمة عليهمـا   ال. الخ
شيئاً مصنوعاً على قدرهما كما يحرم علی الرجل لبس الـسراويل الـذي يـستر بـه                 

  .)٢(عورته
لكن بالنظر إلى هذه اآلراء ، يتبين لي أن الرأي الراجح هو قول جمهور العلماء وهـو                 

  .ة إال وجهها وكفيها، لقوة أدلتهأن المرأة كلها عورة في الصال
 - رضي اهللا عنهما     -وأما قول أصحاب القول الثاني من أن تفسير ابن عباس وعائشة            

مردود بتفسير ابن مسعود، فهذا ال قوة فيه، حيث إن كال منهما تفسير لـصحابي فـال                  
رجحان ألحدهما على اآلخر إال بمرجح والمرجح موجود في تفسير ابن عباس وعائشة             

  .تعدد قائلهل
  :عورة القدمين

  :العلماء قوالن في ذلك
   :القول األول 

في روايـة، وبـه قـال      )٣(إن قدمي المرأة الحرة عورة في الصالة ، وبهذا قال الحنفية            
إن انكـشف   : في القول الصحيح من قولي مالك، وقال المالكية       ) ٥(، والمالكية   )٤(الحنابلة  

  .)٦( القول المعتمد عند الشافعية هذا هو. باطن قدميها ال إعادة عليها
                                         

  .٥/٨٨ابن کثير، تفسير القرآن العظيم، ) ١(
  .١/٦٤٠، ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير) ٢(
؛ ابن عابدين، حاشية ١/٦٩٠؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ١/١٨٠؛ ابن الهمام، فتح القدير، ١/٢٨٤ابن نجيم، البحر الرائق، ) ٣(

، )م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦، ٢مكتبة مصطفي البابي الحلبي، ط: القاهرة(ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير األبصار  
١/٤٠٦.  
  .١/٦٤٢؛ ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، ١/٣٩٩، ابن مفلح، المبدع) ٤(
  .١/٢٣٩؛ ابن عبد البر، الكافي، ١/٤٩٩، .)ت.، د٣دارالفكر، ط: بيروت(الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) ٥(
 ؛ الشرواني، حاشية١/٧٧؛ الشافعي، األم، ١/٢٨٣؛ النووي، روضة الطالبين، ١/١٨٥الخطيب، مغني المحتاج، ) ٦(

        =    ؛١/٢٣٧؛ الباجوري، حاشية الباجوری، ٢/١١٢، )ط.ت.دار صابر، د(الشرواني على تحفة المهتاج 



 

 )٤١٠٣(

 :األدلة
  : استدلوا على ذلك بما يلي 

، ولـيس   )٢(وخمـار )١(يا رسول اهللا أتصلي المرأة في درع      : روته أم سلمة قالت     ما -١
  )٤(. إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها: ؟ قال) ٣(عليها إزار

صـلى  - -لصالة، ألن قوله    يدل هذا الحديث صراحة على أن قدمي المرأة عورة في ا          
  . )٥(عدم العفو  يفيد» يغطي ظهور قدميها«.: اهللا عليه و سلم

من جـر  «:-.صلى اهللا عليه و سلم- -قال رسول اهللا  : روی عبد اهللا بن عمر قال    -٢
فكيف يصنع النساء بـذيولهن،  : ثوبه خيالء لم ينظر اهللا إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة      

  )٦(.»يرخينه ذراعاً ال يزدن عليه: إذن ينكشف أقدامهن، قال: ، قالتيرخين شبراً: قال
  .يدل هذا على وجوب تغطية القدمين

﴿ ولَـا يبـِدين     :  فسرا اآلية   - رضي اهللا عنهما     -إن ابن عباس وعائشة     :   وقالوا  -٣
ليالً علـى أنهمـا     بالوجه والكفين ولم يذكر القدمين فيكون د       ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها ﴾     

  .)٧(عورة

                                                                                                     
ان باطن القدمين ليس بعورة ، والرواي : ن الشافعية لهم تفصيل في ظاهر القدم وباطنه، ففي رواية قالواأال إ=

 فان ظهر منه شيء عنده سجودها او ظهر عقبها باطن القدمين عورة فيكفي ستره باالرضحال الوقوف: الصحيحة عنهم
فان كان الثوب ساترا اجتمع القدمين وليس مماسا لباطن القدم كفي الستر به . عند ركوعها أو سجودها بطلت صالتها

  .لکونه يمنع ادراك باطن القدم 
  .٢/١١٢الشرواني، حاشية الشرواني، 

الفيروزآبادی، القاموس المحيط، فصل : انظر. ميص المرأةدريع، وهو ق: ادراع ، ودروع ، تصغيرها: جمعه ) ١(
  .٢/٣١؛ ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر،  ٣/٢٠الدال باب العين، 

وتختمرت،  ﴿ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَٰى جيوِبِهن﴾: خمر، قال تعالي: هو ماتغطى به المرأة رأسها، جمعه ) ٢(
؛ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ١٥٤المطرزی، المغرب، الخاء مع الميم، : انظر.  الخمارواختمرت، إذا لبست

١/٣٦٥.  
  .١/٣٦٣الفيروزآبادي، القاموس المحيط، فصل الهمزة، باب الراء، : انظر.  وهو الملحفة) أزر(جمعه )٣(
  .١/٢٥٠حديث صحيح على شرط البخاری، : رواه الحاكم ، المستدرك، وقال)٤(
  .٢/٥٧الشوكاني،  نيل األوطار، ) ٥(
، ٢مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(شعيب األرنؤوط وآخرون : ابن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق) ٦(

  .٣/٩٠، ) م۱۹۹۹ -هـ ١٤٣٠
  .١/٢٨٤ابن نجيم، البحر الرائق، ) ٧(



– 

  )٤١٠٤(

 وألن القدمين ممن ال يجب كشفه في اإلحـرام فلـم يجـز كـشفه فـي الـصالة                    -٤
  .)١(كالساقين

 :القول الثاني 
 فـي   )٣( في القول الصحيح، والمالكية    )٢(إن قدمي المرأة ليسا بعورة، وبهذا قالت الحنفية       

 ابن تيمية مـن     )٥(يخ اإلسالم  في رواية، قال بها المزني، واختاره ش       )٤(رواية، والشافعية 
  . الحنابلة

  .لالبتالء في إبدائه ، وألن في تغطيته حرجاً عظيماً: قالوا
وبالنظر إلى هذه األقوال يتبين لي أن القول بعورة قدمي المرأة في الصالة هو األصح،               

  .لقوة أدلته، ويكفيه االستدالل الصريح بحديث أم سلمه
  :األمة ثالثة أقوال  للعلماء في عورة :عورة اَألمة
  :القول األول

رة أو مكاتبـة، وبهـذا قـال        ولو كانت األمة مـدب    . عورة األمة مابين سرتها وركبتيها    
 فـي   )٩( في القول الصحيح، والحنابلة    )٨(في رواية والشافعية  ) ٧(، وبه قال مالك   )٦(الحنفية

  .رواية وهو الذي عليه المذهب

                                         
  .١/٦٤١ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، ) ١(
؛ ١/٤٠٦؛ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ١/٢٨٤؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ١/١٨٠ير، ابن الهمام، فتح القد) ٢(

  .؛١/٩٦الزيلعي، تبيين الحقائق، 
  .١/٢٣٩؛ ابن عبد البر، الكافي، ١/٤٩٩الحطاب، مواهب الجليل، ) ٣(
  .١/١٨٥؛ الخطيب، مغني المحتاج، ١/٢٨٣النووي،  روضة الطالبين، ) ٤(
  .١/٤٥٣، اإلنصاف؛المرداوى، ٢٢/١١٥ الفتاوى ، ابن تيميه، مجموع) ٥(
تحت الركبة وبطنها وظهرها عورة وجنبها تبع البطن  عورة األمة في الصالة ماتحت السرة الى ما: الحنفية قالوا) ٦(

ي، المبسوط سخ؛ السر١/٤٠٥ عابدين،ابن عابدين، حاشية ابن. واألوجه آن مايلي البطن تبع له، وما يلي الظهر تبع له
؛ ابن نجيم، البحر ١/٥٨؛  الشيخ نظام، الفتاوی الهندية،١/٢١٢، )هـ١٣٩٨دار المعرفة للطباعة والنشر، : بيروت(

  .١/٣٠؛ الحصفكي، الدر المختار، ١/٢٨٧الرائق، 
  .١/٢٣٨ابن عبد البر، الكافي، ) ٧(
حمد ابن أحمد المحلى على ؛ قليوبي، حاشية القليوبي على شرح جالل الدين م١/١٨٥الخطيب، مغني المحتاج، ) ٨(

؛  النووي، روضة ٦- ٢/٥؛ الرملي، نهاية المحتاج،١/١٧٧، ) ط.ت.، د٤بيروت، دار الفكر، ط(منهاج الطالبين 
  .١/٢٣٧؛ الباجوري، حاشية الباجوری، ٣/١٦٩؛ النووي، المجموع، ١/٢٨٣الطالبين، 

  .١/٤٤٩المرداوي، االنصاف، ) ٩(



 

 )٤١٠٥(

 :استدل أصحاب هذا القول بما يلي 
: ی معمر عن قتادة عن أنس أن عمر ضرب أمة ألنـس رآهـا متقنعـة، وقـال      رو-١

  .)١(اكشفي رأسك وال تتشبهي بالحرائر
تـصلي كمـا    : سأله أبو هريرة كيف تصلي األمة ؟ قـال          : روى عن الشعبي قال     -٢

  .)٢(تخرج
ألقي عنك الخمـار يـا دفـار، أتـشبهين          :  روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال        -٣

  )٣(. بالحرائر؟
 -خرجت امرأة مختمرة فقال عمر      :  روی نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت         -٤

هذه جارية لفالن جل من بنية، فأرسـل إلـى          : من هذه المرأة، فقيل له    : رضي اهللا عنه  
ما حملك على أن تخمـري هـذه األمـة وتجلببيهـا            : فقال - رضي اهللا عنها   -حفصه  

  .)٤(وتشبهيها بالمحصنات 
 المروية عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وغيره تدل داللـة واضـحة               فهذه اآلثار 

  .على أن رأس األمة ورقبتها وما يظهر منها حال المهنة ليس بعورة
 :القول الثاني 

: عـن كـل مـن     إن األمه كلها عورة إال رأسها ووجهها وكفيها، وهذا القول في رواية           
: ي علي الطبري من الشافعية، ووجه قولهم      وهو قول أب  )٦(والحنابلة  )٥(والشافعية   المالكية

  .)٧(أن هذا تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه ال تدعو الحاجة إلى كشفه 

                                         
  .٣/١٣٦عبد الرزاق، المصنف، ) ١(
  .٢/٢٣١ابن أبي شبيه ، المصنف، ) ٢(
  .١/٣٠٠الزيلعي، نصب الراية، ) ٣(
 في ذلك صحيحة -رضي اهللا عنه-هذه اآلثار عن عمر : وقال البيهقي. ٢/٢٢٧رواه البيهقي، السنن الكبرى، ) ٤(
  .هـ.أ.
؛ قليوبي، ٦- ٢/٥، ؛ الرملي، نهاية المحتاج١/٢٨٣؛ النووي، روضة الطالبين، ١/١٨٥الخطيب، مغني المحتاج، ) ٥(

  .١/١٧٧حاشية القليوبي، 
  .١/٤٤٩المرداوي، االنصاف، ) ٦(
  .١/١٨٥الخطيب، مغني المحتاج، ) ٧(



– 

  )٤١٠٦(

  :القول الثالث 
ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والـساعد          األمة كلها عورة سوى ما    

لحنابلة في الجامع   من ا )٢( في رواية، وبه قال القاضي     )١(وطرف الساق وبه قال الشافعية    
  .الصغير

  : للعلماء في عورة أم الولد قوالن :عورة أم الولد 
  :القول األول

عورة أم الولد كعورة األمه المدبرة، والمكاتبة، مابين الـسرة والركبـة ، وبهـذا قـال                 
  . في رواية وهو الذي عليه المذهب)٥(، والحنابلة)٤ (، والشافعية)٣(الحنفية 

  .هذا القول وهي أدلة القول األول في  عورة األمة مطلقاًوقد سبق بيان أدلة 
  .إنها وردت عامة دون تفريق بين أم الولد وغيرها : قالوا 

  :القول الثاني
، )٦(، وبهذا قال المالكيـة )ها وكفيها كلها عورة سوى وجه( عورة أم الولد كعورة الحرة     

إلفـادات، وكـذا المبعـضة      والحنابلة في رواية، وقد اختاره أبو بكر، وجزم به فـي ا           
  .)٧(عندهم

أمهات األوالد فال أرى أن يصلين إال بقنـاع  : "، قال مالك)٨(وللشافعية وجه في المبعضة  
إذا صلت أم الولد بخير قنـاع       : كما تصلي الحرة بدرع يستر ظهور قدميها، وقال أيضاً        

                                         
، النووي، ١/١٨٥؛ الخطيب، مغني المحتاج، ١/٢٨٣؛النووی، روضة الطالبين، ٢/٥،٦الرملي،  نهاية المحتاج، ) ١(

  .١/١٧٧؛ قليوبي، حاشية القليوبي، ٣/١٧٤المجموع، 
  .١/٤٥٠لمرداوى، االنصاف، ا) ٢(
  .١/٤٠٤الحصفكي ، الدر المحتار، ) ٣(
  .١/١٨٥الخطيب، مغني المحتاج، ) ٤(
  .١/٤٤٩المرداوى، االنصاف، ) ٥(
؛ الحطاب، مواهب الجليل، ١/٢١٥؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/٩٤مالك، المدونة الكبرى، ) ٦(
دار : القاهرة(كمال وصفي : ى أقرب المسالك إلي مذهب اإلمام مالك، تحقيق؛ الدردير، الشرح الصغير عل١/٤٤٩

؛ الصاوي، حاشية الصاوى بهامش الشرح الصغير على أقرب المسالك إلي مذهب ١/٢٨٧، )هـ١٣٩٢المعارف، 
  .١/٢٨٧، )ط.ت.دار المعارف، د: القاهرة(كمال وصفي : اإلمام مالك، تحقيق

  .١/١١٥ ابن قدامه، المقنع، ؛١/٤٥٣المرداوى، االنصاف، ) ٧(
  .١/١٧٧قليوبي، حاشية القليوبي، ) ٨(



 

 )٤١٠٧(

 لـی عأن تعيد مادامت في الوقت، ولست أراه بواجب عليها كوجـوب ذلـك               أحب إلي 
  .)١("الحرة

قالوا إن عورة األمة أياً كان نوعها في الصالة كعورة          :  رأي الظاهرية في عورة األمة    
وأما الفرق بين الحرة واألمـة فـدين   :قال ابن حزم  .كلها عورة إال وجهها وكفيها    . الحرة

اهللا تعالى واحد، والخلقة والطبيعة واحدة ، كل ذلك في الحرائر واالمـاء سـواء حتـى     
  . )٢(نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عندهيأتي 

  : استدل الظاهرية على مذهبهم باألدلة التي استدل بها العلماء في عورة الحرة 
  ).ال تقبل صالة حائض إال بخمار: (حديث عائشة  -۱
  .الخ... حديث أم سلمة  -٢

، فلفظ المـرأة،    من ادعي أن هذه األدلة يقصد بها الحرائر دون اإلماء كان كاذباً           : وقالوا
  . والحائض تطلق على األمةکما تطلق على الحرة

 :إن عورة األمة كعورة الرجل: الرد على أدلة من قال
 ولم يخف   - رضي اهللا عنه     -استدلوا بآثار مروية عن عمر بن الخطاب        : قال ابن حزم  

علينا ما روي عن عمر في خالف هذا وغيره، ولكن ال حجة في أحد دون رسـول اهللا                  
  .-صلى اهللا عليه و سلم -

 وجب الرد على ما افتـرض اهللا تعـالى الـرد    - رضي اهللا عنهم  -وإذا تنازع السلف    
اليه، من القرآن والسنة، وليس في القرآن وال في السنة فرق في الصالة بين حـرة وال                 

  .)٣(أمة 
 وبـين  نعـم ، : قد جاء الفرق في الحدود بين الحرة واألمة قلنـا      : فإن قالوا :وقال أيضاً   

الحر والعبد، فلم ساويتم بين الحر والعبد ، وفرقتم بين الحرة واألمة فيمـا هـو منهمـا             
وقد صح اإلجماع والنص على وجوب الصالة على األمة کوجوبهـا          . عورة في الصالة  

فمن أيـن   ! على الحرة في جميع أحكامها، من الطهارة والقبلة وعدد الركوع وغير ذلك           
 -وهذا مقدار قياسـهم     ! وهم أصحاب قياس بزعمهم   !  العورة؟ وقع لكم الفرق بينهما في    

                                         
  .١/٩٤مالك، المدونة الكبري، ) ١(
  .٣/٢١٨ابن حزم، المحلى، ) ٢(
  .٣/٢٢٠ابن حزم، المحلي، ) ٣(



– 

  )٤١٠٨(

واهللا !! فال النص اتهموا وال القياس عرفـوا        !! الذي ال شيء أسقط منه وال أشد تخاذال       
  .)١(تعالى أعلم

بـأن  : (أن الرأى األرجح هو قول جمهور الفقهاء: من خالل عرض هذه األقوال ، يتبين   
 -تها ولصحة اآلثار المروية عن عمر بن الخطـاب     لقوة أدل ) عورة األمة كعورة الرجل   

  .-رضي اهللا عنه
أما قول الظاهرية من أن األمة كالحرة فمردود بآثار عمر بن الخطاب حيـث شـهدت                

  .األدلة العامة
  .الفرق بين صالة الجنازة في المقبرة وبين غيرها من الصلوات: المسألة الثالثة
  :رأي البهوتي
يتناولهـا اسـم     ال يمنع من الصالة ألنه ال     : أي) بر وال قبران  وال يضر ق  : (قال البهوتي 

إلـى القبـر    : أي) وتكره الصالة إليـه   ... (المقبرة، وإنما المقبرة ثالثة قبور فصاعدا،       
ما أعد للدفن فيه، ولم يدفن فيه،       (ال تمنع الصالة في     : أي يضر) وال(في الباب   ) ويأتي(

بيت في األرض له سـقف  ) : والخشخاشة(قبرة وإن كثر ألنه ليس بم ) وال ما دفن بداره   
) واحـد  قبـر (مـن المـوتى   ) فيها جماعة(يقبر فيه جماعة لغة عامية قاله في الحاشية    

  .المقبرة: أي) وتصح صالة جنازة فيها(اعتباراً بها، ال بمن فيها 
 والمسجد في (ال تكره الصالة على الجنازة في المقبرة        : أي) ولو قبل الدفن، بال كراهة    (

ال تصح الصالة فيه، غير صالة الجنازة ألنـه مـن      : أي) كهي: المقبرة إن حدث بعدها   
في قبلته، فكـصالة  (حدثت  ) حوله، أو (المسجد  : أي) بعده(المقبرة  ) وإن حدثت (المقبرة  

دفن فيها، بحيث سـميت     : أي) ولو وضع القبر  (إلى المقبرة ،فتكره بال حائل      : أي) إليها
ابـن  ) مسجد معا لم يجز فيه، ولم يصح الوقف وال الصالة ، قالهوال(مقبرة على ما تقدم   

  )٢ (.النبوي، تقديم الجانب الحظر) في الهدي(القيم 
  :بيان الفرق

  )٣(. ال تصح الصالة في مقبرة، سواء كانت فريضة أم نافلة:أوالً

                                         
  .٣/٢٢٢ابن حزم، المحلي، ) ١(
  .٢٩٤/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ٢(
  ٢/٢٣٧ن، الشرح الممتع، ابن عثيمي: انظر) ٣(



 

 )٤١٠٩(

  يستثنى من عدم صحة الصالة في المقبرة صالة الجنازة، فإن كانت الصالة علـى  :ثانياً
  )١(. وإن كانت على جنازة لم تدفن بعد فكذلك. القبر ال شك في استثنائها

  : وجه الفرق
  أنه صلى على المرأة التي كانـت تقـم           - صلى اهللا عليه و سلم     - ثبت عن النبي   :أوالً

  )٢(.المسجد، في قبرها بعد الدفن
ـ     :  تستثنى الصالة على الجنازة قبل الدفن وذلك       :ثانياً صالة علـى   إما بالقياس علـى ال

 صلى اهللا عليـه  -؛ ألن النبي القبر، وإما أن الصالة على الميت ال تدخل في ذلك أصالً     
مكان للصالة ذات السجود، وصالة الجنازة ال       : ، أي »األرض كلها مسجد  «:  قال -سلمو

  )٣(.سجود فيها
  : سبب الفرق

  ) بطالن الصالة على المقبرة (: أدلة المسألة األولى-أ
 صلى اهللا عليه و     -  أن النبي     - رضي اهللا عنه     -عن أبي سعيد الخدري      :الدليل األول 

  .)٤(»المقبرة والحمام األرض كلها مسجد إال«:   قال-سلم

                                         
: ابن الفراء، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق: ؛ وانظر٢/٢٤١ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ١(
؛ ابن ٧٩؛ أبو الخطاب، الهداية ، ١/٢١٤، )م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥مكتبة المعارف، (عبد الكريم بن محمد الالحم / د

؛ ابن تميم، مختصر ابن تمیم، ١/١٩٣؛ ابن تيمية، المحرر ، ٢/٣٨امة، الكافي، ؛ ابن قد٣/٤٢٣قدامة، المغني، 
؛ ٢/٤٠٠،٣٩٨؛ ابن رجب، فتح الباري، ٢/٤٣٨؛ ابن تيمية، شرح العمدة، ٦/١٩٧؛ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢/١٠١

؛ البسام، توضيح ١/٦٧٩؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ١/٤٩٠؛المرداوي، اإلنصاف، ١/٣٤٧ابن مفلح، المبدع، 
؛ البهوتي، المنح ١/٢٧٤، )طبعة عالم الكتب(؛ البهوتي، کشاف القناع ١/٩٧؛ الشافعي، اإلقناع ، ١/٢٩٢األحكام ، 
؛  الرحيباني، مطالب ١/٣٣٤؛ البهوتي، شرح المنتهی، ١/٥٣٧؛ البهوتي، الروض المربع ، ٢١٨-١/٢١٧الشافيات، 

  .٤/٣٢؛ ابن حزم، المحلى، ٢/١٨٥سط، ؛ ابن المنذر، األو١/٣٦٦أولي النهی ، 
؛ ومسلم، ١/٩٩، کتاب الصالة، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، ٤٥٨أخرجه البخاري، ح) ٢(
  .٢/٦٥٩، کتاب الجنائز، باب الصالة على القبر، ٩٥٦ح
  . ، بتصرف٢/٢٤١ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ٣(
؛ والترمذي، ١/١٣٢الصالة، باب في المواضع التي ال تحوز فيها الصالة، ، کتاب ٤٩٢أخرجه أبو داود، ح) ٤(
، کتاب ٧٤٥؛  وابن ماجة، ح٢/١٣١، کتاب الصالة، باب ما جاء أن األرض كلها مسجد إال المقبرة والحمام، ٣١٧ح

دارمي، ؛ الدارمي، سنن ال١٨/٣٠٨، ١١٧٨٤؛  وأحمد، ح١/٢٤٦المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصالة، 
،کتاب الصالة، باب ١٤٣٠، ح)م٢٠٠٠- هـ١٤١٢دار المغني للنشر والتوزيع، : الرياض(سليم أسد الداراني : تحقيق

 ، السنن الكبرى؛ البيهقي، ١/٣٦٩، ٩٢٢؛ الحاكم ، المستدرك، ح٢/٨٧٤األرض كلها طهور ما خال المقبرة والحمام، 
=         ؛ وابن خزيمة،٢/٦٠٩برة والحمام، ة في المق،کتاب الصالة، باب ما جاء في النهي عن الصال٤٢٧٢ح



– 

  )٤١١٠(

قـال شـيخ    .  الحديث يدل على المنع من الصالة في المقبرة والحمـام          :وجه االستدالل 
لـصالة ال   في هذا إخراج للمقيرة عن أن تكـون مـسجدا، وا           : "- رحمه اهللا  -اإلسالم  

وهذا خطاب وضـع وإخبـار، أن       . تصح إال في مسجد، أعني فيما جعله اهللا لنا مسجدا         
المقبرة، لم تجعل محال للسجود، كما بين أن محل السجود، هو األرض الطيبة فإذا لـم                
تكن مسجدا، كان السجود واقعا فيها في غير موضعه، فال يكون معتدا به، كما لو وقـع                 

  . )١(." غير جهته، أو في أرض خبيثةفي غير وقته، أو إلى 
  :نوقش هذا الدليل من وجهين

  . )٢( المنازعة في صحته فالحديث مضطرب فقد اختلف في رفعه ووقفه:الوجه األول
جعلت لي األرض مسجدا    «:  على تقدير صحته فهو منسوخ بأحاديث منها       :الوجه الثاني 

  .)٣(»وطهورا
ض بين والوقف والرفـع ال يـضر فـي           بأن الحديث صحيح والتعار    :وأجيب عن هذا  

صحته؛ ألن من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة بضوابط معلومة فـي موضـعها، وقـد                
  .)٤(صحح الحديث جمع من الحفاظ 

 ال يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ ألن إعمـال الـدليلين هـو المتعـين دون                  :ثانياً
بأن حديث أبي سعيد خاص فيقدم      وهاهنا الجمع ممكن وذلك     . إهمالهما أو إهمال أحدهما   

 )٥(.على األحاديث العامة التي استند إليها من أباح الصالة عند المقابر

                                                                                                     
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال صحيح على شرط .٦/٩٢، ٢٣٢١؛ وابن حبان، ٢/٧، ٧٩ح=

  .الشيخين، ووافقه الذهبي، وأعله آخرون باالضطراب واإلرسال ورجحوا المرسل
؛ الشوكاني، نيل ٢/١٨٣ابن المنذر، األوسط، : ؛ وانظر، بتصرف يسير٤٣٦- ٢/٤٣٥ابن تيمية، شرح العمدة، ) ١(

  .٢/٢٤٠؛ ابن عثيمين، الشرح الممتع، ٢/٥٢٢األوطار، 
؛ البيهقي، السنن الكبرى، ٢/٨٧٤؛ سنن الدارمي، ٢/١٨٢؛ ابن المنذر، األوسط ، ٢/١٣١سنن الترمذي، : انظر) ٢(
؛ ابن ٢/٣٩٩؛ ابن رجب، فتح الباري ، ٢٧/١٥٩ ؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوی،٣/١٥٧؛ النووي، المجموع، ٢/٤٣٥

  .٢/١٦٧؛ ابن حجر، فتح الباري، ١/٦٥٩حجر، التلخیص الحبير، 
؛  ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢/٤٦٨؛ ابن قدامة، المغني، ١٠/٤٩القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ، : انظر) ٣(
٣/٢٩٧.  
؛ ابن حجر، التلخيص الحبير، ٢١/٣٢٠موع الفتاوی، ؛ ابن تيمية، مج٢/١٨٢ابن المنذر، األوسط، : انظر) ٤(
  .١٦٧- ٢/١٦٦؛ابن حجر، فتح الباري، ١/٦٥٩
  .٣/٢٩٧؛ ابن قدامة، الشرح الكبير ، ٢/٤٦٩ابن قدامة، المغني، : انظر) ٥(



 

 )٤١١١(

اجعلـوا فـي   «:  قـال - صلى اهللا عليه و سلم     - عن ابن عمر عن النبي       :الدليل الثاني 
  .)١(»بيوتكم من صالتكم وال تتخذوها قبورا

 بموضع صـالة ألنـه حـث علـى      الحديث فيه بيان أن المقبرة ليست     :وجه االستدالل 
  . الصالة في البيوت وأال تجعل البيوت مثل المقابر ال يصلي فيها

أبين البيان على أن الصالة في المقبـرة غيـر   ... وفي حديث ابن عمر: "قال ابن المنذر 
  .)٢(" جائزة

 -قـال رسـول اهللا   :   قـال  - رضي اهللا عنه     -)٣( عن أبي مرثد الغنوي    :الدليل الثالث 
  .)٤(»ال تصلوا إلى القبور وال تجلسوا عليها«:- عليه و سلمصلى اهللا

  .)٥( في الحديث داللة على المنع من الصالة إلى القبور متجها إليها:وجه االستدالل
 -  قال سمعت النبـي - رضي اهللا عنه -)٦( عن جندب بن عبد اهللا البجلي    :الدليل الرابع 

إن من كـان قـبلكم كـانوا    «:  يقول  قبل أن يموت بخمس وهو      -صلى اهللا عليه و سلم    
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عـن        يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أال فال      

  .)٧(»ذلك
  .)٨( الحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور األنبياء والصالحين مساجد:وجه االستدالل

                                         
، کتاب صالة ٧٧٧؛ ومسلم، ح١/٩٤، کتاب الصالة، باب كراهية الصالة في المقابر،٤٣٢أخرجه البخاري، ح) ١(

  .١/٥٣٨ين وقصرها، باب استحباب صالة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، المسافر
؛ابن حجر، ٢/٤٠٠؛ ابن رجب، فتح الباري، ٢/١٨٣ابن المنذر، األوسط، : ؛ وانظر٥/٤١٧ابن المنذر، األوسط، ) ٢(

 البخاري، ؛ الخطابي، أعالم الحديث في شرح صحيح٢/٤١١؛ البغوي، شرح السنة ، ١٦٧- ٢/١٦٦فتح الباري ، 
؛ ١/٣٩٣، )م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩البحوث العلمية وإحياء التراث، (محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود : تحقيق

  .٢/٥٢٦الشوكاني، نيل األوطار، 
کناز بتشديد النون وآخره زاي ابن الحصين ابن یربوع الغنوي أبو مرثد بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة ) ٣(

؛ أبي ٨١٣، ٥٧٠٢ابن حجر، تقريب التهذيب، رقم.  بكنيته مات سنة اثنتي عشرة من الهجرةصحابي بدري مشهور
  .٥/٢٣٨٦نعيم،  معرفة الصحابة ألبي نعیم، 

  .٢/٦٦٨،کتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصالة عليه، ٩٧٢أخرجه مسلم، ) ٤(
  .٢/٥٢٤الشوكاني، نيل األوطار، : انظر) ٥(
م أوله والدال تفتح وتضم ابن عبد اهللا ابن سفيان البجلي أبو عبد اهللا وربما نسب إلى جده له صحبةومات جندب بض) ٦(

  .٢٠٣، ٩٨٢؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، رقم ٢/٥٧٧أبي نعيم، معرفة الصحابة، : انظر. بعد الستين
ساجد، على القبورواتخاذ الصور ، کتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء الم٥٣٢أخرجه مسلم، ح) ٧(

  .١/٣٧٧فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، 
  .٢/٥٢٨الشوكاني، نيل األوطار، : انظر) ٨(



– 

  )٤١١٢(

خذوا قبـور أنبيـائهم   لعن اهللا اليهود؛ ات «- صلى اهللا عليه و سلم- قوله :الدليل الخامس 
  .)١(»مساجد

كراهة الصالة بين القبور واليها، وإن اتخاذ القبور مساجد         ( في الحديث    :وجه االستدالل 
 صـلى اهللا عليـه و   -ليس هو من شريعة اإلسالم، بل من عمل اليهود، وقد لعنهم النبي   

  . )٢() على ذلك-سلم
د والنصارى التخـاذهم قبـور       اليهو - صلى اهللا عليه و سلم     -واألحاديث في لعن النبي   

أنبيائهم مساجد كثيرة متعددة وكلها تدل على حرمة هذا الفعـل والتحـذير منـه ولعـن      
  . فاعله

  .)٣(" هذه آثار متواترة توجب ما ذكرناه حرفا حرفا وال يسع أحدا تركها: "قال ابن حزم
  ) استثناء صالة الجنازة على المقابر (: دليل المسألة الثانية -ب

  في قصة المرأة التـي كانـت تقـم           - رضي اهللا عنه     - عن أبي هريرة     :ل األول الدلي
أفـال  «: ماتت، فقـال  :   فقالوا  - صلى اهللا عليه و سلم     -فسأل عنه النبي  :  قال -المسجد  

  . )٤(، فدلوه، فصلى عليها »دلوني على قبرها«: فقال... »كنتم آذنتموني ؟
 على المـرأة بعـد الـدفن فـي     - و سلم  صلى اهللا عليه   - صالة النبي    :وجه االستدالل 

  )٥(.المقبرة دليل على جواز صالة الجنازة على القبور
بـأن  : استدل من رخص في صالة الجنازة في المقبـرة          : "-رحمه اهللا -قال ابن رجب    

الصالة على القبر جائزة بالسنة الصحيحة ، فعلم أن الصالة على الميت في القبور غير               
  . )٦(" منهي عنها

                                         
؛ ومسلم، ٢/٨٨،کتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ١٣٣٠أخرجه صحيح البخاري، ح) ١(
  . ١/٣٧٦و عن اتخاذ القبور مساجد، ... لى القبور ، کتاب الصالة، باب النهي عن بناء المساجد، ع٥٢٩ح
  .٢/٢٤٠؛ ابن عثيمين، الشرح الممتع، ٢/٣٩٧ابن رجب، فتح الباري ، ) ٢(
  .٤/٣٠ابن حزم، المحلي، ) ٣(
؛ ومسلم، ١/٩٩، کتاب الصالة، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، ٤٥٨أخرجه البخاري، ح) ٤(
  .٢/٦٥٩ باب الصالة على القبر، ، کتاب الجنائز،٩٥٦ح
  .٣/٢٧٨؛ الصنعاني، سبل السالم ، ٢/٣٨؛ ابن قدامة، الكافي، ٣/٤٢٣ابن قدامة، المغني، : انظر) ٥ (
  .٢/٤٠٤ابن رجب، فتح الباري ، ) ٦ (



 

 )٤١١٣(

لقد صلينا على عائشة، وأم سلمة وسـط القبـور بـالبقيع،           : " )١( قال نافع  :ل الثاني الدلي
  . )٢(" واإلمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر

ال يصلى في مسجد بـين المقـابر إال الجنـائز ؛ ألن            : - رحمه اهللا    -قال اإلمام أحمد    
  . )٣(" يشير إلى فعل الصحابة: "-حمه اهللا ر-قال الحافظ ابن رجب . الجنائز هذه سنتها

 يسال عن الصالة فـي المقبـرة ؟         -أحمد  :  يعني -سمعت أبا عبد اهللا     : ")٤(وقال األثرم 
فكـره أن   ... المسجد يكون بين القبور، أيصلي فيه؟       : فقيل له . فكره الصالة في المقبرة   

ـ     . يصلي فيه الفرض، ورخص أن يصلي فيه على الجنائز         ي مرثـد   وذكـر حـديث أب
 .)٥(..." الغنوي

  :الحاصل
  :التفريق بين صالة الجنازة وبين غيرها من الصلوات هو األقرب للصواب وذلك

 صلى على الميت في المقبرة فلو كـان ذلـك           - صلى اهللا عليه و سلم     - ألن النبي  :أوالً
  . غير جائز لما فعله السيما وقد صلى على الجنازة 

 أنهم كـانوا يـصلون علـى        -صلى اهللا عليه و سلم     - ما نقل عن أصحاب النبي     :ثانياً
الجنائز في المقبرة، فهذا دليل على أنهم فهموا عدم دخول صالة الجنازة تحت أحاديـث               

  .النهي عن الصالة في المقبرة

                                         
جالء، فقیه  ؛ المدني كان من الثقات النبالء واألئمة األ- رضي اهللا عنه-أبو عبد اهللا نافع مولى عبد اهللا بن عمر) ١ (

دار : بيروت(الذهبي، تذكرة الحفاظ : انظر. هـ أو بعدها۱۱۷مشهور وهو منكبار الصالحين التابعين، توفي سنة 
  .١٠/٤١٢؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ١/٧٦، )م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الكتب العلمية، 

  .٥/٤١٦ابن المنذر، األوسط، ) ٢ (
  .٢/٤٠٠ابن رجب، فتح الباري ، ) ٣ (
مام الحافظ، العالمة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ اإلسكاني األثرم أحد األعالم، جلیل القدر، مصنف اإل) ٤ (
           عبد الرحمن العثيمين، :الفراء، طبقات الحنابلة، تحقيق: انظر . هـ٢٦٠توفي بعد سنة . ، وتلميذ اإلمام أحمد"السنن"

مجموعة من المحققين، بإشراف الشيخ شعيب األرنؤوط : ء، تحقيق؛ الذهبي، سير أعالم النبال١/١٦٢، )ه١٤١٩(  
  .٢/١١٤؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١٢/٦٢٣، )م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٣مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(
  .٢/٣٩٨ابن رجب، فتح الباري ، ) ٥ (



– 

  )٤١١٤(

أما كون الصالة على الجنازة ليس فيها ركوع وال سجود، ال يقـدح فـي النهـي عـن            
صالة في القبور، وهذا شـامل لـصالة الجنـازة     الصالة في المقبرة، والنهي عام عن ال      

وغيرها، وألنّها تسمى صالة، واالعتماد في هذا االستثناء هو ما نقل عن الصحابة فـي               
  . ذلك، واالحتياط في هذا ال شك أنه أسلم



 

 )٤١١٥(

  المبحث الرابع
  الفروق الفقهية في صفة الصالة

  ن صفة الجلوس للتشهدالفرق بين صفة الجلوس بين السجدتين وبي: المسألة األولى 
  :رأي البهوتي
فـي التـشهد األول،     (واالفتراش  ) واالفتراش في الجلوس بين السجدتين    : (قال البهوتي 
الثاني ووضع اليدين علـى الفخـذين مبـسوطتين مـضمومتي           (التشهد  ) والتورك في 

ـ  (األول والثاني   ) األصابع مستقبالً بها القبلة بين السجدتين، وكذا في التشهد         بض لكن يق
  )١() . من اليمين

  :بيان الفرق
، وبسط الكفين دون قبض أصـابع اليـد         )٢( تختص الجلسة بين السجدتين باإلقعاء       :أوالً

  )٣(. اليمنى
 الجلوس للتشهد األول يفترش المصلي، ويقبض اليـد اليمنـى، والتـشهد الثـاني        :ثانياً

  . )٤(يفترش المصلي وتكون أصابع اليد اليمنى مقبوضة 
  : وجه الفرق

  .)٥() أن تكون كل جلسة من جلسات الصالة مخالفة لألخرى من أجل التمييز: (هو

                                         
  .٣٩٢/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ١(
والصواب الذي ال معدلعنه ... وقد اختلف العلماء في حكم اإلقعاء وفي تفسيره اختالفاً كثيراً : "- رحمه اهللا-قال النووي ) ٢(

هكذا فسره أبو . أحدهما إن يلصق أليتيه باألرض وينصب ساقيه ويضع يديه على األرض كإقعاء الكلب: أن اإلقعاء نوعان
وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه . ن من أهل اللغةعبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سالم وآخرو

 صلى اهللا عليه -قوله سنة نبيكموالنوع الثاني إن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن عباس ب. النهي
  .٥/١٩، )ت.، د٢دار احياء التراث العربي، ط: بيروت(النووي، شرح النووي على صحيح مسلم :. - سلمو
مدار الوطن : الرياض(؛ ابن عثيمين، فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام ٣/١٢٨ ابن عثيمين، الشرح الممتع، )٣(

ابن تميم، مختصر : انظر. ؛ استحباب اإلقعاء رواية عن أحمد٣٤٧-٣/٣٤٦ و ٤٤- ٣/٤٣، )ه١٤٣٣-هـ١٤٢٥الرياض، 
؛ ابن ٢/٢٧٥؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ١/٤٥٦وخي، الممتع، ؛ التن٣/٥٩٣؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢/١٤٧ابن تميم، 

السامري، المستوعب، : والمذهب أن اإلقعاء مكروه بكل صوره، انظر. ٢/٩١؛ المرداوي، اإلنصاف، ١/٤٢٥مفلح، المبدع، 
  .٢/٩٢؛ المرداوي، اإلنصاف، ٢/٢٠٦؛  ابن قدامة، المغني، ١/٣٠٨؛ ابن قدامة، الكافي، ٢/١٦٢
  .٣٤٧-٣/٣٤٦ و ٤٤-٣/٤٣؛ ابن عثيمين، فتح ذي الجالل واإلكرام ، ٣/١٣٠ين، الشرح الممتع، العثيم) ٤(
  .٣٤٧- ٣/٣٤٦ و ٤٤-٣/٤٣؛ ابن عثيمين، فتح ذي الجالل واإلكرام، ٣/١٣٠العثيمين، الشرح الممتع، ) ٥(



– 

  )٤١١٦(

 : سبب الفرق
  )مشروعية اإلقعاء، في الجلسة بين السجدتين (: أدلة المسألة األولى-أ

هـي  «: قلنا البن عباس في اإلقعاء على القدمين قـال        :  عن طاووس قال   : الدليل األول 
  .)١(»-صلى اهللا عليه و سلم-نة نبيك بل هي س: ء بالرجل، قالإنا لنراه جفا: السنة فقلنا

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث        : "-رحمه اهللا - قال الترمذي    :وجه االستدالل 
ال يرون باإلقعاء بأساً، وهو قـول بعـض   : - صلى اهللا عليه و سلم    -من أصحاب النبي  

  .)٢(" أهل مكة من أهل الفقه، والعلم
من سنة الصالة أن تمـس      «   قال    - رضي اهللا عنهما     - عن ابن عباس     :نيالدليل الثا 

  .)٣(» أليتاك عقبيك بين السجدتين
أنه كان إذا رفع رأسه من الـسجدة         « - رضي اهللا عنهما   - عن ابن عمر   :الدليل الثالث 

 .)٤(» إنه من السنة: األولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول
كانت العبادلة الثالثـة، يقعـون فـي      « :  قال )٥(رباح   عن عطاء بن أبي      :الدليل الرابع 

  .)٦(» عبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن الزبير: الصالة
اإلقعاء المرضى فيه والمسنون على ما روينـا عـن ابـن            : "-رحمه اهللا -البيهقي  : قال

تيه على  أن يضع أطراف أصابع رجليه على األرض، ويضع ألي        :عباس، وابن عمر، هو   
  .)٧(" عقبيه ويضع ركبتيه على األرض

                                         
  .١/٣٨٠، کتاب المساجد ومواضع الصالة، باب جواز اإلقعاء على العقبين، ٥٣٦أخرجه مسلم، ح) ١(
  .٢/٧٤سنن الترمذي، ) ٢(
؛ ابن أبي شيبة، المصنف، ٢/١٩١، کتابالصالة، باب اإلقعاء في الصالة، ٣٠٣٠،٣٠٣٣عبد الرزاق، المصنف، ح) ٣(

، ١٠٩٥٠؛ والطبراني، ح٣/١٩٢، ١٤٨٧؛ ابن المنذر، األوسط، ح١/٢٨٥باب من كره اإلقعاء، : کتاب الصالة
  .٢/١٧١، کتاب الصالة، باب التعود على العقبين بين السجدتين، ٢٧٣٣؛ البيهقي، السنن الكبرى، ح١١/٣٢

أبو معاذ طارق بن عوض اهللا و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيي : أخرجه الطبراني، المعجم األوسط، تحقيق) ٤(
  .٢/١٧٢، ٢٧٣٥؛ البيهقي، السنن الكبرى، ح٨/٣٢٠، )هـ١٤١٥دار الحرمين، : القاهرة(
.  أسلم القرشي موالهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير اإلرسال مات سنة أربع عشرة ومائةعطاء ابن أبي رباح) ٥(

  .٦٧٧، ٤٦٢٣ابن حجر، تقريب التهذيب، رقم الترجمة 
  .٣/٣٨؛ البيهقي، معرفة السنن واآلثار ، ٢/١٧٢، ٢٧٣٨،٢٧٣٧أخرجه البيهقي، السنن الكبرى ، ح) ٦(
  .٢/١٧٢البيهقي، السنن الكبرى، ) ٧(



 

 )٤١١٧(

 بأنه جاء النهي عن اإلقعاء في أحاديث مرفوعة صريحة فيقدم على            :نوقشت هذه األدلة  
 عن أحاديث النهي عـن      - رحمه اهللا  -، وأجيب عن هذا بما قاله األلباني        )١(هذه األدلة   

  : ال يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة ألمور: "اإلقعاء
  .  إنها كلها ضعيفة معلولة:ولاأل

 أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهـي عـن إقعـاء                  :الثاني
  . كإقعاء الكلب وهو شيء آخر غير اإلقعاء المسنون

  .)٢(" في التشهد األول والثاني...  أنها تحمل على اإلقعاء :الثالث
  .)٣(عين ما دامت اآلثار صحيحة وفي هذا جمع بين األخبار وعمل بها كلها وهو المت

أنه كـان    (-صلى اهللا عليه و سلم    -  عن النبي     - رضي اهللا عنها   - وأما حديث عائشة    
عقبة الشيطان فسرت   : "-رحمه اهللا - )٥( فقد قال الصنعاني     )٤() ينهى عن عقبة الشيطان   

 اختارها   أن يفترش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه، لكن هذه القعدة          :أحدهما: بتفسيرين
العبادلة في القعود في غير األخير، وهذه تسمى إقعاء، وجعلوا المنهي عنه هـو الهيئـة        

، وتسمى أيضاً إقعاء، وهي أن يلصق الرجل أليتيه في األرض وينـصب سـاقيه    الثانية
  . )٦(" وفخذيه، ويضع يديه على األرض، كما يقعي الكلب

                                         
  .٢٩٠-١/٢٨٩: أخرج أبن ماجه حديثين منها انظر) ١(
األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : ؛ وانظر٢٣-٢/٢٢األلباني، إرواء الغليل، ) ٢(
؛ العمري، مشكاة المصابيح، ٤/٢٣٤، ١٦٧٠، ح)م١٩٩٥-هـ١٤١٥مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : الرياض(

؛ األلباني، صحيح أبي داود ١/٢٤٧، ) م١٩٨٥، ٣المكتب اإلسالمي، ط: بيروت(دين األلباني محمد ناصر ال: تحقيق
-٢/١٧٢؛ البيهقي، السنن الكبرى، ٤/٥٨، ٣/٣٧٠، )م۲۰۰۲ -هـ١٤٢٣مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، : الكويت(

  .٤١٦- ٣/٤١٥؛ النووي، المجموع، ٣/٣٨؛ البيهقي، معرفة السنن واآلثار ، ١٧٣
  .٣/٣٩قي، معرفة السنن واآلثار ، البيه) ٣(
السجدتين،  وصفة الجلوس بين... باب ما يجمع صفة الصالة : ، کتاب الصالة٤٩٨أخرجه مسلم صحيح مسلم، ح) ٤(

  .١/٣٥٧وفي التشهد األول، 
محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف ) ٥(

دار : بيروت(الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . اإلمام الكبير المجتهد صاحب التصانيف. ميرباأل
  .٦/٣٨؛ الزركلي، األعالم ، ٢/١٣٣، )ط.ت.المعرفة، د

  .٢/١٧٣البيهقي، السنن الكبرى ، : ؛ وانظر٢/١٧٨الصنعاني، سبل السالم ، ) ٦(



– 

  )٤١١٨(

  : بين السجدتين قبض األصابع واإلشارة بالسبابة في الجلسة-ب
 كان إذا   -صلى اهللا عليه و سلم    -إن رسول اهللا    : ( قال -رضي اهللا عنهم  -عن ابن عمر    

قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى علـى ركبتـه      
  .)١() اليمنى، وعقد ثالثة وخمسين، وأشار بالسبابة

ه على أن قـبض أصـابع اليـد اليمنـي            استدل العلماء بهذا الحديث وما في معنا       :أوالً
يدل علـى ذلـك،     ) إذا قعد للتشهد  : (واإلشارة بالسبابة خاصة بجلوس التشهد؛ ألن قوله      

وهذا ما فهمه العلماء المتقدمون، فلم يقل بمشروعيتها بين السجدتين أحد مـن الـسلف،               
   .)٢(ولم يعقد لها أي ترجمة في كتب الحديث، ولم يرد لها ذكر في كتب الفقه 

 ما ورد من نصوص عامة فهي من العام الذي أريد به الخصوص، أو أنهـا مـن          :ثانياً
إذا : " -رحمـه اهللا  - )٣(المطلق على المقيد، وما أحسن ما قاله ابـن رشـيد             باب حمل 

  .)٤() أطلق في األحاديث الجلوس في الصالة من غير تقييد فالمراد جلوس التشهد
 صـلى اهللا  - قال رسـول اهللا -رضي اهللا عنهما- أبيه  عن عبد اهللا بن الزبير عن     :ثالثاً

كان إذا جلس في اثنتين أو في األربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار               : (-عليه و سلم  
  .)٥() بإصبعه

                                         
اليدين على  اجد ومواضع الصالة، باب صفة الجلوس في الصالة، وكيفية وضع، کتاب المس٥٨٠أخرجه مسلم، ح) ١(

  .١/٤٠٨الفخذين، 
؛ الطريفي، صفة صالة النبي صلى اهللا ٢٥، )هـ١٤٢٩دار التأصيل، (أبو زيد، ال جديد في أحكام الصالة : انظر) ٢(

  .١٣٤، ) هـ١٤٣٩مكتبة دار المنهاج، : الرياض(عليه وسلم 
رحالة، عالم  بالتفسير والتاريخ . ن محمد، أبو عبد اهللا، محب الدين بن شيد الفهري السبتيمحمد بن عمر ب) ٣(

ثم عاد فعاد إلى . والحديث، واألدب ولد بسبتة، رحل إلى مصر والشام والحرمين وولي الخطابة بجامع غرناطة
، قال ) في الرحلة إلى مكة وطيبةملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة(المغرب واستقر بها كان مما صنف رحلة سماها 

ابن حجر، الدرر الكامنة في : انظر). هـ۷۲۱ت . (فيه من الفوائد شيء كثير، وقفت عليه وانتخبت منه: ابن حجر
، )م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢مجلس دائرة المعارف العثمانية، : الهند(محمد عبد المعيد خان : أعيان المائة الثامنة،  تحقيق

دار الكتب : بيروت(كريا عميرات : ، تحقيق]طبقات الحفاظ للذهبي[ ذيل -بقات الحفاظ ؛ السيوطي، ذيل ط٥/٣٦٩
  .٢٣٥، )ط.ت.العلمية، د

  .٣/٥١ابن حجر، فتح الباري، ) ٤(
-هـ١٤٠٦مكتبة المطبوعات اإلسالمية، : حلب(عبد الفتاح أبو عدة : أخرجه النسائي، سنن النسائي، تحقيق) ٥(

صححه الشيخ األلباني في سلسلة . ٢/٢٣٧، باب اإلشارة باألصبع في التشهد األول، ، کتاب التطبيق١١٦١، ح)م١٩٨٦
  .٥/٣١٣األحاديث الصحيحة، 



 

 )٤١١٩(

  . )١(وهذا يؤيد أن األحاديث العامة يراد بها الخصوص، وأن اإلشارة في جلسة التشهد 
  : بالسبابة بما يليويستدل لمشروعية قبض األصابع واإلشارة 

 كـان إذا  -صلى اهللا عليه و سـلم - أن النبي- رضي اهللا عنهما - عن ابن عمر   :األول
إذا : ( فقوله )٢( إذا قعد في التشهد      - وذكر أنه يشير بإصبعه وفي لفظ،      -قعد في الصالة    
عام أو مطلق يتناول كل قعود حتى ما بـين الـسجدتين، وقولـه فـي         ) قعد في الصالة  

خاص، ولكن القاعدة أن ذكر الخاص بحكـم يوافـق      ) إذا قعد في التشهد   (لثانية  الرواية ا 
ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق        ( وكذا   )٣(العام ال يقتضي التخصيص     

  . )٤() غير مقتض للتقييد عند جمهور األصوليين وهو الحق
يديه حذو أذنيـه،  فسجد فوضع   :(  وفيه - رضي اهللا عنه   - حديث وائل بن حجر      :الثاني

ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبتـه اليـسرى ووضـع                
ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع اإلبهام على الوسطى، وقـبض        

  .)٥() سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه
ى على فخذه، ولو كـان يبـسطها        لم يرد في األحاديث أنه كان يبسط يده اليمن         (:الثالث

  .)٦() لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى
 : نوقشت هذه األدلة بما يلي

  )٧(.  الجلوس والقعود إذا أطلق فالمراد به الجلوس للتشهد:األول

                                         
  .٣/٢٥١، )هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي، : الدمام(الفوزان، منحة العالم شرح بلوغ المرام ) ١(
  .١/٤٠٨، کتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصالة، ٥٨١-٥٨٠أخرجه مسلم، ح) ٢(
فهد بن ناصر بن : ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتیب) ٣(

  .٣/١٢٩؛ ابن عثيمين، الشرح الممتع، ١٣/١٩٥، ١٣/١٩٢، )ه١٤١٣دار الوطن، (إبراهيم السليمان 
  .١٣/١٩٦ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ) ٤(
دار : القاهرة(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، : طيالسي، مسند أبي داود الطيالسي، تحقيقأخرجه أبي داود ال) ٥(

، ٢٥٢٢؛ عبد الرزاق، المصنف، ح٣١/١٥٠، ١٨٨٥٨؛ وأحمد، ح٢/٣٥٨، ١١١٣، ح)م۱۹۹۹ - هـ ١٤١٩هجر، 
  . وغيرهم٢٢/٨١؛ والطبراني، ٢/٦٨
  .١٣/١٩٢ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ) ٦(
  .١٣٤الطريفي، صفة الصالة، . ما نقله الحافظ عن ابن رشد في ذلك: انظر) ٧(



– 

  )٤١٢٠(

 مـن    األحاديث التي فيها إطالق الجلوس دون تقييده بجلـسة التـشهد أن ذلـك              :الثاني
اختصار الرواية؛ ألنها هي نفس األحاديث التي ورد فيها التقييد فيحمل مطلقهـا علـى               

  )١(. مقيدها
  : صفة الجلوس في التشهد الثاني-ب

الجلوس في التشهد األول من الصالة ذات التشهدين، وكذا في الصالة الثنائيـة يجلـس               
يـة والثالثيـة يجلـس      مفترشاًکجلسته بين السجدتين، وفي التشهد األخيـر مـن الرباع         

  . )٢(متوركاً
  :  األدلة على استحباب االفتراش في التشهد األول وفي الصالة الثنائية-أ

 صلى اهللا عليه    - في وصف صالة النبي    -رضي اهللا عنها  - حديث عائشة    :الدليل األول 
كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليـسرى وينـصب           ( وفيه   -و سلم 

  .)٣(...) رجله اليمنى
 - في وصف صـالة النبـي  -رضي اهللا عنه- حديث أبي حميد الساعدي  :الدليل الثاني 

إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب         : ( قال -صلى اهللا عليه و سلم    
  .)٤() اليمني

  : دليل استحباب التورك في التشهد الثاني-ب
  - صلى اهللا عليـه و سـلم  -النبي عن أبي حميد أنه قال في وصفه لصالة  :الدليل األول 

فإذ جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمني، وإذا جلس في الركعة              (
  .)٥() اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته

      كـان رسـول اهللا  : ( قـال -هللا عنهمـا   رضي ا  -عن عبد اهللا بن الزبير    : الدليل الثاني 
 إذا قعد في الصالة، جعل قدمه اليسرى بين فخـذه وسـاقه،             - سلم صلى اهللا عليه و    -

                                         
  .٣١٣-٥/٣٠٨، ٢٢٤٧األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، ح: انظر) ١(
أن يفضي بوركه اليسرى إلى األرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه : التورك هو) ٢(

  .اليمنى ،وينصب قدمه اليمنى
وصفة الجلوس بين السجدتين،وفي التشهد ... ، کتاب الصالة، باب ما يجمع صفة الصالة٤٩٨أخرجه مسلم، ح) ٣(

  .١/٣٥٧األول، 
  .١/١٦٥، کتاب األذان، باب سنة الجلوس في التشهد، ٨٢٨أخرجه البخاري، ح) ٤(
  .١/١٦٥، كتاب األذان، باب سنة الجلوس في التشهد، ٨٢٨أخرجه البخاري، ح) ٥(



 

 )٤١٢١(

وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى علـى              
 .)١() فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه

وهذا الحديث وإن كان عاماً يشمل كل قعود في الصالة إال أن حديث أبي حميد بـين أن         
  .فيه مفترشاً فكان هذا الحديث في التشهد الثانيالتشهد األول يكون 

  :الحاصل
التفريق بين المسألتين واقع في صفة وضع اليدين، وفي صفة الجلوس، ففي الجلسة بين              
السجدتين يشرع اإلقعاء في صفة الجلوس، وبسط الكفين دون قبض أصابع اليد اليمنـى              

ن الجلـسة بـين الـسجدتين       كما هو الحال في جلسة التشهد، هذا من جهة التفريق بـي           
والجلوس للتشهد األول والثاني، والفرق الثـاني إن الجلـسة للتـشهد الثـاني تخـتص           
بمشروعية التورك في صفة الجلوس، ومجموع األحاديث في صفة صالة النبـي تـدل              

  . على صحة هذا التفريق
ن مـن   الفرق بين من عجز عن الفاتحة وأتى بغيرها من القرآن وبي          : المسألة الثانية 

  .أتى بالذكر بدالً عنها
  :رأي البهوتي
ألنهـا واجبـة فـي      ) تعلمها(يعني من لم يحسن الفاتحة      ) ويلزم الجاهل : (قال البهوتي 

مـع  (لم يتعلم الفاتحـة     : أي) فإن لم يفعل  (الصالة، فلزمه تحصيلها إذا أمكنه كشروطها       
علـى تعلـم    ) يقدرفإن لم   (لتركه الفرض وهو قادر عليه      ) القدرة عليه لم تصح صالته    

ولزمـه قـراءة   (كسائر ما يعجز عنـه  ) أو ضاق الوقت عنه، سقط(الفاتحة لبعد حفظه   
أي من أي سورة شـاء مـن   ) في عدد الحروف واآليات من غيرها     (أي الفاتحة   ) قدرها

أن (من لم يحسن آيـة مـن القـرآن          : أي) ويلزمه. (القرآن، لمشاركته لها في القرآنية    
على أن الذكر السابق يجزئه     ) ... حمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر       سبحان اهللا وال  : يقول

إال (المـصلي   ) فإن لـم يحـسن    (وإن لم يكن بقدر الفاتحة، بخالف القراءة من غيرها،          
مراعيـا لعـدد الحـروف    ) بقدر الـذكر (يحسنه   ما: أي) كرره(المذكور  ) بعض الذكر 

  )٢ (.والجمل، على قياس ما سبق

                                         
، کتاب المساجد ومواضع الصالة، باب صفة الجلوس في الصالة، وكيفية وضع اليدين على ٥٧٩أخرجه مسلم، ح) ١(

  .١/٤٠٨الفخذين، 
  .٣٤١ -٣٤٠/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع )  ٢(



– 

  )٤١٢٢(

  :بيان الفرق
 العاجز عن الفاتحة يقرأ ما تيسر له من القران سواها، إذا كان عنده شـيء مـن                  :الًأو

  .)١(القرآن سوى الفاتحة ولكن يجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة في الحروف واآليات
  من لم يكن معه شيء من القرآن فإنه يسبح، وال يشترط أن يكون التـسبيح بقـدر       :ثانياً

  .)٢(الفاتحة
   :وجه الفرق

إذا كان البدل من القرآن يشترط أن يكون بقدر الفاتحة؛ ألن البدل من القرآن وهو مـن                 
ألنه بدل من غيـر      ()٣(.جنس ما عجز عنه، بخالف البدل المحض فإنه ال يلزم فيه ذلك           

  .)٤()الجنس فأشبه التيمم
  : سبب الفرق

  ).درهاوجوب كون البدل عن الفاتحة من القرآن بق (: أدلة المسألة األولى-أ
  )٥(»اقرأ ما تيسر معك من القرآن« : - صلى اهللا عليه و سلم– عموم قوله:الدليل األول

 دل هذا على أن من عجز عن الفاتحة يقرأ مـن غيرهـا مـن سـور                  :وجه االستدالل 
  :القرآن، أما كون البدل من القرآن يكون بقدر المبدل فوجهه التعليل التالي

  .)٦(صل حسب اإلمكانليكون البدل کاأل:الدليل الثاني
االكتفاء بالذكر وإن لم يكـن مـساوياً للفاتحـة فـي عـدد               (: أدلة المسألة الثانية   -ب

  ).الكلمات

                                         
  .٣/٧٠ابن عثيمين، الشرح الممتع ، ) ١(
  .٣/٧٠ابن عثيمين، الشرح الممتع ، ) ٢(
  .٣/٧٠ عثيمين، الشرح الممتع ، ابن) ٣(
؛ ابن البهاء، فتح الملك ١/٤٢٥؛ التنوخي، الممتع، ٣/٤٥٦؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢/١٦٠ابن قدامة، المغني، ) ٤(

  .١/٤٣٤؛ مطالب أولي النهى، ١/٣٤١، )طبعة عالم الكتب(؛البهوتي، کشاف القناع ٢/٤٠العزيز، 
؛ ومسلم، ١/١٥٢ن، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها، ،کتاب األذا٧٥٧أخرجه البخاري، ح)٥(
  .١/٢٩٧، کتاب الصالة، باب وجوب القراءة في كل ركعة، ٣٩٧ح
؛ البهوتي، ١/٣٨٨؛  ابن مفلح، المبدع، ٣٠٥کتاب الحاوي في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، : انظر) ٦(

دار : بيروت(عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش : اشية على منتهى اإلرادات، تحقيقإرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى ح
  .٢١٣، )م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١خضر للطباعة والنشر،



 

 )٤١٢٣(

 أنه قال جاء رجـل إلـى     - رضي اهللا عنه   -)١( عن عبد اهللا بن أبي أوفى        :الدليل األول 
مني مـا    فقال إني ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعل   - صلى اهللا عليه و سلم     -النبي

قل سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبـر وال حـول وال                «: قال. يجزئني منه 
  .)٢(»قوة إال باهللا

 الحديث صريح في أن من عجز عن القرآن يكتفي بالذكر، ووجه عـدم         :وجه االستدالل 
 البـدل   ال يلزم أن يكون   (أنه  : اشتراط كون الذكر بقدر الفاتحة بعدد آياتها وحروفها هو        

مساوياً للمبدل منه، أال ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين ال يساويها إطعامهم فـي                
  .)٣() الغالب، وال تساوي عتق الرقبة أيضاً، فالبدل ال يلزم منه مساواة المبدل منه

اتفق أهل العلم من السلف والخلف على أن قراءة         : دراسة الفرق دراسة فقهية مقارنة      
 صالة ركن من أركانها ال تصح بدونها وعليه األئمة األربعة وأتباعهم، لـم            القرآن في ال  

ال تجـب  : ينقل في ذلك خالف إال عن الحسن بن صالح وأبي بكر األصم أنهمـا قـاال           
 .)٤(القراءة بل هي مستحبة 

الدراسة المقارنة هو بيان حكم الفاتحة هـل هـي           إذا علم هذا فإن الغرض من عقد هذه       
أما ما يتعلق بـالقراءة     ، وهل يجزي غيرها عنها أم ال؟       ،  الصالة أم ال؟   ركن من أركان  

وحكـم قـراءة    ، وحكم القراءة في كل ركعـة     ، من مسائل أخرى كالقراءة خلف اإلمام     
  . ونحو ذلك فليس بمقصود هذا البحث، المأموم إذا لم يسمع قراءة اإلمام

  :وقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة على قولين 

                                         
 صلى اهللا عليه -عبد اهللا بن أبي أوفي علقمة بن خالد ابن الحارث األسلمي صحابي شهد الحديبية وعمر بعد النبي) ١(

، ٣٢٣٦ابن حجر، تقريب التهذيب، رقم. و آخر من مات بالكوفة من الصحابة  دهرا مات سنة سبع وثمانين وه- و سلم
  .٣/١٥٩٢؛ أبي نعيم، معرفة الصحابة ، ٤٩٢

، کتاب الصالة، باب ال صالة إال ٢٧٤٧؛ عبد الرزاق، المصنف، ح٢/١٥٧، ٨٥١أخرجه أبو داود الطيالسي، ح)٢(
 کتاب الصالة، باب ما يجزى األمي واألعجمي ،٨٣٢؛ وأبو داود، ح٣١/٤٧٨، ١٩١٣٨؛ وأحمد، ح٢/١٢١بقراءة، 

؛ ١/٢٧٣، کتاب االفتتاح، باب ما يجزئ من القراءة لمن ال يحسن القرآن، ٩٢٤؛ والنسائي، ح١/٢٢٠من القراءة، 
، ١١٩٥؛ و الدارقطني، ح١/٢٤١؛ الحاكم ، المستدرك، ٥/١١٦ن ١٨٠٩؛وابن حبان، ح١/٢٧٣، ٥٤٤وابن خزيمة، ح

؛ ٥٧، ١٨٩؛ و ابن الجارود، ح٨٨يجزيه من الدعاء عند العجز عن قراءة فاتحة الكتاب، کتاب الصالة، باب ما 
؛ ٢/٥٣٢،کتاب الصالة، باب الذكر يقوم مقام القراءة إذا لم يحسن من القرآن شيئا، ٣٩٧٧البيهقي، السنن الكبرى ، ح

  .  ولم يتعقبه الذهبي وصححه الحاكم على شرط البخاري٣/٣٢٦، ٤٧٨٠البيهقي، معرفة السنن واآلثار ، ح
  .٣/٧٠ابن عثيمين، الشرح الممتع ، ) ٣(
  .٣/٣٣٠النووي، المجموع، ) ٤(



– 

  )٤١٢٤(

،  قراءة الفاتحة واجبة ال تصح الصالة إال بها وهي أحد أركـان الـصالة             :القول األول 
روي عن عمر بـن الخطـاب       ، هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف         

 رضي اهللا   -وأبي سعيد الخدري    ، وأبي هريرة   ، وابن عباس ، وعثمان بن أبي العاص     
 ومالك والشافعي واحمد في المذهب وإسحاق بـن         وقال به الزهري وابن عون     ، -عنهم

  .)١(راهوية وأبو ثور وسواهم كثير
وقيل واجبة ولكنها ليـست     ، بل هي سنّة  ، ال تتعين الفاتحة لصحة الصالة      :القول الثاني 

، هذا ما ذهب إليه اإلمام أبـو حنيفـة  ، بشرط بل تصح الصالة بقراءة غيرها من القرآن   
  .)٢( أحمد وقال به عدد من أهل العلم وهو رواية مرجوحة عن اإلمام

  : األدلة 
  :أدلة القول األول 

قـال  :  قـال  - رضي اهللا عنـه      - ما روى الشيخان من حديث عبادة بن الصامت          -١
، وفـي   )٣(»ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب      «: - صلى اهللا عليه و سلم     -رسول اهللا   

ال «:   قال    - صلى اهللا عليه و سلم     -الدارقطني من حديث عبادة بن الصامت أيضاً أنه         
  . )٤(»تجزيء صالة ال يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

                                         
: ؛ البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق٤/١٤٤،١٤٥؛ االستذكار، ١/٦٥مالك، المدونة الكبرى ، ) ١(

؛ الباجي، المنتقى شرح ١/٢١٦ ،)م١٩٩٨-هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، : بيروت(محمد حسن إساماعيل الشافعي 
؛ ابن المنذر، األوسط، ١/١٠٧؛  الشافعي، األم، ٥٦يحيي مراد، : ؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، تحقيق١/١٥٦الموطأ، 

 عادل أحمد عبد - علي محمد معوض : ؛ الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق٣/١٠١
؛ ١/٤١٩؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ٣/١٠١، )م١٩٩٩ -هــ ١٤١٩ العلمية، دار الكتب: بيروت(الموجود 

؛ الزركشي، شرح الزرکشي، ٢/١٤٦؛ ابن قدامة، المغني، ٢/٨٣٦؛ الذهبي، تنقيح التحقيق، ٣/٣٢٦النووي، المجموع، 
  .٢/٢٥٢ربع ، ؛ البهوتي، الروض الم٢/١١٢؛ المرداوي، اإلنصاف، ١/٤١٤؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ١/٥٤٧
: بيروت(؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٤٧، ؛ أبو الخطاب، الهداية١/١٩،  السرسخي، المبسوط)٢(

؛ ٢/١٤٦؛ ابن قدامة، المغني، ٤/١٤٥،١٤٤؛ االستذكار، ١/١١٢،١١٠، )م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، 
  .١/٢١٤؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ٢/١١٢صاف، ؛ المرداوي، اإلن٢/٨٣٦الذهبي، تنقيح التحقيق، 

؛ صحيح مسلم، ٢/٢٣٦، ...،كتاب، األذان، باب وجوب القراءة لإلمام ٧٥٦صحيح البخاري مع الفتح، ح) ٣(
  . ١/٢٥٩، ...،كتاب الصالة،  باب وجوب قراءة الفاتحة٣٩٤ح
  .هذا إسناد صحيح: قال الدارقطني. ١/٦٦٥الدارقطني، سنن الدارقطني، ) ٤(



 

 )٤١٢٥(

ثم رد إجـابتهم    ، أجاب عنه أهل القول الثاني بأن النفي هنا للكمال        : "وقال ابن الجوزي    
  .)١(" نفي في نكرة فهو يعم» ال صالة«بقوله إن قوله 
إلى الذات إن أمكـن انتفاؤهـا وإال        النفي المذكور في الحديث يتوجه      : "وقال الشوكاني 

توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة ال الكمال ألن الصحة أقرب المجـازين                
وتوجه النفي هاهنا إلـى الـذات       ، والكمال أبعدهما والحمل على أقرب المجازين واجب      

 تقـرر  ألن المراد بالصالة معناها الشرعي ال اللغوي لما   ممكن كما قال الحافظ في الفتح     
من أن ألفاظ الشارع محمولة علی عرفه لكونه بعث لتعريـف الـشرعيات ال لتعريـف     

وإذا كان المنفي الصالة الشرعية استقام نفي الذات ألن المركـب           ، الموضوعات اللغوية 
وال ، كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها فال يحتاج إلى إضمار الـصحة    

ألنه إنما يحتاج إليه عند الـضرورة وهـي         ،كما روي عن جماعة     وال الكمال   ، اإلجزاء
  .)٢(" عدم إمكان انتفاء الذات

 صـلى اهللا عليـه و       -قال رسول اهللا    :  ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة قال          -٢
من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غيـر                « : -سلم
فكذا الصالة التي ال يقرأ فيها بـأم  ،اج يخرج ميتاً ال يستفاد منه   فكما أن الخد  . )٣(»...تمام

 .القرآن ال يستفاد منها لعدم صحتها
:   قـال   - رضي اهللا عنـه    - ما روى ابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي هريرة            -٣

ال تجزيء صـالة ال يقـرأ فيهـا بفاتحـة         «: - صلى اهللا عليه و سلم     -قال رسول اهللا    
ووافقهمـا  ، ابن حبان وابن خزيمة بإخراجهما له في صـحيحيهما          صححه  . )٤(»الكتاب

  .ونفي اإلجزاء من أعظم األدلة علی البطالن. )٥(على تصحيحه اإلمام النووي
أمرنـا أن   «:  قال - رضي اهللا عنه   - ما روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري         -٤

علـى شـرط البخـاري      إسناده صحيح   : قال النووي . )٦(»نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر    

                                         
  . ٢/٨٣٨،٨٣٧الذهبي، تنقيح التحقيق ، ) ١(
  .٢/٢١٠الشوكاني، نيل األوطار، ) ٢(
  .١/٢٩٦، كتاب الصالة،  باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ٣٩٥صحيح مسلم، ح) ٣(
  .١/٢٤٨، ٤٩٠صحيح ابن خزيمة، ح) ٤(
  .٣/٣٢٩النووي، المجموع  ، ) ٥(
  .١/٥١١، بفاتحة الكتاب... ب من ترك القراءة ، كتاب الصالة،  با٨١٨سنن أبي داود، ح) ٦(



– 

  )٤١٢٦(

» ما تيسر «: فعلم أن تعيينه لفاتحة الكتاب إيجاب وأن قوله       : "قال ابن عبد البر   . )١(ومسلم
  .)٢(" ندب

   . )٣( أن القراءة ركن في الصالة فكانت معينة كالركوع والسجود-٥
  :أدلة القول الثاني 

بعد أن استدل بهذه     قال السرخسي . )٤(﴿ فَاقْرءوا ما تَيسر ِمن الْقُرآِن ﴾       قوله تعالى    -١
فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هـذا     : " اآلية على صحة الصالة بقراءة ما عدا الفاتحة         

ثم المقصود التعظـيم باللـسان   ، )٥(وهو يعدل النسخ عندنا فال يثبت بخبر الواحد       ، النص
 بدليل مقطوع   والحاصل أن الركنية ال تثبت إال     ، وذلك ال يختلف بقراءة الفاتحة وغيرها     

فتعين الفاتحة بخبر الواحد واجباً حتى يكـره       ، موجب للعمل دون العلم    وخبر الواحد ، به
 .)٦(" وتثبت الركنية بالنص وهو اآلية، له ترك قراءتها

  : وأجاب الماوردي عن هذا االستدالل بجوابين
  »ال صالة إال بفاتحة الكتاب«أن اآلية محملة فسرها قوله : األول
  . )٧( أنهما في قيام الليل ال في قدر القراءة:الثاني

  : وأجاب ابن قدامة بجوابين
  . أنه يحتمل أنه أراد الفاتحة وما تيسر معها:األول
 صـلى اهللا  - أنه يحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة ألنها نزلت بمكـة والنبـي   :الثاني

  .)٨( مأمور بقيام الليل فنسخه اهللا تعالى عنه بها-عليه و سلم

                                         
  .٣/٣٢٩النووي، المجموع ، ) ١(
  .٤/١٤٨االستذكار، ) ٢(
  .٢/١٤٧؛ ابن قدامة، المغني، ٢/١٠٤؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ١/٢١٦البغدادي، المعونة، ) ٣(
  .٢٠:سورة المزمل، اآلية) ٤(
  .»ة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابال صال«يعني األحاديث الموجبة للفاتحة كحديث ) ٥(
دار إحياء : بيروت(محمد صادق قمحاوي : ؛ وانظر الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق١/١٩ي، المبسوط، سخالسر) ٦(

  .٥/٣٦٨، )هـ١٤٠٥التراث العربي، 
  .٣/٣٢٩؛ النووي، المجموع ، ٢/١٠٤الماوردي، الحاوي الكبير، ) ٧(
  .٢/١٤٧ابن قدامة، المغني، ) ٨(



 

 )٤١٢٧(

  : ويمكن اإلجابة من وجهين آخرين : قلت 
صحيح أحيانـاً لكـن     ،  أن ما ذهب إليه الحنفية من كون الزيادة على النص نسخ           :األول

ألن اآلية التي اسـتدل بهمـا الحنفيـة         ، مسألتنا هذه ليست مما تنطبق عليه هذه القاعدة       
ـ               صح بغيـر قـراءة     المراد بها مقدار الجزء الذي يقام من الليل ال بيان أن الـصالة ت

وقد أجاب عنهـا األصـوليون فـي    ، وعموماً فهذه القاعدة اشتهر بها الحنفية    ، )١(الفاتحة
: ومما يدل على ضعفها أن الحنفية أنفسهم خالفوها في مواطن غير قليلة منها              ، )٢(كتبهم

وفـي أن القهقهـة تـنقض    ،اشتراطهم في ذوي القربي الحاجة وهو زيادة على القـرآن   
وهي زيادة على نواقض الوضـوء المـذكورة فـي          ،ندين ألخبار ضعيفة  مست، الوضوء
  .)٣(القرآن
 إننا إن سلمنا جدالً أن هذه اآلية تدل على جواز قراءة ما تيسر من القرآن عـدا                  :الثاني

وهو األقـوى  ، األصوليين الفاتحة فإنه ال مانع من نسخ المتواتر باآلحاد كما قرره بعض     
 كان يبعث اآلحـاد بالناسـخ إلـى         - صلى اهللا عليه و سلم     - ألن النبي . )٤(إن شاء اهللا    

 . ومن ذلك أخذ أهل قباء بخبر الواحد في تحويل القبلة)٥(أطراف البالد
وهذه الكلية ممنوعة والسند ما تقدم من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر             : "قال الشوكاني 

ولو سلّمت لكـان    ... حهم   بل مد  - صلى اهللا عليه و سلم     -الواحد ولم ينكر عليهم النبي      
وقـال  .)٦(" محل النزاع خارجاً عنها ألن المنسوخ إنما هو استمرار التخيير وهو ظنـي            

                                         
دار الكتب : بيروت(محمد عبد القادر عطا : ن عربي، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليهاب) ١(

؛ القرطبي، الجامع ٤/٦٨٧؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١٨٨٤-٤/١٨٨٣، )  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤العلمية،
  .١٩/٥٣ألحكام القرآن، 

مؤسسة الرسالة، : بيروت(هللا بن عبد المحسن تركي عبدا: الطوفي، شرح مختصر الروضة،  تحقيق) ٢(
على بن محمد العمران : ؛ الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، تحقيق٢/٢٩١، )م١٩٨٧هـ،١٤٠٧

  .٤/١٨٨٤؛ ابن عربي، أحكام القرآن ، ٧٨- ٧٥، )ط.ت.دار عالم الفوائد، د(
  .٤/٥٨٣ابن النجار، شرح الكوكب المنير ، ) ٣(
؛ الشنقيطي، ٢/٣٢٨ وما بعدها؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ٤/٥٨١ النجار، شرح الكوكب المنير ، ابن) ٤(

  .٧٨-٧٥مذكرة أصول الفقه، 
  .٤/٥٦٢ابن النجار، شرح الكوكب المنير ، ) ٥(
  .٢/٢١١الشوكاني، نيل األوطار، ) ٦(



– 

  )٤١٢٨(

التحقيق الذي الشك فيه هو جواز وقوع نسخ المتـواتر باآلحـاد   : "- رحمه اهللا  -األمين  
  . )١(" الصحيحة الثابت تأخرها عنه والدليل الوقوع

ثم اقرأ مـا تيـسر معـك مـن          «  للمسيء صالته    - صلى اهللا عليه و سلم     - قوله   -٢
أورد هذا الدليل ابن قدامة ثم أجـاب        . فأمره بقراءة ما تيسر ولم يوجب الفاتحة      » القرآن

  :عنه ما يلي
 - صلى اهللا عليـه و سـلم       - ما روى الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع أن النبي          -١

  .)٢(»ما شاء اهللا أن تقرأثم اقرأ بأم القرآن و«: قال لألعرابي المسيء صالته 
  . أنه يحمل على الفاتحة وما تيسر معها مما زاد عليها -٢
  .)٣( أنه يحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة-٣
 - الدليل الثالث ما روى أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث أبي هريـرة              -٣

ال صـالة إال    ... «: - صلى اهللا عليه و سلم     -قال لي رسول اهللا     :  قال -رضي اهللا عنه  
حيث إن ظاهر الحديث يدل على صحة الـصالة        . )٤(»بقراءة ولو بفاتحة الكتاب فما زاد     

، )٥(وضعفه ابن الجوزي  ، صحيح ال غبار عليه   : والحديث قال عنه الحاكم   . بغير الفاتحة 
  .)٧(واأللباني، )٦(والنووي 

- -سـول اهللا  قـال ر :   قال - رضي اهللا عنه     - ما روي عن أبي سعيد الخدري        -٤
فظاهره يدل على   . )٨(»ال صالة إال بفاتحة الكتاب أو غيرها      « : -.صلى اهللا عليه و سلم    

والحديث عزاه الزيلعيلمسند الحـارث     . أن الصالة تصحبغير الفاتحة كما تصح بالفاتحة      
  .)٩(ال يعرف أصالً : وقال ابن عبد المهدي، وحكم عليه بالضعف

                                         
  .٨٦الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، ) ١(
 -هـ ١٤٢٥شركة غراس للنشر والتوزيع، : الكويت(د ماهر ياسين فحل : فعی ، تحقيقالشافعی، مسند اإلمام الشا) ٢(

  .١/٧١، ) م۲۰۰٤
  .٢/٢٤٣؛ وانظر مزيد أجوبة في ابن حجر، فتح الباري، ٢/١٤٧ابن قدامة، المغني، ) ٣(
؛ ١/٢٣٩درك، ؛ الحاكم، المست١/٥١٢، ،كتاب الصالة،  باب القراءة في الفجر٨١٩أبو داود، سنن أبي داود، ح) ٤(

  .٢/٥٩البيهقي، السنن الكبرى، 
  .٢/٨٣٩الذهبي، تنقيح التحقيق، ) ٥(
  .٣/٣٢٩النووي، المجموع ، ) ٦(
  .٨١٩األلباني، ضعيف سنن أبي داود، ح) ٧(
  .١/٣٦٧الزيلعي، نصب الراية ، ) ٨(
  .٢/٨٤١الذهبي، تنقيح التحقيق ، ) ٩(



 

 )٤١٢٩(

اء بدليل تحريم قراءة الجميع علی الجنب و تحـريم           أن سور القرآن في الحرمة سو      -٥
 .)١(مس المحدث وغيرها

وأُّجيب عنه بأنه ال يلزم منه استواؤها في اإلجزاء في الـصالة ال سـيما وقـد ثبتـت                 
  .)٢(األحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها

  :الترجيح 
يتضح أن الصواب قـول الجمهـور   بعدما تقدم من األقوال واألدلة وما عليها من أجوبة     

  :القائلين بركنية الفاتحة وعدم صحة الصالة بدونها لما يلي
أي أن داللتها على    ،  أن األحاديث قد صحت مصرحة ببطالن صالة من لم يقرأ بها           -١

وهذه أقوى الدالالت عن األصوليين فال يجوز العدول        ،وجوب قراءة الفاتحة داللة نصية    
  .عنها

أو ضـعيف ال يـصلح   ، تدل به أهل القول الثاني إما صحيح ال داللة فيـه  أن ما اس -٢
  .لالستدالل من قبل سنده كما تبين من أجوبة أهل العلم عن تلك األدلة

الفرق بين التشهد األول والتشهد الثاني في الصالة على النبي صلى           : المسألة الثالثة 
  .اهللا عليه وسلم
  :رأي البهوتي
بعض الصالة مع اإلمام، فجلس اإلمام فـي آخـر   (المسبوق  ) أدركوإذا  : (قال البهوتي 

التـشهد األول حتـى يـسلم       : أي) صالته لم يزد المأموم على التشهد األول، بل يكرره        
 وال يدعو بشيء مما يدعى بـه        - صلى اهللا عليه وسلم      -وال يصلي على النبي     (اإلمام  

  الصالة علـى النبـي     (، و )٣ (. سالمه ألنه لم يتعقبه، وألنه ال يقصر     )  في التشهد األخير  
أي بعد التشهد األول فال تجزئ إن قدمت عليه لحـديث  )  بعده - صلى اهللا عليه وسلم      -

 ﴿ يا َأيها الَِّذين آمنُوا صـلُّوا علَيـِه وسـلِّموا تَـسِليما ﴾             كعب وسبق ولقوله تعالى     
الة أولـى مـن الـصالة       واألمر للوجوب وال موضع تجب فيه الـص       ] ٥٦: األحزاب[
 - صلى اهللا عليه وسـلم       -أي المذكور فيما سبق من الصالة على النبي         ) والركن منه (
  صـلى اهللا عليـه      -لظاهر اآلية وعد المصنف الصالة عليـه        ) اللهم صل على محمد   (

                                         
  .٣/٣٢٧النووي، المجموع ، ) ١(
  .٣/٣٢٩موع ، النووي، المج) ٢(
  .٣٥٩/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ٣(



– 

  )٤١٣٠(

 ركنا مستقال تبع فيه صاحب الفروع، وأمـا صـاحب المنتهـى وكثيـر مـن                -وسلم  
  )١ (.جملة التشهد األخيراألصحاب فقد جعلوها من 

  :بيان الفرق
  .)٢( ال يستحب في التشهد األول الصالة على النبي صلى اهللا عليه و سلم :أوالً
 يشرع في التشهد الثاني في الصالة أن يأتي المسلم بالصالة على النبي صـلى اهللا         :ثانياً

 .)٣(عليه و سلم 
  : وجه الفرق

  لـم يعلـم ابـن        - صلى اهللا عليه و سلم     -سول إن هذا هو ظاهر السنة، ألن الر       :أوالً
كنـا نقـول قبـل أن    : ( إال هذا التشهد فقط، وقال ابن مـسعود     )٥( وابن عباس  )٤(مسعود

 صـلى اهللا    - وذكر التشهد األول فقط؛ ولم يذكر الصالة على النبـي          )٦()يفرض التشهد 
الـسالم  فلو كان سنة لكان الرسول عليـه الـصالة و         .   في التشهد األول    -عليه و سلم  

  .يعلمهم إياه في التشهد
  .)٧(  لتخفيف هذا التشهد جدا- صلى اهللا عليه و سلم- كان من هدي النبي:ثانياً

                                         
  .٣٨٨/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ١(
؛ ابن ٨٦؛ أبو الخطاب، الهداية، ٢/١٧٣؛ السامري، المستوعب، ٣/١٦١ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٢(

؛  ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢٢؛ابن الجوزي، المذهب األحمد ، ٢/٢٢٣امة، المغني، ؛ابن قد١/٣١٣قدامة، الكافي، 
؛ المرداوي، ١/٤١٢؛ ابن مفلح، المبدع، ٢/٢٠٩؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ١/٤٤٦؛ التنوخي، الممتع، ٣/٥٤٠

  .١/٣٠٨؛ البسام، توضيح األحكام ، ٢/٧٦اإلنصاف، 
؛ السامري، المستوعب، ١/١٢٩ الفراء، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين، ؛٣/١٦١ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ٣(
؛ ابن ٢٢٩-٢/٣٢٨؛ ابن قدامة، المغني، ٣١٦-١/٣١٥؛ ابن قدامة، الكافي، ٨٤؛ أبو الخطاب، الهداية، ٢/١٧٥،١٦٦

، )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧دار العاصمة، : الرياض(بكر بن عبد اهللا أبو زيد : تيمية، بلغة الساغب وبغية الراغب، تحقيق
؛ ٣/٥٤٣؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢/١٥٨؛ ابن تميم، مختصر ابن تميم، ٢٢؛ ابن الجوزي، المذهب األحمد ، ٧٤

؛المرداوي، اإلنصاف، ١/٤١٣؛ ابن مفلح، المبدع، ٢/٢١٣؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ١/٤٤٧التنوخي، الممتع، 
  .١/٣٠٨؛ البسام، توضيح األحكام ، ٢/٧٦
الصالة، باب التشهد  ، کتاب٤٠٢؛ ومسلم، ح٨/٥٩،کتاب االستئذان، باب األخذ باليدين، ٦٢٦٥ أخرجه البخاري، )٤(

  .١/٣٠١في الصالة، 
  .١/٣٠٢، کتاب الصالة، باب التشهد في الصالة، ٤٠٣أخرجه مسلم، صحيح مسلم، ح) ٥(
  .٢/١٦٠اختالف الروايات فيه، ، کتاب الصالة، باب صفة التشهد ووجوبه و١٣٢٧أخرجه الدارقطني، ح) ٦(
  .١/٢٤٥ابن القيم، زاد المعاد، : انظر) ٧(



 

 )٤١٣١(

  : سبب الفرق
  - صلى اهللا عليـه و سـلم  -عدم استحباب الصالة على النبي     (: أدلة المسألة األولى   -أ

  )في التشهد األول
 صلى اهللا عليـه و      -أن النبي  «-عنه رضي اهللا    - عن عبد اهللا بن مسعود     :الدليل األول 

قال قلنا حتى   ) الحجارة المحماة  ()١(  كان في الركعتين األوليين كأنه على الرضف        -سلم
  .)٢(»يقوم؟ قال حتى يقوم

 هذا يدل على أنه لم يطول التشهد األول ولم يزد عليه شيئاً، ألنـه لـو                 :وجه االستدالل 
  .)٣(كان يزيد عليه لما كان بهذه الصفة

  :ش هذا من وجهيننوق
  .  الحديث ضعيف فال تقوم به حجة:األول
 صلى اهللا عليـه و      - على تقدير ثبوته فليس صريحاً في ترك الصالة على النبي          :الثاني

 صلى اهللا عليـه و      - ؛ ألن تخفيفه قد يكون لترك األدعية دون الصالة على النبي           -سلم
  )٤(.  فليس الحديث صريحاً في تركها-سلم

أنه ال  :  بأن الحديث وإن كان في إسناده نظر لكن هو ظاهر السنة، أي            :اوأجيب عن هذ  
  . )٥(يزيد على هذا

                                         
  .٣/١٤٥الفيروزآبادي، القاموس المحيط، : الحجارة المحماة، انظر: الرضف) ١(

، کتاب الصالة، باب في تخفيف ٩٩٥؛ وأبو داود، ح١/٢٨١، ٢٥١؛ والشافعي، ح٦/١٦٨، ٣٦٥٦أخرجه أحمد، ح) ٢(
، كتاب أبواب الصالة، باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين األوليين، ٣٦٦مذي، ح؛  والتر١/٢٦١القعود، 

  .٣/٢٤٣، کتاب التطبيق،  باب التخفيف في التشهد األول، ١١٧٦؛ والنسائي، ح٢/٢٠٢
ـ : وقال الحاكم. هذا حديث حسن، إال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه : قال أبو عيسى الترمذي    ن تابعه مسعر عن سعد ب
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد اتفقا على إخـراج             : وقال الحاكم بعده  . إبراهيم، وذكره بنحوه  

  . ليلة الجن- صلى اهللا عليه و سلم-حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد اهللا أنه لم يكن مع النبي
؛ التنوخي، ٣/٥٤٠؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ١/٣١٣افي، ؛ ابن قدامة، الك٢/٢٢٣ابن قدامة، المغني، : انظر) ٣(

  .١/٤٤٦الممتع، 
دار : بيروت(أحمد عزو عناية الدمشقي : الروياني، بحر المذهب في فروع مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق: انظر) ٤(

  .٢/١٧٩، )٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣إحياء التراث العربي، 
  .١٦٣- ٣/١٦١ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٥(



– 

  )٤١٣٢(

ثم إذا كان في وسط الصالة      :(  وفيه - رضي اهللا عنه   - حديث ابن مسعود     :الدليل الثاني 
فض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء اهللا أن يدعو ثـم              

 .)١()يسلم
 أن رسول اهللا كان ال يزيـد       - رضي اهللا عنها     - عن أم المؤمنين عائشة      :لثالثالدليل ا 

  .)٢()في الركعتين على التشهد
  إذا جلس في     - رضي اهللا عنه     -كان أبو بكر    :  عن تمیم بن سلمة قال     :الدليل الرابع 

  .)٣() يعني حتى يقوم-الركعتين كأنه على الرضف 
علم، أنه يقتصر في التشهد األول على التـشهد         وعلى هذا فالصحيح هو قول أكثر أهل ال       
". والعمل على هذا عند أهل العلم     : "-رحمه اهللا -دون الصالة اإلبراهيمية، قال الترمذي      

وكان يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضـف وهـي الحجـارة          : "قال ابن القيم  
التـشهد وال كـان   المحماة ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا  

أيضاً يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممـات وفتنـة المـسيح                
الدجال ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطالقات قد صح تبيـين موضـعها               

  . )٤(" وتقييدها بالتشهد األخير
  )  األخيرمشروعية الصالة اإلبراهيمية في التشهد (: أدلة المسألة الثانية -ب

﴿ ِإن اللَّه وملَاِئكَتَه يصلُّون علَى النَِّبي يا َأيها الَّـِذين            قول اهللا عز وجل      :الدليل األول 
  .)٥(آمنُوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تَسِليما﴾ 

 وأولى األحـوال    - صلى اهللا عليه و سلم     - أمر اهللا بالصالة على النبي       :وجه االستدالل 
 .)١(بها هي حال الصالة

                                         
، کتاب الصالة، باب االقتصار في الجلسة األولى ٧٠٨؛ وابن خزيمة، ح٧/٣٩٢، ٤٣٨٢أخرجه اإلمام أحمد، ح) ١(

  .١/٣٥٠على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد األول، 
، )م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤دار المأمون للتراث، : دمشق(حسين سليم أسد : أخرجه أبي يعلى، مسند أبي يعلى، تحقيق) ٢(
  . وصححه الشيخ حسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى. ٧/٣٣٧، ٤٣٧٣ح
  .أخرجه ابن أبي شيبة، المصنف، کتاب الصلوات، قدر کم يقعد في الركعتين األوليين) ٣(
: ابن القيم، جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على خير األنام، تحقيق: ؛  وانظر١/٢٤٥ابن القيم، زاد المعاد، ) ٤(

  .٤٢٧-٤٢٦، )ط.ت.دار عالم الفوائد، د(د بن أحمد النشيري زائ
  .٥٦: سورة األحزاب، اآلية) ٥(



 

 )٤١٣٣(

یا رسـول اهللا قـد      : (  وفيه  - رضي اهللا عنه   – لحديث كعب بن عجرة      :الدليل الثاني 
           اللهـم صـل علـى      : قولـوا «: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نـصلي عليـك؟ قـال          

  .)٢(»...محمد 
 عليـه   صلى اهللا-هذه الصالة التي علمهم إياها هي الصالة على النبي      : وجه االستدالل 

  :   في التشهد وذلك األمرين-و سلم
 حديث محمد بن إبراهيم التيمي وقوله كيف نصلي عليك إذا نحـن جلـسنا            :األمر األول 
  .  فهذا نص على أنهم سألوا الصالة عليه في الصالة)٣(في صالتنا

 أن يعلمهـم إياهـا   - صلى اهللا عليه و سـلم -إن الصالة التي سألوا النبي    : األمر الثاني 
) هذا السالم عليك قد عرفناه فكيف الصالة عليـك   : (ر السالم الذي علموه ألنهم قالوا     نظي

ومن المعلوم أن السالم الذي علموه هو قولهم في الصالة الـسالم عليـك أيهـا النبـي                  
  . )٤(به هي في الصالة ورحمة اهللا وبركاته فوجب أن تكون الصالة المقرونة

أمرنا اهللا أن نـصلي     :  وفيه - رضي اهللا عنه   -عود حديث عبد اهللا بن مس     :الدليل الثالث 
 - صلى اهللا عليـه و سـلم  -عليك يا رسول اهللا، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول اهللا  

  .)٥(»... اللهم صل على محمد : قولوا«حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول اهللا
  :دراسة الفرق دراسة مقارنة

  في التـشهد     - صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  اتفق العلماء على مشروعية الصالة على       
  :واختلفوا في حكمها على ثالثة أقوال، الثاني في الصالة الثالثية والرباعية

ومـن قـال بهـذا القـول        ،  يرى أهله أنها فرض ال تصح الصالة بدونها        :القول األول 
ـ         ، الشافعية واإلمام أحمد في رواية     : صافوقال به جمع من الحنابلة بل قال صاحب اإلن

  .)١(إنه المذهب وعليه أكثر األصحاب

                                                                                                     
؛ ١/٤٨١، )هـ١٤٣١دار الفضيلة، : الرياض(حامد، اختيارات ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة : انظر) ١(

  .٤٠٩ابن القيم، جالء األفهام ، 
؛ ومسلم، ٨/٧٧، - صلى اهللا عليه و سلم- باب الصالة على النبي، کتاب الدعوات، ٦٣٥٧أخرجه البخاري، ح) ٢(
  .١/٣٠٥ بعد التشهد، - صلى اهللا عليه و سلم-، کتاب الصالة، باب الصالة على النبي٤٠٦ح
  .١٠-٧ابن القيم، جالء األفهام ، : انظر) ٣(
  .٤١٠،٣٩٣ابن القيم، جالء األفهام ، ) ٤(
  .١/٣٠٥بعد التشهد، - صلى اهللا عليه و سلم-اب الصالة على النبي، کتاب الصالة، ب٤٠٥أخرجه مسلم، ح) ٥(



– 

  )٤١٣٤(

 يرى أهله أنها واجبة وليست بفرض وهذا ما ذهب إليه اإلمام أحمد فـي               :القول الثاني 
والفرق بينه وبين األول أنها على القـول الثـاني تجبـر            ،رواية رجحها الموفق وغيره   
القول األول فال   أما على   ، وتبطل الصالة إن تركها عمداً    ، بسجود السهو إن تركها سهواً    

  .)٢(تجبر بسجود السهو 
، وممن قال بهذا القـول الحنفيـة والمالكيـة        ،  أنا مستحبة وليست بواجبة    :القول الثالث 

  .)٣(ونقل عنه الرجوع عنها، وحكي رواية عن أحمد
  : األدلة 

  :أدلة القول األول
أوجـب  : قال الشافعي: لنوويقال ا. )٤(﴿ صلُّوا علَيِه وسلِّموا تَسِليما ﴾      قوله تعالى    -١

قال أصـحابنا اآليـة     ، )٥(وأولى األحوال بها حال الصالة      ، اهللا تعالى بهذه اآلية الصالة    
وقد أجمع العلماء أنها ال تجب       ، - صلى اهللا عليه وسلم      -تقتضي وجوب الصالة عليه     

 .)٦(في غير الصالة
يـث إن الكرخـي مـنهم    وأجاب الحنفية بأنهم ال يسلمون عدم وجوبها خارج الصالة ح       

 صـلى اهللا    -أوجبها خارج الصالة في العمر مرة وأوجبها الطحاوي كلما ذكر النبـي             
  .-عليه وسلم 

خـرج  :   قـال  - رضي اهللا عنـه  - ما روى الشيخان من حديث كعب بن عجرة      -٢
  فقلنا قد علمنا أو عرفنا كيف نـسلم عليـك   - صلى اهللا عليه و سلم     -علينا رسول اهللا    

                                                                                                     
؛ المرداوي، ٣/٤٦٥؛ النووي، المجموع  ، ١/٥٢٩،٥٣٣،؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز١/١١٧الشافعي، األم، ) ١(

  .١/٤٩٧؛ ابن مفلح، المبدع، ٢/٤٠٠؛ البهوتي، الروض المربع ، ٢/١١٦اإلنصاف، 
  .١/٤٩٧؛ابن مفلح، المبدع، ٢/١١٦؛ المرداوي، اإلنصاف، ٣١، ؛ ابن البنا، المقنع٢/٢٢٨ ابن قدامة، المغني،) ٢(
؛ الخرشي، شرح الخرشي على  مختصر خليل  ١/٢٠٥؛ ابن قدامة، الكافي، ١/٢١٣الكاساني، بدائع الصنائع، ) ٣(
محمد حجي، سعيد :  تحقيق؛ القرافي، الذخيرة،١/٢٢٤، ؛ البغدادي، المعونة١/٢٨٨، )ط.ت.دار صادر ، د: بيروت(

؛ ابن ٦٠، ؛ ابن جزي، القوانين الفقهية٢/٢١٨، )م١٩٩٤دار الغرب االسالمي، : بيروت(أعراب و محمد بوخبزة 
  .١/٤٩٧؛ ابن مفلح، المبدع، ٢/١١٧؛ المرداوي، اإلنصاف، ٢/٢٢٨قدامة، المغني، 

  .٥٦: سورة األحزاب، اآلية) ٤(
  .١/١١٧الشافعي، األم، ) ٥(
  .٣/٤٦٧ووي، المجموع ، الن) ٦(



 

 )٤١٣٥(

. )١(... اللهم صل علـى محمـد وعلـى آل محمـد            : صلي عليك ؟ قال قولوا    فكيف ن 
  واألمـر يقتـضي      - صلى اهللا عليـه وسـلم        -فالحديث فيه أمر بالصالة على النبي       

  .)٢(الوجوب 
أتانـا  :   قـال     - رضي اهللا عنـه      - ما روى مسلم من حديث أبي مسعود البدري          -٣

مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بـن         ونحن في    - صلى اهللا عليه وسلم      -رسول اهللا   
اهللا عز وجّل أن نصلي عليك يا رسول اهللا فكيف نصلي عليـك ؟ فـسكت                 أمرنا: سعد

 صـلى  - حتى تمنينا أنّه لم يسأله ثم قال رسول اهللا   - صلى اهللا عليه وسلم      -رسول اهللا 
  .)٣(... قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد : -اهللا عليه وسلم 

كيف نصلي عليك إذا    : واية عند ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي أنه قال          وفي ر 
  . )٤(... قولوا اللهم صل على محمد : نحن صلينا عليك في صالتنا؟ قال

إذا نحـن صـلينا عليـك فـي         : قوله  : إحداهما: وفي هذه الرواية فائدتان   : قال النووي 
 - صلى اهللا عليه وسـلم       - علی النبي    فدل على أن الكالم عن حكم الصالة      ،)٥(صالتنا  

 صلى اهللا عليـه     -والحديث فيه أمر فدل على فرضية الصالة على النبي          ، في الصالة   
  . أثناء الصالة -وسلم 

ولكن إذا تأملت هـذا الحـديث لـم    : قال ابن عثيمين مجيباً على االستدالل بهذا الحديث       
ألن الصحابة إنمـا  ،  رکن-ه وسلم   صلى اهللا علي   -يتبين لك منه أن الصالة على النبي        

: ولهذا نقـول ،  إليها- صلى اهللا عليه وسلم -طلبوا الكيفية كيف نصلي؟ فأرشدهم النبي  
 .)٦(ليس للوجوب ولكن لإلرشاد والتعليم » قولوا«إن األمر في قوله 

                                         
، كتاب الصالة،  باب ٤٠٦؛ مسلم، ح٩/١٥٢، كتاب الدعوات، باب الصالة على النبي، ٦٣٥٧صحيح البخاري، ح) ١(

  .الصالة على النبي
  .٢/٤٠٠البهوتي، الروض المربع ، ) ٢(
  .١/٣٠٥، كتاب الصالة،  باب الصالة على النبي، ٤٠٤مسلم، ح) ٣(
، ١/٢٦٨؛ الحاكم، المستدرك، ٣٥٥،١/٣٥٤؛ الدارقطني، سنن الدارقطني، ح١/٣٥٢، ٧١١صحيح ابن خزيمة، ح) ٤(

  .حسنه ابن حبان وصححه الحاكم. ٢/١٤٦البيهقي، السنن الكبرى، 
  .٣/٤٦٥النووي، المجموع ، ) ٥(
  .٣/٤١٥ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ٦(



– 

  )٤١٣٦(

 - صلى اهللا عليه وسـلم    - ما روى الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة أن النبي           -٤
والحديث ضـعفه الـدارقطني      ، )١(» يقبل اهللا صالة إال بطهور والصالة علي       ال«: قال

  .والبيهقي فال يصلح لالستدالل
 رضي اهللا عنـه  - ما روى ابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث سهل بن سعد         -٥
 وفيه عبـد  )٢(»ال صالة لمن لم يصل علي«:  قال- صلى اهللا عليه و سلم - أن النبي    -

، )٤(ال يحتج به  : وقال ابن حبان  ، )٣(ليس بالقوي : ن العباس قال عنه الدارقطني    المهيمن ب 
  .)٥(هذا إسناد ضعيف التفاقهم علی ضعف عبد المهيمن:وقال البوصيري

 صـلى  -قال رسـول اهللا  :  ما روى الدارقطني من حديث أبي مسعود البدري قال          -٦
 )٦(» أهل بيتي لم تقبل صالته     من صلى صالة لم يصل فيها على وعلى       «: اهللا عليه وسلم  

 .)٧(صوب الدارقطني وقفه على محمد بن علي بن الحسين 
قـال  :   قـال  - رضي اهللا عنـه  - ما روى الحاكم والبيهقي من حديث ابن مسعود   -٧

          إذا تشهد أحـدكم فليقـل اللهـم صـل علـى            «: - صلى اهللا عليه و سلم       -رسول اهللا   
  .)٨(»...محمد 

  :ثاني أدلة القول ال
: قولـوا « ألن قولـه  : قـالوا : قال ابن عثيمين مستدالً لمن قال بالوجوب دون الفرضية        

وال يمكن أن نجعله رکناً ال تـصح        ، محتمل لإليجاب ولإلرشاد  » اللهم صل على محمد   
  .)٩(الصالة إال به مع هذا االحتمال

                                         
  .٢/٣٩٧؛ السنن الكبرى، ١/٣٥٥الدارقطني، سنن الدارقطني، ) ١(
؛ الدارقطني، سنن ١/١٤٠، كتاب الطهارة،  باب ما جاء في التسمية في الوضوء، ٤٠٠سنن ابن ماجة، ح ) ٢(

  .١/٢٦٩؛ الحاكم، المستدرك، ١/٣٥٥الدارقطني، 
  .١/٣٥٥الدارقطني، سنن الدارقطني، ) ٣(
دار الوعي، : حلب(ابن حبان، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق محمود إبراهيم زايد ) ٤(

  .٢/١٤٩،١٤٨، )هـ١٣٩٦
، ٢الدار العربية، ط: بيروت(محمد المنتقي الكشناوي : البوصيري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، تحقيق) ٥(

  .١/٦٠، )ه١٤٠٢٣
  .١/٣٥٥الدارقطني، سنن الدارقطني، ) ٦(
  .١/٩٠٩الذهبي، تنقيح التحقيق، : انظر) ٧(
  .، وسكت عنه البيهقي ١/٢٦٩؛ الحاكم، المستدرك، ٢/٣٧٩، البيهقي، السنن الكبرى) ٨(
  .٣/٤٢٥ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ٩(



 

 )٤١٣٧(

  :أدلة القول الثالث 
 - صـلى اهللا عليـه وسـلم    -نبي   احتجوا بحديث المسيء صالته حيث لم يأمره ال        -١

وأجـابوا عـن حـديث    : قال النووي . )١(- صلى اهللا عليه وسلم      -بالصالة على النبي    
 صـلى اهللا  -المسيء صالته بأنه محمول على أنه كان يعلم التشهد والصالة على النبي          

 ولم يحتج إلى ذکرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على وجوبه وإنما              -عليه وسلم   
  .)٢(تُرك للعلم به كما تركت النية للعلم بما 

 احتج الحنفية على وجه الخصوص بما تقدم عند أبي داود من حديث ابـن مـسعود          -٢
 - صلى اهللا عليه وسـلم  - التشهد وفيه قال - صلى اهللا عليه وسلم  -عندما علمه النبي    

 على التمام بأحـد     فإنه: قالوا» فإذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد تمت صالتك        « : في آخره 
 وأجمعنا على أن التمام معلق بالقعدة فإنه لو تركها لـم  - التشهد أو القعود له     –األمرين  

 على عـدم فرضـية   - يدل الحديث  -وكذا   ... – أي التشهد    -تجزه فال يتعلق بالثاني     
 . ألنه علق بأحدهما- صلى اهللا عليه وسلم -الصالة على النبي 

 صلى  -ليس من كالم النبي     :  أن الحديث قال عنه النووي     :والًأ: وفي هذا نظر ألمرين     
  .)٣( باتفاق الحفاظ -اهللا عليه وسلم 

 أين هذا اإلجماع على أن التمام معلق بالقعدة ؟ إنه ال يوجد إال في أذهان بعـض                  :ثانياً
  .الحنفية الذين ال يرون فرضية التشهد وال السالم

  :الترجيح 
  :ألول فيه قوة لما يلي يظهر مما تقدم أن القول ا

،  في اآليـة - صلى اهللا عليه وسلم - أن اهللا تعالى أوجب الصالة والسالم على نبيه       -١
وفهم الصحابة من السالم المأمور به في اآلية أنه السالم الواردة في التـشهد وعنـدها                

لكائن في  سألوا عن كيفية الصالة المأمور بها مما يدل على أنهم يرونها مقترنة بالسالم ا             
 .الصالة 

 ال تجب خارج الصالة وعلى هذا       - صلى اهللا عليه و سلم       - أن الصالة على النبي      -٢
فال تتحقق االستجابة لألمر الوارد في اآلية إال في الصالة وما نقل عن الكرخـي مـن                 

                                         
  .٣/٤٦٧النووي، المجموع ، ) ١(
  .٣/٤٦٨النووي، المجموع ، ) ٢(
  .٣/٤٦٨النووي، المجموع ، ) ٣(



– 

  )٤١٣٨(

إيجابها خارج الصالة فهو من باب الشذوذ الذي ال يعول عليه وهو محجوج بإجماع من               
  .ل العلم في القرون السابقةقبله من أه

كيف نـصلي عليـك إذا      «:  أنه ورد في أدلة القول األول قول السائل من الصحابة          -٣
فدل صراحة على أنهم فهموا من اآليـة الـصالة علـى       » نحن صلينا عليك في صالتنا    

  . هذا الفهم - صلى اهللا عليه و سلم -النبي في الصالة ولم ينكر عليهم النبي 
ستطيع الجزم بفرضيتها وأن الصالة تبطل بترکها ألني أرى هذه األدلـة ال     ومع هذا ال أ   

  .تكفي إلثبات هذا الحكم واهللا أعلم 



 

 )٤١٣٩(

  المبحث الخامس
  الفروق الفقهية في مكروهات الصالة وواجباتها

  الفرق بين الصلوات الخمس وصالة الجنازة في وجوب التسليمتين: المسألة األولى
  :رأي البهوتي

 -بال نزاع في المبدع، وأنه تحليلها وهو منها لقوله          ) ثم يسلم وهو جالس   : (يقال البهوت 
) مرتبا معرفا وجوبـا   (وليس لها تحليل سواه     » وتحليلها التسليم  «-صلى اهللا عليه وسلم     

 لك ولـم ينقـل      ا كان يقول هكذ   - صلى اهللا عليه وسلم      -ألن األحاديث قد صحت، أنه      
الـسالم  : مبتدئا ندبا عن يمينه، قـائال     (» وني أصلي صلوا كما رأيتم  «عنه خالفه وقال    
روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وعمار وابن مسعود ولقول ابن            ) عليكم ورحمة اهللا  

الـسالم  :  كان يسلم عن يمينه وعن يـساره - صلى اهللا عليه وسلم      -إن النبي   «مسعود  
 رواه أبـو داود     »عليكم ورحمة اهللا، السالم عليكم ورحمة اهللا حتى يرى بياض خديـه           

والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الـصحابة              
 صـلى اهللا  -لفعل النبـي  ) فإن زاد وبركاته جاز. (لما تقدم) فقط(والتابعين ومن بعدهم    

األحاديـث   كما في أكثـر   ) واألولى تركه (داود من حديث وائل       رواه أبو  -عليه وسلم   
 صلى اهللا عليه وسلم     -ألنه  ) في غير صالة الجنازة لم يجزئه     " ورحمة اهللا   فإن لم يقل    (
وهو سالم في صـالة ورد مقرونـا        » صلوا كما رأيتموني أصلي   « كان يقوله وقال       -

  )١ (.بالرحمة فلم يجزئه بدونها كالسالم في التشهد
  :بيان الفرق

أن : ن والمشهور في المـذهب  الصالة سواء كانت فرضاً أو نفالً يسلم منها تسليمتي         :أوالً
  .)٢(التسليمتين كلتاهما ركن

                                         
  .٣٦١/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ١(
؛ ابن حنبل، ٢/٢٥٥؛ الكوسج، مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ٣/٣١٤، الشرح الممتع، ابن عثيمين: انظر) ٢(

؛ ابن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ، ٨٢، ٢٩٠مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا، م
؛ الفراء، ٥٢٤بن المقري، اإلرشاد ، ؛ ا٩٠، ٣٩٨،٣٩٩؛ ابن هانئ، مسائل اإلمام أحمد ابن حنبل، م٢/٢٧٩، ٨٨٦م

، أبو جعفر، رؤوس المسائل في الخالف على مذهب أبي عبد اهللا ١/١٣٠المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين،
؛ أبو الخطاب، ١/١٤٦، )م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار خضر، : بيروت(عبدالملك بن دهيش : أحمد بن حنبل، تحقيق

؛ ابن تيمية، بلغة ٢/٢٤٠؛ ابن قدامة، المغني، ١/٣١٩؛ ابن قدامة، الكافي، ٢/١٨٥توعب، ؛ السامري، المس٨٧الهداية، 
= ؛ ابن الجوزي، المذهب األحمد ،٢/١٦١؛ ابن تميم، مختصر ابن تميم، ١/٦٦؛ ابن تيمية، المحرر ، ٧٥الساغب 



– 

  )٤١٤٠(

  .)١( السنة في صالة الجنازة تسليمة واحدة فقط:ثانياً
  :وجه الفرق

 علـى الجنـائز لـم يـذكروا         - صلى اهللا عليه و سلم     - الذين وصفوا صالة النبي    :أوالً
  . )٢(التسليمتين

ود، وال انتقال، بل هي مبنيـة        صالة الجنازة ليس فيها رکوع، وال سجود، وال قع         :ثانياً
  )٣(.على التخفيف، ولهذا ليس فيها دعاء استفتاح فخففت بتسليمة واحدة

  :سبب الفرق
  ) وجوب التسليمتين في الصلوات الخمسة(:  أدلة المسالة األولى-أ

  .)٤(»مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم «:الدليل األول
الحديث فيه بيان ما يخرج به من الصالة فدل بمنطوقه أن التحليل منها              :وجه االستدالل 

يكون بالتسليم، وبدليل خطابه ال تحليل إال بالتسليم، وأضاف السالم إلى الـصالة فكـان         
  )٥(.منها

                                                                                                     
؛ ٢/١١٧اإلنصاف، ؛ المرداوي، ١/٥٩٤؛ الزركشي، شرح الزركشي، ٣/٥٦٢؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٢٣=

  .١/١٣٤؛ الشافعي، اإلقناع ، ٩٥المرداوي، التنقيح المشبع ، 
؛ ابن ٣/١٣٠؛ السامري، المستوعب، ١٢٢؛ أبو الخطاب، الهداية، ٣/٣١٥ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ١(

؛ ٣/٣٤١كتاب الفروع ، ؛ ابن مفلح، ١/١٩٦؛ ابن تيمية، المحرر ، ٣/٤١٨؛ ابن قدامة، المغني، ٢/٤٤قدامة، الكافي، 
؛ الشافعي، ٢/٥٢٣؛ المرداوي، اإلنصاف، ٢/٢٥٥؛ ابن مفلح، المبدع، ٢/٣١٥، ١/٥٩٤الزركشي، شرح الزركشي، 

  .١/٢٢٦، ١/١٣٤اإلقناع ، 
كالم الشيخ : ؛ وانظر٤/٤٣؛ البيهقي، السنن الكبرى ، ١/٣٦٠؛ الحاكم ، المستدرك، ٢/٧١أخرجه الدارقطني، ) ٢(

  .٥/٣٤١تاب الجنائز، رحمه اهللا في ك
  .٣/٣١٥ابن عثيمين، الشرح الممتع، )٣(
؛  ابن أبي شيبة، المصنف، کتاب الصلوات، ١/٧٠، کتاب الصالة، باب صفة الصالة،  ٢٠٦أخرجه الشافعي، ح) ٤(

، کتاب الصالة، باب اإلمام يحدث بعدما يرفع رأسه، ٦١٨، وأبو داود، ح١/٢٢٩باب في مفتاح الصالة ماهو؟، 
، کتاب الطهارة، ٢٧٥؛ وابن ماجة، ح٩-١/٨، كتاب الطهارة، باب أن مفتاح الصالة الطهور، ٣؛ والترمذي، ح١/٤١١

  .٢/١٧٣؛ البيهقي، السنن الكبرى، کتاب الصالة، باب تحليل الصالة بالتسليم، ١/١٠١باب مفتاح الصالة الطهور، 
صغير أحمد األنصاري : ى مذاهب العلماء، تحقيق؛ ابن المنذر، اإلشراف عل١/١٠٠البغدادي، المعونة، : انظر) ٥(
  .١/٢٥٣، ) م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥مكتبة مكة الثقافية، : مكة المكرمة(



 

 )٤١٤١(

 صلى اهللا عليـه و      - ، وفيه قال   -رضي اهللا عنه  - حديث جابر بن سمرة    :الدليل الثاني 
ن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينـه،             إنما يكفي أحدكم أ   «  : -سلم

  .)١(»وشماله
: - صلى اهللا عليه و سلم    - قال - رضي اهللا عنه   - عن سعد بن أبي وقاص     :الدليل الثالث 

  .)٢(»كنت أرى رسول اهللا ال يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياض خده«
 كان يداوم على التسليم من الصالة  - صلى اهللا عليه و سلم- وألن النبي:الدليل الرابـع  
فهذه األحاديث تفيـد علـى   . )٤(»صلوا كما رأيتموني أصلي «: وقد قال   )٣(وال يخل بذلك  

  كان يخرج من الـصالة بتـسليمتين وأمـر بـذلك             - صلى اهللا عليه و سلم     -أن النبي 
  . أصاحبه 

 )ازةاالكتفاء بالتسليمة الواحدة في صالة الجن (: أدلة المسألة الثانية-ب
 صلى اهللا عليه    -إن رسول اهللا    « :  قال  - رضي اهللا عنه   - عن أبي هريرة   :الدليل األول 

، ويشهد له مرسـل  )٥(»صلى على جنازة، فكبر عليها أربعاء وسلم تسليمة واحدة -و سلم 
  سـلم علـى   - صلى اهللا عليه و سـلم      -أن رسول اهللا   (-رحمه اهللا -عطاء بن السائب    

  .)٦() الجنازة تسليمة واحدة
 نقل الخروج من صالة الجنازة بتسليمة واحدة عن جماعة من أصـحاب             :الدليل الثاني 

  فقد نقل الحاكم عن عدد مـن الـصحابة أنهـم كـانوا               - صلى اهللا عليه و سلم     -النبي
  .)٧(يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة

                                         
  .١/٣٢٢، کتاب الصالة، باب األمر بالسكون في الصالة، والنهي عن اإلشارة باليد، ٤٣١أخرجه مسلم، ح) ١(
  .١/٤٠٩صالة عند فراغها وكيفيته، ، کتاب المساجد، باب السالم للتحليل من ال٥٨٢أخرجه مسلم، ح) ٢(
  .٢/٢٤١ابن قدامة، المغني، ) ٣(
، كتاب األذان، باب األذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، واإلقامة، وكذلك بعرفة وجمع، ٦٣١أخرجه البخاري، ح) ٤(

  .١/١٢٨الصالة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، : وقول المؤذن
؛ الحاكم ، المستدرك، ٢/٤٣٢، کتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة واحدا، ١٨١٧أخرجه الدارقطني، ح) ٥(
، کتاب الجنائز، باب ما روي في التحلل من صالة الجنازة ٦٩٨٢؛ وعنه البيهقي، السنن الكبرى ، ح٥٠٧، ١٣٣٣ح

  .٤/٧٠بتسليمة واحدة، 
  .٤/٧٠البيهقي، السنن الكبرى ، ) ٦(
  .٧١-٤/٧٠؛ البيهقي، السنن الكبرى ، ١/٥٠٨الحاكم، المستدرك، : انظر)٧(



– 

  )٤١٤٢(

قه عـن  هكذا، ولوي عن: سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ قال      : "قال أبو داود  
  .)١(" السالم عليكم ورحمة اهللا: يمينه وقال

  : الحاصل
التفريق بين المسألتين صحيح من حيث إن الخروج من الصالة يكون بتسليمتين هذا هو              

 وفي جواز االقتصار علـى تـسليمة   - صلى اهللا عليه و سلم   -المشهور من هدي النبي     
  .ف صالة الجنازةواحدة خالف وفي صحتها عنه نزاع بين علماء الحديث بخال

                                         
  .٢١٨، ١٠٢٥أبي داود، مسائل اإلمام أحمد ، م) ١(



 

 )٤١٤٣(

  المبحث السادس
  الفروق الفقهية بين الفرائض والنوافل

  .جواز االنتقال في النية  من الفريضة إلى النافلة والعكس ال يصح: المسألة األولى
  :رأي البهوتي
ألن األصل عدم نيـة     ) فرضاً أو نفالً أتمها نفالً    (الصالة  ) وإن شكه لنوى  : (قال البهوتي 

من أعمال الصالة الفعليـة     ) ذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عمالً       إال أن ي  (الفرض  
) وإن ذكـره (ألنه لم يخلع مل من أعمالها عن النية الجازمـة  ) في تمها فرضاً(والقولية  

لخلو ما عملـه عـن نيـة    ) بعد أن أحدث عمالً بطل فرضه(ذكر أنه نوى الفرض  : أي
ة ثم سلم من ركعتين يظنها جمعـة      رباعي(صالة  ) وإن أحرم بفرض  . (الفرضية الجازمة 

) ولـم يـبن  (تصح نفالً : وظاهره) بطل فرضه(ولو قريبا  ) أو فجراً أو التراويح ثم ذكر     
سـلم منهـا    ) كما لو كان  (لقطع نية الرباعية بسالمه ظانا ما ذكر        ) نصا(على الركعتين   

تكـن  وإن أحرم بفرض فبان عدمه، كمن أحرم بفائتـة فلـم            (لقطع نية الصالة    ) عالما(
ألن نية الفرض تـشمل     ) وقته انقلبت نفالً  (دخول  ) بان قبل (أحرم بفرض ف    ) عليه، أو 

أن ال فائتـة    ) وإن كان عالما  . (نية النفل فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصالة         
: أي) وإن أحرم بـه (ألنه متالعب ) فيهما(صالته ) لم تنعقد(عليه أو أن الوقت لم يدخل    

المتسع ثم قلبه نفال لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثـم يريـد              في وقته   (الفرض    
ألن نية النفل تضمنتها نية الفرض،  فإذا قطـع نيـة الفـرض    ) الصالة في جماعة جاز 

  )١ (.قلب الفرض من المنفرد نفال ليصليه: أي) بلهو(بقيت نية النفل 
  :بيان الفرق

  .)٢(والعكس ال يصحيجوز االنتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة 
  سبب الفرق

إنمـا األعمـال   «:  قـال - صلى اهللا عليه و سـلم      - وثبت أن النبي     :الدليل من السنة  
  .»ال عمل إال بنية«: وقوله» وإنما لكل أمرئ ما نوى«: وأكد ذلك بقوله» بالنيات

                                         
  .٣١٧/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ١(
  .٢/١٣٥؛ ابن قدامة، المغني، ١/٢٧٧؛ ابن قدامة، الكافي، ٢/٣٠٣، ٤/١٣٠ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٢(



– 

  )٤١٤٤(

أن : (تعليـل وهـو  : وجه صحة االنتقال من المعينة إلى المطلقـة      :  الدليل من المعقول  
  . )١()نية مطلقة، ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة: معينة اشتملت على نيتينال

أما في حالة االنتقال من المطلقة إلى المعين فال يصح؛ ألنه قطع نية األولى ولـم يبـدأ                  
  . )٢(الثانية من أولها ألن نية المطلقة لم تتضمن المعينة

  .)٣()، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أولهألن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله(و 
  :دراسة الفرق دراسة فقهية مقارنة

لم يختلف أهل العلم في كون النية فرضاً من فروض الصالة ال تصح الـصالة إال بهـا          
بل إنها أهم فروض الصالة إذ إن الصالة ال تزكو عند اهللا تعالى إال بمقدار ما فيها مـن         

وقـد دل   ، تحقق إال من خلصت نيته وأقبل على صالته بقلبه        خشوع وإخالص وهذا ال ي    
  :من ذلك ، على فرضيتها الكتاب والسنة واإلجماع

﴿ ومـا ُأِمـروا   : قال اهللا تعالى، والعبادة إخالص العمل هللا تعالى،  أن الصالة عبادة  -١
     ينالد لَه خِْلِصينم وا اللَّهدبعال يحـصل بـدون   ، قلـب ص عمـل ال  واإلخال)٤(﴾ِإلَّا ِلي

  .)٥(النية
ولكـن  ، إن اهللا ال ينظر إلى صوركم وأمـوالكم       « : - صلى اهللا عليه و سلم     - قوله   -٢

  .ومدار العبادة على ذلك، وعمل القلب هو النية)٦(» ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
إنما األعمال بالنيـات وإنمـا لكـل امـريء مـا      «: - صلى اهللا عليه و سلم     - قوله -٣

  .ذ إنه دال على أن صحة العمل متوقفة على صحة النية وسالمتهاإ)٧(»نوى
وال يقـع التمييـز إال      ، وهو متردد بين العـادة والعبـادة      ،  أن ابتداء الصالة بالقيام    -٤

  . )٨(بالنية

                                         
  . ، بتصرف يسير١/٢٧٧؛ ابن قدامة، الكافي، ٢/٣٠٣ثيمين، الشرح الممتع، ابن ع) ١(
  .٢/٣٠٢ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٢(
  .٢/٣٠٢ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ٣(
  . ٥:سورة البينة، اآلية) ٤(
  .٢/١٣٢غني، ؛ ابن قدامة، الم١/١٢٧؛ الكاساني، بدائع الصنائع ، ٢/٩١الماوردي، الحاوي الكبير، ) ٥(
  .٤/١٩٨٧، كتاب البر والصلة،  باب تحريم ظلم المسلم وخذله،٢٥٦٤صحيح مسلم، ح) ٦(
، ،كتاب اإلمارة١٩٠٧؛ صحيح مسلم، ح١/٩، باب كيف كان بدء الوحي، ،كتاب بدء الوحي١صحيح البخاري، ح) ٧(

  .٣/١٥١٥ إنما األعمال بالنية، - صلى اهللا عليه و سلم -باب قوله 
  .١/٤٦خطاب، الهداية، أبو ال) ٨(



 

 )٤١٤٥(

 .)١( أنها قربة محضة فلم تصح من غير نية كالصوم -٥
 علـى أن الـصالة ال       حيث نقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم اإلجماع        :  اإلجماع -٦

  .)٢(تصح إال بنية
إذا عِلم هذا فإن العلماء اختلفوا في حكم النية هل هي ركن أم شـرط صـحة ؟ علـى                    

  :قولين
  : يقول أصحابه:القول األول

هذا ما ذهب إليه جمـاهير      ، وليست من األركان  ،  النية شرط من شروط صحة الصالة     
فعية وأحمد في الروايـة المعتمـدة فـي         وعليه األحناف والمالكية وبعض الشا    ، العلماء

  .)٣(المذهب 
  :القول الثاني

وهو رواية عن أحمد قـال بهـا        ، هذا قول أكثر الشافعية   ، النية ركن من أركان الصالة    
 .)٤(عدد من الحنابلة 

  :األدلة 
أما من قال إن النية شرط من شروط صحة الصالة فأدلتهم هي األدلة الـسابقة إذ إنهـا              

وما كان كـذلك فـال بـد أن يكـون شـرطاً أو          ،نية مطلوبة طلباً جازماً   تدل على أن ال   
وإال لكانـت متعلقـة بنفـسها       ، خارجـة عنهـا    ولكونها تتعلق بالصالة فتكون     «،رکناً

  .وعلی هذا فتكون شرطاً ال رکناً)٥(»والفتقرت إلى نية أخرى

                                         
  .٣/٢٧٦النووي، المجموع، ) ١(
  .٣/٢٧٦؛ النووي، المجموع، ٨؛ ابن المنذر، اإلجماع، ٣/٧١ابن المنذر، األوسط، ) ٢(
؛  البغدادي، ١/١٢٧؛ الكاساني، بدائع الصنائع ، ١/٤٦؛ أبو الخطاب، الهداية، ١/١٠السرسخي، المبسوط، ) ٣(

؛ ابن المنذر، ١/٩٩؛ الشافعي، األم، ٥٤، ؛  ابن جزي، القوانين الفقهية٢/١٣٥رة، ؛ القرافي، الذخي١/٢١٣المعونة، 
؛ابن قدامة، المغني، ١/٣٩١؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ٣/٢٧٧؛ المجموع، ١/٤٦١؛ فتح العزيز، ٣/٧١األوسط، 

  .٢/١٩٢ع ، ؛البهوتي، الروض المرب٢/١٩؛  المرداوي، اإلنصاف، ١/٥٣٨؛  الزركشي، شرح الزركشي، ٢/١٣٢
؛  ٣/٢٧٧؛ النووي، المجموع ، ١/٤٦١؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ٢٣٣، ٢/٩١الماوردي، الحاوي الكبير، )٤(

  . ٢/١٩؛  المرداوي، اإلنصاف، ١/٣٩١ابن مفلح، كتاب الفروع ، 
  .١/٤١٦ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ) ٥(



– 

  )٤١٤٦(

إن : الوجوب قـالوا  باإلضافة إلى األدلة السابقة الدالة على       ، وأما من قال إنها ركن فإنه     
  .)١(» النية من األركان القترافها بالتكبير وانضمامها مع سائر األركان

  :الترجيح 
بناء على ما تقدم يظهر لي أن األقوى قول جمهور العلمـاء أي أن النيـة شـرط مـن            

  :شروط صحة الصالة ال من أركانها لما يلي
 الـصالة ويستـصحب إلـى     أن ضابط الشرط هو ما يكون مطلوباً قبل الدخول في     -١

والركن هـو  ، وهكذا النية فإنه يجب أن تسبق الصالة أو تقارن أولها على األقل          ، آخرها
 .)٢(ما ينْتهي منه وينَتقل إلى غيره 

ألن الركن جزء مـن الـصالة       ،  أنه لو قيل إن النية ركن الحتاجت إلى نية أخرى          -٢
  . والصالة ال تصح إال بنية

  .لقيام ركن في الفريضة، بخالف النافلةا: المسألة الثانية
  :رأي البهوتي
  )٣ (.بال عذر يسقطه، فإن القيام ركن في الفرض دون النفل) كترك القيام: (قال البهوتي
  :بيان الفرق

ال تصح صالة الفريضة مع القدرة على القيام، أما صالة التطـوع فتـصح مـع قـدرة      
  المصلي على القيام 

  سبب الفرق
  : ام في الفريضة ركنية القي-أ

﴿ حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصلَاِة الْوسطَٰى وقُوموا ِللَّـِه  :  قول اهللا تعالى  :الدليل األول 
﴾ ٤(قَاِنِتين(.  

 صلى اهللا عليه    - عن النبي    - رضي اهللا عنه   – حديث عمران بن حصين      :الدليل الثاني 
  .)٥(» فإن لم تستطع فعلى جنبصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا،«:  قال-و سلم

                                         
  .١/٤١٦ابن البهاء، فتح الملك العزيز ، ) ١(
  .٢/١١١؛  المرداوي، اإلنصاف، ١/١٠٥الكاساني، بدائع الصنائع ، ) ٢(
  .٣١٨/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية( البهوتي، كشاف القناع )٣(
  .٢٣٨:سورة البقرة، اآلية) ٤(
  .٢/٤٨، کتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، ١١١٧صحيح البخاري، ح) ٥(



 

 )٤١٤٧(

  .  تصح صالة التطوع جالسة مع القدرة على القيام-ب
ومن األدلة على ذلـك مـا   . )١(" وهو إجماع العلماء: "- رحمه اهللا    -قال اإلمام النووي    

  : يلي
صـلى اهللا عليـه و    - - في صالة النبـي    - رضي اهللا عنها   - عن عائشة    :الدليل األول 

كان يصلي من الليل تسع ركعات، فيهن الوتر، وكان يـصلي           .. : (. بالليل، قالت  -.سلم
  .)٢(...)ليالً طويالً قائماً، وليالً طويالً قاعداً 

صـلى اهللا عليـه و    - -ما رأيت رسول اهللا   : ( عنها رضي اهللا عنها قالت     :الدليل الثاني 
 عليـه   يقرأ في شيء من صالة الليل جالسة حتى إذا كَِبر قرأ جالساً حتى إذا بقي        -.سلم

  .)٣() من السورة ثالثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع
صـلى  - -ما رأيت رسول اهللا «:  قالت - رضي اهللا عنها     - عن حفصة    :الدليل الثالث 

  صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يـصلي فـي          -.اهللا عليه و سلم   
  .)٤() تكون أطول من أطول منهاسبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة فيرتَّلها حتى 

  :دراسة الفرق دراسة فقهية مقارنة
اتفق أهل العلم على أن القيام ركن من أركان الصالة ال تصح إال بـه وعليـه األئمـة                   

فـإن ذلـك    ، ، وإذ قد اتفق العلماء على ركنية القيام فـي الـصالة             )٥(األربعة وأتباعهم 
  :مشروط بشرطين 

  .فإن كان في نافلة فإنه ال يجب أن يكون في الفريضة :األول

                                         
  .٦/٢٥٨يح مسلم ، النووي، شرح النووي على صح) ١(
، کتاب صالة المسافرين، باب جواز النافلة قائما، وقاعدا، وفعل بعض الركعاتقائما وبعضها ٧٣٠أخرجه مسلم، ح)٢(

  .١/٥٠٤قاعدا، 
؛ ٢/٥٣ بالليل في رمضان، -  صلى اهللا عليه وسلم-، کتاب التهجد، باب قيام النبي١١٤٨ أخرجه البخاري، ح)٣(

لمسافرين، باب جواز النافلة قائما، وقاعدا، وفعل بعض الركعات قائما وبعضها قاعدا، ، کتاب صالة ا٧٣١ومسلم، ح
١/٥٠٥.  
، کتاب صالة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما ٧٣٣أخرجه مسلم، ح)٤(

  .١/٥٠٧وبعضها قاعدا ، 
؛ ابن جزي، القوانين ٢/١٦١؛ القرافي، الذخيرة، ١/٧٩ونة الكبرى، ؛ مالك، المد١/١٠٥، الكاساني، بدائع الصنائع) ٥(

؛ ٣/٢٥٨؛ النووي، المجموع، ١/٤٧٩؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ٢/٢٣٣؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ٥٥، الفقهية
تي، الروض ؛ البهو٢/١١١؛ المرداوي، اإلنصاف، ١/٤٠٩؛  ابن مفلح، كتاب الفروع ، ٢/٣٨١ابن قدامة، المغني، 

  .٢/٣٩١المربع ، 



– 

  )٤١٤٨(

  .  أن يكون المصلي قادراً عليه فإن كان عاجزاً فأنه ال يجب عليه:الثاني
، اتفقوا على أن القيام في الصالة المفروضة فرض على المطيـق لـه            : قال ابن هبيرة    

  .)١(وأنه من أخل بهمع القدرة عليه لم تصح صالته
يام في الفريضة بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع        وقد استدل أهل العلم للقول بركنية الق      

  : على النحو التالي
  :من القرآن
ووجه االستدالل أنه أمر بالقيـام وهـو للوجـوب    )٢(﴿ وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتين ﴾قوله تعالى  

  .)٣(وليس القيام واجباً خارج الصالة فكان واجباً فيها ضرورة
  :من السنة

كانـت بـي   : يحه من حديث عمران بن حـصين قـال    ما روى البخاري في صح     -١
صل قائماً فإن لـم     «:  عن الصالة فقال     -صلى اهللا عليه و سلم     -بواسير فسألت النبي    

 أمر بالقيام   -صلى اهللا عليه و سلم     -فالنبي، )٤(»تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب      
  .ز عن القيام ولم يجوز الصالة قاعداً إال عند العج، واألمر يقتضي الوجوب

فـأمر  )٥(»إذا قمت إلى الـصالة فكبـر      «  لألعرابي    - صلى اهللا عليه و سلم     - قوله -٢
وعلى هذا فإن التكبير الواجب ال بد أن يكون حـال           ، بالتكبير ورتّبه على حصول القيام    

 .وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، قيام
  :من اإلجماع

ال تصح الصالة مـن  ،في الفرائض فرض باإلجماع القيام  : "أما اإلجماع فقد قال النووي    
أنا أستحل القعود في الفريضة بـال       : لو قال مسلم  : القادر عليه إال به حتى قال أصحابنا      

  .)٦(القيام في الفريضة ليس بفرض کفر إال أن يكون قريب عهد بإسالم: عذر أو قال

                                         
  .١/١٢٢، ) هـ١٤١٧دار الوطن، (فؤاد عبد المنعم أحمد : ابن هبيرة، اإلفصاح عن معاني الصحاح ، تحقيق) ١(
  .٢٣٨: سورة البقرة، اآلية) ٢(
  .١/٣٩٢البهوتي، الروض المربع ، ) ٣(
  .٢/٥٨٧ على جنب، باب إذا لم يطق قاعدا صلى، ،كتاب الصالة١١١٧ابن حجر، فتح الباري، ح) ٤(
، كتاب ٣٩٧؛ صحيح مسلم، ح٢/٢٣٧، ...، كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام ٧٥٧صحيح البخاري ، ح) ٥(

  .١/٢٩٨، ...الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
  .٣/٢٥٨النووي، المجموع ، ) ٦(



 

 )٤١٤٩(

  المبحث السابع
  صالة أهل األعذارالفروق الفقهية في صالة الجماعة، واإلمامة، و

الفرق بين مسجدي مكة والمدينة، وبين بقية المـساجد فـي تكـرار       : المسألة األولى 
  .الجماعة

  :رأي البهوتي
أي إذا صلى إمام الحي ثـم حـضر جماعـة           ) وال تكره إعادة الجماعة   : (قال البهوتي 

 ال يكـره أو   : وما ذكره األصحاب من قولهم    ... أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة       
يستحب إعادة الجماعة، فهو مع المخالفة، فال ينافي ما تقدم من وجـوب الجماعـة، أو                

هو على ظاهره، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة أشار              : يقال
المـساجد   فاألقـصى كـسائر  ) في غير مسجدي مكة والمدينة فقـط (إليه في اإلنصاف    

  )١ (.إعادة الجماعة) تكره(ة أي في مسجدي مكة والمدين) وفيهما(
  :بيان الفرق

 لو صلى اإلمام الراتب في المسجد، ثم أتت جماعة أخـرى لتـصلي فـي نفـس                 :أوالً
  )٢(.المسجد فإنهم يصلون جماعة

  تكـره إعـادة الجماعـة        - صلى اهللا عليه و سلم     - المسجد الحرام ومسجد النبي    :ثانياً
  . )٣(يكره ال يصلي فيه جماعة فيهما، فمن فاتته صالة اإلمام الراتب فإنه 

                                         
  .٤٥٩-٤٥٨/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ١(
؛ أبو الخطاب، ١/١١٨؛  أبو جعفر، رؤوس المسائل في الخالف، ٤/١٦٢ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر)٢(

؛ ابن قدامة، الشرح ١/٩٥؛ ابن تيمية، المحرر، ٣/١٠؛ابن قدامة، المغني، ١/٤٠٩؛ ابن قدامة، الكافي، ٩٤الهداية، 
؛ ٢/٥٤؛ ابن مفلح، المبدع، ٢/٤٣٠ كتاب الفروع ، ؛ ابن مفلح،١/٥٤٥؛ التنوخي، الممتع، ٢٨٦-٤/٢٨٥الكبير، 

؛ البهوتي، کشاف القناع ١/١٦٠؛ الشافعي، اإلقناع ، ١/٣٣٣؛ البسام، توضيح األحكام ، ٢/٢١٩المرداوي، اإلنصاف، 
مكة (عبد الملك بن دهيش : ؛ ابن النجار، معونة أولى النهى شرح المنتهی، تحقيق١/٤٣٤، )طبعة عالم الكتب(

  ).٦١٦/ ١(، مطالب أولي النهى ٢/٣٣٠، )م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨، ٥ مكتبة األسدي، ط:المكرمة
؛ ابن قدامة، ٣/١١؛ ابن قدامة، المغني، ٩٤؛ أبو الخطاب، الهداية، ٤/١٦٣ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٣(

؛ کتاب ١/٥٤٥ممتع، ؛ التنوخي، ال٤/٢٨٧؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ١/٩٦؛ ابن تيمية، المحرر، ١/٤٠٩الكافي، 
-٢/٢١٩؛ المرداوي، اإلنصاف، ٢/٥٤؛ابن مفلح، المبدع، ٢/٤٣١؛ ابن مفلح، كتاب الفروع ، ٣٨٨الحاوي في الفقه، 

؛ ابن النجار، معونة ١/٤٣٥، )طبعة عالم الكتب(؛ البهوتي، کشاف القناع ١/٣٣٣؛ البسام، توضيح األحكام ، ٢٢٠
  .١/٦١٦ ؛ مطالب أولي النهى،٢/٣٣٠أولى النهی، 



– 

  )٤١٥٠(

  : وجه الفرق
  .)٢(وتعظيماً لهذه المواضع. )١(لئال يتوانى الناس عن حضور الصالة مع اإلمام الراتب

  : سبب الفرق
  ).مشروعية إعادة الجماعة ثانية في مسجد له إمام راتب (: أدلة المسألة األولى-أ

صلى اهللا عليـه و  - -  أن النبي - رضي اهللا عنه – حديث أبي بن كعب      :الدليل األول 
صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالته مع الـرجلين            «:  قال -. سلم

  .)٣(»أزكى من صالته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى اهللا
هذا نص صريح بأن صالة الرجل مع الرجل أفـضل مـن صـالته               (:وجه االستدالل 

ة لزم أن نجعـل المفـضول فاضـالً، وهـذا خـالف             ال تقام الجماع  : قلنا وحده، ولو 
  . )٤()النص

صالة الجماعة تفضل صالة الفـذ   « - صلى اهللا عليه و سلم     - عموم قوله  :الدليل الثاني 
  .)٥(»بسبع وعشرين درجة

 صـلى اهللا    - ، أن رسول اهللا      - رضي اهللا عنه   – عن أبي سعيد الخدري      :الدليل الثالث 
أال رجل يتصدق على هـذا فيـصلي        « : ده، فقال  أبصر رجالً يصلي وح    -عليه و سلم  

  . )٦(»معه

                                         
  .٤/١٦٣ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ١(
  .٢/٥٥؛ ابن مفلح، المبدع ، ١/٥٤٥التنوخي، الممتع، ) ٢(
؛ ١/١٥١، کتاب الصالة، باب في فضل صالة الجماعة، ٥٥٤؛ وأبو داود، ح٣٥/١٨٨، ٢١٢٦٥أخرجه أحمد، ح) ٣(

 وصححه؛ وقال ١/٢٤٧؛ الحاكم ، المستدرك، ٢/١٠٤، کتاب اإلمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، ٨٤٣والنسائي، ح
  .٥٥٤ابن حجر، التلخيص الحبير ، ". صححه ابن السكن، والعقيلي، والحاكم: "ابن حجر

  .٤/١٦٢ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ٤(
، کتاب المساجد، باب ٦٥٠؛ ومسلم، ح١٣١،کتاب األذان، باب فضل صالة الجماعة، ٦٤٥أخرجه البخاري، ح) ٥(

  .١/٤٥٠ الجماعة، فضل صالة
؛ ١/١٥٧، كتاب الصالة، باب الجمع في المسجد مرتين، ٥٧٤؛ وأبو داود، ح١٨/٣٢٧، ١١٨٠٨أخرجه أحمد، ح) ٦(

؛ وابن ١/٤٢٧، أبواب الصالة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، ٢٢٠والترمذي، ح
؛ والدارمي، ٢/٣١٢، ١٠٥٧و يعلي، ح؛ وأب١/٣٣١٥، ٧٦١؛ الحاكم ، المستدرك، ح٦/١٥٧، ٢٣٩٧حبان،ح

؛ ٩٩، كتاب الصالة، باب في صالة الجماعة في مسجد قد صلى فيه إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة، ١٤٠٨،١٤٠٩ح
هذا حديث صحيح على : حديث حسن، وقال الحاكم: ؛ وقال الترمذي٣/٢١٨، ٤٣٣٣البيهقي، معرفة السنن واآلثار ، ح

  .شرط مسلم، ولم يخرجاه



 

 )٤١٥١(

 الحديث صريح في إعادة الجماعة في المسجد بعد الجماعة األولى، فإذا            :وجه االستدالل 
جاز لمن صلى مع اإلمام أن يصلي مع غيره مرة أخرى من أجل فضيلة الجماعة، فمن                

 في عدم إدراك جماعـة  باب أولى أن يصلي من لم يدرك اإلمام جماعة مع من هو مثله         
 .)١(اإلمام

ألنه قادر على الجماعة ، فاستحب له فعلها ، كما لو كان المـسجد فـي         (:الدليل الثالث 
  .)٢()ممر الناس

كل صالة جازت في المسجد الذي ال إمام له راتب جازت في الذي لـه                (:الدليل الرابع 
  . )٣()إمام راتب کاألول

  ).ثناء الحرمين من إعادة الجماعة فيهما ثانيةوجه است(:  أدلة المسألة الثاني-ب
  : استدل من قال بكراهة إعادة الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعليل، وهو

حتى ال يتوانى الناس في حضور الجماعة مع اإلمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصالة في               
  . )٤()الجماعة مع غيره

  :نوقش هذا من وجوه
خبر أبي سعيد وما في معناه يدل على عدم الكراهة؛ ألن الظاهر أن هـذا                ظاهر   :األول

  .)٥( والمعنى يقتضيه- صلى اهللا عليه و سلم–كان في مسجد النبي
  )٦().إن فضيلة الجماعة تحصل فيها، کحصولها في غيرها (:الثاني
عـاً أو    ينطبق هذا على كل المساجد؛ ألن العلة واحدة، فالواجب التعميم إمـا من             :الثالث

  . )٧(جوازا أما التفريق فال وجه له

                                         
  .٤/١٦٢بن عثيمين، الشرح الممتع، ا) ١(
  .٢/٥٤؛ ابن مفلح، المبدع، ٤/٢٨٧؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٣/١١ابن قدامة، المغني، ) ٢(
  .٢/٤٣٠ابن مفلح، كتاب الفروع ، : ؛ وانظر١/١١٩أبو جعفر، رؤوس المسائل في الخالف، ) ٣(
؛ ابن مفلح، المبدع، ١/٥٤٥؛ التنوخي، الممتع، ٤/٢٨٧؛  ابن قدامة، الشرح الكبير، ٣/١١ابن قدامة، المغني، ) ٤(
  .١/٥٣٩؛ البهوتي، شرح المنتهی ، ٢/٥٥
  .٤/٢٨٧؛ابن قدامة، الشرح الكبير، ٣/١١ابن قدامة، المغني، ) ٥(
  .٤/٢٨٧؛ابن قدامة، الشرح الكبير، ٣/١١ابن قدامة، المغني، ) ٦(
  .٢/١١ابن قدامة، المغني، : انظر) ٧(



– 

  )٤١٥٢(

  :الحاصل
ال يصح التفريق بين الحرمين الشريفين وبين غيرهما من المساجد؛ لعدم وجـود دليـل               
صحيح يسند هذا التفريق، والمعنى الذي استثني به الحرمان يقتضي عمومه الحكم فـي              

اب الحرص عليها فـي     كل المساجد؛ ألنه ال خالف في أفضلية الجماعة األولى واستحب         
  .كل المساجد التي تقام فيها الجماعة، وكلما كثرت الجماعة كان أفضل

الفرق بين من تخلف عن الجمعة والجماعة لعذر يسوغ ذلـك وبـين         : المسألة الثانية 
  .من أكل بصالً أو ثوماً

  :رأي البهوتي
ذر فـي تـرك   ويع] (فصل في األعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة    [قال البهوتي في    

لمن أكـل ثومـاً أو بـصالً أو     ) ويكره حضور المسجد  (؛  )١ ()الجمعة والجماعة مريض  
بريحـه  ) المسجد من آدمي، لتأذى المالئكـة      ولو خال ( ونحوه، حتى يذهب ريحه      فجالً

والمـراد حـضور   .()٢(»من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فال يقربن مـصالنا      «ولحديث  
ذكر معناه في المبدع والحاصل، كما      ) د أو غير صالة   الجماعة، حتى ولو في غير مسج     

أو (نيئين  ) لمن أكل ثوما أو بصال    (أنه يكره حضور مسجد وجماعة مطلقا       : في المنتهى 
وكـذا  (لما فيه من اإليذاء ويستحب إخراجـه      ) حتى يذهب ريحه  (ككراث  ) فجال ونحوه 

ي رائحـة منتنـة؛   قلت وزيات ونحوه، من كل ذ) جزار له رائحة منتنة، ومن له صنان   
  .ألن العلة األذى

  :بيان الفرق
 يعذر المكلف في التخلف عن الجمعة لعدد من األسباب تسوغ لإلنـسان أن يـدع                :أوالً

  )٣(. الجمعة والجماعة؛ ألنه متصف بما يعذر به أمام اهللا
 من أكل بصالً أو ثوماً فال يقال إنه معذور بترك الجمعـة والجماعـة، ولكـن ال                 :ثانياً

  . )٤( دفعا ألذيتهيحضر

                                         
  .٤٩٥/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية( القناع البهوتي، كشاف) ١(
  .٤٩٨ - ٤٩٧/ ١، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ٢(
  .٤/٣٢٢ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ٣(
؛ ١٣/٣٥١؛ابن قدامة، المغني، ٢/١٠٦؛ السامري، المستوعب، ٤/٣٢٢ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٤(

  .٢/٣٥٦؛ البهوتي، الروض المربع ، ١/٢٦٢الكبير، الماوردي، الحاوي 



 

 )٤١٥٣(

  :وجه الفرق
 المعذور يكتب له أجر الجماعة كامالً إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة لقـول                 

إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كـان يعمـل       «: - صلى اهللا عليه و سلم     -النبي
  .)١(»صحيحاً مقيماً

ضر دفعاً لألذية؛ كما قـال      أما آكل البصل والثوم فال يكتب له أجر الجماعة؛ ألنه ال يح           
  )٣(.»)٢(إن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم« : - صلى اهللا عليه و سلم-النبي 

  :سبب الفرق
ثم إنكم أيها الناس تأكلون     :( قال في خطبته   -رضي اهللا عنه  -ـ عن عمر بن الخطاب      ١

 رضـي اهللا    -هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسـول اهللا       : شجرتين ال أراهما إال خبيثتين    
 إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمـن أكلهمـا                 -عنه

  . )٤()فليمتهما طبخا
  :وجه االستدالل

وال يتـصور أن    . هذا نوع من العقوبة وليس عذرا يكون لصاحبه أجر حضور المسجد          
ض الوجوه منـع  ويشبه هذا من بع. أحداً يطرد من المسجد، ثم يكون هذا من باب العذر         

المنافق والمثبط والمرجف من الخروج للجهاد، فليس ذلك من باب عذر هؤالء، وإنمـا              
﴿ فَِإن رجعـك اللَّـه ِإلَـٰى طَاِئفَـٍة مـنْهم            :قال تعالى . هو من باب العقوبات الشرعية    

ِتلُوا مِعي عـدوا ِإنَّكُـم رِضـيتُم    فَاستَْأذَنُوك ِللْخُروِج فَقُل لَّن تَخْرجوا مِعي َأبدا ولَن تُقَا      
﴾ الْخَاِلِفين عوا مدٍة فَاقْعرَل موِد َأو٥(ِبالْقُع(. 

ـ  ﴿:فإن هذا ليس من باب العذر بدليل قوله تعالى بعد ذلك مباشرة ٰى َأحـٍد  ولَا تُصلِّ علَ
  فَاِسـقُون مهاتُوا وموِلِه وسروا ِباللَِّه وكَفَر مِرِه ِإنَّهلَٰى قَبع لَا تَقُما وداتَ َأبم منْه٦(﴾ م (

  . فهذه عقوبات
                                         

  .٤/٧٥، كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في اإلقامة، ٢٩٩٦أخرجه البخاري، ح) ١(
  .١/٣٩٤، کتاب المساجد، باب هي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها، ٥٦٤أخرجه مسلم، ح) ٢(
  .٣٢٣-٤/٣٢٢، ابن عثيمين، الشرح الممتع) ٣(
أو كراثا أو  ، کتاب المساجد ومواضع الصالة،  باب في من أكل ثوما أو بصال٥٦٧أخرجه مسلم صحيح مسلم، ح) ٤(

  .١/٣٩٦نحوها، 
  .٨٣: سورة التوبة، اآلية) ٥(
  .٨٤: سورة التوبة، اآلية) ٦(



– 

  )٤١٥٤(

هذا وجه للفرق بين المسألتين، وثم وجه آخر للفرق بين المسألتين، وهو أن مـن أكـل                 
جمعة بخالف غيره من أهل األعذار ، فـإنهم إنمـا           بصال أو ثوما منهي عن حضور ال      

  .يرخص لهم بالتخلف عنها مراعاة للعذر الذي قام بهم



 

 )٤١٥٥(

  المبحث الثامن
  .الفروق الفقهية في الجمع وقضاء الفوائت وسقوط الترتيب

الفرق بين الجمع بين الصالتين، وقضاء الفوائت في سقوط الترتيـب    : المسألة األولى 
  .بالنسيان

  :تيرأي البهو
: لحـديث ) لزمه قـضاؤها  (من صالة   ) ومن فاتته صالة مفروضة فأكثر    : (قال البهوتي 

نـص عليـه فـي      ) مرتبا(متفق عليه   » من نام عن صالة أو نسيها فليصل إذا ذكرها        «
صلى المغرب فلما فرغ قال هل      « عام األحزاب    - صلى اهللا عليه وسلم      -مواضع ألنه   

يا رسول اهللا ما صليتها فـأمر المـؤذن فأقـام          علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا        
 - صلى اهللا عليه وسـلم  -رواه أحمد وقد قال     » الصالة فصلى العصر ثم أعاد المغرب     

وقد رأوه قضى الصالتين مرتبا كما رأوه يقرأ قبـل أن           . »صلوا كما رأيتموني أصلي   «
 يحكـي   يركع ويركع قبل أن يسجد، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين وألن القـضاء           

 فليصلها إذا ذكرها فأمر     - صلى اهللا عليه وسلم      -لما تقدم من قوله     ) على الفور (األداء  
فيـؤخر  ) لصالة عيد(من عليه فائتة ) إال إذا حضر(بالصالة عند الذكر واألمر للوجوب    

لم يتضرر فـي بدنـه أو مالـه أو           ما(الفائتة حتى ينصرف من مصاله لئال يقتدى به         
ال ضـرر   «:  سقط عنها لفور، ويقضيها بحيث ال يتضرر لحـديث         في) معيشة يحتاجها 

ويجـوز  ] .(٧٨: الحج[} وما جعل عليكم في الدين من حرج      {وقوله تعالى   » وال ضرار 
 -لفعلـه   «) لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصالة      (تأخير الفائتة   : أي) التأخير

حولوا من مكانهم، ثم صلى      بأصحابه لما فاتتهم صالة الصبح وت      -صلى اهللا عليه وسلم     
أن منهم من فرغ من الوضـوء        متفق عليه من حديث أبي هريرة والظاهر      » بهم الصبح 
أي في الوقت الذي أبيح له فيـه        ) إذن(ممن عليه فائتة    ) وال يصح نفل مطلق   .(قبل غيره 

 وأخرها لغـرض    ا ونحوه ا حضر لصالة عيد أو يتضرر في بدنه       تأخير، الفائتة، لكونه  
لتعيين الوقت للفائتة كمـا لـو   ) كأوقات النهي(النفل المطلق إذن : أي) ريمهلتح(صحيح  

ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتـب والـوتر ألنهـا تتبـع          
 -النبـي   «ألن  ) معها(الرواتب  ) وإن قلت الفوائت قضى سننها    (الفرائض فلها شبه بها     

  .)١(»  صلى سنتها قبلها لما فاتته الفجر-صلى اهللا عليه وسلم 
                                         

  .٢٦١-١/٢٦٠، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ١(



– 

  )٤١٥٦(

  :بيان الفرق
  )١(. يجب الترتيب بين الصالتين المجموعتين، وال يسقط وجوبه بالنسيان:أوالً
 .)٢( يسقط وجوب الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائت :ثانياً

  : وجه الفرق
الفرق أن الجمع أداء، فيجب أن تكون كل صالة في وقتها المحـدد شـرعاً، والقـضاء               

  .)٣(عل الصالة خارج وقته قضاء، تف
  : سبب الفرق

  :  أدلة المسألة األولى-أ
ألن النسيان هنا ال يتحقق ألنه ال بد من نية الجمع بينهما فال يمكن ذلـك                 (:الدليل األول 

مع نسيان أحدهما وألن اجتماع الجماعة يمنع النـسيان إذ ال يكـاد الجماعـة ينـسون                 
  . )٤()األولى

؛ ألنه ال دليل علـى اشـتراط نيـة          )٥(قيس عليه مختلف فيه    بأن األصل الم   :نوقش هذا 
الجمع عند تكبيرة اإلحرام أو قبل الخروج من األولى، بل يجوز الجمع ولو لم ينوه قبل                

  : الفراغ من األولى، والدليل على ذلك
                                         

؛ ١/٢١٣؛ ابن قدامة، الكافي، ٤٠٦-٢/٤٠٤؛  السامري، المستوعب، ٤٠٢-٤/٤٠١مين، الشرح الممتع، ابن عثي) ١(
؛ الضرير، الواضح ١٣٥-١/١٣٤؛ ابن تيمية، المحرر ، ٨٧؛  ابن تيمية، بلغة الساغب، ٢/٣٣٧ابن قدامة، المغني، 

؛ ٢/١١٤ح، كتاب الفروع ، ؛ ابن مفل٢/٣٧٠؛ ابن تميم، مختصر ابن تميم، ١/٢٥٨في شرح مختصر الخرقي، 
؛ ابن مفلح، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ٢/١٣١؛ ابن مفلح، المبدع، ٢/١٥٤الزركشي، شرح الزركشي، 

؛ المرداوي، التنقيح ٣٤٦-٢/٣٤٥؛ المرداوي، اإلنصاف، ١/١٣٥، )ط.ت.دار الكتاب العربي، د: بيروت(البن تيمية  
؛ البسام، توضيح ١٢٦؛ ابن عبد الهادي، مغني ذوي األفهام ، ٢/٣٧٤ الملك العزيز، ؛ ابن البهاء، فتح١١٥المشبع، 

؛ البهوتي، کشاف القناع ١/٦١٤؛  البهوتي، شرح المنتهی، ١/٥٠٤؛ ابن النجار، معونة أولى النهی، ١/٣٥٠األحكام ، 
  .٢/٤٠٦؛ البهوتي، الروض المربع ، ١/١٨٤، )طبعة عالم الكتب(
  .٤/٤٠٢رح الممتع، ابن عثيمين، الش)٢(
  .٤/٤٠٢ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٣(
  .١/١٣٦ابن مفلح، النكت والفوائد السنية، ) ٤(
ابن : انظر.ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى عدم اشتراط نية الجمع عند تكبيرة اإلحرام أو قبل الفراغ من األولى) ٥(

دار الكتب : بيروت(در عطا، مصطفي عبد القادر عطا، محمد عبد القا: تيمية، الفتاوى الكبرى، تحقيق
؛ البعلي، ٥/١٠٢؛ المرداوي، اإلنصاف، ٢٤/١٦؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوی، ١/١٤٦، )م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨العلمية،

؛ ١١٣، )ط.ت.دار العاصمة، د: الرياض(أحمد بن محمد الخليل / د: االختيارات الفقهية لشخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق
  .٣٩٨-٤/٣٩٧؛ ابن عثيمين، الشرح الممتع، ٢/٤٠٦ن قاسم، حاشية الروض المربع، اب



 

 )٤١٥٧(

  كان يجمع مع أصحابه، ولم ينقـل عنـه أنـه       -صلى اهللا عليه و سلم    - أن النبي    :أوالً
يعلمون بجمعه حتى يقضي صالته األولى، وكـان يجمـع           ، ولم يكونوا  أخبرهم بالجمع 

  .)١(معه من تخفى عليه هذه النية فلو وجبت لبينها
  . )٢( علة الجمع هو وجود السبب المبيح للرخصة، فال تأثير للنية في ذلك:ثانياً

 إنمـا  «-صلى اهللا عليـه و سـلم  -أما ما استدل به من قال باشتراط نية الجمع من قوله    
وأن الصالة الثانية تفعل في وقت األولى جمعاً وقد تفعل سهواً فالبـد             » األعمال بالنيات 
  .)٣(من نية تميزها
 مع التسليم بأن النية شرط في العبادات إال أنه ليس في الحـديث دليـل                :أجيب عن هذا  

على تحديد وقت نية الجمع، فال يلزم منه أن تكون النية عند تكبيـرة اإلحـرام أو قبـل       
  . )٤(الفراغ من األولى، ويتحقق التفريق بين الجمع والسهو بالنية عند الشروع في الثانية

األدلة على سقوط وجوب الترتيب بين الصلوات المقـضيات  :  أدلة المسألة الثانية  -ب
  :بالعذر
  : بسبب النسيان:  أوالً

، )٥(ر المـذهب   أن الترتيب يسقط بالنسيان في ظاه      - رحمه اهللا    -ذكر اإلمام ابن تيمية     
  : واألدلة على ذلك ما يلي

                                         
؛ السعدي، المختارات الجلية من المسائل ٤/٢٤٠؛ النووي، المجموع ، ١/١٤٦ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، : انظر) ١(

  .٦٦، )هـ١٤٣٢مكتبة دار المنهاج، (ماهر بن عبد العزيز الشبل : الفقهية،  تحقيق
  .٦٦السعدي، المختارات الجلية ، : انظر) ٢(
  .٤/٣٧٤النووي، المجموع، )٣(
  .٣/٢٣٦ابن القيم، اختیارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية، : انظر) ٤(
؛ ابن حنبل، ٢٤١-١/٢٤٠، ١٧٦ابن حنبل، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ، م: انظر) ٥(

؛ الكوسج، مسائل ٤٩-٤٨؛ أبي داود، مسائل اإلمام أحمد ، ٥٧، ١٩٩ ابنه عبد اهللا، ممسائل أحمد بن حنبل رواية
؛ ابن قدامة، ١/٢١٣؛ ابن قدامة، الكافي، ١/٢٦؛ الهدية، ٤٣٢- ٢/٤٣١، ١٢٤اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه، م

مة، الشرح الكبير، ؛ ابن قدا١٤؛  ابن الجوزي، المذهب األحمد ، ١/٣٤؛ ابن تيمية، المحرر ، ٢/٣٤٠المغني، 
؛ ابن ١/٢٠١؛ الزركشي، شرح الزركشي، ١/٢٤٠؛ ابن تيمية، شرح العمدة، ١/٣٥٠؛ التنوخي، الممتع، ٣/١٨٧

؛ المرداوي، التنقيح المشبع، ١/٤٤٥؛ المرداوي، اإلنصاف، ١/٣١٥؛ ابن مفلح، المبدع، ١/٤٤١مفلح، كتاب الفروع ، 
؛ البسام، توضيح األحكام ، ١٠٣ ابن عبد الهادي، مغني ذوي األفهام ، ؛١/٦٢٠؛ ابن البهاء، فتح الملك العزيز، ٧٩
، )طبعة عالم الكتب(؛ البهوتي، کشاف القناع ١/٢٩١؛   البهوتي، شرح المنتهی، ١/٨٦؛ الشافعي، اإلقناع ، ١/٢٨٣
  .٢/١٤٤؛ابن عثيمين، الشرح الممتع، ١/٢٤٣



– 

  )٤١٥٨(

  .)١(﴿ ربنَا لَا تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا ﴾: عموم قوله تعالى:الدليل األول
  .)٢(»عفي ألمتي عن الخطأ والنسيان  «- صلى اهللا عليه و سلم - قوله :الدليل الثاني

مـع  )٣(»فليصلها إذا ذكرهـا «:  قال-م  صلى اهللا عليه و سل- أن النبي :الدليل الثالـث  
 .علمه أنه قد ال يذكرها إال بعد عدة صلوات ولم يفصل

 المنسية ال يخاطب بأدائها إال حين ذكرها وذلك هو الوقت المأمور بفعلها             :الدليل الرابع 
  .)٤(فيه والمذكورة يخاطب بها حيث الذكر فال يجوز أن يبطل ما وجب فعله

  :وبهبسبب الجهل بوج: ثانياً
ويتوجـه أن يكـون الجهـل    : "  يسقط وجوب الترتيب بالجهل قال في شـرح العمـدة      

ولنـا قـول يعـذر علـى       : ")٧( وقال ابن اللحام   )٦(واختار هذا القول اآلمدي   )٥(" كالنسيان
  . )٨(" الصحيح من الروايتين

  . )٩(ووجه ذلك قياس الجهل على النسيان

                                         
  .٢/١٤٤شرح الممتع، ابن عثيمين، ال: وانظر. ۲۸٦:سورة البقرة، اآلية )١(
، ٢٨٦٠؛ الحاكم ، المستدرك، ح١/٦٥٩،کتاب الطالق، باب طالق المكره والناسي، ٢٠٤٥أخرجه ابن ماجه، ح) ٢(
إن اهللا وضع عن (، بلفظ ٣/٩٥،کتاب الطالق، باب طالق المكره، ٤٦٤٩؛ الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ح٢/٢٣٦

  .١/١٢٣، ٨٢؛ األلباني، إرواء الغليل، ح٨/٣٣٤، واللفظ المذكور في ابن حزم، المحلی، )أمتي 
  .١/٤٧٧، ...، کتاب المساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة ٦٨٤أخرجه مسلم، ح) ٣(
  .١/٢٤٢ابن تيمية، شرح العمدة، ) ٤(
  .١/٤٤٥؛ المرداوي، اإلنصاف، ١/٤٤١ابن مفلح، كتاب الفروع ، ) ٥(
  .١/٤٤٥المرداوي، اإلنصاف، ) ٦(
 سكن دمشق. فقيه حنبلي أصله من بعلبك: بان، أبو الحسن عالء الدين ابن اللحام علي بن محمد بن عباس بن شی) ٧(

األخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين بن (و ) القواعد األصولية:(وصنف في الفقه واألصول، فمن مصنفاته
ب في الحكم عن قاضي القضاة عالء الدين بن المنحى ثم ترك ، ونا)تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية(و) تيمية

 هـ وقد جاوز۸۰۳النيابة، وتوجه إلى مصر، واستقر مدرسا إلى أن توفي يوم عيد الفطر، وقيل األضحی، سنة 
دار ابن : بيروت-دمشق(محمود األرنؤوط : ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تحقيق: انظر. الخمسين
  .٥/٧؛ الزركلي، األعالم، ٩/٥٢، )م١٩٨٦-هـ١٤٠٦كثير، 

المكتبة (عبد الكريم الفضيلي : ابن اللحام، القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية، تحقيق) ٨(
  .٩٠، )م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠العصرية، 

  .٩٠ابن اللحام، القواعد والفوائد األصولية ، ) ٩(



 

 )٤١٥٩(

  .)١(يب الفوائت بل يلزم من أخل به اإلعادةوالمذهب أن الجهل ال يعذر به في لزوم ترت
  : الحاصل

الذي يظهر من أدلة القولين أنه ال يصح التفريق بين المسألتين، ألن استثناء الجمع مـن                
  . تأثير النسيان،ال دليل عليه صريح، وما استدل به لهذا القول أجيب عنه بجواب واضح

                                         
  .١/٤٤٥؛ المرداوي، اإلنصاف، ٩٠؛ ابن اللحام، القواعد والفوائد األصولية، ١/٤٤١لفروع ، ابن مفلح، كتاب ا: انظر) ١(



– 

  )٤١٦٠(

  المبحث التاسع
  .العيدين واالستسقاء والكسوفالفروق الفقهية في صالة الجمعة و

  . الفرق بين صالة االستسقاء وصالة العيد: المسألة األولى
  :رأي البهوتي

ــوتي ــال البه ــي (: ق ــاً و ) وه ــشروعة إجماع ــدين م ــالة العي ــرض (أي ص ف
  .)٢ ()سنة مؤكدة حضراً و سفراً(أي صالة االستسقاء ) وهي......()١()كفاية

  :بيان الفرق
  )٣(.  سنةصالة االستسقاء: أوالً
  )٤(. صالة العيد فرض كفاية:ثانياً

  : وجه الفرق
 أما صالة العيد فقد أمـر بهـا         - صلى اهللا عليه و سلم     -صالة االستسقاء ثبتت من فعله    

  .حتى أولئك الذين ال تجب عليهم الصالة كالحيض من النساء 

                                         
  .٢/٥٠، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ١(
  .٦٦/ ٢، )طبعة دار الكتب العلمية(البهوتي، كشاف القناع ) ٢(
؛ السامري، ١١٦؛ أبو الخطاب، الهداية، ١١٢رشاد ، ؛ ابن المقري، اإل٥/٢٠٣ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٣(

؛ ابن الجوزي، ٩٧؛ ابن تيمية، بلغة الساغب، ٣/٣٣٤؛ ابن قدامة، المغني، ١/٥٣٣؛ابن قدامة، الكافي، ٣/٨١المستوعب، 
 شرح ؛ الضرير، الواضح في٥/٤٠٩؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٣/٣٠؛ ابن تميم، مختصر ابن تميم، ٣٧المذهب األحمد ، 

؛ ٣/٢٢٦؛ابن مفلح، كتاب الفروع ، ١/٦٨٤؛ الممتع، ١/٤٤٠؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ١/٤٤١مختصر الخرقي، 
؛ البسام، ١٣٧؛ ابن عبد الهادي، مغني ذوي األفهام ، ٢/٢٠٣؛ ابن مفلح، المبدع، ٢/٢٦٢الزركشي، شرح الزركشي، 

بن النجار، منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ؛ ا١/٢٠٦؛  الشافعي، اإلقناع ، ١/٣٦٨توضيح األحكام ، 
  .١/٣٧٥، )ط.ت.مؤسسة الرسالة، د: بيروت(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي : تحقيق

؛أبو الخطاب، ١/٢٢٩؛ أبو جعفر، رؤوس المسائل في الخالف، ٥/٢٠٣، ٥/١١٥ابن عثيمين، الشرح الممتع، : انظر) ٤(
؛ ١/١٠٣؛ ابن الفراء، العدة في أصول الفقه، ٣/٢٥٣؛ ابن قدامة، المغني، ١/٥١٣دامة، الكافي، ؛ ابن ق١١٣الهداية، 

؛ ابن قدامة، ١/١٦١؛ ابن تيمية، المحرر ، ٣٦؛ابن الجوزي، المذهب األحمد ، ١/٢٧٣العكبري، رؤوس المسائل الخالفية ، 
؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر ١/٦٦٤، الممتع، ؛ التنوخي١/٤٣٤؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ٥/٣١٦الشرح الكبير، 

؛ ٢/١٨٠؛ ابن مفلح، المبدع، ٢/٢١٣؛ الزركشي، شرح الزركشي، ٣/١٩٩؛ ابن مفلح، كتاب الفروع  ، ١/٤١٢الخرقي، 
؛ ابن النجار، ١٣٢؛ ابن عبد الهادي، مغني ذوي األفهام ، ١/٣٦١؛ البسام، توضيح األحكام ، ٢/٤٢٠المرداوي، اإلنصاف، 

  .١/٧٩٤؛ مطالب أولي النهى، ٢/٣٦؛  البهوتي، شرح المنتهی، ١/١٩٩؛ الشافعي، اإلقناع ، ٢/٥٠٢عونة أولى النهی، م



 

 )٤١٦١(

  : سبب الفرق
  )سنية صالة االستسقاء (: أدلة المسألة األولى-أ

  : صالة االستسقاء بأدلة منها)١( العلم على سنية استدل أهل
خـرج  :   قال  - رضي اهللا عنه     - عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم المازني          :الدليل األول 

  يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صـلَّى  - صلى اهللا عليه و سلم  -النبي
   .)٢()المصلی أتی: ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ

 دل الحديث على مشروعية صالة االستسقاء، واستحباب الخروج لهـا           :وجه االستدالل 
  . )٣( ذلك وهو األسوة والقدوة- صلى اهللا عليه و سلم-المصلى لفعل النبي إلى

 صلى اهللا عليـه و  -إن النبي:   قال- رضي اهللا عنهما - عن ابن عباس     :الدليل الثاني 
  .)٤(لی ركعتين كما يصلى العيد  خرج إلى المصلی متبذالً فص-سلم
  :  أدلة المسألة الثانية-ب

استدل العلماء على أن صالة العيدين من فروض الكفاية بأدلـة مـن الكتـاب والـسنة                 
أدلة تدل على وجوب صـالة العيـدين فـي          : والمعقول، وهذه األدلة تنقسم إلى قسمين     

  .الجملة، وأدلة تدل على أن وجوبها ليس على األعيان 

                                         
الشوكاني، الدراري المضية ). أما كونها سنة فلعدم ورود ما يدل على الوجوب ( - رحمه اهللا -قال الشوكاني ) ١(

الشوكاني، السموط : ؛ وانظر ١/١٧٥، )م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار الكتب العلمية،  : بيروت(شرح الدرر البهية، 
، ) م١٩٩٠ - هــ ١٤١٠مؤسسة الرسالة، : بيروت(إبراهيم باجس عبد المجيد : الذهبية الحاوية للدرر البهية، تحقيق

دار :  القاهرة- دار ابن القيم : الرياض(على بن حسن الحلبي : ؛ القنوجي، الروضة الندية شرح الدر البهية، تحقيق٨٧
  .١/٤١٥، )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ابن عفان ، 

؛کتاب صالة ٨٩٤؛ ومسلم، ح٢/٣١، کتاب الجمعة، باب استقبال القبلة في االستسقاء، ١٠٢٨أخرجه البخاري، ح) ٢(
  .٢/٦١١االستسقاء، 

  .٤/٣٢٥ابن الملقن، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ، : انظر) ٣(
، کتاب الصالة، باب ٥٥٥؛ والترمذي، ح١/٦٨٨الة االستسقاء، ،کتاب الصالة، باب ص١١٦٥أخرجه أبو داود، ح) ٤(

؛ ٣/١٥٦؛ والنسائي، کتاب االستسقاء، باب جلوس اإلمام على المنبر لالستسقاء، ٢/٣٥ما جاء في صالة االستسقاء، 
؛ الطحاوي، شرح معاني اآلثار، کتاب ١/٤٠٣، كتاب إقامة الصالة، باب صالة االستسقاء، ١٢٦٦وابن ماجة، ح

   .١/٣٢٤صالة، باب صالة االستسقاء، ال



– 

  )٤١٦٢(

  : أدلة وجوب صالة العيدين: أوالً
  .)١(﴿ فَصلِّ ِلربك وانْحر ﴾ قول اهللا عز وجل :الدليل األول 

 اآلية فيها أمر بالصالة، واألمر يقتـضي الوجـوب، والمـشهور فـي            :وجه االستدالل 
  .)٢(التفسير أن المراد بذلك صالة العيد

 أحد األقوال فيها، وقد قيل فيها        بأن تفسير الصالة هنا بصالة العيد إنما هو        : نوقش هذا 
فقيل المراد بذلك الصلوات الخمس، وقيل صالة الفجر بالمزدلفة يوم النحـر،            : غير ذلك 

واختيار أحد هذه التفاسير دون غيـره مـن دون          . )٣(وقيل العبادة مطلقاً، وقيل غير ذلك     
  .تحكم ال يقبل دليل يرجحه

 .)٤(بروا اللَّه علَٰى ما هداكُم ﴾ ﴿ وِلتُكَقول اهللا عز وجل :  الدليل الثاني
 أن التكبير المأمور به في اآلية هو التكبير في صالة العيـد ، فتكـون                :وجه االستدالل 

  . )٥(صالة العيد مأموراً بها، لكونها تتضمن ذلك التكبير، واألمر للوجوب
بيـر عنـد     بأن جمهور المفسرين على أن المراد باآلية الحض علـى التك           :ونوقش هذا 

رؤية هالل شوال حتى انقضاء صالة العيد، واألمر بالتكبير أعم من صالة العيـد فـال                
  .)٦(يكون في اآلية داللة على المطلوب

                                         
  .۲:سورة الكوثر، اآلية) ١(
؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ١/١٠٣؛ المقدسي، العدة شرح العمدة ، ٢٥٤-٣/٢٥٣ابن قدامة، المغني، : انظر) ٢(
؛ ابن مفلح، ٢/٢١٣؛ الزركشي، شرح الزركشي، ١/٤١٢؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، ٥/٣١٧

  .١/٥٢٧، )طبعة عالم الكتب(؛البهوتي، کشاف القناع ٢/١٨٠ المبدع،
؛ معالم التنزيل، ١٤/٤٨١؛  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٦٩٧-٢٤/٦٩٠الطبري، جامع البيان ، : انظر)٣(
  .٥٢٤-٢٢/٤٢٣؛ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ٥/٣١٦
  .١٨٥: البقرة، اآلية) ٤(
؛ التهانوي، إعالء ١/٢٢٤؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، ٣/٣٤٠سالم ابن تيمية الفقهية، ابن القيم، اختيارات شيخ اإل) ٥(

؛ ابن تيمية، مجموع ٨/٨٣، ) ط.ت.إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، د: كراتشي(محمد تقي العثماني : السنن، تحقيق
  .٢٤/٢٢٤،١٨٣الفتاوی، 

األقوال في تفسير اآلية في تفسير ابن جرير، : ؛وانظر٣/٣٤٠ية، ابن القيم، اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقه) ٦(
  .١/٢٠١؛ البغوي، معالم التنزيل ، ١٧٥-٣/١٧٤؛ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ٢٢٢-٣/٢٢١



 

 )٤١٦٣(

 صـلى  - تعني النبـي -أمرنا :   قالت - رضي اهللا عنها     -عن أم عطية    : الدليل الثالث 
، وأمـر الحـيض   )٢(ر، وذوات الخدو)١(العواتق:  أن نخرج في العيدين   -اهللا عليه و سلم   

  .)٣(أن يعتزلن مصلى المسلمين
  :وجه االستدالل بالحديث من وجهين

 أمر بإخراج النساء، حتى شـمل أمـره   - صلى اهللا عليه و سلم -أن النبي : الوجه األول 
من ال يجب عليها الصالة بل ال يجوز لها أن تصلي، ومع ذلك أمرت بـالخروج إلـى                  

  .)٤(خروج لصالة العيد فالرجال أولىصالة العيد، فإذا أمر النساء بال
 لو كانت صالة العيد فرض كفاية لما ألزم النساء بها، لـسقوط الفـرض               :الوجه الثاني 

  . )٥(بالرجال
من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف فظهر أن القـصد            (بأن  :  االستدالل ونوقش هذا 

  .)٦()بركةمنه إظهار شعار اإلسالم بالمبالغة في االجتماع ولتعم الجميع ال
 علـى فعلهـا، وكـذلك الخلفـاء         - صلى اهللا عليه و سلم     - مداومة النبي  :الدليل الرابع 

الراشدين من بعده، وهذا دليل على الوجوب ولو لم تكن صالة العيد واجبة لتركها ولـو               
  . )٧(مرة لبيان الجواز

                                         
هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما : التي قاربت البلوغ، وقيل : جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل: العواتق ) ١(
 سميت عاتقا؛ ألنها عتقت من: تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بال زوج حتى تطعن في السن، وقالوا  لم

  .٤۲۸/ ٦النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، . انها في الخدمة والخروج في الحوائج امته
النووي، شرح النووي . احية البيتستر يكون في ن: الخدر: البيوت، وقيل: وهن األبكار، والخدور: ذوات الخدور) ٢(

  .٤/٢٥٠ابن الملقن، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، : ؛ وانظر٦/٤٢٨على صحيح مسلم، 
، کتاب صالة ٨٩٠؛ ومسلم، ح٢/٢٢، کتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، ٩٨٠أخرجه البخاري، ح) ٣(

  .٢/٦٠٥ المصلي وشهود الخطبة مفارقات للرجال، العيدين، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى
  .٦/١٣٩؛ ابن رجب، فتح الباري ، ٢٤/١٨٣ابن تيمية، مجموع الفتاوی، : انظر) ٤(
  .١/٧١٧حامد، اختيارات ابن باز الفقهية ، : انظر) ٥(
محي الدين : قالقرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  تحقي: ؛ وانظر٣/٣٠٨ابن حجر، فتح الباري، ) ٦(

  .٢/٥٢٥، )م١٩٩٦هـ  ١٤١٧دار الكلم الطيب، : بيروت-دمش(مستو، أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم بزال 
؛ الضرير، ٥/٣١٧؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ١/١٠٣؛ المقدسي، العدة شرح العمدة ، ٣/٢٥٤ابن قدامة، المغني، ) ٧(

، )طبعة عالم الكتب(؛ البهوتي، کشاف القناع ٢/١٨٠، المبدع، ؛ ابن مفلح١/٤١٢الواضح في شرح مختصر الخرقي ، 
  .١/٧٩٤؛  الرحيباني، مطالب أولي النهی ، ١/٥٢٧



– 

  )٤١٦٤(

ان قـوالً    بأنه ال يلزم الترك لبيان عدم الوجوب؛ ألنه حصل البي          :ونوقش هذا االستدالل  
  . )١(ألن في األدلة القولية ما يفيد عدم الوجوب العيني، كما سيأتي إن شاء اهللا

وألنها لو لم تحب لم يجب قتال تاركيها ، كـسائر الـسنن ، يحققـه أن              (:الدليل الرابع 
  . )٢() القتال عقوبة ال تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب

لعيدين، إال أن هناك أدلة تـدل علـى أن هـذا            هذه جملة من األدلة تفيد وجوب صالة ا       
الوجوب ليس وجوباً عينياً وإنما هو وجوب كفائي يوضحه ما يأتي من األدلة في الفقرة               

  . التالية
  .الدليل على أنها ال تجب على األعيان: ثانياً

 .)٣()أنها ال يشرع لها األذان ، فلم تحب على األعيان ، كصالة الجنازة (:الدليل األول
 يقتضي نفي وجـوب صـالة      )٤(وألن الخبر الذي ذكره مالك ومن وافقه       (:لدليل الثاني ا

 ومـن صـلى معـه ،    - صلى اهللا عليه و سلم  -سوى الخمس، وإنما خولف بفعل النبي     
  .)٥()فيختص بمن كان مثلهم

وألنها لو وجبت على األعيان لوجبت خطبتهـا، ووجـب اسـتماعها             (: الدليل الثالث 
  .)٦()کالجمعة

  .)٧()وألنها من أعالم الدين الظاهرة ، فكانت واجبة كالجهاد (:ليل الرابعالد
                                         

  .١/٤١٣؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، ٢/١٨٠؛ ابن مفلح، المبدع، ٣/٢٥٣ابن قدامة، المغني، ) ١(

  .٣/٣٤١ية، ابن القيم، اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقه: انظر)٢(

؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر ٣١٧-٥/٣١٦؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٣/٢٥٣ابن قدامة، المغني، ) ٣(
  .١٨١-٢/١٨٠؛  ابن مفلح، المبدع، ١/٤١٣الخرقي، 

  .١/٤٠، ١١؛ و مسلم، ح١/١٨، ٤٦صحيح البخاري، ح: انظر) ٤(

؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي ، ٥/٣١٧ر، ؛ ابن قدامة، الشرح الكبي٣/٢٥٤ابن قدامة، المغني، ) ٥(
  .١/٥٢٧، )طبعة عالم الكتب(؛ البهوتي، کشاف القناع ٢/١٨٠؛ ابن مفلح، المبدع، ١/٤١٣

؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، ٥/٣١٧؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ٣/٢٥٤ابن قدامة، المغني، ) ٦(
١/٤١٣.  
؛ ابن قدامة، ١/٢٧٣؛ العكبري، رؤوس المسائل الخالفية، ١/٢٢٩ل في الخالف، أبو جعفر، رؤوس المسائ) ٧(

؛ الضرير، الواضح في ٥/٣١٧؛ ابن قدامة، الشرح الكبير، ١/١٠٣؛ المقدسي، العدة شرح العمدة ، ٣/٢٥٤المغني، 
؛ ١/٥٢٧، )بطبعة عالم الكت(؛ البهوتي، کشاف القناع ٢/١٨٠؛ ابن مفلح، المبدع، ١/٤١٣شرح مختصر الخرقي، 

  .٧٩٥-١/٧٩٤مطالب أولي النهى، 



 

 )٤١٦٥(

  :ونوقشت هذه األدلة بما يلي
صــالة شــرعت لهــا الخطبــة، فكانــت واجبــة علــى األعيــان، وليــست : األول

وهذا يعترض به على األدلة السابقة من يرى وجوب صـالة العيـد             . )١(فرضاًکالجمعة
  . على األعيان

  : ل بأنها سنة ال واجبة على األعيان وال هي من فروض الكفاية بما يليواعترض من قا
هـل  :  لألعرابي حين ذكر خمس صلوات قـال         - صلى اهللا عليه و سلم     -قوله: الثاني

  . )٢(ال إال أن تطوع : علي غيرهن؟ قال
وهذا عام فإن كل صالة غير الصلوات الخمس داخلة في هـذا، وقـد               (:وجه االستدالل 

: ، أي »إال أن تطـوع   «ليست واجبة   : أي» ال« : - صلى اهللا عليه و سلم     -لقال الرسو 
  .)٣()إال أن تفعلها على سبيل التطوع

 بعـث  - صلى اهللا عليه و سـلم  - أن النبي  - رضي اهللا عنهما   - عن ابن عباس     :الثالث
فأعلمهم أن اهللا قد افترض عليهم خمـس        .. «:  إلى اليمن، فقال   - رضي اهللا عنه   -معاذاً

  .)٤(».. في كل يوم وليلةصلوات
 أنها صالة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان ، فلم تجب ابتـداء بالـشرع،                 :الرابع

  . )٥(كصالة االستسقاء والكسوف
 :والجواب عن هذه المناقشة من وجوه 

 حديث األعرابي ال حجة فيه ؛ ألن األعراب ال تلزمهم الجمعة ، لعدم االستيطان               :األول
  .)٦(، فالعيد أولى

                                         
  .١/٤١٢؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي ، ٣/٢٥٣ابن قدامة، المغني، ) ١(
، کتاب اإليمان، باب بيان ١١؛  ومسلم، ح١/١٨، کتاب اإليمان،  باب الزكاة من اإلسالم، ٤٦أخرجه البخاري، ح) ٢(

  .١/٤٠الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم، 
  .٤/٢٥٢؛ ابن المنذر، األوسط، ٣/٢٥٤ابن قدامة، المغني، : ؛ وانظر٥/١١٦ابن عثيمين، الشرح الممتع، ) ٣(
؛ کتاب اإليمان، باب ١/٥١، ١٩؛ ومسلم، ح٢/١٠٤، کتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ١٣٩٥أخرجه البخاري، ح) ٤(

  .١/٥١الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم، 
، الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، ٥/٣١٦، ابن قدامة، الشرح الكبير، ٣/٢٥٤ المغني، ابن قدامة،) ٥(
١/٤١٢.  
؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر ٣/٢٥٤ابن قدامة، المغني، : ؛ وانظر٥/٣١٧ابن قدامة، الشرح الكبير، ) ٦(

  .١/٤١٢الخرقي ، 



– 

  )٤١٦٦(

 بأن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، فكون السائل من األعـراب             :ونوقش هذا 
  . ال يلغي داللة العموم من الحديث

  : والحديث اآلخر عنه جوابان:الثاني
  . )١( أنه مخصوص بأدلة وجوب صالة العيد التي ذكرت:أحدهما
جوبها على األعيـان  إنما صرح بوجوب الخمس، وخصها بالذكر، لتأكيدها وو       (:ثانيهما

، ووجوبها على الدوام، وتكررها في كل يوم وليلة، وغيرها يجب نـادراً ولعـارض،               
، وهـذا ال يقتـضي      )٢()كصالة الجنازة والمنذورة والصالة المختلف فيها ، فلم يذكرها        

  . تخصيصاً
كونها ذات رکوع وسجود ال أثر له ، فيجب حذفه، فينقض بصالة الجنـازة ،                (:الثالث

  . )٣()تقض على كل حال بالصالة المنذورةوين
 أن الفرق بين المسألتين صحيح سواء قيل إن الراجح في العيـدين وجوبهمـا               :الحاصل

على األعيان أو الكفاية فالتفريق حاصل على كل حال، ألن صالة االستسقاء سنة قـوالً               
  . واحد

                                         
  .١/٣٩٨مختصر الخرقي ، ؛ الضرير، الواضح في شرح ٣/٢٥٤ابن قدامة، المغني، ) ١(
؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر ٥/٣١٧ابن قدامة، الشرح الكبير، : ؛ وانظر٣/٢٥٤ابن قدامة، المغني، ) ٢(

  .١/٤١٢الخرقي ، 
؛ الضرير، الواضح في شرح مختصر ٥/٣١٧ابن قدامة، الشرح الكبير، : ؛ وانظر٣/٢٥٤ابن قدامة، المغني، ) ٣(

  .١/٤١٢الخرقي ، 



 

 )٤١٦٧(

  ::الخاتمةالخاتمة
  ::أهم النتائجأهم النتائج

العلم الذي يبحث فيه عـن وجـه        : قهية هو ـ أقرب تعريف للصواب لعلم الفروق الف      ١
االختالف بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم لعلل أوجبـت             

 .ذلك االختالف
ـ أولى العلماء المتقدمون اهتماماً كبيراً بعلم الفروق الفقهية من الناحية التطبيقية ولـم              ٢

ب في عدم وجود تعريف محدد لـه عنـد          يعتنوا بدراسته دراسة نظرية، وهذا هو السب      
  .المتقدمين

ـ اهتم الفقهاء في كل مذهب بالفروق الفقهية وكتبوا فيه جملة من المؤلفـات، وتعـد                ٣
  .الكتب المؤلفة في المذهب الحنبلي قليلة مقارنة بالمذاهب األخرى

  .الصالة على المغمى عليه بخالف السكران والنائم ـ رجح البحث عدم لزوم قضاء٤
ـ الغرض من اآلذان األول للفجر كما هو ظاهر من نـص الحـديث إعـالم القـائم                ٥

المصلي بقرب الفجر، وإليقاظ النائم ليتهيأ للصالة بالطهارة؛ ليدرك الفجر مع الجماعـة             
في أول وقتها؛ وليدرك الوتر إن لم يكن أوتر، أو يدرك بعض التهجد قبل طلوع الفجر،                

  .ذالمريد للصيام حينئ وربما تسحر
ـ رجح البحث أنه ال يوجد نص صريح صحيح في التفريق بين عورة الحرة واألمـة       ٦

  .في الصالة
ـ التفريق بين صالة الجنازة وبين غيرها من الصلوات هو األقرب للصواب وذلـك               ٧

 جائز  صلى على الميت في المقبرة فلو كان ذلك غير         - صلى اهللا عليه وسلم    -ألن النبي 
 . ى على الجنازة لما فعله السيما وقد صل

الجلوس للتـشهد ، التفريـق    ـ في الفرق بين صفة الجلوس بين السجدتين وبين صفة     ٨
بين المسألتين واقع في صفة وضع اليدين، وفي صفة الجلـوس، ففـي الجلـسة بـين                 
السجدتين يشرع اإلقعاء في صفة الجلوس، وبسط الكفين دون قبض أصابع اليد اليمنـى              

لتشهد، هذا منجهة التفريق بين الجلسة بين السجدتين والجلوس         كما هو الحال في جلسة ا     
للتشهد األول والثاني، والفرق الثاني إن الجلسة للتشهد الثاني تختص بمشروعية التورك            

 - صلى اهللا عليه و سلم       -الجلوس، ومجموع األحاديث في صفة صالة النبي         في صفة 
  .تدل على صحة هذا التفريق



– 

  )٤١٦٨(

مهور القائلين  بركنية الفاتحة وعدم صحة الصالة بدونها ألن          ـ رجح البحث قول الج    ٩
أي أن داللتها على وجوب     ، األحاديث قد صحت مصرحة ببطالن صالة من لم يقرأ بها         

وهذه أقوى الدالالت عند األصوليين فـال يجـوز العـدول           ، قراءة الفاتحة داللة نصية     
  .عنها
، - صلى اهللا عليه و سـلم  -م على نبيه   ـ أوجب اهللا سبحانه وتعالى الصالة والسال      ١٠

وفهم الصحابة من السالم المأمور به في اآلية أنه السالم الوارد فـي التـشهد وعنـدها             
سألوا عن كيفية الصالة المأمور بها مما يدل على أنهم يرونها مقترنة بالسالم الكائن في               

ها ألني أرى هـذه     الصالة، ورغم ذلك أستطيع الجزم بفرضيتها وأن الصالة تبطل بترک         
  .تكفي إلثبات هذا الحكم واهللا أعلم األدلة ال

ـ رجح البحث أن الخروج من الصالة يكون بتسليمتين هذا هو المشهور من هـدي               ١١
 وفي جواز االقتصار على تسليمة واحدة خـالف وفـي           - صلى اهللا عليه وسلم    -النبي  

  .الحديث بخالف صالة الجنازة عنه نزاع بين علماء صحتها
العلماء القائلين  بأن النية شرط من شـروط          ـ رجح البحث أن األقوى قول جمهور      ١٢

  .صحة الصالة ال من أركانها
ـ اتفق أهل العلم على أن القيام ركن من أركان الصالة ال تـصح إال بـه وعليـه                   ١٣

فـإن ذلـك    ، األئمة األربعة وأتباعهم، وإذ قد اتفق العلماء على ركنية القيام في الصالة             
روط  بكونه في الفريضة فإن كان في نافلة فإنه ال يجب، وأن يكون المصلي قـادراً                 مش

  .عليه فإن كان عاجزاً فأنه ال يجب عليه القيام
ـ رجح البحث أنه ال يصح التفريق بين الحرمين الـشريفين وبـين غيرهمـا مـن           ١٤

به الحرمـان  المساجد؛ لعدم وجود دليل صحيح يسند هذا التفريق، والمعنى الذي استثني        
خالف في أفـضلية الجماعـة األولـى         يقتضي عمومه الحكم في كل المساجد؛ ألنه ال       

كثـرت   واستحباب الحرص عليها في كل المساجد التي تقام فيها الجماعة، وكـل مـا             
  .الجماعة كان أفضل

الجماعة كامالً إذا كان مـن عادتـه أن          ـ رجح البحث كون المعذور يكتب له أجر       ١٥
إذا مرض العبـد أو سـافر      «- صلى اهللا عليه و سلم       -يصلي مع الجماعة لقول النبي      

  .»كتب له مثلما كان يعمل صحيحاً مقيماً



 

 )٤١٦٩(

  فهرس المصادر والمراجع
  لفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في البيوع،ا) هـ١٤١٨(إسماعيل، محمود محمد 

  .اة، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورةرسالة دكتور
  ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم

: النهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق)  م١٩٧٩ -هـ ١٣٣٩(الشيباني الجزري 
  .لميةالمكتبة الع: محمود بن أحمد الطناحي، طاهر بن أحمد الزاوي، بيروت

  محمد عوض : تهذيب اللغة، تحقيق) م٢٠٠١(األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد
  .دار إحياء التراث العربي: مرعب ، بيروت

   إرواء الغليل في تخريج أحاديث )  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(األلباني، محمد ناصر الدين
  .المكتب اإلسالمي: ، بيروت٢زهير الشاويش، ط: منار السبيل ، إشراف

 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من )  م١٩٩٥-هـ١٤١٥(اني، محمد ناصر الدين األلب
  .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: فقهها وفوائدها ، الرياض

  جلباب المرأة المسلمة في الكتاب )م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣(األلباني، محمد ناصر الدين ،
  .، دار السالم للنشر والتوزيع٣والسنة  ، ط

 مؤسسة غراس : ضعيف أبي داود ، الكويت)  هـ١٤٢٣(ر الدين األلباني، محمد ناص
  .للنشر والتوزيع

  مؤسسة : صحيح أبي داود ، الكويت)  م۲۰۰۲ -هـ١٤٢٣(األلباني، محمد ناصر الدين
  .غراس للنشر والتوزيع

  اإلحكام في )  ط.ت.د(اآلمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم
  .المكتب اإلسالمي:  دمشق- عبد الرزاق عفيفي ، بيروت: تحقيقأصول األحكام، 

  هدية العارفين أسماء المؤلفين )  ط.ت.د(الباباني، سماعيل بن محمد أمين بن مير سليم
  . دار إحياء التراث العربي: وآثار المصنفين ، بيروت

  دار : تحاشية الباجوری على شرح ابن قاسم الغزي ، بيرو) ط.ت.د(الباجوري، إبراهيم
  .المعرفة

  المنتقى شرح الموطأ ، )  هـ١٣٣٢(الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب
  .مطبعة السعادة: القاهرة



– 

  )٤١٧٠(

 ٢الفروق الفقهية واألصولية ، ط) م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠(الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب ،
  .مكتبة الرشد: الرياض

  ما صح من آثار الصحابة في )  م٢٠٠٠- هـ١٤٢١(الباكستاني، زكريا بن غالم قادر
  . دار ابن حزم: دار الخراز و بيروت: الفقه ، جدة

  محمد زهير : صحيح البخاري، تحقيق)  ط.ت.د(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا
  . بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة

  عبد : ق موسوعة شروح الموطأ، تحقي)  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(ابن عبد البر و ابن عربي
  .دار هجر: اهللا بن عبد المحسن التركي، القاهرة

  توضيح األحكام من بلوغ المرام ، ) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(البسام، عبد اهللا بن عبد الرحمن
  . مكتبة األسدي: ، مكة المكرمة٥ط
  االختيارات الفقهية لشخ )  ط.ت.د(البعلي، عالء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس

  .دار العاصمة: أحمد بن محمد الخليل ، الرياض/ د:  تيمية، تحقيقاإلسالم ابن
  المعونة )  م١٩٩٨-هـ١٤١٨(البغدادي، بو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي

دار الكتب : محمد حسن إساماعيل الشافعي، بيروت: على مذهب عالم المدينة، تحقيق
  .العلمية

 شرح السنة، ) م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(مد البغوي، بو محمد الحسين بن مسعود بن مح
  . المكتب اإلسالمي: بيروت- شعيب األرنؤوط و محمد زهير الشاويش، دمشق: تحقيق

  معالم )  م١٩٩٧- هـ١٤١٧(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء
محمد عبد اهللا النمر، عثمان جمعة ضميرية، وسليمان : التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق

  .دار طيبة: ، الرياض٤م الحرش، طمسل
  المقنع في شرح مختصر )  م١٩٩٣-هـ١٤١٤(ابن البنا، الحسن بن أحمد بن عبد اهللا

  . دار الرشد: عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي، الرياض: الخرقي، تحقيق
  فتح الملك العزيز بشرح ) م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(ابن البهاء، علي بن البهاء البغدادي

  .دار الخضر: عبد الملك بن دهيش، بيروت: وجيز، تحقيقال
  ،كشاف القناع عن متن ) ط.ت.د(منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن البهوتي

  .دار الكتب العلمية: اإلقناع ، بيروت



 

 )٤١٧١(

  الروض المربع شرح زاد ) ط.ت.د(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن
  .دار الفكر: د اللحام، بيروتسعيد محم: المستنقع، تحقيق

  کشاف ) م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن
  . دار عالم الكتب: محمد أمين الصاوي، الرياض: القناع عن متن اإلقناع، تحقيق

  شرح المنتهی ) م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن
عبداهللا بن عبد المحسن تركي ، : ، تحقيق) أولي النهي لشرح المنهىدقائق (اإلرادات 

  .مؤسسة الرسالة: بيروت
  إرشاد أولي النهى )  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين

عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش ، : لدقائق المنتهى حاشية على منتهى اإلرادات، تحقيق
  .ة والنشردار خضر للطباع: بيروت

  م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  (
  . دار كنوز أشبيليا: عبداهللا بن محمد المطلق، الرياض: المنح الشافيات، تحقيق

  ،عمدة الطالب ) م٢٠١٠-هـ١٤٣١(منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن البهوتي
مؤسسة الجديد : اسر بن مطلق الفارس الجاسر، الكويتمطلق بن ج: لنيل المآرب، تحقيق

  .النافع للنشر و لتوزيع
  إجماعات ابن عبد البر في ) م۱۹۹۹ - هـ١٤٢٠(البوصي، عبداهللا بن مبارك بن عبداهللا

  .دار طيبة: العبادات ، الرياض
  مصباح الزجاجة )  ه١٤٠٣(البوصيري، أحمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن سليم بن قايماز

  .الدار العربية: ، بيروت٢محمد المنتقي الكشناوي، ط:  زوائد ابن ماجة، تحقيقفي
  معرفة السنن واآلثار ، )  م١٩٩١-هـ١٤١٢(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي

 - جامعة الدراسات اإلسالمية ،  دمشق : عبد المعطي أمين قلعجي ، كراتشي: تحقيق
  .ار الوعيد:  دمشق- دار قتيبة ، حلب : بيروت

  السنن الكبرى، تحقيق) م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي :
  . دار الكتب العلمية: ، بيروت٣محمد عبد القادر عطا، ط

  رة بن موسى بن الضحاكوسنن )  م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥(الترمذي، محمد بن عيسى بن س
بد الباقي و إبراهيم عطوة عوض أحمد محمد  شاكر و محمد فؤاد ع: الترمذي، تحقيق

  .مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي: ، القاهرة٢،ط



– 

  )٤١٧٢(

  مختصر ابن تميم على مذهب ) م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩(ابن تميم، محمد بن تميم الحرابي
  .مكتبة الرشد: على بن إبراهيم بن محمد القصير، الرياض: اإلمام أحمد، تحقيق

 ى بن عثمّنَجالممتع ) م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤(ان بن أسعد ابن المنجى التنوخي، زين الدين الم
  .مكتبة األسدي: عبد الملك بن دهيش، مكة المكرمة: شرح المقنع، تحقيق

  محمد تقي العثماني ، : إعالء السنن، تحقيق)  ط.ت.د(التهانوي، ظفر أحمد العثماني
  .إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية: كراتشي

  ،دار : لفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، بيروتالمحرر في ا) ط.ت.د(ابن تيمية
  . الكتاب العربي

  الفتاوى )  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨(ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم
دار الكتب : محمد عبد القادر عطا، مصطفي عبد القادر عطا، بيروت: الكبرى، تحقيق

  .العلمية
 شرح العمدة، ) هـ١٤١٣( بن الخضر بن محمد ، ابن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا

  .  مكتبة العبيكان: سعود صالح العطيشان، الرياض: تحقيق
  هـ ١٤١٧(ابن تيمية، محمد بن أبي القاسم محمد بن الخضر بن علي بن عبد اهللا - 

دار : بكر بن عبد اهللا أبو زيد، الرياض: بلغة الساغب وبغية الراغب، تحقيق) م١٩٩٧
  .العاصمة

 مجموع )  م١٩٩٥-هـ١٤١٦(ن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم اب
مجمع الملك فهد لطباعة : عبد الرحمن محمد قاسم،  المدينة المنورة: الفتاوی، تحقيق

  . المصحف الشريف
  التعريفات، ) م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف

  .دار الكتب العلمية: اء بإشراف الناشر، بيروتجماعة من العلم: تحقيق
  قوانين االحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، )  م١٩٦٨(ابن جزي، محمد بن أحمد

  .دار العلم للماليين: بيروت
  القوانين الفقهية، ) م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠(ابن جزي، حمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا

  .سة المختار للنشر والتوزيعمؤس: يحيي مراد ، القاهرة: تحقيق
  محمد : أحكام القرآن، تحقيق)  هـ١٤٠٥(الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي

  .دار إحياء التراث العربي: صادق قمحاوي، بيروت



 

 )٤١٧٣(

  رؤوس )  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(أبو جعفر، عبد الخالق بن عيسى العباسي الهاشمي
عبدالملك بن دهيش ، : بن حنبل، تحقيقالمسائل في الخالف على مذهب أبي عبد اهللا أحمد 

  .دار خضر: بيروت
  المذهب )  ت.د(ابن الجوزي، محي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد

  . منشورات المؤسسة السيعيدية: ، الرياض٢األحمد في مذهب اإلمام أحمد ، ط
  تحقيقالجمع والفرق، )  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٣٤(الجويني، بو محمد عبد اهللا بن يوسف :

 . دار الجيل: عبد الرحمن بن سالمة المزيني، بيروت
 کشف الظنون عن ) م١٩٤١(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبي القسطنطيني

  أسامي الكتب والفنون ، بغداد، مكتبة المثني
  مقبل : المستدرك على الصحيحين، تحقيق) م۱۹۹۷- ه١٤١٧(الحاكم ، محمد بن عبد اهللا

  . دار الحرمين: دعي، القاهرةبن هادي الوا
  اختيارات ابن باز الفقهية وآراؤه في )  هـ١٤٣١(حامد، خالد بن مفلح بن عبداهللا آل

  .دار الفضيلة: قضايا معاصرة ، الرياض
  المجروحين من المحدثين والضعفاء )  هـ١٣٩٦(ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد

  .دار الوعي: والمتروكين، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، حلب
  صحیح ابن حبان بترتیب ابن ) م۱۹۹۳ -هـ١٤٠٠(ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت٢شعيب األرنؤوط، ط: بلبان، تحقيق
  تقريب التهذيب، تحقيق) ط.ت.د(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد :

  . الرياض، دار العاصمةأبو األشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، 
  الدراية في تخريج ) ط.ت.د(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد

  . دار المعرفة: السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني، بيروت: أحاديث الهداية، تحقيق
  الدرر ) م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد

مجلس دائرة : محمد عبد المعيد خان، الهند: يان المائة الثامنة،  تحقيقالكامنة في أع
  .المعارف العثمانية

  التلخيص )  م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد
  . دار الكتب العلمية: الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، بيروت



– 

  )٤١٧٤(

  فتح )  م٢٠٠٥ - هـ١٤٣٦(بن محمد بن أحمد ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي
دار : أبو قتيبة نظر بن محمد الفاريابي، الرياض: الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق

  . طيبة
  سليمان إبراهيم محمد : غريب الحديث، تحقيق) هـ١٤٠٥(الحربي، إبراهيم بن إسحاق

  . جامعة أم القرى: العايد، مكة المكرمة
 الشيخ أحمد : المحلی، تحقيق)  هـ١٣٤٧(ن أحمد بن سعيد ابن حزم، أبو محمد علي ب

  .الطبعة المنيرية:  شاكر، القاهرة
  مراتب اإلجماع في العبادات )  ط.ت.د(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد

  .دار الكتب العلمية: والمعامالت واالعتقادات ، بيروت
   مواهب الجليل لشرح مختصر.)  ت.د(الحطاب، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد 

  .دار الفكر: ، بيروت٣خليل ، ط
  المصباح المنير في غريب الشرح )  ط.ت.د(الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي

  .المكتبة العلمية: الكبير، بيروت
  مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن ) ط.ت.د(ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد

  .الدار العلمية: لح ، الهندأبي الفضل صا
  مسائل أحمد بن حنبل رواية ) م١٩٨١ -هـ ١٤٠١(ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد

  .اإلسالميالمكتب : زهير الشاويش، بيروت: ابنه عبد اهللا، تحقيق
  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ) م۱۹۹۹ -هـ ١٤٢٠(ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت٢األرنؤوط وآخرون، طشعيب : تحقيق
  دار : شرح الخرشي على  مختصر خليل ، بيروت)  ط.ت.د(الخرشي، محمد بن عبد اهللا

  .صادر
  صحیح ابن خزيمة، تحقيق) م۱۹۸۰ -هـ١٤٠٠(ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق :

  . المكتب اإلسالمي: محمد مصطفى األعظمي، بيروت
 الهداية على ) م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(وظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني  أبو الخطاب،  محف

 - عبد اللطيف هميم : مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق
  .مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: ماهر ياسين الفحل، الكويت



 

 )٤١٧٥(

  في شرح ، أعالم الحديث)م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩(الخطابي، أبي سليمان حمد بن محمد 
جامعة : محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود،  مكة المكرمة: صحيح البخاري، تحقيق

  ). مركزالبحوث العلمية وإحياء التراث(أم القرى 
  مغني المحتاج إلي معرفة )  م١٩٩٤-هـ١٤١٥(الخطيب، شمس الدين، محمد بن أحمد

  .دار الكتب العلمية: ألفاظ المنهاج ، بيروت
 سنن الدارقطني، تحقيق) م٢٠٠٤- هـ١٤٣٤(و الحسن علي بن عمر الدارقطني، أب :

  . مؤسسة الرسالة: شعيب األرنؤوط وآخرون، بيروت
  سنن أبي داود ، تحقيق محمد محيي ) ط.ت.د(أبي داود، سليمان بن األشعث السجستاني

  . المكتبة العصرية: الدين عبد الحميد، بيروت
 مسائل اإلمام أحمد، )  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ (أبي داود، سليمان بن األشعث السجستاني

  .معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد،  مكتبة ابن تيمية: تحقيق
  مسند أبي داود )  م۱۹۹۹ - هـ ١٤١٩(أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود

  .دار هجر: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، القاهرة: الطيالسي، تحقيق
 الشرح الصغير على أقرب ) هـ١٣٩٢(ات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، أبو البرك

  . دار المعارف: كمال وصفي، القاهرة: المسالك إلي مذهب اإلمام مالك، تحقيق
  رمزي منير بعلبكي، : جمهرة اللغة، تحقيق) م١٩٨٧(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن

  .دار العلم للماليين: بيروت
  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ) ط.ت.د(عرفة الدسوقي، محمد بن أحمد بن

  .دار الفكر: بيروت
  سير ) م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان

، ٣مجموعة من المحققين، بإشراف الشيخ شعيب األرنؤوط، ط: أعالم النبالء، تحقيق
  .مؤسسة الرسالة: بيروت(
 تذكرة )  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، شمس الدين أبو

  .دار الكتب العلمية: الحفاظ ، بيروت
  تنقيح التحقيق في أحاديث ) م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان

  .دار الوطن: مصطفى أبوالغيط عبد الحي عجيب، الرياض: التعليق، تحقيق



– 

  )٤١٧٦(

  الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الحج ) ـه١٤٢٥(راجي، شرف الدين باديبو
  .والعمرة والزيارة، رسالة دكتوراة، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة

 مختار الصحاح ، )  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر
  .مكتبة لبنان: محمود خاطر، بيروت: تحقيق

 المفردات في ) هـ١٤١٢(سين بن محمد بن المفضل الراغب األصفهاني، أبو القاسم الح
  .دار القلم الدار الشامية:  بيروت-صفوان عدنان داودي، دمشق : غريب القرآن ، تحقيق

  فتح الباري شرح صحيح ) هـ١٤٢٢(ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد
  . زيدار ابن الجو: ، الدمام٢أبو معاذ طارق بن عوض اهللا، ط: البخاري، تحقيق

  مطالب أولي النهی ) م١٩٩٤ -هـ١٤١٥(الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي
  .المكتب اإلسالمي: ، بيروت٢في شرح غاية المنتهى، ط

  عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني
  . لمكتب اإلسالميا: ، بيروت٢حبيب الرحمن األعظمي، ط: المصنف، تحقيق) هـ١٤٠٣(
  هـ١٤٠٤(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين - 

  .دار الفكر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، بيروت)  م١٩٨٤
  بحر المذهب في ) ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣(الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل

دار إحياء :  عزو عناية الدمشقي، بيروتأحمد: فروع مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق
  .التراث العربي

  شرح الزركشي على ) م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد اهللا
  .دار العبيكان: عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين، الرياض: مختصر الخرقي، تحقيق

 ،١٥األعالم، ط)  م٢٠٠٢( خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي ،
  .دار العلم للماليين: بيروت

 الدمام(عمر بن محمد السبيل : الزريراني، إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائل، تحقيق :
  ).هـ١٤٣١دار ابن الجوزي، 

  مكتبة مدبولي: تاريخ مصر الحديث،  القاهرة)   م١٩٩٦(زيدان، جورجي.  
  دار التأصيل: في أحكام الصالة ، القاهرةال جديد )  هـ١٤٢٩(أبو زيد، بكر بن عبد اهللا.  
  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ) هـ١٣١٣(عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي

  . المطبعة الكبري األميرية: القاهرة



 

 )٤١٧٧(

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨(الزيلعي،  جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد  (
محمد :  حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي، تحقيقنصب الراية ألحاديث الهداية مع

  . دار القبلة للثقافة اإلسالمية:  جدة-مؤسسة الريان للطباعة والنشر : عوامة بيروت
  مساعد بن قاسم الفالح، : المستوعب، تحقيق) هـ١٤١٣(السامري، محمد بن عبد اهللا

  .مكتبة المعارف: الرياض
 الفروق على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ) هـ١٤١٨(هللا  السامري، معظم الدين أبو عبد ا

  .محمد بن إبراهيم بن محمد اليحي، دار الصميعي: تحقيق
  دار المعرفة : المبسوط ، بيروت)  هـ١٣٩٨(السرسخي، محمد بن أحمد بن أبي سهل

  .للطباعة والنشر
  يم الرحمن تيسير الكر) م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا

  .مؤسسة الرسالة: عبد الرحمن بن معال اللويحق، بيروت: في تفسير كالم المنان، تحقيق
  المختارات الجلية من المسائل )  هـ١٤٣٢(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا

  .ماهر بن عبد العزيز الشبل ، مكتبة دار المنهاج: الفقهية،  تحقيق
 تفسير القرآن ، )   م١٩٩٩ -هـ ١٤١٦( الدين عبد العزيز ابن عبد السالم، أبو محمد عز

  .دار ابن حزم: عبد اهللا بن إبراهيم الوهبي،  بيروت: تحقيق
  ،دار الكتب : بذل المجهود في حل أبي داود ، بيروت) ط.ت.د(خلیل أحمد السهارنفوري

  .العلمية
  المحيط المحكم و)   م٢٠٠٠ - هـ ١٩٢١(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل

  . دار الكتب العلمية: عبد الحميد هنداوي، بيروت: األعظم، تحقيق
  ذيل -ذيل طبقات الحفاظ )  ط.ت.د(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين 

  .دار الكتب العلمية: كريا عميرات ، بيروتز: ، تحقيق]طبقات الحفاظ للذهبي[
  األشباه والنظائر، )  م١٩٩٠ -هـ ١٤١١(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

  .دار الكتب: بيروت
  اإلقناع في ) ط.ت.د(الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع

  . الفكر دار: مكتب البحوث والدراسات، بيروت: حل ألفاظ أبي شجاع ، تحقيق



– 

  )٤١٧٨(

 هـ ١٤٢٥(مان بن شافع الشافعی، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عث - 
شركة غراس : د ماهر ياسين فحل، الكويت: مسند اإلمام الشافعی ، تحقيق)  م۲۰۰٤

  .للنشر والتوزيع
  هـ ١٤٢٢(الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع - 

  .دار الوفاء: رفعت فوزي عبد المطلب المنصورة: األم، تحقيق)  م٢٠٠١
 حاشية الشرواني على تحفة المهتاج ، بدون ناشر) ط.ت.د(، عبد الحميد الشرواني.  
  مختصر طبقات ) م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦( ابن شطي، محمد جميل بن عمر البغدادي

  . دار الكتاب العربي: فوازأ حمد زمرلي، بيروت: الحنابلة، دراسة
   ستقلة مفترى عليها الدولة العثمانية دولة إسالمية م) م١٩٨٠(الشناوي، عبد العزيز محمد

  . مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرة
  مذكرة أصول الفقه على )  ط.ت.د(الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار الجكني

  . على بن محمد العمران، دار عالم الفوائد: روضة الناظر، تحقيق
  ،إيضاح أضواء البيان في) ط.ت.د(محمد األمین بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 

  . القرآن بالقرآن ، دار عالم الفوائد
  البدر الطالع بمحاسن من بعد )  ط.ت.د(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا

  .دار المعرفة: القرن السابع ، بيروت
  الدراري المضية )  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا

  .  دار الكتب العلمية: شرح الدرر البهية، ، بيروت
  السموط الذهبية ) م١٩٩٠ -هــ ١٤١٠(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا

  .مؤسسة الرسالة: إبراهيم باجس عبد المجيد ، بيروت: الحاوية للدرر البهية، تحقيق
  نيل األوطار )  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا

 - دار ابن القيم : بو معاذ طارق بن عوض اهللا، الرياض:  األخبار، تحقيقشرح منتقي
  .دار ابن عفان: القاهرة

  المصنف، تحقيق) م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(ابن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم  :
  . الدار السلفية: ، الهند٢دالخالق األفغاني، ط



 

 )٤١٧٩(

  ،حاشية الصاوى بهامش الشرح )  ط.ت.د (أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتيالصاوي
دار : كمال وصفي القاهرة: الصغير على أقرب المسالك إلي مذهب اإلمام مالك، تحقيق

  .المعارف
  سبل السالم الموصلة إلي بلوغ المرام، ) هـ١٤٢١( الصنعاني، محمد بن إسماعيل األمير

  . دار ابن الجوزي: ، الدمام٢محمد صبحي حسن حالق، ط: تحقيق
  ،عبد الملك بن عبد اهللا بن دعيش : الواضح في شرح مختصر الخرقي، تحقيقالضرير

  ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار خضر، : بيروت(
  المعجم الكبير، تحقيق)  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤(الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب :

  . مكتبة العلوم والحكم: ، الموصل٢حمدي عبد المجيد السلفي، ط
 أبو معاذ : المعجم األوسط، تحقيق)  هـ١٤١٥(ن أيوب الطبراني، سليمان بن أحمد ب

  . دار الحرمين: طارق بن عوض اهللا و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيي، القاهرة
  جامع البيان عن ) م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید

  . هجردار: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، القاهرة: تأويل آي القرآن ، تحقيق
  محمد : شرح معاني اآلثار، تحقيق) هـ١٤١٤(الطحاوي، أحمد بن محمد بن سالمة

  . دار عالم الكتب: زهري النجار و محمد سيد جاد الحق، الرياض
  صفة صالة النبي صلى اهللا عليه و سلم، )  هـ١٤٣٩(الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق

  .مكتبة دار المنهاج: الرياض
 شرح مختصر الروضة،  ) م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(د القوي بن الكريم الطوفي، سليمان بن عب

  . مؤسسة الرسالة: عبداهللا بن عبد المحسن تركي، بيروت: تحقيق
  عون )  م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨(أبو الطيب، شرف الحق العظيم آبادي أبو عبد الرحمن

لمكتبة ا: عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة: المعبود شرح سنن أبي داود، تحقيق
  .السلفية

  ابن ظهيرة، محمد علي محمد الشوكاني الحسن بن عبد اهللا العسكري أبو هالل ابن عساكر
: الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة، تحقيق) ط.ت.د(أبو القاسم محمد بن محمد 

  .دار الوثائق القومية : مصطفى السقا وكامل المهندس،  القاهرة



– 

  )٤١٨٠(

 حاشية ابن )  م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦( عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، محمد أمين بن
مكتبة مصطفي البابي : ، القاهرة٢عابدين على الدر المختار شرح تنوير األبصار  ، ط

  .الحلبي
  النعت األكمل )  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢(العامري، محمد كمال الدين بن محمد الغزي

دار : نزار أباظة، دمشق - محمد مطيع الحافظ : ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق
  .الفكر

  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن )  ه١٤١٣(العثيمين، محمد بن صالح
 دار -فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ، دار الوطن : صالح العثيمين، جمع و ترتیب

  .الثريا
  الشرح الممتع على زاد)  هـ١٤٢٨ - هـ ١٤٢٢(العثيمين، محمد بن صالح بن محمد 

 .دار ابن الجوزي: المستنقع ، الدمام
  فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ ) ه١٤٣٣-هـ١٤٢٥(العثيمين، محمد بن صالح

  .مدار الوطن الرياض: المرام ، الرياض
  أحكام القرآن، راجع )   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(ابن عربي، محمد بن عبد اهللا أبو بكر

  .دار الكتب العلمية: د القادر عطا، بيروتمحمد عب: أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه
  المسالك في شرح موطأ )  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨(ابن عربي، محمد بن عبد اهللا أبو بكر

دار : محمد بن حسين السليماني و عائشة بنت حسين السليماني، بيروت: مالك، تحقيق
  . اإلسالميالغرب 

  طرح التثريب في شرح )  ط.ت.د(العراقي، زين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين
  . أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم، الطبعة المصرية القديمة: التقريب، أكمله ابنه

  رؤوس المسائل الخالفية على مذهب أبي عبد )  هـ١٤٢٨(العكبري، الحسين بن محمد
  .مكتبة األسدي: عبد الملك بن دهيش، مكة المكرمة: اهللا أحمد بن حنبل، تحقيق

 منح الجليل شرح مختصر خليل، )  م١٩٨٩-هـ١٤٠٩( بن أحمد بن محمد عليش، محمد
  .دار الفكر: بيروت

  شذرات الذهب في أخبار )  م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد
  .دار ابن كثير: بيروت-محمود األرنؤوط ، دمشق: من ذهب ، تحقيق



 

 )٤١٨١(

  ة بين المسائل الفرعية في الزكاة الفروق الفقهي) هـ١٤٢٢(عمر، عبد الناصر بن علي
  . والصيام، رسالة دكتوراة، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة

  محمد ناصر : مشكاة المصابيح، تحقيق) م١٩٨٥(العمري، محمد بن عبد اهللا الخطيب
  .المكتب اإلسالمي: ، بيروت٣الدين األلباني، ط

 المسائل الفرعية في الطهارة الفروق الفقهية بين ) هـ١٤١٢(عوض بن محمد السهلي
  .، المدينة المنورةاإلسالميةوالصالة، رسالة دكتوراة، الجامعة 

  محمد عبد : المستصفی، تحقيق) م١٩٩٣-هـ١٤١٣(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد
  .دار الكتب العلمية: السالم عبد الشافي ، بيروت

  من ولي مصر القاهرة من  أوضح اإلشارات في )م١٩٧٧(ابن عبد الغني ، أحمد شلبي
 .دار الثقافة: فؤاد محمد الماوي، القاهرة: الوزراء والباشات، تحقيق

 ،الفوائد الجنية حاشية ) م١٩٩٩ -هـ ١٤١٧(أبي الفيض محمد ياسين بن عيسى : الفاداني
دار : ، بيروت٢رمزي سعد الدين دمشقية، ط: المواهب السنية شرح الفرائد البهية، عناية

  . البشائر
 معجم )  م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩(بن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ا

  .دار الفكر: عبد السالم محمد هارون،  بيروت: مقاييس اللغة، تحقيق
  المسائل الفقهية )  م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥(ابن الفراء، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف

مكتبة : م بن محمد الالحم، بيروتعبد الكري/ د: من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق
  .المعارف

  العدة في أصول ) م١٩٩٠-هـ١٤١٠(ابن الفراء، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف
  . ، دون ناشر٢أحمد بن علي سير المباركي، ط: الفقه، تحقيق

  عبد :طبقات الحنابلة، تحقيق)  ه١٤١٩(الفراء، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد
  .عثيمين ، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة سنة على تأسيس المملكةالرحمن ال

  الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايات ، رسالة ) هـ١٤٢٠(فرج، محمد صالح
  . دكتوراه، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة

  دار ابن : ، الدماممنحة العالم شرح بلوغ المرام )  هـ١٤٢٧(الفوزان، عبد اهللا بن صالح
  .الجوزي



– 

  )٤١٨٢(

  القاموس المحيط، ) م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٩(الفيروزآبادي، مجد الدین محمد بن يعقوب
، ٨محمد نعيم العرقسوسي، ط: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف : تحقيق
  .مؤسسة الرسالة: بيروت

   المستقنع حاشية الروض المربع شرح زاد)  هـ١٣٩٧(ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد 
  . ، بدون ناشر

  المقنع في فقه اإلمام ) ت.د(ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد
  . المطبعة السلفية ومكتبتها: ، القاهرة٢أحمد بن حنبل الشيباني، ط

  الشرح الكبير، تحقيق) م١٩٩٤- هـ١٤١٤(ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد :
  .دار هجر: عبد المحسن التركي و عبد الفتاح الحلو، القاهرةعبد اهللا بن 

 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد (
  .دار هجر: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، القاهرة: الكافي، تحقيق

  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد (
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح : المغني شرح مختصر الخرقي، تحقيق

  .دار عالم الكتب:  ، الرياض٣الحلو، ط
  ط.ت.د(القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (.

  .لكتبعالم ا: الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق ، الرياض
  الذخيرة، )  م١٩٩٤(القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن

  .اإلسالميدار الغرب : محمد حجي، سعيد أعراب و محمد بوخبزة ، بيروت: تحقيق
  المفهم لما أشكل )  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧(القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم

محي الدين مستو، أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم : قمن تلخيص كتاب مسلم،  تحقي
  .دار الكلم الطيب: بيروت-بزال ، دمش

  هـ ١٤٢٣(القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري - 
  .دار عالم الكتب: سمير البخاري، الرياض: الجامع ألحكام القرآن، تحقيق) م٢٠٠٣

 بيان الوهم ) م١٩٩٧-هـ١٤١٨(ن عبد الملك ، أبو الحسن ابن القطان، علي بن محمد ب
  .دار طيبة: الحسين آيت سعيد، الرياض: واإليهام في كتاب األحكام، تحقيق

  حاشية القليوبي على شرح جالل .) ت.د(قليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالمة
  . الفكر، بيروت، دار٤الدين محمد ابن أحمد المحلى على منهاج الطالبين ، ط



 

 )٤١٨٣(

  الروضة الندية شرح )  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(القنوجي، صديق بن حسن بن علي الحسينى
دار ابن :  القاهرة-دار ابن القيم : على بن حسن الحلبي ، الرياض: الدر البهية، تحقيق

  .عفان
  زاد المعاد في هدي ) ط.ت.د(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين

  .مؤسسة الرسالة: شعيب األرنؤوط، عبد القادر األرنؤوط، بيروت:  تحقيقخير العباد،
  جالء األفهام في )  ط.ت.د(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين

  .زائد بن أحمد النشيري ، دار عالم الفوائد: فضل الصالة والسالم على خير األنام، تحقيق
  اختیارات شيخ )  هـ١٤٠٤(أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن

  .بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار الهالل: اإلسالم ابن تيمية الفقهية، تحقيق
  مدارج ) م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين

  .اب العربيدار الكت: ، بيروت٣محمد المعتصم باهللا البغدادي، ط: السالكين، تحقيق
   إعالم الموقعين ) هـ١٤٢٣(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين

  .دار ابن الجوزي: أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان الدمام: عن رب العالمين، تحقيق
  بدائع )  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد

  .دار الكتب العلمية: ائع ، بيروتالصنائع في ترتيب الشر
  تفسير القرآن العظيم، )  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠(ابن كثير، ابو الفداء إسماعيل بن عمر

  .دار طيبة للنشر والتوزيع: ، الرياض٢سامي بن محمد سالمة، ط: تحقيق
  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٥(الكوسج، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي  (

: مجموعة من الباحثين، الميدنة المنورة: د وإسحاق بن راهويه، تحقيقمسائل اإلمام أحم
  . عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية

   فتاوى اللجنة الدائمة، جمع وترتيب)  م٢٠٠٣(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :
  .دار المؤيد: أحمد عبد الرزاق الدرويش، الرياض

 م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠(بو الحسن علي بن محمد بن عباس ابن اللحام، عالء الدين أ  (
عبد الكريم الفضيلي ، : القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية،  تحقيق

  .المكتبة العصرية
  محمد : سنن ابن ماجه، تحقيق) ط.ت.د(ابن ماجه، بو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني

  .طبعة دار إحياء الكتب العربيةم: فؤاد عبد الباقي، القاهرة 



– 

  )٤١٨٤(

  المدونة ) م١٩٩٤ -هـ١٤١٥(مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني
  .دار الكتب العلمية: الكبرى، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، بيروت

  ،الحاوي )  م١٩٩٩ -هــ ١٤١٩(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب الماوردي
 عادل أحمد عبد -علي محمد معوض : هب اإلمام الشافعي، تحقيقالكبير في فقه مذ
  .دار الكتب العلمية: الموجود ، بيروت

  دار الدعوة: المعجم الوسيط ، القاهرة) ط.ت.د(مجمع اللغة العربية.  
  ،خالصة األثر في أعيان ) ط.ت.د(محمد أمین بن فضل اهللا بن محب الدین بن محمد المحبي

  .دار صادر: يروتالقرن الحادي عشر ، ب
  الفروق الفقهية عند اإلمام ابن القيم ) م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠(المدني، سيد حبيب بن أحمد

  .مكتبة الرشد: الجوزية ، الرياض
  اإلنصاف في ) م١٩٥٥-هـ١٣٧٤(المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان

محمد حامد الفقي، : معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق
  . مكتبة السنة المحمدية: القاهرة

  التنقيح المشبع )  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان
مكتبة : ناصر بن سعود بن عبد اهللا السالمة، الرياض: في تحرير أحكام المقنع، تحقيق

  .الرشد
 صحیح مسلم، )ط.ت.د(سابوري مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الني ،

  . دار إحياء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: تحقيق
  البدر التمام شرح بلوغ ) م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥(المغربي، الحسين بن محمد بن سعيد

  . دار الوفاء: محمد شحود خرفان، المنصورة: المرام من أدلة األحكام، تحقيق
 النكت والفوائد السنية على )  ط.ت.د( بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، إبراهيم بن محمد

  .دار الكتاب العربي: مشكل المحرر البن تيمية ، بيروت
  المبدع شرح المقنع ، )  م١٩٩٧-هـ١٤١٨(ابن مفلح، عالء الدين علي بن سليمان

  . دار الكتب العلمية: بيروت
  كتاب الفروع ومعه )م٢٠٠٣ - هـ ١٤٣٤(ابن مفلح، عالء الدين علي بن سليمان 

  .مؤسسة الرسالة: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، بيروت: تصحيح الفروع، تحقيق



 

 )٤١٨٥(

  المسمى -اإلرشاد)   م٢٠١٣ -هـ١٤٣٤(ابن المقري، إسماعيل بن أبي بكر عبد اهللا 
  . وليد بن عبد الرحمن الربيعي، دار المنهاج: إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي، عني به

 اإلعالم بفوائد عمدة ) م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(ن، عمر بن علي بن أحمد األنصاري ابن الملق
  . دار العاصمة: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، الرياض: األحكام، تحقيق

   األوسط في السنن ) م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٥(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم
  . دار طيبة: د حنيف، الرياضأبو حماد صغير أحمد بن محم: واإلجماع واالختالف، تحقيق

  اإلشراف على مذاهب العلماء، )  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(ابن المنذر، محمد بن إبراهيم
  .مكتبة مكة الثقافية: صغير أحمد األنصاري، مكة المكرمة: تحقيق

  فؤاد عبد المنعم : اإلجماع، تحقيق)  هـ١٤٢٥(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم
  . شر والتوزيعأحمد، دار المسلم للن

 لسان العرب ، ) هـ١٤١٤(ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين
  .دار صادر: ، بيروت٣ط
  منتهى اإلرادات في جمع )  ط.ت.د(ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي

مؤسسة : روتعبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، بي: المقنع مع التنقيح وزيادات، تحقيق
  .الرسالة

 شرح الكوكب )  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي
  .مكتبة العبيكان:  ، الرياض٢محمد الزحيلي و نزيه حماد، ط: المنير، تحقيق

  معونة أولى )  م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨(ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي
  .مكتبة األسدي: ، مكة المكرمة٥عبد الملك بن دهيش ، ط: ی، تحقيقالنهى شرح المنته

  السحب الوابله على ضرائح ) م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦(النجدي، محمد بن عبد اهللا بن حميد
مؤسسة : بكر بن عبد اهللا أبو زيد ، عبد الرحمن العثيمين، بيروت: الحنابلة، تحقيق

  . الرسالة
  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومعه .)  ت.د(محمد ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن

، ٢تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين الحنفي وبالحاشية منحة الخالق البن عابدين، ط
  .دار الكتاب اإلسالمي: بيروت

  سنن النسائي، ) م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي
  .مكتبة المطبوعات اإلسالمية: عبد الفتاح أبو عدة، حلب: تحقيق



– 

  )٤١٨٦(

  إحياءدار : الفتاوی الهندية ، بيروت) هـ١٤٠٠(الشيخ نظام، نظام الدين البرنهابوري 
  .التراث العربي

  معرفة ) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(أبي نعيم، أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى
  .نشردار الوطن لل: عادل بن يوسف العزازي، الرياض: الصحابة، تحقيق

  شرح النووي على صحيح مسلم ، ) ت.د(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف
  .دار احياء التراث العربي: ، بيروت٢ط
  المجموع شرح المهذب، تحقيق) ط.ت.د(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف :

  .مكتبة اإلرشاد: محمد نجيب المطيعي، جدة
 مغني ذوي األفهام عن الكتب ) م١٩٩٥ -هـ ١٤٢٦(حسن ابن عبد الهادي، يوسف بن ال

أبي محمد أشرف بن : الكثيرة في األفهام على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، تحقيق
  .  مكتبة أضواء السلف- مكتبة دار طبرية : عبد المقصود، الرياض

  أبو : نشرمسائل اإلمام أحمد ابن حنبل، أعده لل) ط.ت.د(ابن هانئ، إسحاق بن إبراهيم
  . دار التأصيل-دار المودة: األشبال أحمد بن سالم المصري، المنصورة

  اإلفصاح عن معاني الصحاح ، ) هـ١٤١٧(ابن هبيرة، أبو المظفر، عون الدين محمد
  .دار الوطن: فؤاد عبد المنعم أحمد، الرياض: تحقيق

  دار :  القدير، بيروتفتح) ط.ت.د(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي
  .الفكر

  مجمع الزوائد ومنبع ) م١٩٩٤ -هـ١٤١٤(الهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر
عبد اهللا بن محمد : العراقي وابن حجر ، تحقیق: الفوائد، بتحرير الحافظين الجليلين

  .دار الفكر: الدرویش، بيروت
  مسند أبي يعلى، )  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى التميمي

  .دار المأمون للتراث: حسين سليم أسد، دمشق: تحقيق
  

 
  



 

 )٤١٨٧(

  
  
  
  
  

  
  

  :الملخص
يحاول البحث قراءة خطاب شيخ األزهر في المؤتمر العالمي للسالم إبريل 

م قراءة سيميائية حجاجية تكشف عما يحمله الخطاب من توجهات وأسرار، ٢٠١٧
وتميط اللثام عن األدوات الخطابية المستخدمة، وآليات اإلقناع والتأثير سواء كانت 

تحليل أجزائه؛ للوقوف على أبرز التقنيات التي لغوية أو غير لغوية، من خالل 
استخدمها الخطاب وكانت سببا في مقبوليته عند المتلقي، مستفيدا في ذلك مما قدمته 
مدارس تحليل الخطاب من آليات يمكن بها قراءة الخطاب قراءة تستنطق النص وتجعله 

 مع بيان أسبابها، يبوح بمكنوناته في منهج تحليلي يحلل ورود عدد من الظواهر بكثرة
اإلشاريات في الخطاب ومواضع ورودها مع بيان دقة توظيفها : ومن هذه األدوات

ودالالتها، ثم الحذف أو النص الموازي دراسة وعرض لما سكت عنه الخطاب من 
ملفوظات، وهي أشياء يمكن للمتلقي فهمها وإدراكها عبر التلميح تارة، أو من خالل 

رى، ثم تعرضت الدراسة لطريقة تنظيم الخطاب والتناسب بين استدعاء النقيض تارة أخ
فقره وأجزائه، وكذلك الوقوف على أدوات التحليل األسلوبي والبالغي للخطاب من 
خالل تحليل ظواهر التكرار، وسلطة االستفهام، ومراعاة النظير، واالستعارة وكلها 

جاجية تأثيرية، وذلك آليات تكرر ورودها، وظهر اعتماد الخطاب عليها كآليات ح
لمناسبتها لظروف الخطاب ودورها في التأثير واإلقناع، ثم قدمت الدراسة لمواضع 
توظيف التناص واالستشهاد بالنصوص واألحداث التاريخية، ونظرا لطبيعة الخطاب 
الحجاجية أفردت الدراسة مساحة لدراسة الروابط والعوامل الحجاجية في الخطاب، 

اجي، كما عرضت للسلم الحجاجي كآلية مهمة تعبر عن تدرج وكذلك القياس الحج
الحجج في الخطاب للوصول إلى عملية الفهم واإلفهام،  وأخيرا عرجت الدراسة على 

 
 

 
   كلية اآلداب في قنا- مدرس البالغة والنقد األدبي

  جامعة جنوب الوادي
  



– 

  )٤١٨٨(

رد أفعال الجمهور تجاه الخطاب عن طريق ظاهرة التصفيق مع العناية بدارسة 
  .  مواضعها وتحليلها نفسيا وتواصليا

  الخطاب تطور وتصنيف
لعرب بالخطاب في صورة الخطابة، والخطيب، والخطبة، والمخاطبين، عني ا

وكانت الخطابة من أهم فنونهم القولية المنثورة بعد الشعر حيث كانت لهم العناية 
الخاصة بها، وكان لخطب قس بن ساعدة وسحبان وغيرهم من الخطباء والبلغاء شأوا 

تعددت أغراضها من عظيما، ولم تقتصر الخطبة على غرض واحد بل تنوعت و
سياسية إلى دينية إلى حماسية وغير ذلك، كما أولى اإلسالم اهتماما بالخطابة فجعل 
للخطبة موعدا وميقاتا أسبوعيا ارتبطت فيه بيوم الجمعة، وللنبي صلى اهللا عليه وسلم 
خطب مهمة وكذلك كبار الصحابة، ثم اهتمت العصور المتتابعة بالخطابة كنوع من 

  .الجماهير الذي يختلف في النوعية عن تأثير الشعرالتأثير في 
  وقد وردت  كلمة خطب في معاجم اللغة بمعان كثيرة أهمها الكالم بين مرسل 

 ومنه ،خاطبه مخاطبة وخطابا وهو الكالم بين متكلم وسامع: "ومستقل؛ فتقول المعاجم
 خطب القوم :ة فيقال في الموعظ؛اشتقاق الخطبة بضم الخاء وكسرها باختالف معنيين

، وفي ١" وهو خطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم، والجمع الخطباء،فهو خطيب
أحدهما الكالم بين اثنين، وفي النكاح الطلب أن : لخاء والطاء والباء أصالنالمقاييس ا

 :البقرة(ساِء﴾ ﴿ولَا جنَاح علَيكُم ِفيما عرضتُم ِبِه ِمن ِخطْبِة النِّ :يزوج، قال اهللا تعالى
ويقال اختطب القوم فالنا، إذا دعوه إلى تزوج . الكالم المخطوب به:  والخطبة،)٢٣٥

األمر يقع؛ وإنما سمي بذلك لما يقع فيه من التخاطب : والخطب. صاحبتهم
 ﴿قَاَل فَما : قال تعالى؛ يكثر فيه التخاطبيمر العظيم الذوالخطب األ"، ٢"والمراجعة
 وفصل ،)٥٧:الحجر(﴿فَما خَطْبكُم َأيها الْمرسلُون﴾  –) ٩٥:طه(﴾اِمِريسخَطْبك يا 

 خطب، وتدور معاني الجذر اللغوي لكلمة ٣"مر من الخطابما ينفصل به األ: الخطاب
حول مراجعة الكالم بين مرسل ومستقبل، والدعوة إلى شيء، والتقدم للزواج، واألمر 

  .المهم الواقع
                                         

  ).خطب: مادة (، للفيومي، المصباح المنير١
  .)خطب: مادة (، البن فارس، مقاييس اللغة٢
 . )خطب: مادة (، للراغب األصفهاني،المفردات ٣



 

 )٤١٨٩(

الخطاب : "-كما يقول ابن منظور-طاب فيعني عند العربأما مصطلح الخ
، ١"مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان: والمخاطبة

فاألصل في الخطاب والمخاطبة أن تكون مشفاهة مع وجود أمر مهم يقع، فال تقع 
و ظروف الخطاب الخطابة إال إذا كان هناك مثير قوي يدعو إلى مراجعة الكالم، وه

الخارجية مع ضرورة حدوث هذا بين متكلم ومستمع في رسالة فيها اآلليات المناسبة 
  .لكل هذه األطراف

  وقد ورد لفظ الخطاب مرتين في النص القرآني؛ في قصص داود عليه السالم؛ 
 ِإنَّا ِد ِإنَّه َأواب ﴿اصِبر علَى ما يقُولُون واذْكُر عبدنَا داوود ذَا الَْأي: قوله تعالى

  والطَّير محشُورةً كُلٌّ لَه َأواب سخَّرنَا الِْجباَل معه يسبحن ِبالْعِشي والِْإشْراِق 
وروا  وهْل َأتَاك نَبُأ الْخَصِم ِإذْ تَس الِْخطَاِبوشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الِْحكْمةَ وفَصَل 

 ابرلَى الِْمحنَا عضعغَى باِن بمقَالُوا لَا تَخَفْ خَص مِمنْه فَفَِزع وداولَى دخَلُوا عِإذْ د
 ِإن هذَا َأِخي لَه ِتسع بعٍض فَاحكُم بينَنَا ِبالْحقِّ ولَا تُشِْططْ واهِدنَا ِإلَى سواِء الصراِط 

نَع ونعِتسِني ِفي وزعا وةٌ فَقَاَل َأكِْفلِْنيهاِحدةٌ وجنَع ِليةً و الِْخطَاِبج﴾                       
  )٢٣- ١٧: ص(

حيث ورد لفظ الخطاب مرتين في هذه القصة، وفيها تسلية لفؤاد النبي صلى اهللا 
 حدث من عليه وسلم، وفي اآليات حثٌّ له صلى اهللا عليه وسلم على الصبر نتيجة ما

تكذيب قومه المبسوط في اآليات األولى من مطلع سورة ص، ثم عرض لوصف داود 
عليه السالم بصفات كثيرة منها وصفه بالحكمة وفصل الخطاب، والحكمة تكون في 

البين "فصل الخطاب، ويعني به : القول والفعل، وزاد الحكمة في القول مطنبا في قوله
، كما ورد لفظ الخطاب ٢"ن يخاطب به ال يلتبس عليهمن الكالم الملخص الذي يتبينه م

﴿رب السماواِت والَْأرِض وما بينَهما : في قوله تعالى حكاية لحال الكافرين يوم القيامة
، ال يقدرون على مخاطبته بعدما قدموا من )٣٧:النبأ(الرحمِن لَا يمِلكُون ِمنْه ِخطَابا﴾ 

 أو كالحاضر ،الكالم الموجه لحاضر لدى المتكلم: والخطاب"نه، عصيانه ومحاربة دي
   ٣".المتضمن إخبارا أو طلبا أو إنشاء مدح أو ذم

                                         
  .)خطب: مادة (، البن منظور، لسان العرب١
  .٤/٨٠ الكشاف، للزمخشري، ٢
  .٣٠/٥٠ ، التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور٣



– 

  )٤١٩٠(

وجاء النهي عن خطاب التوسل في شأن الكافرين في القرآن الكريم في قول اهللا 
تعالى لنبيه نوح عليه السالم بعدما أقام الحجة على من كفر به، حيث ظل يدعو قومه 

﴿واصنَِع الْفُلْك ِبَأعيِننَا ووحِينَا ولَا تُخَاِطبِني ِفي : سنة إال خمسين عاما؛ قال تعالىألف 
 ﴾قُونغْرم موا ِإنَّهظَلَم وفي قوله تعالى)٣٧:هود(الَِّذين ، : نَِع الْفُلْكِه َأِن اصنَا ِإلَييحفََأو﴿

 اءِينَا فَِإذَا جحوِننَا ويِإلَّا ِبَأع لَكَأهِن وِن اثْنَييجوكُلٍّ ز ا ِمنِفيه لُكفَاس التَّنُّور فَارنَا ورَأم
 ﴾قُونغْرم موا ِإنَّهظَلَم ِني ِفي الَِّذينلَا تُخَاِطبو مُل ِمنْهِه الْقَولَيقَ عبس نم

يستثمر كل ملكاته في ؛ ألن نوحا عليه السالم في هذا المقام سوف )٢٧:المؤمنون(
التوسل إلى اهللا رغبة منه أن ينجي ابنه، وقد ذكر القرآن خطاب نوح على استحياء من 

﴿ونَادى نُوح ربه فَقَاَل رب ِإن ابِني ِمن َأهِلي وِإن وعدك الْحقُّ وَأنْتَ َأحكَم : اهللا تعالى
﴾اِكِمين٤٥:هود(الْح(  

لعرب بمعزل عن فنون الخطابة فهناك من الكتب التي تحوي ولم يك بالغيو ا
بين دفتيها بسطا لصفات الخطيب والكالم وعيوب النطق والصوت والمخارج، ومراعاة 
المقام، في إشارات تحظى باالهتمام وتعد سبقا في مجال اإلحاطة بكل ما يخص 

 والتبيين تتعرض الخطاب ويدور في أسباب بنائه، فقد وردت متفرقات في كتاب البيان
لما يجب أن يكون عليه حال الخطيب والخطبة والطريقة التي تؤدى بها؛ ومنها باب في 
ذكر اللسان، وآخر في حسن البيان، وفي إعابة العي والحمق، وباب في التشادق 
واإلغراق في القول، وغير ذلك مما ورد في ثنايا الكتاب، وقد جعل الجاحظ مدار 

كل ما يتصل بحسن التوصيل وبالغة التأثير وهي أمور تعد من البيان والبالغة هو 
  .أركان العملية التواصلية

 ويمكننا القول إن البيان عنده مقصوده الخطاب البالغي الذي يعتمد على الفهم 
 اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع"واإلفهام بين المرسل والمتلقي؛ يقول عن البيان إنه 

لضمير حتى يفضي السامع الى حقيقته ويهجم على  وهتك الحجب دون ا،المعنى
مر ن مدار األ أل؛ي جنس كان ذلك الدليلأكائنا ما كان ذلك البيان ومن  محصوله

فهام  فبأي شيء بلغت اإل؛فهامما هو الفهم واإلإنليها يجرى القائل والسامع  إوالغاية التي
لخطاب عند العرب ، وقد دار معنى مصطلح ا١"وأوضحت عن المعنى فذاك هو البيان

بعد الجاحظ في كثير من تعريفاتهم له حول الفهم واإلفهام؛ يقول علي بن محمد 
                                         

  .٥٥، ٥٤لجاحظ، صل البيان والتبيين، ١



 

 )٤١٩١(

، والبيان عندهم ١"اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه: اآلمدي
أدوات توصيل الخطاب من حيث الفهم الذي يعتمد على المرسل، واإلفهام للمستمع 

  . فيها عي أو خلل وبخاصة عيوب النطقبرسالة واضحة ليس
ويمكن القول إن الفهم للمتلقي واإلفهام من المرسل ورسالته ومقامها، وهي من 
مواصفات الخطاب وآلياته، فال شك أن البحث البالغي العربي قد وصل إلى مثل ما 
قدمته المدارس الحديثة في تحليل الخطاب وإن لم يسمها باسمها، ويضع لها القواعد 
واألصول والمنطلقات، لتكون علما يتوصل به إلى سبر أغوار النص وفك شفراته، وقد 
غلب على العرب االهتمام بالمنهج التفسيري للخطاب؛ نظرا الهتمامهم بالنص القرآني 

  .  الذي وجههم تلك الوجهة
عناصر الخطابة ثالثة؛ "كما اهتم الفكر اليوناني من قبل بالخطابة فجعل أرسطو 

ائل اإلقناع والبراهين، األسلوب أو البناء اللغوي وترتيب أجزاء القول، ثم وس: هي
 ومنهم البالغيون -هناك عناصر اإللقاء الذي اعتبره الدارسون للخطابة بعد أرسطو

، وهذه الوسائل اإلقناعية من ٢" عنصرا مستقال يتضمن الحركة والصوت-العرب
اللغوية المكونة للخطاب، وطريقة إلقاء براهين وأدلة، وأيضا بالغة اختيار األلفاظ 

الخطاب من حيث النغمة والنبر في الصوت وغير ذلك، كلها أسس جعلت منها جميع 
 أدوات مهمة في قدرة الخطاب -عربية، ويونانية، وأوربية حديثة- الحضارات 

التأثيرية؛ إال أن الفكر الغربي الحديث كان مجاله أرحب في وضع القواعد ومناقشتها، 
تعددت المدارس المهتمة بهذا المجال وتفرعت وتشعبت نظرا الختالف الرؤى ومنابع ف

  .  التكوين
وبدا أن مبعث ظهور مصطلح تحليل الخطاب في العصر الحديث هو تجاوز 

وقد كانت الجملة محط اهتمام علماء اللغات في - الجملة وبالغتها في التحليل النقدي، 
كل ما : غة النص أو الخطاب بشكل عام؛ أي إلى الحديث عن بال-الشرق والغرب

م في ١٩٥٢ عام  هاريسياألمريكيتلفظ به، وظهرت هذه النظرية على يد عالم اللغة 
ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون  "، وهو عنده)تحليل الخطاب(بحثه 

ية معاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة المنهج مجموعة منغلقة يمكن من خاللها
                                         

  .٢/١٣٦ اإلحكام في أصول األحكام، علي بن محمد اآلمدي، ١
  .٢٠محمد العمري، ص. خطاب اإلقناعي، د بالغة ال٢



– 

  )٤١٩٢(

، فهو يركز على قبول العالقات ١"ضلساني مح التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال
فيما بين الجمل بعضها ببعض في تسلسل ومنهجية دون إقحام أو فرض لبنيات دخيلة 

  .تعيق التالؤم بين المتتاليات داخل الخطاب
وال يقف األمر في بلورة مصطلح الخطاب عند هاريس على الملفوظات 

ناتها داخل الخطاب بل إلى طريقة التلفظ، كما بدا عند بنفست حيث يرى نجاعة ومكو
 هو كل مقول يفترض متكلما: "الخطاب تتجلى في القيمة التواصلية للغة الخطاب؛ يقول

، والتأثير روح كل ٢"ومستمعا، وتكون لدى األول نية التأثير في الثاني بصورة ما
اف الخطاب وظروفه، أما الخطاب عند ميشال خطاب، وال غنى عنه طالما وجدت أطر

هو مجموعة من : " فيركز على نص الخطاب؛ حيث يقول-المفكر الفرنسي- فوكو 
 بالغية أو صورية ةالعبارات بوصفها تنتمي إلى ذات التشكيلة الخطابية، فهو ليس وحد

لتاريخ نهاية يمكن الوقوف على ظهورها واستعمالها خالل ا قابلة ألن تتكرر إلى ما ال
مع تفسيره إذا اقتضى الحال، بل هو عبارة عن عدد محصور من العبارات التي 

، في إشارة إلى االستعمال التداولي الفعلي للغة وليست ٣"نستطيع تحديد شروط وجودها
اللغة كنظام معجمي؛ فالخطاب عنده مجموعة من العبارات التي تنتمي إلى تشكيلة 

ه وعباراته التي هي شبكة متآلفة في ألفاظها خطابية معينة، ولكل خطاب أدوات
  . ومعانيها

ومن هنا يمكن أن نفرق بين النص والخطاب بوصف النص جملة من العبارات 
والتراكيب التي تستدعى عند الحاجة إليها مع موافقة هذا االستدعاء للسياق الواردة فيه، 

عداه إلى كل ما يمكن أما الخطاب فهو أعم وأشمل حيث ال يقف عند حدود النص بل يت
أن يسهم في بناء النص من عالقات متشابكة ومتداخلة مختزنة في الوعي أو غير 
مختزنة، تأتي باختيار المرسل أو مفروضة عليه لظروف خارجية تشكل وعيه وتضبط 

وإذا كان عالم النص هو الموازي المعرفي للمعلومات المنقولة  والمنشطة بعد "خطابه، 
ل استعمال النص، فإن عالم الخطاب هو جملة أحداث الخطاب ذات االختزان من خال

ومصطلح الخطاب هو مجموعة ...العالقات المشتركة في جماعة لغوية أو مجتمع ما
                                         

  .١٧ تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، ص ١
  .١٠ تحليل الخطاب األدبي دراسة تطبيقية، إبراهيم صحراوي، ص٢
 .١٠٨سالم يفوت، ص:  حفريات المعرفة، ميشال فوكو، ترجمة٣



 

 )٤١٩٣(

النصوص التي يربط بينها مجال معرفي واحد، أما عالم الخطاب فهو الهموم 
اج في قراءتها إلى ، فإذا كان النص مجموعة من األحداث اللغوية التي تحت١"المعرفية

السياق المحيط بها؛ فإن كونها أحداث لغوية يجعل اهتمامها األول مكونات هذه األحداث 
) المقام(من مفردات وجمل وعبارات وأخيلة، أما الخطاب فينطلق من الحدث الخارجي 

فهو المفجر الختيار مفردات لغوية معينة تصلح لهذا الموقف أو ذاك، وسواء كان 
 أي اللفظين أعم أو أخص فإنهما يتكامالن لخدمة الغرض األسمى وهو الخالف حول

مقصد المتكلم من كالمه، ومبعث االختالف بين النص والخطاب رغم تداخل 
  .وهو النص يكون مكتوبا، أما الخطاب فيكون شفهيا: المصطلحين؛ أن أحدهما

ية ثالثة بتأد "- على حد قول أوستن وسيرل- ويقوم المتحدث لكي يعبر عن نفسه 
القوة التعبيرية؛ وهي التعبير الظاهري : أعمال ذات قوى مختلفة في وقت واحد، أولها

المتضمن في جملة من األصوات المتتابعة، هذه األصوات ذات معنى محدد في موقف 
معين، أما القوة الثانية؛ فهي قصد أو هدف أو نية المتحدث من إطالق هذا التعبير، 

لالتعبيرية؛ أي محاولة المتحدث إنجاز حدث تواصلي معين، أما وهو ما يسمى بالقوة ا
القوة الثالثة؛ فهي أثر أو نتيجة التعبير بالنسبة للمتلقي أو المستمع، وهي ما تعرف باسم 

، ٢"القوة التعبيرية الفوقية؛ هذه النتيجة أو األثر رهن بالظروف الخاصة بالتعبير
كي يكون الخطاب مكتمال يجتهد المتحدث في فالمتحدث هو عماد العملية الخطابية، ول

استغالل ملكاته، ويطوعها للتوصيل المناسب للمتلقي مع رسالة ليس فيها غموض أو 
  .تعمية من خالل اللغة المتحدث بها

وليست كل النصوص الخطابية متشابهة في ظروف تكوينها، ونظرا لهذا 
عندما "داخلية، وبخاصة االختالف الجوهري في التكوين تختلف صياغة الخطاب ال

الفضاء  نتحدث عن نص فإننا نحيل على أفق خاص له حدود معينة وتتجلى في هذا
النقدية  مجموعة من الدالالت التي يسمح بها النص وهي دالالت يتعين على القراءات

يث  حأو بنيوي أو سيميولوجي، تحديد مكوناتها، وكشفها وتفسيرها بمنظور أسلوبي،
والتوازي  والرموز وأشكال التكرار لتقنيات الفنية المحددة باالستعارات،تمثل شبكة من ا

لنصوص  امما يتميز به النص األدبي عن  والشفرات السردية، واإليقاع والتصوير،
                                         

  .٦تمام حسان، ص. ، ترجمة دروبرت دي بوجراند النص والخطاب واإلجراء، ١
 .٥١علي عزت، ص.  االتجاهات الحديثة في علم األساليب وتحليل الخطاب، د٢



– 

  )٤١٩٤(

منسجمة  غير أحادية ويدعو قارئه إلى أن يتبين فيه دالالت مفتوحة، اللغوية األخرى،
، فلكل نص ظروف ١"طبيعته الشعريةومرتبطة في اآلن ذاته ب مع شكل الخطاب،

ومعايير، لكن تتفق النصوص السردية المنثورة في كثير من الخصائص مع النصوص 
األدبية السردية، والخطابة جزء من هذه الفنون على مر التاريخ؛ لذا ال بد لناقد 

  .الخطاب أن يكون على دراية بهذه العالقات بين األجناس األدبية كافة
  خطاب شيخ األزهر   مبادئ انسجام 

 يبدو الخطاب هنا منسجما مع آليات التواصل من خالل توافر الظروف المالئمة 
للخطاب، والتي كان لها األثر فيما آل إليه الخطاب من نتائج، وسياق الخطاب يرتكز 

  .المرسل، الرسالة، المستقبل، الزمان، المكان: على مجموعة أسس؛ منها
قائله وملقيه بطريقة تتفق مع ظروف الخطاب هو منشئ الخطاب و: المرسل

وسياقاته المختلفة اجتماعيا وثقافيا ونفسيا، مع إلمامه باللغة وتراكيبها وطريقة الصياغة 
المثلى لنوعية الخطاب، ومع وجود نوازع التأثير في اآلخر ومشاركته ما يؤمن به من 

، فإنه ال يريد أن ينقل إليه والمتكلم حينما يوجه خطابه إلى المستمع"أفكار واتجاهات، 
، فالخطاب ليس ٢"بعض الحقائق، ولكنه يريد أيضا أن ينقل إليه مشاعره تجاه الحقائق

مجرد كلمات تقال وإنما هي كلمات محملة بتعبيرات وإيحاءات وإشارات ورموز 
يستطيع المتلقي فهمها إذا وافقت استعدادا ومقبولية عنده، والخطابة هي العملية 

ملكة جعل اآلخرين يشاركوننا آراءنا "ية الجامعة بين ركني هذه العملية، وهي التواصل
وطريقة تفكيرنا في شيء ما، وكذلك إيصال عواطفنا الخاصة إليهم، وجماع القول أن 
نجعلهم يتعاطفون معنا، ويجب أن نصل إلى هذه الطريقة بغرس أفكارنا في أذهانهم 

رهم الخاصة تنصرف عن اتجاهها األول لتتبع بواسطة الكلمات، وذلك بقوة تجعل أفكا
، وذلك نظرا لطبيعة الخطاب التي تهتم بكل أركان ٣"أفكارنا التي ستقودها في مسارها

العملية التواصلية، ومقامها، وزمانها، ومكانها، بل من سينقل إليهم الكالم من غير 
  .الحاضرين عبر تقنيات التسجيل واألقمار الصناعية

                                         
  .١٩١ مناهج النقد المعاصر، صالح فضل، ص ١
  .٧٥االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، يحي أحمد، ص ٢
  .١٣محمد العمري، ص.  في بالغة الخطاب اإلقناعي ، د٣



 

 )٤١٩٥(

، وهو على رأس )أحمد الطيب. د.أ (يخ األزهر الشريفشوالمرسل هنا 
أحد أهم قالع المذهب السني -المؤسسة الدينية المعروفة في مصر باألزهر الشريف 

، )م٩٧٢-م٩٧٠) (ه٣٦١- ه٣٥٩( أنشئ األزهر فيما بين عامي - في العالم اإلسالمي
علوم الدين ويربو تاريخه على ألف عام كجامع وجامعة لتدريس المذاهب الفقهية و

 تأخذ في - محل الدراسة- واللغة والتاريخ والفلسفة وغيرها، وال شك أن مكانة الخطاب 
الحسبان من بين ظروف الخطاب الخارجية هذه المكانة المهمة لألزهر؛ فخطاب شيخ 
األزهر خطاب لألزهر وتوجهاته، فال ينظر إلى الخطاب بمعزل عن توجه المؤسسة 

  .كاملة

                                         
عام  من صفر من٣أحمد محمد أحمد الطيب، ولد بقرية القرنة التابعة لمدينة األقصر في / األستاذ الدكتور  هو 

م، نشأ ببلدته ثم تعلم في األزهر؛ حفظ القرآن وقرأ المتون العلميةَ ١٩٤٦ من يناير عام ٦هـ الموافق ١٣٦٥
على الطريقة األزهرية األصيلة، ثم التحقَ بشُعبة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة حتى تخرج فيها 

م، وعلى درجة ١٩٦٩ عام -األزهر-العقيدة والفلسفة  شعبة -حصل على الليسانس  م، ١٩٦٩بتفوق عام 
، عين بدرجة أستاذ  من الشعبة نفسهام١٩٧٧عام  م، كما حصل على درجة الدكتوراه١٩٧١عام  الماجستـير
م، سافر إلى فرنسا لمدِة ستِة أشهر في مهمٍة علميٍة إلى جامعة باريس من ديسمبر عام ٦/١/١٩٨٨بالكلية في 

م، و يجيد اللغةَ الفرنسية إجادةً تامةً، ويترجم منها إلى اللغة العربية، أسس الرابطة ١٩٧٨ م إلى عام١٩٧٧
العالمية لخريجي األزهر ورأس المؤتمرات الدولية التي عقدتها، عمل بعدد من الجامعات  العربية واإلسالمية 

 - إسالم آباد-سالمية العالمية جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض، والجامعة اإل: خارج األزهر؛ وهي
، شارك  في العديد من المؤتمرات واللقاءات اإلسالمية، ونال العديد من األوسمة  وجامعات أخرىباكستـان

  له العديد من المؤلفات والبحوث والترجمة منها؛ الجانب ،والتكريم من  دول وملوك وجامعات عربية وإسالمية
 عرض ودراسة، القاهرة -مباحث الوجود والماهية من كتاب المواقفوبغدادي،النقدي في فلسفة أبي البركات ال

  م، ترجم العديد من المؤلفات منها؛١٩٨٢/ هـ١٤٠٢
Osman Yahya, Histoire et classification de l'oeuvre d'Ibn Arabi 

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفها، القاهرة : من الفرنسية إلى العربية بعنوان

م، فقد صدر قرارا بتعيينه مفتيا للديار المصرية، وتولَّى اإلفتاء ٢٠٠٢/ ٣/ ١٠تقلد منصب اإلفتاء يوم األحد 
م حيث صدر قرار بتعيينه رئيسا لجامعة األزهر ٢٧/٩/٢٠٠٣ عاما، وظلَّ في هذا المنصب حتى ٥٦وعمره 

فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء المصرية، وفي ) ٢٨٣٥(لي الشريف، وقد أصدر خالَل فترة تولِّيه اإلفتاء حوا
شيخًا لألزهر الشريف خلَفًا لإلمام ه م بتعيين٢٠١٠ لعام ٦٢م، صدر القرار رقم ٢٠١٠ /١٩/٣يوم الجمعة 

." ..محمد سيد طنطاوي، وما زال  قائما بمهام منصبه كشيٍخ لألزهر الشريف حتى اآلن/ الراحل األستاذ الدكتور
أحمد / شيخ األزهر، فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور: تحت عنوانجع السيرة الذاتية في بوابة األزهر، را

  http://www.azhar.eg/m-alazhar/sheikh-alazhar .محمد أحمد الطيب



– 

  )٤١٩٦(

اء شيخ األزهر بسمة القراءة الشفهية من خطاب مكتوب ال  وتتسم طريقة إلق
يخرج عن الخطاب وما كتب فيه طول مدة مكث الخطاب؛ لكنه يتواصل مع الجمهور 
بالنظر إليهم بين الفينة واألخرى حتى ال يفقد الخطاب خصيصة التواصل البصري التي 

سمة كل خطاباته القراءة تميز بها شيخ األزهر عبر كل الخطابات التي ألقاها من قبل، ف
من أوراق مع مرونة التواصل البصري وحركات الجسد ونغمة الصوت والوقفات في 

  .مواضع معينة
هو الذي يتلقى الخطاب سواء كان مكتوبا أو شفويا، وهو محل عناية  :المستقِبل

الخبر المرِسل واهتمامه، والمتلقي له أحوال كما بينتها البالغة العربية، فجعلت إللقاء 
إما أن يالقي مخَاطَبا خالي الذهن يقبل ما يلقَى عليه، أو يالقي : عليه ثالثة أضرب

مخاطَبا مترددا بين القبول والرفض، أو يالقي مخاطَبا منكرا للخبر فيؤكد له الجملة؛ 
ولكن الواضح أن اختالف درجات االستقبال عند المتلقي ال يعني أنه خاٍل للذهن في كل 

المستمع حين يواِجه خطابا ما ال يواجهه وهو خالي الوفاض وإنما يستعين "أحواله؛ ألن 
بتجاربه السابقة، بمعنى أنه ال يواجهه وهو خالي الذهن، فالمعروف أن معالجته للنص 
المعاين تعتمد ضمن ما تعتمده، على ما تراكم لديه من معارف سابقة تجمعت لديه 

السابق ) والتجارب( العريضة للنصوص كقارئ متمرس قادر على االحتفاظ بالخطوط
، وقبوله لهذا الخطاب أو ذاك يعود إلى معارفه وخبراته، فإذا ١"له قراءتها ومعالجتها

كانت خبراته بالخطاب قليلة اعتمد على ثقته في مرِسله، والمستقبل هنا لهذا الخطاب 
يحيون، ورجال الدين المس: البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وثانيها: أولها: هم أربع فئات

المسلمون، ورجال الدين اإلسالمي، ورابعها كل : المسيحي من الشرق والغرب، وثالثها
  .من يتابع الخطاب حول العالم سواء كان مباشرا أو مسجال عبر تقنية الفيديو والصوت

 وهي مجموعة معان وألفاظ وكلمات تكون تراكيبا وجمال وعبارات :الرسالة
المضمون أو "موزا لتكون خطابا يتفق مع المقام والمتلقي، كما أنها تحمل دالالت ور

الفكرة التي يرسلها المرسل إلى متلق، وتتم من خالل الكلمة المكتوبة أو المنطوقة أو 
... تتضمن المعنى المقصود من الرسالة االتصالية) شفرة(من خالل اإلشارة أو عالمة 

تقبل فتسهل عملية االتصال، وتشعر المستقبل وتمثل القدر المشترك بين المرسل والمس

                                         
 .٦١ لسانيات النص، محمد خطابي، ص١



 

 )٤١٩٧(

، وهذا التفاهم بين ١"بالدفء، واالنتماء لصاحب الرسالة، فهي وسيلة تفاهم مشتركة
المرسل والمستقبل هو الذي يحقق قدرا من نجاح الرسالة خاصة إذا كانت الرسالة 

مترجمة إلى حجاجية، والرسالة هنا ألقيت باللغة العربية لغة التحدث للعرب، ونقلت 
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والحضور من غير العرب، فحواها البحث عن السالم لكل 
شعوب العالم، ونفي تهمة العنف واإلرهاب عن اإلسالم، والرجوع إلى األديان 
ومناهجها السليمة بدال من الهرولة خلف الفلسفات والنظريات الحديثة التي أثبتت فشلها 

تمعات، وأخيرا دعوة األزهر إلى التعاون من أجل حل هذه في حل مشاكل المج
  . المشكالت

م، ٢٠١٧ إبريل ٢٨ ألقي الخطاب في الساعة السادسة مساء يوم :الزمان
 مكان إقامة مؤتمر األزهر العالمي للسالم في مركز األزهر للمؤتمرات بمدينة :والمكان

  .نصر، محافظة القاهرة
  توصيف الخطاب 

م في المؤتمر ٢٠١٧ إبريل ٢٨زهر محل الدراسة يوم جاء خطاب شيخ األ
، )م٢٠١٧ أبريل ٢٨، ٢٧(العالمي للسالم الذي أقامه األزهر الشريف في الفترة 

، وورد فيما )التسجيل( ثانية حسب تقنية الفيديو٣٠ دقائق و١٠واستمر الخطاب حوالي 
س بطيئا وال  كلمة في الدقيقة وهو معدل وسط لي٨٦ كلمة، أي بمعدل٨٧٩يقرب من 

سريعا، وإنما يتالءم مع الموقف وظروفه، وجاء الخطاب موجزا معبرا عن الواقع، 
ركز فيه على قضية نسبة اإلرهاب إلى األديان، وبخاصة الدين اإلسالمي الحنيف مبينا 
أن ما ينسب إلى األديان من فهوم مغلوطة يؤجج الصراع بين األديان والحضارات 

هية، كما دعا خالل خطابه إلى نبذ التطرف واإلرهاب بجميع وهو مبعث العنف والكرا
صوره وأشكاله والتكاتف من أجل ذلك، وأال تحاكم األديان من أجل قلة عابثة من هذا 
الدين أو ذاك، كما أكد فيه على منهج األزهر في دعم وترسيخ قيم العيش المشترك 

ام سياسات الهيمنة وصراع واحترام جميع العقائد، ونشر ثقافة الحوار، والوقوف أم
الحضارات والحداثة الالدينية وما ينتج عنها من مآس وكوارث، وختم الخطاب بأمله 
في أن يكون اللقاء من أجل مستقبل أفضل تتعاون فيه األديان والحضارات على نشر 

  .ثقافة السالم
                                         

  . ٢٤ لغة الخطاب السياسي ، محمود عكاشة، ص١



– 

  )٤١٩٨(

؛ وهذا الخطاب يعد خطابا سياسيا توجه به إلى أكثر من فئة ومتلق حول العالم
يدور حول السالم العالمي، وال يعد خطابا دينيا خاصا بالمسلمين؛ ألن أفكاره جميعها 
تتالقى مع أفكار الديانات والحضارات والالدينيين؛ فهو خطاب يعبر عن فطرة اإلنسان 
الذي يرفض التطرف والعنف بطبيعته، وال ينصب من نفسه حكما يحكم بصواب هذا 

  .أو خطئه
 في عدد من النقاط التي توقفت عند الظواهر التي اعتمد وقد جاءت الدراسة

عليها الخطاب؛ كاإلشاريات في الخطاب وهي كثيرة، كما توقفت الدراسة عند الحذف 
وتعني به ما سكت عنه الخطاب ولم يصرح به من قضايا تُفهم من سياق الكالم، كما 

 الخطاب، وعرض لدور تعرض لبيان الظواهر البالغية والبني األسلوبية واللغوية في
التناص واالستشهاد، كما عرض للحجاج في الخطاب؛ روابطه وعوامله، والقياس 
الحجاجي، والسلم الحجاجي، وأخيرا عالقة المتلقي بالملقي من خالل آلية التصفيق؛ 

  :وجاءت التفصيالت على النحو اآلتي
  اإلشاريات ودورها في الخطاب: أوال

ليل الخطاب وتحديد وجهته ومقاصده، وآلية مهمة وسيلة سيميائية من وسائل تح
من آليات بنائه تفرض نفسها من خالل كثرتها وتنوع أغراضها بل يتوصل من خاللها 

في كل لغة عدد محدود من "إلى بعض خفايا النص وثقافة مرسله وأيديولوجيته، و
ى المتكلم الكلمات التي يعتمد جزء من معناها على الموقف الذي تستخدم فيه، أي عل

والمخاطب والمكان والزمان الذي حدث فيه القول، هذه الكلمات تدعى الكلمات 
اإلشارية ألنها تنطوي على نوع من اإلشارة، ويمكن أن ندعوها الكلمات الموقفية؛ ألن 

، كاإلشارة إلى ضمائر أو أعالم أو ١"معناها يعتمد على الموقف الذي تستخدم فيه
اكن كل هذه األشياء لها دالالتها في اختيار المرسل لتوافق ديانات أو حضارات  أو أم

سياق الخطاب وقبول المتلقين، وقد جاء خطاب شيخ األزهر في سياق  مؤتمر األزهر 
المعنون بالمؤتمر العالمي للسالم، فالسالم كلمة المفتاحية وعليها دوران العملية 

بية  التي تتفق مع المصطلح، التواصلية، ولها شبكة من العالقات والتشكيالت الخطا
الموجودتان في عنوان المؤتمر ال تشيران إلى السالم مع ) السالم، العالمي: (وكلمتا
  . وإنما تشير إلى العالقات بين األديان والحضارات- أي اإلسالم-النفس 

                                         
  .٥٢، ٥١محمد علي الخولي، ص. ، د)علم المعنى(علم الداللة  ١



 

 )٤١٩٩(

 وقد جاء الخطاب موجزا وكان إليجازه وِقصره دور في تكثيف المصطلحات 
يتناسب مع المقام دون زيادة، بل يكتفي باإلشارة إلى الشيء دون وآليات اختيارها بما 

الغوص في تفاصيله الداخلية، وبخاصة أن المخاطَبين من المثقفين دينيا من آباء 
  .  الكنائس الشرقية والغربية وعلى رأسهم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

عضها ببعض، وتبين اإلشاريات في الخطاب مقصود الخطاب وعالقات الجمل ب
ويظهر تكرار ضمائر المتكلم أو الغائب أو الحاضر مستوى القضية وقيمتها، فقد كرر 

 –أعتقد (: شيخ األزهر ضمير المتكلم بطرق مختلفة مرة يعتمد على المفرد؛ فيقول
 وهي من الخطاب اإلخباري التقريري، وفي هذه الحالة قد يعيد )أتوجه-وفي اعتقادي

اته وتجاربه ومعارفه كعالم ومثقف متحمال تبعات هذا االعتقاد األمر إلى شخصه وخبر
دون نسبة هذا األمر إلى األزهر كمؤسسة أو األخرى بأن يعيد هذه األلفاظ إلى شخص 

شيخ األزهر، وأن هذا من فكر المؤسسة كاملة، وقد كان وقع مجيء هذه األلفاظ  
 للذات وهو ما ال يقبله المتلقي، مفردة أحظى بالقبول عند السامع؛ ألن في جمعها تفخيما

  . فالدعوة في األساس قائمة على المودة والتشارك ال اإلمالء والتعالي
يبدو توجيه الضمير حسب غرض الجملة ) جمعا(وفي اختيارات ضمير المتكلم 

وكثيرا ما يكون المقصود من توجيهه مؤسسة األزهر وجميع الحضور على اختالف 
 من التشارك في الخطاب والتسليم ببديهيات الفكرة وألَّا تعارض دياناتهم ومذاهبهم كنوع

مع هذا الطرح في كل األديان والحضارات؛ فمثال يقول عن المآسي التي يتعرض لها 
، وعند ذكر )إنّ التَّاريخَ لَم يعِرف لها مثيلًا ِمن قَبُل: ال نعدو الحقيقة لو قلنا(:الضعفاء

 الحرب والدمار من المسلمين والمسيحيين وغيرهم من المهاجرين ومن يعانون ويالت
 ي التيهذه المآس(: األفارقة الذين يموتون غرقا على شواطئ البحار كل لحظة، يقول

: ، ويقول في آخر الخطاب أيضا)كُِتب علَينا أن ندفع ثمنَها الفاِدح من أرواِحنا ودماِئنَا
، والعمل على ...ستضعفين والجائعين، والسعي في نصرة الم)فلنسع، ولنعمل، ولنقف(

، والوقوف معا ضد الدعوات الهادمة للسالم؛ كسياسات الهيمنة ...استنقاذ كيان األسرة
 نتعاونخطوةً حقيقيةً  -أي المؤتمر-وأن يجعَل منه (: ، ويقول...وصراع الحضارات

 تتشارك فيه كل األديان ، فالتعاون من أجل البشرية)فيها جميعا على نَشِْر ثقافَة السّالم
والحضارات لرفع الظلم عن اإلنسان، وجميع ضمائر الجمع تعود على الحضور جميعا 



– 
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وإن بدا من بعضها أحيانا التباس عودتها إلى األزهر إال أنه بعد التدقيق فيها يتبين 
  .عودة الضمير الحضور جميعا، وهو أمر يسهم في بناء هذا الخطاب التعاوني

شارة إلى المخاطب من خالل بعض األلفاظ التي ختمها بكاف كما تجري اإل
 ،، الستجابتكمِتكمالحضر(: الخطاب، وقد ظهرت في أول الخطاب عند الترحيب؛ نحو

- وإنَّا لنقدر لكم (:  ثم في آخر الخطاب عند التقريظ للبابا فرنسيس؛ يقول)وزيارِتكم
 عن اإلسالم والمسلمين تُهمةَ العنف  تصريحاِتكُم المنصفَةَ، التى تدفع-حضرة البابا

، وبين أول الخطاب وآخره سرد ألحداث ووقائع ...)واإلرهاب، وقد لمسنا فيكم
الخطاب التي يريد توصيلها إلى المخاطب دون العناية بتوجيه هذه األحداث إليه بل 
على طريقة العرض غير المباشر، وهذه الطريقة يبدو من انتهاجها إظهار المخاطب 
في موقع المسلِّم بكل المعلومات والحقائق الواردة في الخطاب، وقد جاء التناسب 
المعنوي واللفظي واضحا في استخدام ضمير المتكلم جمعا وكذلك ضمير المخاطب 

  .   جمعا، وله قيمته في اتزان الخطاب
 وفي إشارة إلى المضيف ظهر األزهر الشريف في أول الخطاب مرحبا 

وتِحيّةً خالصةً ِمن األزهِر الشَّريف ومن مجلِس حكَماء المسلمين ( :بالضيوف، يقول
، وختم الخطاب به؛ إلقراره وإيمانه بالنصوص الواردة في الخطاب؛ فجاء )ِتكمالحضر

هذَا، وال يزاُل األزهر يسعى : (بمثابة توقيع على الوثيقة المبرمة عن السالم من قوله
ا الفعل المضارع الدال على االستمرارية وتجدد العهد،  مستخدم...)من أجِل التعاون

ويؤدي الفعل هنا دور الربط بين الماضي والحال، مما يبين عدم التناقض بين دعوات 
  .الماضي واآلن

كما تبين اإلشارة إلى األماكن مدى رحابة الخطاب واتساعه أو ضيقه حسب 
بيعة الخطاب العالمية، ذكرت رغبات المتكلم والسياق الوارد فيه الخطاب؛ فنظرا لط

والمعذَّبين فى (، )أنّ األرض اآلن أصبحت ممهّدة(: األرض ثالث مرات؛ في قوله
 مما يؤكد عالمية ) األرضواستنقاِذ البيئة من الفَساِد والمفِْسِدين في(، )األرِض

ِم واحِترا(: الخطاب ورحابته، فليس مقصورا على فئة من البشر دون أخرى، يقول
  ).اإلنسان أيا كان دينُه ولَونُه وِعرقُه ولغتُه

: كما ورد ذكر السماء مرة مضافة إلى الرساالت التي جاءت بها الرسل في قوله
وال حلَّ فيما يؤكِّد عقالء المفَـكِّرين فى الغَرِب والشَّرِق إلَّا فى إعادِة الوعى (
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 جميعا برساالت السماء؛ ألنها أقصر ، وأن األصل في تمسك الناس)برساالِت السّماء
  .الطرق إلى حل مشكالت األرض وقضاياها المعقدة

مصر بوصفها موضع انعقاد المؤتمر والداعية إلى : وذكر أماكن محددة؛ منها
نشر ثقافة السالم، ولها تجارب حقيقية في هذا متمثلة في معاهدة السالم مع إسرائيل 

د السالم للعالم عبر القول والفعل، وعلى جميع م، وهنا يبرهن على مد ي١٩٧٩/ ٢٦/٣
األطراف االلتزام به، فال ندعو طرف إلى االلتزام به فيما يبقى اآلخر في ِحل منه، كما 
ذكر فلسطين في سياق الصراع حول األرض، وخطاب األزهر دائم التذكير بتلك 

طين القضية في كل محفل وعلى كل األصعدة، وفي هذا الخطاب كان حضور فلس
مهما، وهو يتحدث عن صراع على مرمى حجر من مؤتمره، في تعريض واضح إلى 
ضرورة السعي من أجل حل النزاع القائم هناك، كما ذكر مدن هيروشيما ونجازاكي 
في سياق التذكير بأفعال الواليات المتحدة األمريكية هناك، وأنه إذا نُسب اإلرهاب إلى 

  .ى هذه الحضارات المزعومةاإلسالم زورا؛ فاألولى أن ينسب إل
كما ذكر الديانات الثالثة اإلسالم والمسيحية واليهودية، والحضارتين األوربية 
واألمريكية في إشارة إلى أهم الديانات مع كثرة أتباعها، وأبرز الحضارات الباقية 
الحاضرة في المشهد اآلن؛ إلسقاط ما يريد إسقاطه من حجاج على المتلقي في نسبة 

  .  ب إلى فئة دون أخرى مع التساوي في شذوذ طوائف من كل فئةاإلرها
وذكر الخطاب أيضا فترات تاريخية وأزمنة معينة دارت فيها أحداث يشترك 
المرسل والمتلقي في استحضار دالالتها؛ كالحروب الصليبية والصورة الذهنية لما 

عجز العصر الحديث، خلفته من دمار وقتلى، واألفكار الهدامة في الحضارة الحديثة، و
والقرن الواحد والعشرين عن حل مشكالت المجتمعات، وذكر كلمات يعتمد ذكرها على 

التي كررت ثالث مرات، وهي لتحديد وقت ) اآلن: (اإلشارة إلى زمان القول ككلمة
كيف أصبح السّالم العالمى اآلن وسط كل هذه (: وقوع الحدث الكالمي، في قوله

أنّ األرض اآلن أصبحت ممهّدة ألن تأخذ األديان (، )دوس المفقُود؟اإلنجازات هو الفر
صباح مساء على طريقة اإلتباع : ، و كلمتا)كما هو مفتوح على اإلسالم اآلن(، )دورها

عند ذكر القرآن الكريم، لإلشارة إلى تعاهد تالوته وكثرتها، ولذلك فلكل زمن داللة 
  .ومغزى حسب وروده



– 
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في عدة مواضع، ) هذا(األداة : اب أدوات اإلشارة؛ ومنهاكما استخدم الخط
وبخاصة بعد انتهاء الجانب األول من الخطاب الذي عرض فيه للقضايا التي أراد 
عرضها على المتلقين، ثم اتجه إلى بيان منهج األزهر ودعوته إلى المشاركة في كل 

، وتقوم هذا )من أجِل التعاونهذَا، وال يزاُل األزهر يسعى (: عمل يخدم اإلنسانية؛ يقول
  . هنا بالربط بين أجزاء الخطاب

وأشار الخطاب إلى أعالم حاضرة كمخاطبين وأخرى لالستشهاد بها وبأحوالها، 
فذكر فرنسيس بابا الفاتيكان كمخاطَب مع آباء الكنائس، وفي سياق الحديث عن اليهود 

دعاء للماضي مع تعظيم دور ، وفيه است)عليه السالم(ذكر انصرافهم عن تعاليم موسى 
المستدعى وما يمثله من قيمة دينية، وبخاصة عند التعريض برسالته التي حاد عنها 
أتباعها، وفي ذكر الخطاب إلشاريات معينة، ودورانه حول ألفاظ مفتاحية يؤذن 
بتكريس اتجاه الخطاب وحشده نحو الغرض األسمى للموضوع وتجنيد ذلك كله لنجاح 

تمثيل لألنا واآلخر بوضوح يسهم في بيان مدى العالقة بين المتكلم الخطاب، وفيه 
  .والمتلقي

  )المسكوت عنه في خطاب شيخ األزهر(الحذف أو النص الموازي : ثانيا
تعتمد فكرة الحذف من النص أو السكوت عن بعض التفصيالت ألسباب متعددة 

 في تأويل النص؛ استدعاء مصطلح المقصدية الذي هو شركة بين المرسل والمستقبل
ألن المقصدية تشمل المخاِطب والمخاطَب، لكنهما قد تتفقان وقد تختلفان، ولعل ما قد "

يكون سببا في هذا االختالف هو بروز مقصدية ثالثة، هي مقصدية النص أو باألحرى 
، وهذا التجاوز هو ما يجعل ١"لغة النص التي قد تتجاوز مقاصد صانع النص نفسه

  .راغات الخطاب وما كان من الممكن أن يقال وسكت عنه المرسلالمتلقي يمأل ف
 والحذف ال يقتصر على حذف مفردات وال تراكيب وال جمل فقد يكون الحذف 
صمتا عن ذكر وقائع كاملة، وتبقى حكمة تقدير المحذوف من خالل المعطيات التي 

لسابق على ويصبح االستشفاف سهال باشتمال التركيب ا"منحها الخطاب لمستقبله، 
شواغل المواقع، وذلك حتى أن القارئ ليتوقع أن يضيف معلومات جديدة بناء على 
شاغل الموقع، وإن التركيب الذي يسبق الكالم يمكن أن يمدنا بكميات متفاوتة من المادة 

                                         
  .١٨٥ البالغة وتحليل الخطاب، حسين خالفي، ص١
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، فاالعتماد على داخل الخطاب في فهم المسكوت عنه من الخطاب ١"التي تمأل الفجوات
لصياغة مع عالقة ذلك بالبيئة الخارجية للخطاب ومنابعه، وتستخدم أمر تبينه طبيعة ا

للغوص في الشعور النص، من أجل كشف المسكوت "آلية النص الموازي كآلية ناجعة 
عنه من اإلشكاالت األيديولوجية، وأنساق التمثيل، وكل ما يمكن تجريده من النص، 

، وهي طريقة يقظة ٢"الدخولواعتبر في مراحل سابقة خارج النص، وغير مسموح له ب
  .لذهن المتلقي، وتبين االتصال التام بالمرسل واستقبال ما بين السطور استقبال المنطوق

 ونظرا ألن خطاب األزهر شديد الحساسية ومحط أنظار العالم من المتربصين 
به أو المؤيدين له نراه ال يذكر كل تفاصيل القضايا بل يمر عليها مرورا، فيذكر أشياء 
ويحذف أخرى معتمدا على قدرة القارئ أو السامع في ملء الفرغات وسد الفجوات، 
بهذه النماذج التي سكت عنها الخطاب لكنه عرض بها تعريضا أقرب إلى التصريح؛ 

الصراعات في المنطقة العربية، والمفارقة الشاسعة بين أقوال أعضاء مجلس : ومنها
ت المزيفة ومهاجمة الفلسفات والنظريات األمن وأفعالهم، والسخرية من الحضارا

الحديثة التي ترى من نفسها بديال لألديان وإثبات فشلها في إسعاد اإلنسان وتقليل 
همومه ومشكالته، ثم يرى العلمانية سبب مشكالت العالم، ويعرض بالحركات الجهادية 

 :المنسوبة إلى اإلسالم، وتفصيل ذلك في النقاط التالية
 ي المنطقة العربيةالصراعات ف- ١

لم يتطرق الخطاب لوجازته وقصره إلى أمور كثيرة وحروب متنوعة المقاصد 
م وحتى ٢٠١١واألغراض شهدها العالم عامة والمنطقة العربية، وبخاصة من فترة 

م، هذه الفترة التي شهدت صراعات جديدة في دول شتى؛ كسوريا والعراق ٢٠١٧
اعات قديمة؛ كالصراع في فلسطين وبورما واليمن وليبيا وغيرهم، واستمرار صر

والسودان والصومال ونيجيريا وغيرهم، فيقول معرضا بهذه الصراعات في سياق 
 تبحث عنه شعوب وبالد وبؤساء الذيهذَا السالم الضائع (الدعوة إلى السالم، 

 ، فالصراع...) الصحراء، وفارون من أوطانهميومرضى، وهائمون على وجوههم ف
في سوريا مثال يدور بين أمم كثيرة، مختلفة األعراق واللغات، كل يبحث عن مصالحه 

                                         
  .٣٤٢ النص والخطاب واإلجراء، ص١
  .٣١حكومة البالغة دراسة في النقد الثقافي، خضر محجز، ص ٢



– 
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وأهوائه، وقد سكت الخطاب عن ذكر الصراع الدائر هناك أو حتى اإلشارة إليه إشارة 
  . واضحة، وإنما فهم القصد إليه من ذكر الدمار

 .المفارقة بين أقوال أعضاء مجلس األمن وأفعالهم- ٢

- األمن من خمس دول أساسية كأعضاء دائمين لهم حق الفيتو يتكون مجلس 
 فعضويتها هذه تجعلها توقف القرارات التي ربما تنفع -االعتراض على القرارات

البشرية لكن تعطل مصالحها، وهي المنوط بها حفظ األمن في العالم، وفي الوقت نفسه 
ائجة لهم، وهنا يسكت هي من تصنع السالح وتبيعه؛ فتجارة السالح هي التجارة الر

الخطاب عن ذكر هذه الدول وتسميتها للمتلقي معرضا بدورها في تأجيج الصراع 
ِتجارةُ السالح (: وتأزم عملية السالم، حيث يفهم من قوله عن السبب في كثرة الكوارث

وتَسويقُه، وضمان تشغيل مصانع الموت، واإلثراء الفَاِحش من صفقاٍت مريبٍة، 
 كل هذه األمور دون ذكر لمن يروج له ويبيعه ،)ا قَراراتٌ دوليّةٌ طائشةتسبقه

  .ويصنعه
السخرية من الحضارات المزيفة ومهاجمة الفلسفات والنظريات الحديثة - ٣

التي ترى من نفسها بديال لألديان وإثبات فشلها في إسعاد اإلنسان وتقليل 
 .همومه ومشكالته

نيفا في اختيار ألفاظه اللغوية من خالل الهجوم بدا الخطاب هادئا في إلقائه ع
- على الحضارات التي ال تؤمن بما تقول ويشوبها التناقض؛ فالمنجزات الكالمية 

 فمع كثرة المؤسسات التي تدعو -الفعلية-  أكبر بكثير من الملموسات العملية -القولية
، والمذاهب الفلسفية إلى السالم وحقوق اإلنسان، ومجالس األمن، وتجريم استخدام القوة

التي تخدم هذه األفكار؛ كالتبشير بالمساواة ومجتمع الطبقة الواحدة وما إلى ذلك، يصبح 
هذا األمر ضربا من المحظور إذا خالفت هذه الدعوات مصالحها ومست مقدراتها؛ 
فيتحول القانون الدولي إلى أداة طيعة في يد من يطبقه، فيكيل بمكيالين في وقت واحد، 

سبب اتباع الهوى ال النصوص اإللهية وال القوانين الوضعية السليمة الصارمة التي وال
هي مشتقة من روح هذه النصوص، وبخاصة أن هذه الدول قد نجحت في تطبيق 
قوانين صارمة على المواطنين في بالدها؛ فسادت العدالة والمساواة ورفع الظلم عن 

ي تنتهك حرية اآلخرين وتبيع السالح ليقتل كثير من الضعفاء، هذه الدول هي نفسها الت
  .شخص بريء
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كما هاجم الفلسفات التجريبية والنظريات الفكرية واالجتماعية التي تدعو إلى 
اتباعها بدال من األديان في الوقت الذي تتناقض هي في مكوناتها وتكوينها الداخلي، ولم 

  . تقدم شيئا ذا بال
 . العلمانية سبب مشكالت العالم- ٤

ن األمور التي سكت الخطاب عن ذكرها صراحة هي العلمانية التي نبذت م
األديان وراء ظهرها ودعت إلى االحتكام إلى أفكار البشر  في حل مشاكلهم دون 
الرجوع إلى النصوص اإللهية، وحبست األديان داخل المباني في المساجد والكنائس 

دينية ونظريات تأليه اإلنسان التي والمعابد، وهي السبب في تفجير قضايا اإللحاد والال
إعادِة (لم تخل من السقوط فيه أمة من األمم، يقول معرضا بهذا األمر في دعوة إلى 

الوعى برساالِت السّماء، وإخضاع الِخطاب الحداثى المنحِرف لِقراءٍة نقديٍّة عميقة 
وائها، وجموِح العقِل تنتشل العقل اإلنسانى مما أصابه من فقر الفلسفة التجريبية وخُ

، والمتأمل للخطاب يرى هدمه لكل هذه )الفردى المستبد وهيمنَِتِه على حياة األفراد
  .الدعوات الهدامة التي أضرت بالمجتمعات، وضاعفت مشكالت اإلنسان بدال من حلها

 .الحركات الجهادية المنسوبة إلى اإلسالم- ٤

رق التي فهمت الدين   صمت الخطاب عن ذكر الحركات الجهادية والف
اإلسالمي فهما يتفق مع هيكلة بنائها فلم يسمها بأسمائها؛ كداعش وغيرها واكتفى 

وألَّا (: بالتلميح بها معتمدا على فهم المتلقى وثقافته في قراءة الواقع المحيط؛ يقول
سين أو ذاك، فلَياإلسالم دين نُحاِكم األديان بجرائِم ِقلٍَّة عابثٍة من المؤمنين بهذا الد 

إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمنين به سارعوا الختطاف بعض نصوصه وأولوها 
 ،عون اآلمنينوتأويلًا فاسدا، ثم راحوا يسفكون بها الدماء ويقتلون األبرياء وير

، كما صمت عن أمر آخر مهم وهو )..ويجدون من يمدهم بالمال والسالح والتدريب
الئه بالوكالة من هذه الفرق وغيرها حيث يمدها بالسالح رحيل االستعمار مع بقاء عم

  .والتدريب لخدمة مصالحه ونهب خيرات المنطقة التي يريد االستيالء على مقدراتها
  تنظيم الخطاب والتناسب بين فقره وأجزائه: ثالثا

جاء الخطاب متسلسال تسلسال منطقيا يأخذ فيه الكالم بعضه برقاب بعض، 
ضعها المالئم، وساعد على ذلك قصر الخطاب وتكثيفه مع ويضع كل جملة في مو

وجود غرض رئيس وأغراض فرعية تخدم المقصد األساسي، ويتضح من الخطاب 



– 
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تقسيمه إلى مقدمة وصلب وخاتمة، ويبدو الترابط الداللي في الخطاب من خالل عرض 
جاءت فقراته وتقسيماته وما بينها من عالقات طبيعية ليس فيها نفور أو شذوذ، و

  :العالقات الداللية بين الفقرات على النحو اآلتي
بدأ الخطاب في الفقرة األولى بتحية الحاضرين وعلى رأسهم البابا فرنسيس بابا 
الفاتيكان وآباء الكنائس تحية من األزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وهنا ينوب 

هذا السالم الضائع : (يقولشيخ األزهر عنهما لرئاسته لهما، ثم عرض للسالم الضائع، 
الذى تبحث عنه شعوب وبالد وبؤساء ومرضى، وهائمون على وجوههم فى 
الصحراء، وفارون من أوطانهم إلى أوطاٍن أخرى نائيٍة ال يدرون أيبلُغُونها أم يحوُل 

، )ِبحار الموتُ والهالك والغَرقُ واألشالء والجثَثُ الملقَاةُ على شواطئ الم وبينهابينه
وبدا التناسب بين البدء والختام في العودة إلى ذكر هؤالء في دعوة األزهر إلى احتواء 

فلْنَسع معا من أجِل المستضعِفين والجاِئعين والخائفين واألسرى : (أزماتهم، يقول
  ).والمعذَّبين فى األرِض دون فرٍز وال تصنيٍف وال تمييز

باب هذا الدمار ومعاناة المظلومين والضعفاء، وفي الفقرة الثانية تطرق إلى أس
الكوارثَ التى أناخت  هذه(: مشفوعة بالدليل والبرهان المتمثل في تجارة السالح، يقول

مطاياها بساحاِت الفُقَراء واليتامى واألرامل والمسنِّين، اللَّهمّ إلَّا سببا يبدو معقولًا 
الح وتَسةُ السارفقدم في هذه الفقرة توصيفا واضحا ألسباب )ويقُهومقبولًا، وهو ِتج ،

  . الكوارث التي تقف حائال ضد السالم المنشود
وفي الفقرة الثالثة يسخر من حدوث ذلك في القرن الواحد والعشرين قرن 
التحضر والرقي، وأنه عصر القانون بال منازع وظهور النظريات والفلسفات التي لم 

  .لعلوم التقنية واإلنسانيةيشهدها العالم من قبل في ا
 كل هذه وسطكيف أصبح السّالم العالمى اآلن (: وفي الفقرة الرابعة يتساءل

اإلنجازات هو الفردوس المفقُود؟ وكيفَ شَِهد عصر حقُوق اإلنسان من األعمال 
 ويجيب هو مستخدما أسلوب التشارك مع )الهمِجيّة ما لم يشْهده عصر ِمن قَبُل؟

، مبينا أن هذا )تجاهل الحضارة الحديثة لألديان(لقي في الجواب، والسبب يكمن في المت
التقدم والنظريات والمنجزات االجتماعية والفلسفية وقفوا جميعا عاجزين عن حل 
مشكالت العالم، وفي هذه الفقرة يبدأ في طرح األديان كأصل انحرف عنه فرع، إال أن 
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وفشل في ذلك؛ ذاكرا ما في األديان من أمور يصعب الفرع لم يستطع تحمل المسئولية 
  .تجاوزها وهو موضوعيتها وعدالتها وقيمها المقبولة عند جميع البشر

وفي الفقرة الخامسة يحصر الحل في رأي المفكرين من الغرب والشرق في 
تأكيدهم على إعادة الوعي برساالت السماء مثبتا هذه القضية، ومنكرا األخرى وهي 

  .ة الحداثة والفلسفات التجريبية على حل مشكالت اإلنسانعدم قدر
وفي الفقرة السادسة يخرج بنتيجة بعد الفقرتين السابقتين بأنه ال يمكن بعد هذا 
التسلسل المنطقي إنكار دور األديان في تسلم القيادة في سياسة البشرية، ومن بين هذه 

آن الذي يحث في نصوصه على األديان اإلسالم بكتابه المنزل على رسوله وهو القر
  .تفضيل ما فضل اهللا وهو اإلنسان، وكذلك يدعو القرآن الناس إلى التعارف والتراحم

ولكن قبَل ذلك يلزمنا العمل على (: وفي الفقرة السابعة مناورة خطابية، يقول
ِلقَ بها من فهوٍم مغلوطٍة، وتطبيقاٍت مغشوشٍة وتديا عّورة األديان ِممٍن كاذٍب تنِقية ص

وألَّا نُحاِكم األديان بجرائِم ِقلٍَّة .. يؤجج الصراع ويبث الكراهية ويبعث على العنف
، قال ذلك بعدما عرض أفكاره ورؤية األزهر )عابثٍة من المؤمنين بهذا الدين أو ذاك

في دور األديان؛ ليعود ويجيب عن سؤال مثار في ذهن المتلقي، كيف يكون لهذه 
فلَيس اإلسالم (: ان وخاصة اإلسالم هذا الدور الكبير وهو دين إرهاب؛ فيرد قائالاألدي

دين إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمنين به سارعوا الختطاف بعض نصوصه 
وأولوها تأويلًا فاسدا، ثم راحوا يسفكون بها الدماء ويقتلون األبرياء ويروعون 

، كما فعل ذلك مع الديانات )ح والتدريباآلمنين، ويجدون من يمدهم بالمال والسال
األخرى والحضارات القائمة مشيرا إلى أن مناهج األديان بريئة من طيش أفهام 

  .األفراد
ثم في الفقرات الثالثة األخيرة بدا االستعداد لختام الخطاب، فشكر البابا فرنسيس 

 الدفاع عن اإلسالم بابا الفاتيكان وآباء الكنائس الغربية والشرقية وثمن دورهم في
والمسلمين ضد تهمة اإلرهاب الباطلة، وفيه نوع من استمالة قلوبهم فالنفس أميل إلى 

فبواسطة تقريظ المتكلم للجمهور، يستطيع الحصول على تأييدهم "االستئناس بالمديح، 
ألقواله وأفعاله، واستمالة نفوسهم إليه، وكسر شوكة معارضتهم له، استنادا إلى أن 

، وهذا الشكر والتقريظ دليل على عمق ١" البشرية مجبولة على حب التقريظالنفس
                                         

  .٢٠٢عماد عبد اللطيف، ص. التراثي، تطبيقا على خطب حادثة السقيفة، د إطار مقترح لتحليل الخطاب ١
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العالقات مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الحالي، وكلمات التقريظ لدوره ومواقفه، كما 
تعرض بالبابا السابق بندكيت السادس عشر الذي كان له مواقفه المعادية وتدخله في 

 يناير ٢٠في  الفاتيكانجمد األزهر الحوار مع  "شئون المسيحيين في مصر،   فقد
 السادس بندكيتإلى أجل غير مسمى بسبب ما اعتبره تهجما متكررا من البابا  م٢٠١١
بعد حادث تفجير كنيسة  على اإلسالم ومطالبته بـحماية المسيحيين في مصر عشر

بدوره اعتبر أحمد الطيب أن حماية المسيحيين شأن و ،القديسين بمدينة اإلسكندرية
داخلي تتواله الحكومات باعتبار المسيحيين مواطنين مثل غيرهم من الطوائف 

، بل واشترط األزهر اعتذار بندكيت السادس عشر عن كل تدخالته ١"األخرى
  .وتصريحاته المعادية

ثم انتقل إلى الختام لبيان دور األزهر وسعيه الدائم للتعاون في مجال الدعوة إلى 
توسيع مساحات االتفاق بين األديان وهي كثيرة جدا ألن منبعها واحد، كما دعا إلى 

تضعفين والمقهورين في األرض، والعمل على استنقاذ األسرة السعي من أجل المس
ألنها األصل في بناء المجتمعات الخالية من التطرف واإلرهاب، والوقوف ضد 
االنحرافات البشرية بجميع أشكالها، وأنهى الخطاب بدعاء اهللا تعالى أن يبارك هذا 

الم والتآخي والعيش المشتَرك نَشِْر ثقافَة السّ(اللقاء ويجعله خطوة حقيقية للتعاون على 
ليظل محفورا في قلب ) السالم(، وهي كلمات مترادفة تحمل جميعها معنى )بين الناس

السالم (اإلسالم وهي وكما بدأ الخطاب بتحية السامع وعقله فترة من الوقت، 
ـَـيكُم ورحمـةُ اِهللا وبركَاتُه   . ختم بها الحديث أيضا)علـ

ل ربط أخرى نحوية ومعجمية أسهمت في تنظيم الخطاب وترتيب وهناك عوام
حرف الواو مثال، فقد تكرر في الخطاب أكثر من : أجزائه؛ ومن المستوى النحوي

 كلمة، ولهذا كان ٨٧٩ مرة، في حين أن عدد كلمات كله جاء فيما يقرب من ١٤٥
لفقرات بعضها ببعص؛ تكرار الواو أمرا ملفتا لالنتباه، فقد قام بدور ربط الكلمات، وا

: فال تخلو فقرة في أولها من استخدام الواو، وقد جاءت رؤوس الفقرات كاآلتي
وال حلَّ ، والسؤاُل المحورى فى هذه المفارقة، وِمما يثير اإلحباطَ، واليزاُل العقَالء(

ولكن ، حت ممهّدةوفى اعِتقَادى أنّ األرض اآلن أصب، فيما يؤكِّد عقالء المفَـكِّرين
                                         

  . م٢٠٠١/ ٢١/١، www.aljazeera.net ن،األزهر يجمد حواره مع الفاتيكا  ١
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وفى ِختاِم ،  تصريحاِتكُم المنصفَةَ-حضرة البابا- وإنَّا لنقدر لكم ل، قبَل ذلك يلزمنا العم
لضرورة التنبيه ) هذا(، إال فقرة واحدة كان الربط معنويا مستخدما أداة اإلشارة )كَِلمِتى

  .على عالقة السابق بالالحق
كما - جمل والمتتاليات النصية داخل الفقرات  كما قامت الواو بدور الربط بين ال

، ويبدو توظيف هذا الحرف ومناسبته للخطاب من - تقدم من ذكر عدد مرات ورودها
خالل وجود نظائر وشبكات لمفردات وتراكيب متقاربة في الشكل والوظيفة تحتاج إلى 

 وهو الربط بينها للتشريك في القضايا والحكم اللذين يتضحان من مقصدية الخطاب،
  .الحديث عن السالم الذي استدعى تشكيلة خطابية تدور حول هذا العنوان

أداة آخرى من أدوات الربط بين الفقرات والجمل وهي اإلشارة؛ مثال ذلك 
باسم اإلشارة "استخدام أداة اإلشارة هذا لربط ما سيأتي بما تقدم من الخطاب، فقد يؤتى 

لعرب في أمثاله إذا طال الفصل بين الشيء لربط الكالم الالحق بالسابق على طريقة ا
هذَا (: ، يقول شيخ األزهر في الخطاب١"وما ارتبط به من حكم أو علة أو نحوهما

، لربط ما سيأتي ...) تبحث عنه شعوب وبالد وبؤساء ومرضىالذيالسالم الضائع 
 موضع من حديث عن السالم بما سبق من عنوان المؤتمر وهو السالم العالمي، وفي

، لربط ...)هذَا، وال يزاُل األزهر يسعى من أجِل التعاون فى مجال الدّعوِة(: آخر، يقول
آخر الخطاب بما تقدم في صلبه، ولتقديم النتائج والعالج لما طرح من مشكالت، ودور 

جعل الخطاب متماسكا من خالل استحضار عنصر متقدم أو خطاب "اإلشارة هنا 
المشار إليه مختزن في ذاكرة المستمع يستدعيه عند ذكر اإلشارة ، وذلك ألن ٢"بأكمله

  .إليه، وهذه العناصر النحوية أسهمت في تماسك الخطاب وترابطه
وهناك ترابط وتماسك يعتمد على المستوى المعجمي ويظهر أيضا كآلية إقناعية 

الدين، تأثيرية وظاهرة مكثفة تكثيفا مقصودا؛ كأدوات اإلشارة هذا، وهذه، وكلمات 
السالم، الحضارة، اهللا، اإلرهاب، اإلنسان، عصر، المؤمنين، األرض، اإلسالم، 
األزهر، الناس، الحداثة، حقوق، صراع، التاريخ، العيش، الفلسفة، مأساة، العنف، 
عقالء، عقائد، دماء، أرواح، شعوب وغيرها، ويتضح من اختيار الكلمات وتكرارها 

  .ع كل لحظة لتأكيد الحجةبهذا العدد تعمد قرع ذهن السام
                                         

  .٢/١٢٦التحرير والتنوير  ١
 .١٧٧لسانيات النص، محمد خطابي، ص ٢
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وإذا كان هناك مقاصد وراء تنظيم الخطاب وتماسكه بهذه الطريقة، فإن خروج 
فقرة عن الترتيب والنص على تأخرها أو تقدمها أمر يدعو إلى البحث وراء سر هذه 

ولكن قبَل ذلك يلزمنا العمل على تنِقية صورة : (المخالفة أو تأخير ما حقه التقديم، يقول
نّ األرض اآلن أصبحت ممهّدة ألن تأخذ األديان إ(:  بعد قوله...)يان ِممّا عِلقَ بهااألد

، وهذا التقديم والتأخير في ترتيب بعض أجزاء ...)دورها فى إبراِز قيمة السّلَام
الخطاب على بعض لالهتمام واإلدراك بالقيم الخلقية لألديان التي ال تعدلها حضارة وال 

  .نظرية
 بدا في الخطاب غلبة استعمال نماذج الخطابات التأثيرية التي تلتزم طريقة وقد

ترتيب األجزاء يسير في ثنائية عبر عنها في مجال البراهين "عرض معينة بأن يكون 
بطريقة أخرى، وهي الدعوة العاطفية في المقدمة والخاتمة، والدعوة إلى الواقع والعقل 

  . فق مع مقام الخطاب وموضوعه، وهو نظام يت١"في العرض والدليل
  .اآلليات  والظواهر البالغية واألسلوبية في الخطاب ودورها التأثيري: رابعا

يدور خطاب شيخ األزهر حول السالم ظاهرا وحول نفي تهمة اإلرهاب التي 
ألصقت بمنهج اإلسالم باطنا، فقد لمس األزهر تنامي هذه الظاهرة المفزعة في وسائل 

ة والعربية التابعة للفكر الغربي، كلما وقع حادث عرضي يمكن أن يكون اإلعالم الغربي
فرديا يعود إلى الفهم الخاطئ لهؤالء األفراد، أو حتى إلى استئجار من يقوم بهذا الجلَبة، 
مع سرعة نسبة ذلك إلى منهج اإلسالم، فكانت هذه الدعوة للتعريف باإلسالم وخطابه، 

 نبذ ثقافة العنف مستشهدا باآليات القرآنية التي تتبرأ وبدا الخطاب متسامحا يدعو إلى
من هذه األفعال الفردية، وقد اعتمد الخطاب في بنائه اللغوي والبالغي على أمور تسهم 
في سرعة التواصل وبيان الحجة، وترك األثر في نفوس المتلقين لهذا الخطاب، 

  :وجاءت على النحو اآلتي
  التكرار ودالالته في الخطاب- ١
عتمد الخطاب على عنصر التكرار كقيمة بالغية وأسلوبية تبوح بأسرار النص، ا

ويستطيع القارئ معرفة اتجاه الخطاب من خالل تكرار ألفاظ ال شك أن المرسل يبغي 
أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده سواء كان "تأكيدها في ذهن السامع، ويقصد بالتكرار 

وهذا من شرطه اتفاق المعنى . تي بمعنى ثم يعيدهاللفظ متفق المعنى أو مختلفا، أو يأ
                                         

  .١٣٩محمد العمري، ص. في بالغة الخطاب اإلقناعي، د ١
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األول والثاني، فإن كان متحد األلفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك األمر 
وتقريره في النفس، وكذلك إذا كان المعنى متحدا، وإن كان اللفظان متفقين والمعنى 

، فاتفاق اللفظ المكرر ١"مختلفينمختلفا، فالفائدة في اإلتيان به الداللة على المعنيين ال
لفظا ومعنى له دوره في التثبيت والتقرير وهو ما كان مدار خطاب شيخ األزهر عليه، 
ولم يخل الخطاب من تكرار المعنى واللفظ مختلف المعروف بتكرار الترادف نظرا 
لتنوع األلفاظ مع أن مآلها واحد، لإلحاطة بأنواع الدوال على اختالفها مع اتفاق 

  .  المدلول
وقد تنوعت طرق التكرار حسب التشكيلة الخطابية لكل مفردة وشبكاتها الداللية، 

  . فكثر تكرار بعض الكلمات، وتكرار المترادفات، وكذلك تكرار تراكيب محددة
  تكرار كلمة-أ

تكررت كلمات بكثرة في هذا الخطاب ولكثرتها داللة تستفاد من واضع ذكرها، 
طاب إيحاءات إيجابية أو سلبية تبعا للمجال الداللي الذي تنتمي قد تحمل مفردات الخ"و

، ومن هذه تكرار أدوات ٢"إليه، وطريقة تعبير كل منها عن الفكرة أو المعنى المنقول
اإلشارة، هذه وهذا للفت االنتباه إلى المشار إليه وتمييزه في الخطاب، وليجعله محط 

ذه تسع مرات في خطابه لتعظيم المشار إليه  تكرار أداة اإلشارة ه:هذهعناية السامع؛ 
ودعوة للمتلقي إلى االهتمام بمواضعها لما تحمله من دالالت تعبيرية موجهة، وبخاصة 

: أن أداة اإلشارة تأتي مبتدأ ينتظر السامع خبره بشوق واستعداد نفسي خاص، يقول
، هذه المفارقة، هذه الزيارة، هذه المآسي، هذه الكوارث، هذه األزمة، هذه المنجزات(

فالمتأمل لما يشار إليه في النص يمكن ) هذه اإلنجازات، هذه االنحرافات، هذه الكوكبة
أن يعرف طبيعة سريان الخطاب ومدى اإلحباط التي يحمله الخطاب؛ مآسي، كوارث، 
أزمة، انحرافات، مفارقة؛ فاإلشارة إلى كل هذه األلفاظ يوحي بالدمار والهالك وسيطرة 

  . لظالم على المشهدالسأم وا
هذا السالم : وكرر هذا خمس مرات إشارة إلى أهمية المذكور، يقول :هذا

الضائع، هذا الدين، هذا الباب من االتهام، هذا اللقاء، ويكفي المتلقي الوقوف على 
                                         

أحمد . ، ومعجم النقد العربي القديم، د٢٢٦مقدمة تفسير ابن النقيب، ألبي عبد اهللا جمال الدين البلخي، ص ١
  .١/٣٧٠مطلوب، 

  .٧ من تحليل الخطاب إلى التحليل النقدي للخطاب، محمد لطفي الزليطني، ص٢



– 

  )٤٢١٢(

مواضع المشار إليه بهاتين األداتين ليعرف مواضع العناية والتركيز، وفي الموضع 
  . بط بين أجزاء الخطاب وتماسك السابق بالالحقالخامس تأتي هذا للر

لفظ الجاللة : ثم تكرار كلمات بعينها مع وضوح الداللة على العناية بها؛ نحو
، وهذا الورود )اللهم(ورد لفظ الجاللة في الخطاب سبع مرات منها مرة بصيغة : اهللا

ألديان فيما يخص في سياق شبكة المفردات المشكِّلة للخطاب الديني، الجامع لتعاليم ا
السالم، حيث ورود اللفظ بكثرة في سياق الحديث القيم الخلقية لألديان وهي مناهج 
إلهية أكثر نفعا لإلنسان، فاهللا تعالى هو خالقه ويعلم ما يصلح شانه، وأما عن لفظة 

 كقول ،تمكينا للجواب ودليال على الندرة"فتأتي في سياق االستثناء وتستعمل ) اللهم(
سبٍب (، يقول في البحث عن ١")ال يجوز أكل الميتة اللهم إال أن يضطر فيجوز (:ءالعلما

اللَّهمّ إلَّا سببا يبدو ...  فال يظفرون ِبسبٍب واحٍد منطقى...مقِنع وراء هذه المآسى
، نظرا لقلة األسباب التي تستطيع صنع )معقولًا ومقبولًا، وهو ِتجارةُ السالح وتَسويقُه

 مثل هذه الكوارث على عظمها وانتشارها وبقاء آثارها تعاني منه أجيال وأمم كل
  .قادمة

 ورد لفظ الدين في الخطاب بصيغ مختلفة؛ األديان جمعا ست مرات، :الدين
ثالث مرات، ) دين إرهاب(والدين مفردا معرفا مرة، ومفردا منكرا مرة، وباإلضافة 

مرتين؛ فجملة ما ذكر من مشتقات ) لالدينيةا(، وذكر )دينه-تدين كاذب (ومرة واحدة 
الدين خمس عشرة مرة، في توجيه صريح وجذب لالنتباه إلى العناية بالدين فهو 
األساس المتين الذي يسهل عملية االتصال والتواصل بين البشر، وأن ما بين األديان 

ى عصر، من نقاط اتفاق كثيرة في أصولها وثوابتها، أما الشرائع فتختلف من عصر إل
وبدا من تكرار الكلمة اإلصرار على المقارنة بين الدين والالدين، وبخاصة عندما ذكر 
هذه النظريات والفلسفات التي تدعو إلى تهميش دور األديان لمخالفتها لمصالحهم 

  .وأهوائهم
 هي الكلمة المفتاحية في الخطاب وعليها دورانه؛ فالمؤتمر تحت عنوان :السالم

السالم الضائع، مؤسسات : ي للسالم، وقد كررها ثماني مرات، هيالمؤتمر العالم
السالم، السالم العالمي، قيمة السالم، السالم والتآخي، وكان قد ذكر السالم في التحية 

سلم عليه، فقال ثناء ) عليه السالم(أول الخطاب كما ختم به، وعند ذكر نبي اهللا موسى 
                                         

  .٢/٦٣،جالل الدين السيوطي،  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع١



 

 )٤٢١٣(

ظة تذكير بقيمتها وحرص اإلسالم عليها في كل ، ولتكرار هذه اللف)عليه السالم(عليه 
  .حركة من حركاته

 وردت لفظة الحضارة في خطابه ثماني مرات، معرفة مفردة ثالث :الحضارة
مرات، ومعرفة جمعا مرتين، ومعرفة مضافة مرتين، ومنكرة مرة واحدة، وهذه الكلمة 

 اآلن نظرا للتطور لدورانها معنى؛ ألن السالم لم يك منشودا من قبل كما هو منشود
التقني الهائل، وأن الحضارات الموجودة هي خالصة ما تقدم من حضارات حيث 

  .يجعلها ذلك على دراية بأخطاء السابقين لتجاوزها، وبخاصة فيما يخص السالم
 تكررت كلمة إرهاب في الخطاب سبع مرات، جاءت معرفة باأللف :اإلرهاب

ن، ومضافة إلى لفظة الدين في ثالثة مواضع، والالم ومقترنة بلفظة العنف في موضعي
حضارة (، وفي موضعين آخرين مضافة إلى لفظة الحضارة في )دين إرهاب: (نحو

، والمالحظ أن جميع مواضع ذكر الكلمة ينفي وجودها عن الدين اإلسالمي )إرهاب
وعن األديان قاطبة، وكذلك عن الحضارات القائمة على العقل والمنطق، وبخاصة 

  .ارتين األوربية واألمريكيةالحض
العقل اإلنساني، : ( وردت اللفظة بمشتقات مختلفة سبع مرات، في قوله:اإلنسان

احترام اإلنسان، حقوق اإلنسان مرتان، مأساة إنسانية، الفلسفات اإلنسانية، تأليه 
، واإلنسان هو صانع السالم وصانع المشكالت التي تقف حائال أمام حدوثه، )اإلنسان
محور هذا الخطاب وصانعه، وفي االستشهاد القرآني ورد لفظ اإلنسان في قوله وهو 
إشارة إلى وحدة األصل، وليس هناك تمييز إال بالنفع و ) ولقد كرمنا بني آدم: (تعالى

  .إقامة السالم
عصر (وردت خمس كلمة مرات في إشارة إلى العصر الحديث : عصر

:  وفي قوله)يث، عصر حقوق اإلنسانمؤسسات السالم، عصر المذاهب، عصرنا الحد
منكرة تفيد العموم، وبخاصة ) عصر( جاءت كلمة )ما لم يشهده عصر من قبل(

العصور الماضية التي مرت على اإلنسانية، وهو عتاب صريح للعصر وحضارته التي 
لم تحقق ولو قدرا ضئيال من االطمئنان والسكينة للبشرية، مع تناقض منجزات العصر 

  .د من تقدم غير مسبوق في كل المجاالتمع ما يشه



– 

  )٤٢١٤(

: وكرر كلمة المؤمنين أربع مرات، كما وردت كلمات تكررت ثالث مرات مثل
األرض، اإلسالم، األزهر، الناس، الحداثة، حقوق، صراع، التاريخ، العيش، الفلسفة، 

  .عقالء، عقائد، دماء، أرواح، شعوب: مأساة، العنف، وكرر كلمات مرتين نحو
ر الكلمات المكررة في نص قصير كعنصر معجمي مهم شغل بال وتبرز دو

المرسل، وأراد من خالل هذا المحفل المهم أن يبث أفكاره وألفاظه ويكررها للمتلقي، 
كنوع من تثبيت الفكرة، وجميع األلفاظ المكررة تدور في فلك الغرض الرئيسي وهو 

ة، والمصائب والدمار السالم واألديان، وحضارة العصر الحديث وعلومه المتنوع
  .بأنواعه الذي حل بالبشرية

   تكرار ترادف- ب
وهذا النوع من التكرار يعني أال يكرر اللفظ بنفسه صراحة، وإنما تكرر 
المعاني؛ لتأكيدها وتقريرها في النفس بطريقة غير مباشرة، واإليعاز إلى المستمع 

لة غير صاحبه، وفي بضرورة مراعاته لكل معنى على حدة؛ ألن كل معنى يحمل دال
ليه وال إنه ليس فيه حد ينتهي أوجملة القول في الترداد : "ذلك يقول الجاحظ في وصفه

 من العوام هنما ذلك على قدر المستمعين له ومن يحضرإ و،لى وصفهإيؤتى 
، وقد اهتم خطاب شيخ األزهر بالمظلومين والمشردين فذكرهم في أكثر ١"والخواص

 السالم الضائع الذى تبحث عنه شعوب وبالد وبؤساء هذَا(: من موضع، يقول
ومرضى، وهائمون على وجوههم فى الصحراء، وفارون من أوطانهم إلى أوطاٍن 

هذه (: ، ثم يقول)أخرى نائيٍة ال يدرون أيبلُغُونها أم يحوُل بينها وبينهم الموتُ
: ، ثم يقول)مى واألرامل والمسنِّينالكوارثَ التى أناخت مطاياها بساحاِت الفُقَراء واليتا

فلْنَسع معا من أجِل المستضعِفين والجاِئعين والخائفين واألسرى والمعذَّبين فى (
، فقد كرر هذه الفئات المتشابكة في دالالتها )األرِض دون فرٍز وال تصنيٍف وال تمييز

هم أيا كانت دياناتهم ووظائفها والمتشابهة في أحوال تشردها وضياعها؛ لرفع الظلم عن
  .ولغاتهم وأعراقهم وألوانهم، وألنهم األضعف من بين كل فئات المجتمع

ومثل ذلك لما أراد أن يبين حجم الكارثة كرر لفظة الموت بأكثر من لفظ ليحيط 
وفارون (: خطابه بجميع صنوف الموت مع اختالف أشكاله لهؤالء المظلومين، يقول

رى نائيٍة ال يدرون أيبلُغُونها أم يحوُل بينها وبينهم الموتُ من أوطانهم إلى أوطاٍن أخ
                                         

  .٧٠تبيين، صالبيان وال ١



 

 )٤٢١٥(

 في تعريض بصنوف )والهالك والغَرقُ واألشالء والجثَثُ الملقَاةُ على شواطئ الِبحار
الموت وأشكاله الموت جوعا وحرقا وغرقا وقتال وتفجيرا وهجرة لحياة مأموله مطموع 

  .في نيلها
التى ال (:  قوله عن األديان وقيمها الخلقية األصيلةومثل ذلك من المترادفات

، ومثله أيضا في تطبيق )تتبدّل بتبدل المصالح واألغراض، والنَّزوات والشَّهوات
، حيث يلحظ اتفاق )دون فرٍز وال تصنيٍف وال تمييز(: العدالة لمساعدة المحتاجين، يقول

 تاما في المعاني ولكن يفهم من اللفظ المعنى واختالف اللفظ، واأللفاظ ال تتطابق تطابقا
  .معنى عاما تتفق فيه مفردات كل مجموعة سيقت لغرض تعبيري خاص

   تكرار تراكيب- ج
تؤدي التراكيب وظيفة أكثر تأثيرا من المفردات إذا ما كررت في الخطاب؛ 
لزيادة مبناها الذي يضاعف المعنى، ويكون الغرض من وراء صياغتها وتكرارها نوع 

ن العرب إذا أرادت المعنى مكَّنته إ: "كيد القضية المطروحة، يقول ابن جنيمن تأ
، وهو أساس كل تكرار خاصة إذا كان في المبنى ألن ١"واحتاطت له فِمن ذلك التوكيد

  . في ذلك مزيد عناية وزيادة تأثير
ولما أراد الخطاب أن ينفي عن اإلسالم تهمة اإلرهاب؛ كرر تراكيب متناسقة 

الطريقة نفسها؛ لجذب انتباه السامع إلى تشابه جميع األديان في ظروف شذوذ أعادها ب
بعض أتباعها وتأويلهم النصوص وفقا ألفهامهم غير مراعين ظروف النص ومناسبته 

فلَيس اإلسالم دين إرهاب بسبب أن : (ودون دراية بمفرداته وصياغته وداللته؛ يقول
سيحيّة دين إرهاٍب بسبب أن طائفة من المؤمنين ولَيست الم... طائفة من المؤمنين به

–) عليه السالم(وليست اليهودية دين إرهاب بسبِب توظيف تعاليم موسى ...بها
بل لَيست (، ومثل ذلك الحضارات، يقول ) توظيفها فى احتالِل أراٍض-وحاشاه

رة األمريكية وال الحضا... الحضارة األوروبيّة حضارةَ إرهاب بسبِب حربين عالَميتَين
، وهذا التكرار المتعمد في نفي اإلرهاب عن )حضارة إرهاب بسبب ما اقترفته قنابلها

الحضارات يرتبط ارتباطا وثيقا بمخزون المتلقي، وبخاصة إذا كانت األحداث المذكورة 
ألن إثارة المتلقي المرجوة تحدث عندما تستدعي خبرات "ال تنكر لذيوعها وانتشارها؛ 

مختزنة والمتجانسة مع معطيات الصور المتخيلة، فيتم الربط على مستوى المتلقي ال
                                         

  .٣/١٠٦ الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ١



– 

  )٤٢١٦(

الالوعي من المتلقي بين الخبرات المختزنة والصور المتخيلة، فتحدث اإلثارة 
ولذا فالتكرار الجملي التركيبي له هدف تثبيت الفكرة في ذهن المتلقي ، ١"المقصودة

بينها اإلسالم لمشابهته لظروفها، وهي نفي اإلرهاب عن جميع األديان ونفيها ومن 
يقوم "وألنه األكثر اتهاما من أي دين آخر، ولهذا النوع من األساليب دوران حيث 

الوظيفة التداولية المعبر عنها : الجمع بين الكالمين، والثانية: بالربط؛ أي: التكرير أوال
 أهمية ال يمكن هنا باالهتمام بالخطاب، أي لفت أسماع المتلقين إلى أن لهذا الكالم

  . ، وللتكرار قيم أسلوبية بارزة، ودور لفظي هو الربط، ومعنوي هو التأثير٢"إغفالها
   سلطة االستفهام في الخطاب - ٢

لم يكثر من االستفهام في الخطاب وإنما جاء قليال يحمل تعددا في الطرح 
اٍن أخرى وفارون من أوطانهم إلى أوط: (والصياغة مرة على سبيل التساؤل، كقوله

فخروج االستفهام إلى غرض )  الموتُم وبينهانائيٍة ال يدرون أيبلُغُونها أم يحوُل بينه
اإلنكار يطرح مسئولية ما يحدث على عاتق المستمعين، وبخاصة أن الخطاب موجه في 
األساس إلى صفوة رجال األديان، ولهم دورهم وعالقاتهم بالساسة، ويمكن لهم أن 

 هذا لقدرتهم على التأثير النفسي في الحكومات خاصة في أوربا يصنعوا قرارا في
  .وعلى رأسهم ممثل أكبر مؤسسة دينية فيها

تتنوع آليات توظيف االستفهام كسلطة حوارية يمتلكها صانع الخطاب حسب 
الحدث؛ فمرة يفهم من الصياغة وجود سؤال بل ووجود إجابة، وهذا النوع ضرب من 

الخبر الذي يثير اهتمام المتلقي ويبعثه على صياغة سؤال السؤال الضمني في ثياب 
وفي الوقت نفسه ينتظر من المتكلم ذكر اإلجابة وهي سلطة تأثيرية للمتكلم مؤثرة جملة 

يكون صاحب الخطاب مصدرا للخبر، "وتفصيال إذا أحسن حبكها وتوظيفها، وفيها 
قيا ينتظر من صاحب الخطاب عالما به، مدركا لتفاصيله وحيثياته، ويكون المخاطَب متل

أن يمده بالمعلومات وافية، ومن الطبيعي والحال هذه أن يكون األول مهيمنا على 
الموقف، ومثال ذلك جملة االستفهام التي يكون السائل فيها متحكما في المشهد ينتظر 

واليزاُل العقَالء (: ، ومما ورد في هذا الشأن، يقول ٣"من المتلقي أن يرد ويستجيب
                                         

  .١٧إشكالية التلقي والتأويل، سامح الرواشدة، ص ١
  .١٧٩ لسانيات النص، محمد خطابي، ص٢
  .١٩، ١٨من تحليل الخطاب إلى الخطاب النقدي، ص ٣
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فال يظفرون ...وأصحاب الضّمائر اليِقظَة يبحثون عن سبٍب مقِنع وراء هذه المآسى
 اللَّهمّ إلَّا سببا يبدو معقولًا ومقبولًا، وهو ...الكوارثَ ِبسبٍب واحٍد منطقى، يبرر هذه 

وراء هذه المآسي والكوارث؟ ، فكأن سائال سأل ما السبب )ِتجارةُ السالح وتَسويقُه
  .فيلقن المتكلم اإلجابة للمستمع المتلهف لمعرفة السبب

وأحيانا يطرح السؤال تلو السؤال بصيغة السؤال وشكله ومضمونه بل يفصح 
كيف أصبح السّالم : والسؤاُل المحورى فى هذه المفارقة هو(: عن وجود سؤال؛ كقوله

زات هو الفردوس المفقُود؟ وكيفَ شَِهد عصر حقُوق  كل هذه اإلنجاوسطالعالمى اآلن 
 ِّمن قَبُل؟ واإلجابة التى أعتقد أن ه عصردشْهة ما لم يِّجيماإلنسان من األعمال اله

، وفي كل هذه )حضراِتكم توافقُونَِنى عليها هى تجاهُل الحضارِة الحديثة لألديان اإللهيّة
لمتكلم في الهيمنة على المشهد، واستدراجه السامع االستفهامات يتبين المتابع سلطة ا

لإلصغاء إلى ما يريد بل ويصوغ مقاصد الخطاب وأغراضه في صورة االستفهام 
  .   أداة تكثيف وتركيز وجذب-في المواضع التي اختارها من الخطاب- ويجعله 
  . مراعاة النظير والجمع بين المتقاربات- ٣

طاب شيخ األزهر بكثرة واضحة وطريقة ظاهرة لغوية بالغية اعتمد عليها خ
قصدية ملفتة، لبيان الحقول المعرفية المتقاربة وجمع كل المتناسبات في تشكيلة واحدة 

يسمى "بغية تأكيد المعنى في ذهن السامع، على طريقة مراعاة النظير وهو فن بالغي 
ناظم أو الناثر  أن يجمع ال: وهو في االصطالحوالمؤاخاة،التناسب واالئتالف والتوفيق 

 وسواء كانت المناسبة لفظا ،أمرا وما يناسبه مع إلغاء ذكر التضاد لتخرج المطابقة
 أو ، إذ القصد جمع شيء إلى ما يناسبه من نوعه؛ أو معنى لمعنى، أو لفظا للفظ،لمعنى

، ومن نماذجه في الخطاب، يقول عن سبب الكوارث ١"ما يالئمه من أحد الوجوه
جارةُ السالح وتَسويقُه، وضمان تشغيل مصانع الموت، واإلثراء وهو ِت(: والمآسي

، فالتناسب بين تجارة )الفَاِحش من صفقاٍت مريبٍة، تسبقها قَراراتٌ دوليّةٌ طائشة
السالح، ومصانع الموت، والصفقات المريبة، والقرارات الطائشة كل ذلك يسهم إسهاما 

منين، فقد ذكر هنا كل األدوات المتشابهة لصنع هذه مباشرا في قتل األبرياء وترويع اآل
الكوارث؛ فتجارة السالح هي مصانع الموت، وهي الصفقات المريبة سواء في بيعها 

                                         
  .١/٢٩٣ خزانة األدب وغاية األرب، تقي الدين بن عبد اهللا الحموي، ص ١
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والتربح منها أو في استخدامها في احتالل أراض، أو دعم فريق على آخر لضمان 
جانب من يملك الهيمنة والسيطرة، والقرارات الطائشة سواء في اتخاذ قرار الحرب من 

السالح، أو هي قرارات مجلس األمن غير المجدية، ويقول أيضا عن القرن الواحد 
قرن التحضر والرقى وحقُوق اإلنسان، والتقدِم (: والعشرين ومنجزاته الحضارية

عصِر مؤسّسات السّالم ومجالِس األمِن، وتجريِم استخدام في العلمى والتِّقنى الهائل، و
ّةالقُوّالقات الدوليحيث يعدد في هذا المتناسبات التقدم بأشكاله)ة، والتَّهديد بها فى الع ، :

: التقني والمؤسسي والحقوقي والقانوني، ثم ال يوجد صدى لهذا التقدم، ويقول أيضا
عصِر المذاِهب االجتماعيِة والفلسفات اإلنسانيّة، والتبشير بالمساواِة المطْلَقة (

الطَّبقة الواحدة، والحداثَة الالدينيّة، وما بعد الحداثة، إلى آخِر هذه المنجزات ومجتمع 
، يذكر هنا ذروة التقدم في العلوم اإلنسانية والنظريات االجتماعة )االجتماعيّة والفلسفيّة

والفلسفية، مما يجعلنا ننتظر من هذا التقدم الكثير ولكن ال جدوى، وفي الجمع بين 
ائر إحاطة الخطاب بكل هذه العلوم في محاولة إلثبات فشلها وإقامة الحجة عليها النظ

وعجزها عن تقديم حلول لمشاكل البشر ورفاهية لعيشهم، وبذلك يكون االتجاه إلى 
األديان بالدراسة والتمحيص واستنباط ما ينفع البشر منها، حيث يدعو إلى إعطاء 

 وقيمة العدِل ،إبراِز قيمة السّلَام(:  مبدأ السالمويقول مؤكدا على انتهاج.  الفرصة لها
، وكلها أمور تتصل بالسالم وتسهم في االرتقاء به، ومثله )والمساواِة، واحِتراِم اإلنسان

يسعى من أجِل التعاون فى (:الدور الذي يقوم به األزهر في نشر ثقافة السالم؛ يقول
يِة إلى ترسيخ فلسفة الععوّك وإحياء منهِج الحوار، واحِترام عقائد مجال الدشتَرش الم

: ويختم بقوله، )اآلخرين، والعمِل معا فى مجاِل المتفق عليه بين المؤمنين باألديان
  ). والعيش المشتَرك بين الناسينتعاون فيها جميعا على نَشِْر ثقافَة السّالم والتآخ(

يان ِممّا عِلقَ بها من فهوٍم مغلوطٍة، تنِقية صورة األد(: ويقول في موضع آخر
، فالغلط والغش والكذب آفة أتباع األديان، وهم سبب )وتطبيقاٍت مغشوشٍة وتديٍن كاذٍب

رئيس في نفور كثير من الناس عنه؛ ألن كثيرا من المتابعين لألديان يحكمون عليها من 
ِن اُألسرة ِممّا يتربّص استنقاِذ كيا(: خالل تصرف أتباعها، ويقول عن حماية األسرة

، فيذكر ما يسوء األسرة؛ ألن ) من انفالِت األخالق، وانحرافاِت البحث الِعلمىابه
األسرة هي المؤسسة األولى التي ينهل الطفل منها صحيح األفكار والمعتقدات، وهي 

ولنقف معا فى وجِه (: المنوط بها تطبيق صحيح األديان ومنطق الحضارات، ويقول
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صراع الحضارات، ونهاية التاريخ، ودعوات اإللحاد، : سات الهيمنة، ونظرياتسيا
، يجمع هنا كل )والعقلية الميكيافيليّة، والحداثة الالدينية، وفلسفاِت تأليِه اإلنساِن

الشطط الذي لحق بالعصر الحديث، وكان سببا في دمار العالم، وكلها أمور تعود إلى 
  . ديان والحياةاألهواء والفهم المغلوط لأل

وقد ارتكز الخطاب على ذكر األشياء المتقاربة؛ كنوع من تأكيد المعنى 
والحصر، ليعطي كل مستمع ما يناسبه من األلفاظ وما يروق له من كلمات لها تأثيرها 
في وعيه وقَبوله، وقد أدى مراعاة النظير دورا في بسط الكالم وجمع ما يمكن أن 

أن تضم إلى ذكر "اسب والتقارب، وقيمتة البالغية في ذلك يجمع في باب واحد مع التن
، وقد اعتمد عليه ١" تجمع األمور المناسبة؛ أي،الشيء ما يليق به ويجري مجراه

الخطاب في عملية التوصيل والبسط والتعديد، ألن وقع األمور المتناسبة مع حاجة 
  .  كين في نفس السامعالمقام إليها أمر يطيل أمد الفكرة حتى تستقر استقرارها الم

  االستعارة في الخطاب تخير وتوظيف - ٤
االستعارة عند البالغيين ضرب من المجاز؛ أي مجاوزة الحقيقة، وعند 
األسلوبيين انحراف وعدول عما وضع له اللفظ، والمعنيان واحد؛ إال أن اختيار 

وج نهائيا عن البالغيين للمجاز أدق وأعمق من االنحراف؛ ألن االنحراف معناه الخر
المألوف وهذا غير مطلوب، وإنما المراد أن يجاوز اللفظ الحقيقة مجاوزة وهو انحراف 
بضوابط وهي أن يكون هناك عالقة بين اللفظ األصلي واللفظ الجديد المنقول إليه، فبين 
الحقيقة والمجاز تقارب وتشابه أو عالقات أخرى غير المشابهة، أما االنحراف فال 

  . لكيشير إلى ذ
:  وقد تناقل العلماء تعريف االستعارة وصفتها وحدها؛ يقول الرماني موجزا

  النقلجهةد االستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على وح"
، فاألصل في الخروج عن أصل اللغة التوضيح والتقريب، ومجاوزة الحقيقة ال ٢"لإلبانة

 ؛ االستعارة أبلغ من الحقيقة ألجل التشبيه العارض فيهاالبد أن تكون"تكون اعتباطا بل 
، ونظرا لطبيعة الخطاب الذي يواجه ٣"ألن الحقيقة لو قامت مقامها لكانت أولى بها

                                         
   .٧/٨٩ األرب في فنون األدب، للنويري، نهاية ١
  .٨٥ص النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن، علي بن عيسى أبو الحسن الرماني،٢
  .١/١٠٩خزانة األدب وغاية األرب  ٣
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عالجا لمشكلة الصراعات القائمة في المنطقة العربية والعالم، بدا استدعاء االستعارة 
واقع وتجليته، واالستعارات في أمرا حتميا، وبخاصة إذا عجزت الحقيقة عن صياغة ال

هذَا السالم الضائع الذى تبحث عنه : (قول شيخ األزهر: الخطاب كثيرة جدا؛ منها
وبالد وبؤساء والسالم ليس شيئا ماديا فيضيع وإنما هو أمر معنوي، وإذا )شعوب ،

سية ضاع ال يبحث عنه؛ ألن البحث عنه لن يؤدي إلى إيجاده، ولكن نظرا للحالة النف
المؤلمة التي سيطرت على الخطاب جعل من السالم شيئا ماديا يبحث عنه ويرجى 
الوصول إليه، لعالقة هي أن الشيء المبحوث عنه؛ كأمر يري ويحس ويلمس يمكن أن 
يتوصل إليه حتى لو طال البحث زمانا، فاالستعارة هنا مقصودة وتحمل دالالت تقريب 

أن تريد تشبيه الشي بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه االستعارة "السالم من المخاطبين، و
، وتصوير السالم ١"وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه

كأمر مادي يضيع، هو من العدول عن المألوف ومجاوزته، ولهذه األمور تأثيرها في 
  .لمحسوسالمتلقي؛ ألنها تستميل شعوره وإحساسه، وتضع غير المحسوس موضع ا
فال يظفرون : (ويقول عن بحث العقالء عن سبب المآسي التي يمر بها العالم

الكوارثَ التى أناخت مطاياها بساحاِت الفُقَراء  ِبسبٍب واحٍد منطقى، يبرر هذه
 يركز االستعارة هنا على إقامة الكوارث ومكوثها واستقرارها في زمن ،...)واليتامى

فيه الضعيف والفقير على نفسه، بل ال يرجو أن يحل األقوياء الصراعات الذي ال يأمن 
مشاكله، وفي هذه الصراعات الالمتناهية تقبع الكوارث في أمان منقطع النظير، كأنها 
أقوام بلغت الماء في البيئة العربية القديمة ولما وردته بعد عناء ونصب لن يسهل 

ن طول المكث واإلقامة، واالستعارة ع) أناخت مطاياها(إقناعها بتغييره، ويكني تعبير 
  .مع الكناية قامتا بدور فاعل في اتساق النص وبيان هذه المعاناة

وترتبط هذه الصورة بصورة أخرى يعرض فيها ألسباب هذه الكوارث، ويعزو 
ذلك إلى تجارة السالح الرائجة المربحة لألقوياء، وتظهر االستعارة ذات الوقع األليم، 

اللَّهمّ إلَّا سببا يبدو معقولًا ومقبولًا، وهو ِتجارةُ السالح (: سي يقولمع بيان سبب المآ
، والموت ليس له مصانع، وإنما أراد تكثيف )وتَسويقُه، وضمان تشغيل مصانع الموت

هذه الصورة مع ما قبلها ليعطينا صورة كاملة للصراع، وفاعلية االستعارة تتجلى في 
ة تلك التي تبدو جديدة أمام العقل، بالربط دون المقارنة بين إحداث الصورة الرائع"

                                         
  .٦٧ دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص١
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، وكلما كان ١"حقيقتين واقعيتين بعيدتين لم يدرك ما بينهما من عالقات سوى العقل
االدعاء بكمال المشابهة في االستعارة كانت قوتها وعمق تأثيرها، وحظوتها بالقبول 

  .  عند السامع
ن تقدم العصر وما فيه من رقي ال ينكره ومن نماذج االستعارة أيضا قوله ع

إلى آخِر هذه المنجزات االجتماعيّة (: مبصر في العلوم الطبيعية واإلنسانية، يقول
، والعصر ال يفخر بالمنجزات وإنما يفخر بها ) بها عصرنا الحديثيتيهوالفلسفيّة التى 

 من في هذا العصر اإلنسان، شبه العصر بإنسان يتيه ويفخر، ومغزى االستعارة وعي
بكل هذه المنجزات ثم ال تغير من رفع العناء عن الناس فيه، فما قيمة هذه المنجزات 
وتلك النظريات وفي هذا تعريض بزيفها وخوائها واألصل الرجوع لألديان ومناهجها 
السليمة، ويرتبط هذا الكالم بموضع آخر يدعو فيه إلى نبذ هذه الفلسفات الفارغة التي 

وال حلَّ فيما يؤكِّد عقالء المفَـكِّرين فى الغَرِب والشَّرِق : (دم شيئا لإلنسان، يقولال تق
إلَّا إعادِة الوعى برساالِت السّماء، وإخضاع الِخطاب الحداثى المنحِرف لِقراءٍة نقديٍّة 

جموِح عميقة تنتشل العقل اإلنسانى مما أصابه من فقر الفلسفة التجريبية وخوائها، و
؛ ولذلك يجب أخذ الصورة )العقِل الفردى المستبد وهيمنَِتِه على حياة األفراد

كل متكامل، فإنها بما تعقده من تداخل بين طرفيها، تتيح الظهور "االستعارية على أنها 
لمعنى ما كان له أن يوجد بأية وسيلة أخرى، وذلك ألن كال من الطرفين يكتسب 

جل استعارات الخطاب يطغى عليها التشخيص وهو تحويل ، و٢"بداخلها داللة جديدة
الجمادات إلى شخوص، والتجسيم ويعني تحويل المعنويات إلى محسوسات، فيلبس غير 
العاقل لباس العاقل حتى يحملها ما يريد من معاني، وقد كان لذلك دور في توصيل 

: في أكثر من موضعأزمات العصر التي يستغيث فيها غير العاقل استغاثة العاقل؛ يقول 
 - تجاهُل الحضارِة الحديثة لألديان اإللهيّة -إنّ التَّاريخَ لَم يعِرف لها مثيلًا ِمن قَبُل(

تنتشل العقل اإلنسانى مما أصابه من فقر  -وإخضاع الِخطاب الحداثى المنحِرف
مير البشَر من تدقنابلها  بسبب ما اقترفته -تأخذ األديان دورها -الفلسفة التجريبية

رجوالح(  
                                         

  .١٣٤عز الدين إسماعيل، ص. نوية، د الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمع١
  .٣٠٤ حركات الشعر الحديث في سوريا من خالل أعالمه، أحمد بسام ساعي، ص٢
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َ إضفاء صفات الحيوانية عند إرادة الثورة  وقد تكون االستعارة عن قصد عند
جموح العقِل الفردى المستبد وهيمنَِتِه و(: والهياج دون ضابط من عقل أو فهم، يقول

، وعند تصوير البشرية دون قانون إلهي يضبط تصرفاتهم، وعجز )على حياة األفراد
ضعية عن حل مشكالت العالم، وأنها إذا نجحت في ضبط مناطق وبالد إال القوانين الو

أنها لن تستطع حل مشكالت المجتمعات كافة، في هذه الحالة يتحول المجتمع البشري 
حتى ال يتحوّل العالَم إلى غابٍة (: إلى مجتمع حيواني بال قواعد وال أنظمة تحكمه، يقول

، ومع تواصل الخطاب )بعٍضالعلى لحوم من الوحوِش الضّارية يعيش بعضها 
وتكامله يبدو التماسك واالنسجام بين أجزائه، ويرجع ذلك إلى طبيعة الخطاب ودورانه 
حول فكرة السالم ودور األديان، فيظهر اتساق االستعارة الماضية مع االستشهاد 

 والْبحِر الْبر ِفى لْنَاهموحم آدم بِنى كَرمنَا ﴿ولَقَد: القرآني في الخطاب؛ يقول تعالى
، )٧٠ :اإلســراء(﴾ باِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفِْضيالًالطَّي من ورزقْنَاهم

وقد تكررت الفكرة أكثر من مرة بصياغات مختلفة لإلقناع وترك األثر فترة من 
  .الزمن

في عن اإلسالم تهمة اإلرهاب نسبها إلى وفي موضع آخر عندما أراد أن ين
أفراد لم يمكثوا حتى يتلقوا تعاليم اإلسالم بفهم سليم، وتطبيق صريح، وتدين صادق، بل 

فلَيس اإلسالم (: فعلوا ما فعلوه في غفلة من المجتمع ومناهج الدين الواضحة، يقول
صوصه دين إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمنين به سارعوا الختطاف بعض ن

، والنصوص ال تختطف، وإنما تتلقى بالعلم والرواية والشرح )وأولوها تأويلًا فاسدا
واالختبار، ثم يجاز حاملها لينقلها إلى غيره، فصور طريقتهم في إزهاق األرواح نتيجة 

  .سرقتهم لهذه النصوص، فالسارق ال ينتفع بسرقته أبدا وإن بدا له ولغيره النفع منها
  .واالستشهادات وقيمتهما اإلقناعيةالتناص : خامسا

تتداخل النصوص وتستدعى عند الحاجة إليها حسب موضع ورودها وأسباب هذا 
االستدعاء كثيرة يفهم غرضها عند الوقوف على االستشهاد بها، وهذا التداخل بين 

الوجود اللغوي سواء كان نسبيا، أم كامال، أم ناقصا لنص آخر، : "النصوص يعني
، ولم يقف ١"أوضح صور التداخل االستشهاد بالنص اآلخر داخل قوسينوربما كانت 

األمر هنا عند نقل نصوص لتقوية الخطاب وزيادة تأثيره بل توجيه الخطاب إلى 
                                         

  .١٥٢محمد عبد المطلب، ص.  قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، د١
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االستشهاد بنصوص دينية وتاريخية لتقوية الفكرة الرئيسية، والمتكلم يعرف منزلة هذا 
د في قاعة المؤتمر فحسب بل يمتد الخطاب في نفوس المتلقين له، ال الجمهور الموجو

أثره ليصل إلى كل بقاع العالم، نظرا لكون المتكلم شخصية تمثل المسلمين مع كثرة 
عددهم وكذلك المسيحيين في كل بقاع األرض لحضور شخصية البابا فرنسيس، وكذلك 
المهتمين بالخطاب من اليهود والمثقفين والنقاد وغيرهم في ربوع األرض، وبخاصة أن 

أساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم، وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل النص "
، وقد استشهد الخطاب هنا باآليات المشهورة في سياق تكريم ١"من قبل المتلقي أيضا

اإلنسان وتفضيله في العقيدة اإلسالمية مقدما ما تؤمن به هذه العقيدة كتطبيق فعلي 
احِتراِم اإلنسان أيا كان دينُه (: قول هذه العقيدة تدعو إلىللدعوة إلى السالم للبشرية؛ ي

﴿ولَقَد كَرمنَا بِني آدم : ؛ ثم يستشهد بالقرآن الكريم في قوله تعالى)ولَونُه وِعرقُه ولغتُه
 كَِثيٍر ِممن خَلَقْنَا وحملْنَاهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْنَاهم ِمن الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى

 فى نقرأ كما: (، كما استشهد عِقبه بآية أخرى مقدما لها بقوله)٧٠:اإلسراء(تَفِْضيلًا﴾
﴿يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وُأنْثَى وجعلْنَاكُم : تعالى قوله والتراحم؛ التعارف باب

، ويبين االستشهاد تكريم اإلسالم لبني آدم )١٣:الحجرات(وا﴾شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُ
جميعا لتكريم اهللا لهم، ويوضح قيمة التعارف مع الشعوب ال العزلة التي يبغيها أعداء 
اإلسالم، ثم يوجهوا إليه سهامهم وسبابهم وينعتوه باإلرهاب معتمدين على تخويف 

  .حةالناس منه بتجهيلهم وصرفهم عن معرفته معرفة واض
وليس اإلسالم دين إرهاب وإنما ينسب اإلرهاب إليه قصدا لمآرب أعدائه 
وخوفهم من انتشاره، حيث لو أعطي للمنهج السليم فرصة لعرض أفكاره ال شك أنه 
سينتشر انتشار النار في الهشيم، ولذلك تأتي محاربته بتسليط الضوء على األخطاء 

يخ وظهور القنوات الفضائية تصعب محاربة الفردية من المنتمين إليه، ومع تطور التار
اإلسالم بالطريقة التقليدية في االحتالل والحروب الصليبية وغيرها؛ فكان البد من 

وقد لبست الحروب ثوبا جديدا اآلن وهو ثوب الحرب ضد اإلرهاب . تغيير وجه الغزو
مريكية في العالمي، الذي تقوده أمريكا ضد الشعوب اإلسالمية، وأن االستراتيجية األ

العالم اإلسالمي هي محاربة اإلرهاب، وهناك عشرات المقاالت واألقوال لساسة الغرب 
ومفكريهم تؤكد أن المستهدف من شن الحروب الغربية بزعامة أمريكا هو اإلسالم 

                                         
  .١٢٣، محمد مفتاح، ص)استراتيجية التناص( تحليل الخطاب الشعري ١



– 
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، والمتكلم هنا على دراية بهذه المعلومات لذا حاول من خالل الخطاب ١وليس شيئا آخر
    . إبطال هذه التهمة

كما أنه يخاطب بابا الفاتيكان وآباء الكنائس الشرقية والغربية وهم على دراية 
بكثير من نصوص القرآن؛ فإن كان استشهاده معروفا عندهم أكده لهم، وإن كان غير 

وسيلة تواصل ال يمكن أن يحصل "معروف أخبرهم به وبينه لهم، وبخاصة أن التناص 
 يكون هناك مرسل بغير متلق متقبل مستوعب القصد من أي خطاب لغوي بدونه إذ ال

مدرك لمراميه، وعلى هذا فإن وجود ميثاق وقسطا مشتركا بينهما من التقاليد األدبية، 
  . ، وهذه أقصر طرق التواصل بينهما٢"ومن المعاني ضروري لنجاح العملية التواصلية

 عليه ومن النصوص المتداخلة في الخطاب ما هو منسوب إلى النبي صلى اهللا
وسلم، ولم يذكره شيخ األزهر كحديث نبوي، وإنما كقول مأثور مقبول عند المسلمين، 

قيمة اُألخوّة والتَّعارف والتَّراحم (: يقول في سياق حديثه عن قيم األديان الخُلقية؛ ومنها
 أنفعهم بين الناس، وتذكيرهم الدائم بأنّ الخَلْقَ كلّهم ِعياُل اهللا، وأنّ أحبّهم إلى اهللا

، ذكره شيخ األزهر كعنوان للتكامل والتساوي بين البشر، مادحا من يساعد )ِلعياِله
اإلنسانية للخروج من كبوتها، وهو قول مأثور لم أقف على نسبته إلى النبي صلى اهللا 
عليه وسلم إال في بعض المراجع التي أجمعت جميعها على ضعف سنده، يقول 

لزهراني، حدثنا يوسف بن عطية، حدثنا ثابت، عن أنس، قال حدثنا أبو الربيع ا:"األثر
، ٣"الْخَلْقُ ِعياُل اللَِّه، فََأحبهم ِإلَى اللَِّه َأنْفَعهم ِلِعياِلِه": رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 في شأن هذا األثر وطريقة البوصيريوإسناده ضعيف كما يقول محقق الكتاب، ويقول 
 إسناد حديث أنس هذا على يوسف بن عطية الصفار، وهو مجمع على مدارو": إسناده
، وقد سيق هنا كقول مأثور فحواه تساوي الخلق جميعا في الحقوق والواجبات ٤"تَرِكِه

وعدم المساس بحقوق الناس حتى لو اختلفوا دينا ولغة ولونا وعرقا فكلهم ألب واحد، 
  .نه إلى البشريةبل جعل منزلة اإلنسان من اهللا بقدر إحسا

                                         
  .٣٢٨فهمي النجار، ص.اء إسالمية، دالحرب النفسية، أضو/ انظر ١
  .١٣٤، محمد مفتاح، ص)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  ٢
  .٦/٦٥، ٣٣١٥ برقم  مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى التميمي،٣
  .٣١٥عين، البن الملقن المصري، ص  المعين على تفهم األرب٤
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ولم يكتف الخطاب باالستشهاد على مبادئه بالنصوص الدينية المباشرة وغير 
 - المباشرة في نفي تهمة العنف واإلرهاب عن اإلسالم والمسلمين بل اتجه إلى التاريخ

 يستشهد بأحداثه التي ال ينكرها أحد من الحضور من غير -اإلحالة إلى التاريخ
ى بالقبول عندهم؛ ألنها أحداث يعرفونها ويؤمنون بحدوثها المسلمين خاصة، وهي أحظ

بل هي أقوى عندهم من النصوص الدينية للمسلمين، ولم يكن ليذكر نصوصا من القرآن 
إال ليبين دعوة القرآن الكريم إلى تفضيل اإلنسان من بني آدم، ودعوته إلى التعارف 

م، ١٩٤٨احتالل فلسطين عام واألخوة في اإلنسانية؛ فاستشهد بالحروب الصليبية، و
وقيام حربين عالميتين، وإلقاء قنابل أمريكا على اليابان، للتذكير بأن ما ينسب إلى 
المسلمين من نعت باإلرهاب يمكن أن ينسب إلى كل األديان وجميع الحضارات، فليست 
كل األديان أديان إرهاب بسبب طائفة ضلت الطريق، وال الحضارات كذلك، ثم يصل 

هذه كلها انحرافات عن نهج األديان وعن منطق (: تيجة وحجة قاطعة، يقولإلى ن
كما هو مفتوح على اإلسالم – وهذا الباب من االتهام لــو فُــِتـح ،الحضارات

  . )فلَن يسلَم دين وال نظام وال حضارةٌ بل وال تاريخٌ من تُهمة العنف واإلرهاب- اآلن
ب من خالل النصوص القرآنية واألحداث وقد وظف التناص المباشر في الخطا

التاريخية التي استدعاها منشئ الخطاب، لتأييد وجهة نظره دون إفراط منه في كثرتها، 
بل وظف كل استشهاد في موضعه المناسب له، ولم يقتصر األمر على هذا النوع من 

المثال التناص بل هناك في الخطاب نماذج لتناص األفكار والمعاني؛ ومنها على سبيل 
أن كل ما جاء في الخطاب من أوله إلى آخره، وفي حضور رئيس أكبر مؤسسة دينية 

﴿قُْل يا َأهَل الِْكتَاِب تَعالَوا ِإلَى كَِلمٍة : في العالم المسيحي يكاد أن يجمعه، قول اهللا تعالى
ك ِبِه شَيًئا ولَا يتَِّخذَ بعضنَا بعضا َأربابا ِمن سواٍء بينَنَا وبينَكُم َألَّا نَعبد ِإلَّا اللَّه ولَا نُشِْر

﴾ونِلمسوا ِبَأنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو وِن اللَِّه فَِإنفالدعوة إلى أن تأخذ )٦٤:آل عمران(د ،
األديان دورها، ونفي تهمة اإلرهاب عن اإلسالم، والدعوة إلى الوقوف ضد الغلو ومنها 

  .  يه اإلنسان كل هذه معان واردة في اآلية الكريمةتأل
  األزهرشيخ الحجاج في خطاب آليات : سادسا
خطاب شيخ األزهر اعتمادا واضحا على المبادئ الحجاجية والحقائق اعتمد 

المتعارف عليها والمقبولة جملة وتفصيال عند جمهور السامعين، فلم يتطرق لقضايا 
بذ الخالف نظريا وتطبيقيا عبر البحث عن آليات خالفية، بل يفهم من الخطاب ن



– 
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هي مجموعة من "التواصل والتقارب ال االنقطاع والتباعد، والمبادئ الحجاجية 
المسلمات واألفكار والمعتقدات المشتركة بين أفراد مجموعة لغوية وبشرية معينة، 

ق عليها ؛ أي هي مجموعة من المبادئ واآلليات المتف١"والكل يسلم بصدقها وصحتها
  .بين المرسل والمستقبل، ويكون المستقبل على دراية بها ويسلم بصحتها

أحدهما كان في جانب الدفاع : كما ظهر لمعالم الحجاج في الخطاب؛ تصوران
عن العقيدة من خالل إرساء دعائم الفهم الصحيح لألديان وخاصة اإلسالم، وتصويب 

 الحقائق الواضحة التي ليس فيها المفاهيم المغلوطة من خالل االعتماد على عرض
جدال أو مراء، والثاني تصور سياسي من خالل االتكاء على فشل الحضارات وحدها 
في القضاء على تجارة السالح والكوارث التي يتعرض لها البشر في القرن الواحد 
والعشرين، مما يجعل العودة إلى قيم األديان الخلقية أمرا ال مفر منه لحل هذه 

ت، وكذلك حضور القضية الفلسطينية في المشهد له داللة على اهتمام مؤسسة المشكال
  .األزهر بها اهتماما خاصا

ومن خالل المبادئ الحجاجية للخطاب نتوقف إزاء أمرين في غاية األهمية من 
العوامل الحجاجية متمثلة في توظيف أدوات القصر، وليس : أولهما: األدوات الحجاجية
الروابط الحجاجية متمثلة في توظيف بل، ولكن، وألن،  : في، وثانيهمامن بين أدوات الن

ثم نعرج على وظيفة القياس الحجاجي في تأكيد األدلة والبراهين، ثم وضوح دور السلم 
  .الحجاجي في العملية اإلقناعية

 العوامل الحجاجية    - أ
 ال تحد استخدم الخطاب العوامل الحجاجية قصد التأثير واإلقناع، وهذه العوامل

بين : ال تربط بين متغيرات حجاجية؛ أي"من طغيان الحجة بل تضبطها، ذلك ألنها 
حجة ونتيجة أو بين مجموعة حجج، ولكنها تقوم بحصر وتقييد اإلمكانات الحجاجية 

  . ، وهو دور محوري لهذه العوامل في بناء الحجج واستثمارها٢"التي تكون لقول ما
، )إال...ال(تعمال أداة القصر؛ النفي واالستثناء ومن هذه العوامل الحجاجية اس

فال يظفرون (: عند البحث عن سبب للمآسي والكوارث التي حلَّت بالمجتمعات، يقول
الكوارثَ التى أناخت مطاياها بساحاِت الفُقَراء  ِبسبٍب واحٍد منطقى، يبرر هذه 
                                         

  .٣٣اوي، صأبو بكر العز. اللغة والحجاج، د ١
  .٢٥السابق، ص ٢
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ببإلَّا س ّمسنِّين، اللَّهالح واليتامى واألرامل والمةُ الساربدو معقولًا ومقبولًا، وهو ِتجا ي
، وكأنه يقول السبب وراء هذه الكوارث إال تجارة السالح وليس هناك سبب )وتَسويقُه

آخر، فقصر هذا الدمار على هذه التجارة، وكأنه ينكر جميع األسباب األخرى من فقر 
 الصراعات التي وجهل ومرض ويجعل تجارة السالح هي السبب الرئيس في تفجير

  .تصل بالمجتمعات إلى مراتب االنحطاط والفقر
ومن خالل عامل القصر يعرض قضية حل مشكالت العالم من خالل طريق 

وال حلَّ فيما يؤكِّد عقالء المفَـكِّرين فى الغَرِب والشَّرِق إلَّا (: واحد ال ثاني له، يقول
الِخطاب الحداثى المنحِرف لِقراءٍة نقديٍّة فى إعادِة الوعى برساالِت السّماء، وإخضاع 

، فال حل موجود غير هذا الحل، فقصر حلول مشكالت البشرية على شي واحد )عميقة
، فجعل األديان هي وحدها )األديان(ال شيء سواه، وهو العودة إلى رساالت السماء

قع فيهما العقل إذا القادرة على ضبط العقل من الخواء والجموح وهما نقيضان دائما ما ي
  .خرج عما خلق من أجله

ومن خالل المثالين اللذين ذكر فيهما هذا العامل الحجاجي المهم، يكون الخطاب 
قد ركز على قضيتين جوهريتين يجب عالجهما إذا كانت هناك مساع لحل مشكالت 

  .البشر؛ وهما وقف تجارة السالح بالكلية، واإلذعان دون تفكير لرساالت السماء
 لروابط الحجاجيةا  -  ب

جرى استدعاء الروابط الحجاجية بكثرة في الخطاب نظرا لطبيعته الحجاجية وقد 
 مرة، ١٤٥بين البحث من خالل إحصاء أداة العطف الواو التي وردت ما يقرب من 

  .بل، ولكن، ألن، كان لها دور الربط الحجاجي: كما أن أدوات مثل
إن القيمة التعبيرية والتأثيرية التي  ،اإلضراب ببل وحجاجية االنتقال في الخطاب

يحدثها اإلضراب على المتلقي عميقة الداللة، ألن أصل اإلضراب التحول من أمر إلى 
أمر آخر إلبطاله أو لالنتقال عن األول إلى الثاني لغرض يبغي المتكلم توضيحه حسب 

 ورائه، السياق، ودائما ما ينظر إلى غرض اإلضراب؛ للوقوف على قصد المتكلم من
وبخاصة إذا كان وروده ظاهرة في الخطاب تدعو إلى البحث وراء دالالتها لخدمة 

ومعناها اِإلضراب "، )بل(غرض الخطاب ومقاصده، واإلضراب له أداة معروفة هي 



– 
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، وهو اإلضراب ١"ضربتُ زيداً بْل عمراً:  نحو قولك؛عن األول واِإلثبات للثاني
شهرة، ولكن هناك معنى آخر يتنازع هذا المعنى يفهم اإلبطالي وهذا المعنى هو األكثر 

تالها فإن "من السياق، وهو اإلضراب االنتقالي، ويمكن التفريق بين المعنيين بالتمثيل، 
 ﴿وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا سبحانَه بْل : نحو، إما اإلبطال؛جملة كان معنى اإلضراب

 ﴾ونمكْرم ادوإما االنتقال من غرض إلى آخر، بل هم عباد: أي؛)٢٦: اءاألنبي(ِعب ، 
 ﴿قَد َأفْلَح من تَزكَّى وذَكَر اسم ربِه فَصلَّى بْل تُْؤِثرون الْحياةَ :ومثاله
، فاإلضراب إما إبطالي يبطل الحكم السابق عليه، أو انتقالي ٢")١٦- ١٤:األعلى(الدنْيا﴾

  .ينقل من غرض إلى آخر
ال يريد "كأداة حجاجية حيث ) بل(ويتضح من سياق الخطاب قيمة أداة اإلضراب 

درجة دنيا في الحجاج إلى درجة ن  ملاالنتقاالمرسل إبطال ما بعد بل، بقدر ما يريد 
، فقد كُررت ثالث مرات في مواضع مختلفة، فيذكر قوال ثم ينتقل منه في ٣"لىأع

وِمما يثير اإلحباطَ أن (: لتتميم، مثال  ذلك قولهإضراب انتقالي إلى قول آخر من قبيل ا
تَحدثَ هذه األزمة الحادّة فى القرِن الواحِد والِعشرين، قرِن التحضر والرقى وحقُوق 

عصِر مؤسّسات السّالم ومجالِس األمِن، في اإلنسان، والتقدِم العلمى والتِّقنى الهائل، و
 عصِر المذاِهب بل، والتَّهديد بها فى العالقات الدوليّة، وتجريِم استخدام القُوّة

االجتماعيِة والفلسفات اإلنسانيّة، والتبشير بالمساواِة المطْلَقة ومجتمع الطَّبقة 
 فاإلضراب هنا انتقالي ينتقل به من ،)الواحدة، والحداثَة الالدينيّة، وما بعد الحداثة

رين وما فيه من تقدم تقني هائل وتطور في المؤسسات أوصاف القرن الواحد والعش
والقوانين، إلى مجاالت أخرى شهدت أيضا تطورا غير مسبوق؛ كتطور العلوم 
اإلنسانية من مذاهب اجتماعية وفلسفات، وكل العلوم المنوط بها حل مشكالت 

جمل األولى بين شبكة الحقول الداللية األولى والثانية؛ فبين ال) بل(المجتمعات، وتتوسط 
تناسب وتوافق في كونها مؤسسات متقدمة عما سبق من عصور الظالم التي عاشتها 

                                         
األصول في النحو، أبو بكر بن السراج البغدادي، ص / ، وانظر٩٣ اللمع في العربية، أبو الفتح بن جني، ص١
٢/٥٧.  
  .١٥٢، ١٥١ص، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري  ٢

، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة، عبد الهادي ظافر الشهريلية، وية تداومقاربة لغ :استراتيجيات الخطاب ٣
  .٥١٥م، ص٢٠٠٤، ١ط
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القرون السابقة، وبين الثانية توافق في كونها علوما معدة لخدمة البشرية، كما تحمل 
  .األداة معنى التوبيخ لكل هذا التقدم المتنوع غير القادر على حل مشكالته

أن ذكر براءة األديان من تهمة العنف واإلرهاب، وأن وفي الموضع الثاني وبعد 
ما يحدث من تجاوزات ينسب إلى فهم األتباع المغلوط، انتقل إلى الحضارات لينفي 

، فأتاح ...) لَيست الحضارة األوروبيّة حضارةَ إرهاببل(: عنها التهمة نفسها، فقال
 عن الحضارات ثانيا ليخاطب اإلضراب االنتقال من نفي التهمة عن الديانات أوال، ثم

العقل الذي يؤمن بالحضارات وال يؤمن باألديان، وليقيم عليه الحجة في ذلك، مع 
  .التناسب بين األلفاظ وتقارب حقولها المعرفية

كما هو –وهذا الباب من االتهام لــو فُــِتـح : (وفي الموضع الثالث؛ يقول
 وال تاريخٌ من تُهمة بلوال نظام وال حضارةٌ فلَن يسلَم دين -مفتوح على اإلسالم اآلن

هنا بعد أن عقَّب على براءة األديان والحضارات ثم ) بل(، ومجيئ )العنف واإلرهاب
ارتقى إلى التاريخ وهو أعم وأكبر؛ الستيعاب كل جوانب األزمنة واألمكنة من بدء 

لي وفيه فائدة الخليقة حتى العصر الحديث، وقد قصر إضرابه على اإلضراب االنتقا
  .التأكيد واالستمرار وتكامل الفكرة

وردت لكن في الخطاب مرة واحدة تفيد ، لكن وأثر االستدراك في الخطاب
استدراك المتكلم لقضية مهمة، فبعد أن بين عبر التسلسل المنطقي دواعي تسلم األديان 

والنقص، بادر راية القيادة كبديل أصيل لمنتجات العقل البشري التي يشوبها التناقض 
مستدركا حتى يؤكد هذه القضية وليستدرك إلى جذب فئة من السامعين ربما تقول وماذا 

ولكن : (عن هذه األديان التي تخرج اإلرهاب وال تستطيع نفع نفسها، فاستدرك قائال
قبَل ذلك يلزمنا العمل على تنِقية صورة األديان ِممّا عِلقَ بها من فهوٍم مغلوطٍة، 

، )..ٍت مغشوشٍة وتديٍن كاذٍب يؤجج الصراع ويبث الكراهية ويبعث على العنفوتطبيقا
فكان لهذا االستدراك قيمته في اكتمال أركان الحجة وجذب أكبر قدر من المتلقين الذين 
يبعدون عن األديان بهذه األسباب أو يعرفون هذه االنحرافات عن أتباع األديان لكنهم 

  . ت األتباع ومناهج األديانيخلطون بين تصرفا
وفى اعِتقَادى أنّ األرض اآلن أصبحت ممهّدة ألن (: يقول ألن وتأكيد النتيجة،

كأداة إلقامة الحجة، ) ألن( حيث جاءت ،...)تأخذ األديان دورها فى إبراِز قيمة السّلَام
ه الحجة التي وعرض النتائج المتوصل إليها عقال؛ فبعد فشل العقل ومنجزاته، جاء بهذ



– 
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أدرجها في سياق المحصلة لهذه األسباب، كما ربطت بين القضايا السابق عرضها 
  .النحراف الحضارات والفلسفات، وبين النتيجة المفهومة من كل هذا

 القياس الحجاحي  -  ت
وظف الخطاب آلية القياس الحجاجي في العملية اإلقتاعية، وجاءت على نحو 

سالم من تهمة اإلرهاب، وأن ما يشاع من نسبة هذه يقطع الشك باليقين في براءة اإل
التهمة إلى اإلسالم تلحق هذه التهمة بنظائره من األديان األخرى والحضارات أيضا؛ 

وألَّا نُحاِكم األديان بجرائِم ِقلٍَّة عابثٍة من المؤمنين بهذا الدين أو ذاك، فلَيس (: يقول
ؤمنين به سارعوا الختطاف بعض اإلسالم دين إرهاب بسبب أن طائفة من الم

نصوصه وأولوها تأويلًا فاسدا، ثم راحوا يسفكون بها الدماء ويقتلون األبرياء 
ولَيست المسيحيّة ..  ويجدون من يمدهم بالمال والسالح والتدريب،عون اآلمنينووير

دين إرهاٍب بسبب أن طائفة من المؤمنين بها حملوا الصليب وراحوا يحصدون 
اح ال يفرقون فيها بين رجل وامرأة وطفل ومقاتل وأسير، وليست اليهودية دين األرو

فى احتالِل  توظيفها -وحاشاه– )عليه السالم(إرهاب بسبِب توظيف تعاليم موسى 
أراٍض، راح ضِحيّته الماليين من أصحاب الحقُوق من شَعِب فلسطين المغلُوب على 

بيّة حضارةَ إرهاب بسبِب حربين عالَميتَين اندلعتَا فى أمِره، بل لَيست الحضارة األورو
قلِب أوروبا وراح ضِحيّتها أكثر من سبعين مليونًا من القتلى، وال الحضارة األمريكية 

من تدمير البشَر والحجر فى هيروشيما قنابلها حضارة إرهاب بسبب ما اقترفته 
 وعن منطق الحضارات وهذا الباب ونجازاكى، هذه كلها انحرافات عن نهج األديان

 على اإلسالم اآلن–من االتهام لــو فُــِتـح وال - كما هو مفتوح يسلَم دين فلَن
، والفقرة على طولها الذي )نظام وال حضارةٌ بل وال تاريخٌ من تُهمة العنف واإلرهاب

 وإيجازه جاء في صورة اإلطناب بزيادة اللفظ على المعنى لفائدة، رغم قصر الخطاب
بشكل عام إال أن الخطاب أطنب في هذا الجانب لفرط أهميته في نفي تهمة العنف عن 
اإلسالم، فلم يترك دينا من األديان السماوية، وال حضارة من الحضارات الباقية القائمة 

  .إال ويمكن وصمها باإلرهاب لتشابه ظروف الفهم الخاطئ عند جميعها
في في الخطاب، وقد قرع تكرارها األسماع أربع دور الن) ليس(وقد كان لألداة 

في الخامسة حتى يدفع الملل بتكرارها خمس مرات ) ال(مرات ثم عدل عنها إلى األداة 
 ).ليس(فتحدث انتكاسة في العملية التأثيرية التي تركها استخدام أداة النفي 
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  السلم الحجاجي  -  ث
 بطريقة تأخذ المتلقي يتكئ السلم الحجاجي على سالمة ترتيب الحجج واعتدالها

من حجة أدنى إلى أخرى أعلى، لخدمة الغرض الرئيسي للخطاب، مع منطقية التسلسل 
كل "في عرض األفكار، وأال تناقض بين الحجج في الترتيب، ويكون االعتماد على أن 

قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود 
األعلى جميع األقوال التي دونه، وكل قول كان في السلم دليال على مدلول في الطرف 

، وقد اعتمد خطاب األزهر على هذه ١"معين، كان ما يعلوه مرتبة دليال أقوى عليه
اآللية في سوق حججه بطريقة منظمة ومرتبة ترتيبا منطقيا بدءا من عرض أسباب 

 الحجج التي يأخذ بعضها برقاب بعض المشكالت إلى الدعوة إلى حلها، مرورا بعدد من
  .للوصول إلى السالم الضائع

    ويبن هذا الشكل طريقة سير القضايا وترتيبها من األدنى إلى األعلى
  . دعوة األزهر إلى السالم والعمل معا على تقديم الحلول لمشكالت العصر -
ل وبالتالي نفي تهمة اإلرهاب عن اإلسالم لسوء فهم بعض األتباع، وإال فك -

وذكر أمثله لألديان السماوية الموجودة، (الديانات والحضارات متهمة بهذا 
  ).والحضارات الباقية المشاهدة

  .ال نحاكم األديان بسبب قلة عابثة فهمت مناهج األديان فهما خاطئا -
  .تنقية صورة األديان مما علق بها من أخطاء في الفهم -
  ).ج األديانالعودة إلى مناه(إعادة الوعي برساالت السماء  -
  .السبب في ضياع السالم تجاهل الحضارة الحديثة لألديان -
في حل ) تقنياته الحديثة وفلسفاته الحداثية(فشل القرن الواحد والعشرين  -

  .مشكالت العالم
 .تجارة السالح سبب معاناة البشر -
 .البحث عن السالم الضائع -

األزهر على  فمن خالل تراتب القضايا في الخطاب، يتبين حرص خطاب شيخ 
استعمال الحجج المنطقية المنظمة القابلة للتصديق، وذلك لتقريب المسافات بين األفكار 

                                         
  .٢٧٧طه عبد الرحمن، ص.اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي، د ١



– 

  )٤٢٣٢(

والمعتقدات المتباينة لحل مشكالت البشر على اختالف دياناتهم وأعراقهم وألوانهم 
  .ولغاتهم

وقد جاءت القضايا كما في الشكل الماضي مرتبة من أول قضية في الخطاب 
 كما عرض الشكل السابق، لكن يمكن تمثيل أدق الحجج من خالل إلى آخر قضية، 

  :السلم التالي
  ويبن هذا الشكل طريقة سير الحجج وترتيبها من األدنى إلى األعلى

  .ال حل إال في تسلم األديان راية القيادة لحل المشكالت -
  .فشل الفلسفات والنظريات االجتماعية في حل المشكالت -
  .كنولوجي في حل المشكالتفشل التطور التقني والت -
  .تجارة السالح هي األصل في الكوارث والمشكالت -

وقد حمل الخطاب بين طياته اهتماما بالعملية الحجاجية اإلقناعية، من خالل 
وضوح استخدامه ألدوات الحجاج من الروابط والعوامل الحجاجية، والقياس الحجاجي، 

  . رج في اإلقناعوأخيرا  آلية السلم الحجاجي القائمة على التد
  التصفيق ونقاط التالقي مع الجمهور: سابعا

التصفيق أحد نقاط التالقي بين المتكلم والمستمع، وهو آلية من آليات التواصل 
والشعور بالتقارب بين الجانبين، بل ويدل داللة واضحة على أن المتلقي قد جاوز 

كطغيان للرضا الداخلي، ثم مرحلة االرتياح النفسي الداخلي ثم بدا على وجهه التبسم 
تطور ذلك إلى إبراز هذا الرضا في صورة ضرب اليدين فرحا بما يقول المتكلم، 
وتشجيعا له وإعالما صريحا بقبوله لما يعرض من أفكار، وليس كل التصفيق قبوال 
ورضا عن المتكلم، فهناك أنواع أخرى؛ كالتصفيق البطيء المتباعد الرافض لما يقوله 

و تصفيق التأبين، وتتنوع مقاصد التصفيق حسب الغرض والموقف ونوعية المتكلم، أ
التصفيق مفردة من مفردات لغة "الجمهور، ولكن المراد هنا تصفيق الرضا والقبول، و

 قد ال يزيد عن رمز لكنه يكشف عن مستوى ،الجسد سواء أكان للفرد أو للمجموع
ل أو يبالغون في الخروج على الوعي وما إذا كان الناس يتصرفون في حدود المعقو

   ١".األصول

                                         
  .٤٧٠٢٥ التصفيق، إبراهيم عرفات، صحيفة األهرام المصرية، العدد ١
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ويستطيع الناقد الحكم على صدق المشاعر من خالل الجمل التي يصفق بعدها 
الجمهور ابتهاجا بما يقول المرسل مع تحديد أهمية تلك الجمل والعبارات المختارة 

ة التصفيق ممارسة ثقافية؛ لذلك تختلف طريق"وقراءة الخطاب ثقافيا واجتماعيا؛ ألن 
ومع ذلك . استخدامه ووظائفه وكيفية تأويله من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر

فقد أدى كون التصفيق شعيرةً تواصلية في كثير من أشكال التواصل الجماهيري في 
الوقت الراهن إلى تحوله في بعض األحيان إلى عرف مستقر، ال يختلف مداه الزمني 

لوحظ عدد ) التسجيل(، ومن خالل تقنية الفيديو١"ىأو مواقع حدوثه من ثقافة إلى أخر
من المواضع التي صفق فيها الجمهور لخطاب شيخ األزهر نلقي الضوء على هذه 

  :المواضع مع بيان دورها في الخطاب، وما فيها من استثارة وقبول عند متلقي الخطاب
 التي ففي الموضع األول بعد أن ذكر المآسي التي يتعرض لها البشر والكوارث

يراها الناس كل وقت وحين مع انتشار القنوات الفضائية، والشبكات العنكبوتية 
العمالقة، ومواقع التواصل االجتماعي المتنوعة األغراض، يحاول العقالء أن يجدوا 

اللَّهمّ إلَّا سببا يبدو معقولًا ومقبولًا، وهو (: مبررا مقنعا لتلك الكوارث والمآسي، فيقول
 السالح وتَسويقُه، وضمان تشغيل مصانع الموت، واإلثراء الفَاِحش من صفقاٍت ِتجارةُ

، وطريقة عرض الفكرة هنا من حيث التشويق )مريبٍة، تسبقها قَراراتٌ دوليّةٌ طائشة
واإلطالة في الترغيب وجذب انتباه السامع عبر طرح األسئلة، ومحاولة إشراكه في 

المآسي، وبعد طول عرض لمقدمات األمر وما يعانيه الناس التفكير في هذه الكوارث و
من ويالت الحروب والهجرة غير الشرعية التي تودي بهم وتلقي بهم على شواطئ 
البحار غرقا وجثثا، يفاجأ الجميع بأن ما يحدث من هذه األفاعيل بسبب تجارة السالح 

  .الرائجة ذات المكاسب السريعة
 توقع السبب، لكن السبب بعيد كل البعد عن الذكر وبالغة المتلقي هنا تتجلى في

واإلشارة إليه محظورة؛ ألن القائمين على مثل هذه التجارة أشد فتكا وبطشا لمن يلوح 
برفضها ويحشد الحشود للوقوف في وجهها؛ لذا كان تلقي الجمهور للسبب، يتنوع 

بعض اآلخر حسب مستوى االهتمام بالقضية، فبعضهم فوجئ بالسبب واستحسنه، وال
قرأ السبب وتوقعه، فلما ذكر السبب كان كالمنتبه اليقظ للحوادث من حوله؛ لذا بادر 

  . الجميع بالتصفيق قبوال لهذا السبب
                                         

  .م٢٠٠٩عماد عبد اللطيف، مجلة العربي، سبتمبر .  التصفيق صوت سحري في عالم البشر، د١
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وأما الموضع الثاني فقد جاء عندما أراد أن يبرئ اإلسالم من تهمة العنف 
لحضارات، ناسبا واإلرهاب حيث عدد كثيرا من االنتهاكات التي فعلها أتباع األديان وا

هذه االنحرافات إلى فئات قليلة فهمت مناهج األديان فهما خاطئا وكذلك منطق 
وليست اليهودية دين إرهاب بسبِب توظيف تعاليم (: الحضارات، ولما وصل إلى قوله

فى احتالِل أراٍض، راح ضِحيّته الماليين  توظيفها -وحاشاه– )عليه السالم(موسى 
، فضجت القاعة )من شَعِب فلسطين المغلُوب على أمِرهمن أصحاب الحقُوق 

بالتصفيق؛ ألن قضية فلسطين قضية شعوب عربية وإسالمية في المقام األول، وذات 
اهتمام عند المسيحيين من المشارقة لوجود مقدسات الدين المسيحي هناك وهي تحت 

ية المسلمين سيطرة اليهود، وكذلك رفض رجال الدين من الجانبين ومن خلفهم بق
والمسيحيين لما يتعرض له الفلسطينيون من مآس وحروب والجميع يعرف أنها أرضهم 

المغلُوب على (فيتعاطفون معهم، كما أنه استخدم مصطلحا دارجا عند المصريين وهو 
  .، ويقال هذا عندما يصبح صاحب الحق غير قادر نهائيا على مواجهة الظلم)أمِره

ة التقريظ التي قالها شيخ األزهر في الخطاب متوجها بعد كلم: الموضع الثالث
بها إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وآباء الكنائس الغربية والشرقية وقدم الغربية على 
الشرقية لوجود البابا ومن تبعه من أساقفة الكنائس في الغرب، وهم ضيوف عند آباء 

 - حضرة البابا- وإنَّا لنقدر لكم : (قريظهالكنائس الشرقية فقدمهم للعناية بهم، يقول في ت
تصريحاِتكُم المنصفَةَ، التى تدفع عن اإلسالم والمسلمين تُهمةَ العنف واإلرهاب، وقد 
لمسنا فيكم وفى هذه الكوكبة من آباء الكنائس الغربية والشرقية، ِحرصا على احتراِم 

شكر البابا : األول: تقريظ لسببين، فصفق الحضور لهذا ال...)العقائد واألديان ورموزها
وآباء الكنائس على هذه المودة والعدل واإلنصاف للدين اإلسالمي خاصة من المسلمين، 

شكر شيخ األزهر على هذا التقريظ من جانب آباء الكنائس وجمهور : والثاني
المسيحيين، فحدث التوافق من جانب المتلقين مع اختالف األيديولوجيات والثقافة 

سباب والدواعي، وهناك مواضع أخرى للتصفيق كالتصفيق في بداية الخطاب وفي واأل
  .آخره وتلك عادات طبيعية في مثل هذه الخطابات
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  :وفي النهاية يستخلص البحث عددا من النتائج بعد قراءة هذا الخطاب
  جمع الخطاب بين العقيدة والفلسفة؛ العقيدة في الدفاع عن اإلسالم ضد تهمة

والفلسفة في ذكر مناهج الفلسفة المختلفة، التي أثبتت فشلها في حل اإلرهاب، 
  .مشكالت اإلنسان

  حضور الخلفية الثقافية لشيخ األزهر في الخطاب عبر استخدامه لمصطلحات
الفلسفات المعاصر والحداثة وما بعد الحداثة، وهو مجال اهتمامه وتخصصه 

  .وتعمقه
 ت التي يمر بها العالم من قتل وتشريد مالءمة الخطاب لظروف إنتاجه مع األزما

 .وكوارث
  ،تبين سيمياء اإلشاريات توجه الخطاب وحدوده، والعالقات بين المتكلم والسامع

  .ودالالت أسماء األماكن واألشخاص
  الترابط والتماسك بين البدء والختام، ففي البداية عرض للكوارث، وفي النهاية

  .مينتقديم حلول لرفع المعاناة عن المظلو
  دوران مفردات الخطاب حول مصطلحات العصر الحديث، ومصطلحات

األديان، والسالم، والنظريات الحديثة في تشكيلة خطابية لم تخرج عن هذه 
  .المفردات؛ مما كان له األثر األكبر في حسن التوصيل والتوصيف للقضية

  العالم مهاجمة النظريات والفلسفات التي نصبت من نفسها مناهج لحل مشكالت
بعيدا عن األديان، في الوقت الذي فشلت هي نفسها في حل مشكالتها الداخلية؛ 

 .بانقسامات أعضائها وتكوين أكثر من مدرسة من رحم المدرسة األم
  ،توظيف آليات بالغية وأسلوبية مناسبة لغرض الخطاب؛ كالتكرار، واالستفهام

  ،واالستعارة، ومراعاة النظير
 طاب، فجاء في صورة تكرار الكلمة أكثر من مرة، أو سيطر التكرار على الخ

المترادفات أو الجمل مما كان له أثره في تقرير الواقع، وكان للتركيز على 
  .مفردات وتراكيب وتكثيفها دور في عملية التأثير والمحاجة

  سكت الخطاب عن التفصيالت التي ال طائل من ورائها، بل ربما تبعث على
لقضية، كما سكت عن قضايا الخالف؛ ألن الخطاب يحاول تشتيت االنتباه عن ا

  .أن يجمع السامعين على نشر ثقافة السالم
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  أدى فن مراعاة النظير دورا في جمع المنابع المتقاربة ذات الصلة لتأكيدها في
الذهن وإثارة المتلقي بكثرة ورودها، وكذلك حتى يستوعب جميع الحضور مع 

 .اختالف ثقافاتهم
  واالستشهاد بالنصوص واإلحالة إلى التاريخ لتأصيل القضية، جاء التناص

واإلقناع بالبرهنة والدليل، وما جاء من نصوص قرآنية كان لغرض نفي تهمة 
العنف واإلرهاب، فاإلسالم يدعو إلى تكريم اإلنسان، والتعارف مع اآلخر 

 .والتقارب معه إلعمار الكون
 كذلك القياس والسلم الحجاجي في وظف الخطاب الروابط والعوامل الحجاجية، و

العملية اإلقناعية توظيفا دقيقا للوصول إلى النتائج المرجوة، وهي أدوات 
  . أظهرت حجاجية خطاب شيخ األزهر

  ،التصفيق ممارسة وحرية للمتلقي يوظفها كيف يشاء، ويرجع صدقها وكذبها إليه
بالغته في الخطاب، فهو وحده الذي يحدد قيمتها وفاعليتها، وهي آلية من آليات 

وبعرض مواضع التصفيق مع بيان الدوافع بدا حسن استغالل المتلقي لهذه 
الخصيصة واألداة، وبدا وعيه من خالل القضايا التي تم التصفيق فيها عبر تقنية 

  . الفيديو
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  ملحق
  م٢٠١٧ إبريل ١٢نص خطاب شيخ األزهر في المؤتمر العالمي للسالم 

  الرحيمبسم اهللا الرحمن 
  الفاتيكان-فرانسيس بابا/ الضيف الكبير األخ العزيز حضــرة البابا

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته:  السادة الحضور الكريم
  وتِحيّةً خالصةً ِمن األزهِر الشَّريف ومن مجلِس حكَماء المسلمين لحضراِتكم، 

تاريخيِّة لمصر ولألزهر الشريف، هذه ممزوجةً بالشُّكر الستجابتكم الكَريمة وزيارِتكم ال
الزيارة التى تَِجيء في وقِتها تلبيةً لنداء األزهر وللمشاركِة في مؤتمِرِه العالمى 
للسالِم، هذَا السالم الضائع الذى تبحث عنه شعوب وبالد وبؤساء ومرضى، وهائمون 

ٍن أخرى نائيٍة ال يدرون على وجوههم فى الصحراء، وفارون من أوطانهم إلى أوطا
أيبلُغُونها أم يحوُل بينها وبينهم الموتُ والهالك والغَرقُ واألشالء والجثَثُ الملقَاةُ على 

إنّ التَّاريخَ : شواطئ الِبحار، فى مأساٍة إنسانيٍّة باِلغة الحزِن، ال نَعدو الحِقيقةَ لَو قُلنَا
  .بُللَم يعِرف لها مثيلًا ِمن قَ

واليزاُل العقَالء وأصحاب الضّمائر اليِقظَة يبحثون عن سبٍب مقِنع وراء هذه 
المآسى التى كُِتب علَينا أن ندفع ثمنَها الفاِدح من أرواِحنا ودماِئنَا، فال يظفرون ِبسبٍب 

ليتامى واحٍد منطقى، يبرر هذه الكوارثَ التى أناخت مطاياها بساحاِت الفُقَراء وا
واألرامل والمسنِّين، اللَّهمّ إلَّا سببا يبدو معقولًا ومقبولًا، وهو ِتجارةُ السالح 
وتَسويقُه، وضمان تشغيل مصانع الموت، واإلثراء الفَاِحش من صفقاٍت مريبٍة، 

  .تسبقها قَراراتٌ دوليّةٌ طائشة
الحادّة فى القرِن الواحِد والِعشرين، وِمما يثير اإلحباطَ أن تَحدثَ هذه األزمة 

قرِن التحضر والرقى وحقُوق اإلنسان، والتقدِم العلمى والتِّقنى الهائل، وفي عصِر 
مؤسّسات السّالم ومجالِس األمِن، وتجريِم استخدام القُوّة، والتَّهديد بها فى العالقات 

الفلسفات اإلنسانيّة، والتبشير بالمساواِة الدوليّة، بل عصِر المذاِهب االجتماعيِة و
المطْلَقة ومجتمع الطَّبقة الواحدة، والحداثَة الالدينيّة، وما بعد الحداثة، إلى آخِر هذه 

  . المنجزات االجتماعيّة والفلسفيّة التى يتيه بها عصرنا الحديث
لسّالم العالمى اآلن وسط كيف أصبح ا: والسؤاُل المحورى فى هذه المفارقة هو

كل هذه اإلنجازات هو الفردوس المفقُود؟ وكيفَ شَِهد عصر حقُوق اإلنسان من 
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األعمال الهمِجيّة ما لم يشْهده عصر ِمن قَبُل؟ واإلجابة التى أعتقد أنّ حضراِتكم 
ها الخُلقيّة توافقُونَِنى عليها هى تجاهُل الحضارِة الحديثة لألديان اإللهيّة، وقيِم

: الرّاِسخة التى ال تتبدّل بتبدل المصالح واألغراض، والنَّزوات والشَّهوات، وأوّلُها
قيمة اُألخوّة والتَّعارف والتَّراحم بين الناس، وتذكيرهم الدائم بأنّ الخَلْقَ كلّهم ِعياُل 

تحوّل العالَم إلى غابٍة من اهللا، وأنّ أحبّهم إلى اهللا أنفعهم ِلعياِله، وذلك حتى ال ي
  . الوحوِش الضّارية يعيش بعضها على لحوم البعٍض

وال حلَّ فيما يؤكِّد عقالء المفَـكِّرين فى الغَرِب والشَّرِق إلَّا فى إعادِة الوعى 
برساالِت السّماء، وإخضاع الِخطاب الحداثى المنحِرف لِقراءٍة نقديٍّة عميقة تنتشل 

 اإلنسانى مما أصابه من فقر الفلسفة التجريبية وخوائها، وجموِح العقِل الفردى العقل
وفى اعِتقَادى أنّ األرض اآلن أصبحت ممهّدة ألن . المستبد وهيمنَِتِه على حياة األفراد
سان وقيمة العدِل والمساواِة، واحِتراِم اإلن» السّلَام«تأخذ األديان دورها فى إبراِز قيمة 

 تلوه المسلمون صباحا كان دينُه ولَونُه وِعرقُه ولغتُه، وفى القُرآن الكريم الذى يأي
ولَقَد كَرمنَا بِنى آدم وحملْنَاهم ِفى الْبر والْبحِر ورزقْنَاهم من ﴿: مساء نقرأ قوله تعالى

ملَى كَِثيٍر مع ملْنَاهفَضاِت وبخَلَقْنَا تَفِْضيالًالطَّي كما نقرأ فى ]٧٠:اإلســراء  [﴾ن ،
 يا َأيّها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وُأنْثَى ﴿: باب التعارف والتراحم قوله تعالى

  .﴾وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا
ديان ِممّا عِلقَ بها من فهوٍم  ولكن قبَل ذلك يلزمنا العمل على تنِقية صورة األ

مغلوطٍة، وتطبيقاٍت مغشوشٍة وتديٍن كاذٍب يؤجج الصراع ويبث الكراهية ويبعث على 
وألَّا نُحاِكم األديان بجرائِم ِقلٍَّة عابثٍة من المؤمنين بهذا الدين أو ذاك، فلَيس .. العنف

ن به سارعوا الختطاف بعض اإلسالم دين إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمني
نصوصه وأولوها تأويلًا فاسدا، ثم راحوا يسفكون بها الدماء ويقتلون األبرياء 

ولَيست المسيحيّة .. ويروعون اآلمنين، ويجدون من يمدهم بالمال والسالح والتدريب
دين إرهاٍب بسبب أن طائفة من المؤمنين بها حملوا الصليب وراحوا يحصدون 

 يفرقون فيها بين رجل وامرأة وطفل ومقاتل وأسير، وليست اليهودية دين األرواح ال
 توظيفها فى احتالِل -وحاشاه– )عليه السالم(إرهاب بسبِب توظيف تعاليم موسى 

أراٍض، راح ضِحيّته الماليين من أصحاب الحقُوق من شَعِب فلسطين المغلُوب على 
ّارة األوروبيت الحضسلعتَا فى أمِره، بل لَية حضارةَ إرهاب بسبِب حربين عالَميتَين اند
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ا أكثر من سبعين مليونًا من القتلى، وال الحضارة مقلِب أوروبا وراح ضِحيّته
األمريكية حضارة إرهاب بسبب ما اقترفته قنابلها من تدمير البشَر والحجر فى 

ن منطق الحضارات هيروشيما ونجازاكى، هذه كلها انحرافات عن نهج األديان وع
 على اإلسالم اآلن–وهذا الباب من االتهام لــو فُــِتـح يسلَم - كما هو مفتوح فلَن

  . دين وال نظام وال حضارةٌ بل وال تاريخٌ من تُهمة العنف واإلرهاب
 تصريحاِتكُم المنصفَةَ، التى تدفع عن اإلسالم -حضرة البابا-وإنَّا لنقدر لكم 

همةَ العنف واإلرهاب، وقد لمسنا فيكم وفى هذه الكوكبة من آباء والمسلمين تُ
الكنائس الغربية والشرقية، ِحرصا على احتراِم العقائد واألديان ورموزها، والوقوف 

  . معا فى وجه من يسيء إليها، ومن يوظِّفها فى إشعال الصراع بين المؤمنين
 التعاون فى مجال الدّعوِة إلى ترسيخ هذَا، وال يزاُل األزهر يسعى من أجِل

فلسفة العيش المشتَرك وإحياء منهِج الحوار، واحِترام عقائد اآلخرين، والعمِل معا فى 
وكثير باألديان وهو كثير تفق عليه بين المؤمنينمجاِل الم ..  

ِفين والجاِئعين والخائفين واألسرى والمستضعا من أجِل الممع ععذَّبين فى فلْنَس
ولنعمْل معا على استنقاِذ كياِن اُألسرة ِممّا . األرِض دون فرٍز وال تصنيٍف وال تمييز

يتربّص بها من انفالِت األخالق، وانحرافاِت البحث الِعلمى، واستنقاِذ البيئة من الفَساِد 
صراع : ولنقف معا فى وجِه سياسات الهيمنة، ونظريات. والمفِْسِدين في األرض

الحضارات، ونهاية التاريخ، ودعوات اإللحاد، والعقلية الميكيافيليّة، والحداثة 
الالدينية، وفلسفاِت تأليِه اإلنساِن، وما ينشأ عن كلِّ ذلك من مآٍس وكوارثَ فى كل 

  .مكاٍن
وأن ،هذا اللِّقاء اركبحيم أن يّحمن الرّإلى اهللا الر ِتى أتوجهَل وفى ِختاِم كَِلمعجي 

منه خطوةً حقيقيةً نتعاون فيها جميعا على نَشِْر ثقافَة السّالم والتآخى والعيش 
  . المشتَرك بين الناس

ـَـيكُم ورحمـةُ اِهللا وبركَاتُه   شكرا لكم والسالم علـ
  
  
  



– 

  )٤٢٤٠(

 المصادر والمراجع
o زت، شركة أبو الهول  عيعل. االتجاهات الحديثة في علم األساليب وتحليل الخطاب، د

 . م١٩٩٦، ١للنشر، القاهرة، ط
o سيد الجميلي، دار الكتاب : اإلحكام في أصول األحكام، علي بن محمد اآلمدي، تحقيق

 .م١٩٨٦، بيروت، لبنان، ٢العربي، ط
o دار الكتاب عبد الهادي ظافر الشهري، لية، وية تداومقاربة لغ :استراتيجيات الخطاب

 .م٢٠٠٤، ١ط، لبنان، الجديد المتحدة
o  ان، األردن، ط٢٠٠١إشكالية التلقي والتأويل، سامح الرواشدة، أمانة عم.  
o الحسين دعب.  د:تحقيق،  بكر محمد بن سهل بن السراج البغداديوأب، ألصول في النحوا 

  .م١٩٨٨، ٣، ط بيروت، مؤسسة الرسالة،الفتلي
o  ،دار االختالف، الجزائر، البالغة وتحليل الخطاب، حسين خالفي، دار الفارابي، بيروت

  . م٢٠١١، ١ط
o دار صعب،فوزي عطوي: تحقيق الجاحظ، عثمان عمرو بن بحر وأب، البيان والتبيين ، 

  .م١٩٦٨ ، سنة١، طبيروت
o  ،تونس–الدار التونسية للنشر ، محمد الطاهر بن عاشور التونسيالتحرير والتنوير  ،

  . م١٩٨٤
o ١، الجزائر، طدار اآلفاق، يم صحراوي إبراه،تحليل الخطاب األدبي دراسة تطبيقية ،

  .م١٩٩٩
o م١٩٨٩ ،١، طبيروت، العربي المركز الثقافي  يقطين،، سعيدتحليل الخطاب الروائي.  
o  محمد مفتاح، دار التنوير، بيروت، )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري ،

 .م١٩٨٥ط
o ت.، الرياض، دفهمي النجار، دار الفضيلة. الحرب النفسية، أضواء إسالمية، د.  
o  حركات الشعر الحديث في سوريا من خالل أعالمه، أحمد بسام ساعي، دار المأمون

  .ت.للتراث، دمشق، د
o الدار  بيروت، سالم يفوت، المركز الثقافي العربي،:ل فوكو، ترجمةا ميش،حفريات المعرفة 

 .م١٩٨٧، ٢البيضاء ط 



 

 )٤٢٤١(

o عصام  :تحقيق، ن عبد اهللا الحموي بكر علي بوتقي الدين أب، خزانة األدب وغاية األرب
  .م١٩٨٧، ١، لبنان، ط بيروت،دار ومكتبة الهالل، شعيتو

o بيروت،عالم الكتب، محمد علي النجار :تحقيق،  الفتح عثمان بن جنيوأب، الخصائص  ،
  .ت.د
o دار الكتاب ، محمد التنجي .د :تحقيق، القاهر الجرجاني أبو بكر عبد، دالئل اإلعجاز

  .م١٩٩٥ ،١ط، بيروت، العربي
o عز الدين إسماعيل، دار . الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، د

 .ت.العودة، لبنان، بيروت، د
o  محمد علي الخولي، دار الفالح للنشر والتوزيع، األردن، . ، د)علم المعنى(علم الداللة

  .م٢٠٠١طبعة 
o  محمد .، د)دراسة الخطابة العربيةمدخل نظري وتطبيقي ل(في بالغة الخطاب اإلقناعي

  .م٢٠٠٢، ٢العمري، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، بيروت، ط
o ١محمد عبد المطلب، لونجمان، القاهرة، ط. قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، د ،

  .م١٩٩٥
o  ،هـ١٤٠٧ ، لبنان، ط بيروت،دار الكتاب العربيالكشاف، للزمخشري.  
o  ،ت.، د١، ط بيروت–دار صادر ،  بن مكرم بن منظور المصريمحمدلسان العرب.  
o  ،لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، المركز الثقافي العربي

 .م١٩٩١، ١بيروت، ط
o  محمود عكاشة، )دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال(لغة الخطاب السياسي ،

  .م٢٠٠٥، ١دار النشر للجامعات، القاهرة، ط
o دار الكتب الثقافية، فائز فارس :تحقيق، أبو الفتح عثمان بن جني، اللمع في العربية ،

  .م١٩٧٢  طالكويت،
o دار ، حسين سليم أسد:  تحقيقالتميمي، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى، مسند أبي يعلى

  .م١٩٨٤، ١، ط دمشق–المأمون للتراث 
o المكتبة العلمية ، مد بن محمد بن علي الفيوميأح،  في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير

  .ت.، د بيروتلبنان،



– 

  )٤٢٤٢(

o عبد السالم محمد : ، تحقيقأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة
 .م١٩٧٩ للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفكر، هارون

o بغداد، العراق، أحمد مطلوب، دار الشئون الثقافية العامة، . معجم النقد العربي القديم، د
  .م١٩٨٩، ١ط
o دغش .د: قيقتح، الشافعي المصري بن الملقن سراج الدين، الالمعين على تفهم األربعين 

  .م٢٠١٢، ١، ط الكويت،مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع، حولي، بن شبيب العجمي
o دار ،مازن المبارك .د :تحقيق، بن هشام األنصاري، امغني اللبيب عن كتب األعاريب 

  .م١٩٨٥، ٦، ط بيروت،فكرال
o  ،المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني

،  مكتبة نزار مصطفى الباز، مصطفى البازتحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار
 .ت.د
o  ألبي )يةالمطبوع خطأ بعنوان الفوائد المشوق، البن قيم الجوز(مقدمة تفسير ابن النقيب ،

  .ت.زكريا سعيد علي، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. د: عبد اهللا جمال الدين البلخي، تحقيق
o م٢٠٠٢ ، طبيروت -المغرب إفريقيا الشرق، مناهج النقد المعاصر، صالح فضل، دار.  
o  ،دار عالم الكتبتمام حسان، . ، ترجمة د بوجراندديروبرت النص والخطاب واإلجراء ،

  .م١٩٩٨ ،١القاهرة، ط
o أبو  علي بن عيسى، القرآنثالث رسائل في إعجاز  ضمن، النكت في إعجاز القرآن

  .م١٩٧٦، ٣، القاهرة، طار المعارف وآخرون، دمحمد خلف اهللا: ، تحقيقالحسن الرماني
o علي بو ملِحم، دار الكتب .د: ، تحقيقلنويري، شهاب الدين انهاية األرب في فنون األدب

 .م٢٠٠٤، ١العلمية، بيروت، ط
o عبد الحميد هنداوي: قيحق، تطيجالل الدين السيو، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،

  .ت.، القاهرة، دالمكتبة التوفيقية
  دوريات ومجالت ومواقع الكترونية

o  ٣، العدد٢٠االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، يحي أحمد، مجلة عالم الفكر، المجلد ،
  .م١٩٨٩سنة 



 

 )٤٢٤٣(

o عبد دعما. إطار مقترح لتحليل الخطاب التراثي، تطبيقا على خطب حادثة السقيفة، د 
اللطيف، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري تزي 

  .م٢٠١٣، عام ١٤الجزائر، العدد -وزو
o مجلة العربي، الكويت، عماد عبد اللطيف. ، دالتصفيق صوت سحري في عالم البشر ،

 .م٢٠٠٩سبتمبر 
o ،من  ٢٢، ١٤٠السنة ، ٤٧٠٢٥ العدد التصفيق، إبراهيم عرفات، صحيفة األهرام المصرية

  .م ٢٠١٥سبتمبر  ٦ ،هــ١٤٣٦ذي القعدة 
o سيرة ذاتية ،أحمد محمد أحمد الطيب/ شيخ األزهر، فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور 

  http://www.azhar.eg/m-alazhar/sheikh-alazhar .في بوابة األزهر
o  ،من تحليل الخطاب إلى التحليل النقدي للخطاب، محمد لطفي الزليطني، مجلة الخطاب

، ١٧ الجزائر، العدد -منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري تزي وزو 
  .م٢٠١٤عام 

  
  

    



– 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : المقدمة

الحمد هللا بارئ النسم، أحمده جل وعال على إسدائه وافر النعم، وأصلي وأسلم على   
سيد العرب والعجم من شرف اهللا أمته فجعلها أفضل األمم، وأباح لها الطيبات ما زكى 

  . وكرم
  : أما بعد 
  . سلم بالهدى ودين الحقفقد بعث اهللا نبيه محمدا صلى اهللا عليه و  
  . بعثه جل وعال بالشريعة الكاملة الخالدة التي تلبي مصالح البشر وتفي بحاجتهم 
ولعل من طبيعة النفس البشرية وفطرتها التي جبلت عليها محبتها للزينة والطيب من   

  . المأكل والمشرب والملبس
المرأة الميل إلى الزينة، وقد ركَّب اهللا العليم بأسرار الخلق وخفايا نفوسهم في   

والحرص عليها ولو كان ذلك على حساب التلذذ بالمأكل والمشرب، حرصا منها على 
الوفاء بحق الزوج والظهور بمظهر الغاية في الجمال والرقة له، وصدق اهللا العظيم 

قَنَاِطيِر الْمقَنْطَرِة ِمن زين ِللنَّاِس حب الشَّهواِت ِمن النِّساِء والْبِنين والْ{: حيث يقول
 هِعنْد اللَّها ونْياِة الديالْح تَاعم ِث ذَِلكرالْحاِم واَألنْعِة وموسِل الْمالْخَيِة والِْفضِب والذَّه

  . )١(}حسن الْمآِب
  . )٢(}اِم غَير مِبيٍنَأومن ينَشَُّأ ِفي الِْحلْيِة وهو ِفي الِْخص{: ويقول جل وعال 

  

                                         
 . ١٤آية : سورة آل عمران) ١(

  . ١٨آية : سورة الزخرف) ٢(

 
 
  اذ الشريعة اإلسالمية المساعدتأس

   جامعة أسوان-  كلية دار العلوم 
  



– 
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الدنْيا متَاع «: وصدق الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم القائل في سنته الغراء
  . )١(»وخَير متَاِع الدنْيا الْمرَأةُ الصاِلحةُ

ولعل الحلي من الذهب والفضة أكثر ما تتزين به المرأة وتتجمل به لزوجها، ولذا  
نافس في جمعه، والحرص عليه مهما غال ثمنه، وعز مناله، وما دام أصبحت النساء تت

اهللا جلَّ وعال أباح لهن لباس الذهب والفضة، ألنه من حاجاتهن الضرورية فهل تجب 
  فيه الزكاة أم ال؟ 

هذا ما سيجيب عليه هذا البحث بمشيئة اهللا تعالى، والذي حرصت فيه على 
، وتدعيم ما رأيته في نظري راجحا، وإني ألتمس سهولة العبارة وعرض األقوال بأمانة

من كل أخ اطلع عليه أن يمدني بما يراه من زلة قلم، وما أكثرها ألننا بني البشر جبلنا 
  . على النقص والخطأ، ولكن هذا جهدنا والتوفيق بيد اهللا هو حسبنا ونعم الوكيل

   وكتبه الفقير إلى عفو ربه
  محمد أبو الشيخ
  : ثمنهجي في البح

 . جمعت المادة العلمية من أمهات كتب الفقه والحديث والتفسير-
 اقتصرت على المذاهب الفقهية األربعة باإلضافة إلى آراء ابن حزم -  

  . الظاهري
كنت أعتمد في نقل رأي أي مذهب على كتب المذهب نفسها مع توثيق هذه -

  . المصادر وغيرها حسب التوثيق الحديث
المتفقة ثم ذكرت األقوال األخرى وناقشت جميع األقوال جمعت بين األقوال -  

إن وجد وإال فما كان متوافقًا مع عرف الناس . وبعد التمعن رجحت ما رجحه الدليل
  .وعاداتهم
  .قمت بإيعاز اآليات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم-  
جد وإذا خرجت األحاديث النبوية وكنت أذكر حكم العلماء على الحديث إن و-

  . تكرر ذكر الحديث أشرت إلى موضعه السابق
 قمت بترجمة مختصرة ومفيدة لمن أظنه يحتاج إلى ترجمة ممن لم يشتهر من -

  .األعالم الذين ورد ذكرهم في البحث

                                         
 . ١٧٨ ص ٤أخرجه مسلم في ج ) ١(
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  : خطة البحث
  : تناولت موضوع زكاة الحلي من خالل تمهيد وستة مباحث، بيانها فيما يلي

تعرف على زكاة النقدين والذهب والفضة، وحكمها، فيشتمل على الأما التمهيد 
  .ومقدارها، ونصابها
  :  مطلبان، وفيهالحكمة من تحلي المرأة: المبحث األول
  .مشروعية تزين المرأة: المطلب األول
  .استحباب تزين المرأة لزوجها: المطلب الثاني
  : ، وفيه أربعة مطالبأنواع الحلي المباح للمرأة: المبحث الثاني

   .تحلي المرأة بالذهب والفضة: مطلب األولال
  .تحلي المرأة بغير الذهب والفضة: المطلب الثاني
  .مقدار الحلي المباح شرعا: المطلب الثالث
  .خروج المرأة بالحلي: المطلب الرابع

  : وفيه مطلبان، الحلي التي فيها صور وأشكال الكائنات الحية: الثالثالمبحث 
   .روح له ى شكل ما الالحلي عل: المطلب األول
  .له روح الحلي على شكل ما: المطلب الثاني
  : زكاة الحلي، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الرابع
  .زكاة حلي الذهب والفضة: المطلب األول
  .زكاة الحلي المعد لإليجار: المطلب الثاني
  .نصاب زكاة حلى الذهب والفضة: المطلب الثالث

  : وقفه، وفيه مطلبانتجارة الحلي و: المبحث الخامس
  .تجارة الحلي: المطلب األول
  .وقف الحلي: المطلب الثاني

  .الخاتمة
  



– 
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  التمهيد
  : زكاة النقدين

 البد لنا قبل الخوض في تفصيل الحكم في حكم الحلي وزكاته من وقفة قصيرة 
  . للحديث عن زكاة النقدين، ألن الحلي غالبا ما يتخذ للقنية لمعرفة قدر النصاب

هب والفضة من المعادن النفيسة التي امتازت على غيرها من المعادن فالذ
. بميزات كثيرة؛ لذا اتخذها اإلنسان عملة للتبادل التجاري خاصة في العصور السابقة

ونسلط بعض الضوء على العصر النبوي، ألنه عهد التشريع ومنه يمكن معرفة قدر 
ن تقديراتنا على أساسه مهما ومن ثم ستكو. النصاب منها والقدر الواجب إخراجه

  .تباعدت العصور
فهي فريضة .. }وآتوا الزكاة{:  أخذًا من قوله تعالى–فالزكاة فريضة دينية 

 حتى الحنفية الذين توسعوا في استعمال هذا األصل يرون أن المقادير -اليدخلها القياس
فإذا كان .  منهوقد فرع. ال يدخلها القياس ألن التقدير والتحديد من حق الشارع وحده

فال مجال لالجتهاد . القياس ال يدخل المقادير فكيف يغير مقدارا ثابتًا بالنص واإلجماع
فيما يتعلق بالنصاب وال القدر المخرج حسب تغير الزمان والمكان؛ إذ فتح هذا الباب 
يؤدى إلى التالعب حسب األهواء مما يفقد هذه الفريضة الروح السامية التي أرادها 

 .والزكاة عبادة فنعبد المولى كما أراد منا ال كما نريد. رعالشا
  : حكم زكاة النقدين

لِفضةَ ولَا ينِفقُونَها ِفي ٱلذَّهب وٱلَِّذين يكِنزون ٱو {: واجبة؛ لقول اهللا جل وعال
ما ِمن صاِحِب «: صلى اهللا عليه وسلم ؛ ولقول النبي)١(}للَِّه فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليمٱسِبيِل 

ذَهٍب ولَا ِفضٍة لَا يَؤدي ِمنْها حقَّها ِإلَّا ِإذَا كَان يوم الِْقيامِة صفِّحتْ لَه صفَاِئح ِمن نَاٍر، 
يدتْ لَه، فَُأحِمي علَيها في نَاِر جهنَّم، فَيكْوى ِبها جنْبه وجِبينُه وظَهره، كُلَّما بردتْ ُأِع
ِبيلُهى سراِد، فَيالِْعب نيى بقْضتَّى ينٍَة، حَألْفَ س ِسينخَم هارِمقْد م كَانوا ِإلَى : في يِإم

  . الحديث رواه مسلم .)٢(»الْجنَِّة وِإما ِإلَى النَّاِر
 حليا  إال إذا اتخذ منها)٣(وأجمع الفقهاء على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة

  .فإنهم مختلفون في إيجاب الزكاة فيه...معدا لالستعمال

                                         
  .٣٤: التوبة، اآلية  سورة-  ١
  . ١٣٨/ ١: افظ المنذري مختصر صحيح مسلم للح- ٢
  . ١٥٨/ ٢:  فتح القدير البن الهمام- ٣



 

 )٤٢٤٩(

  : مقدار زكاة النقدين
؛ ٪٢,٥= مقدار الزكاة الواجبة في الذَّهب والِفضة واألوراق المالية ربع العشر

ففي كل عشرين دينارا من الذهب يخرج نصف دينار زكاة، وما زاد فبحسابه قّل أو 
 الفضة يخرج خمسة دراهم زكاة، وما زاد فبحسابه؛ وفي كل مائتي درهم من .كثر

فَِإذَا كَانَتْ لَك ِماَئتَا ِدرهٍم، وحاَل علَيها الْحوُل، فَِفيها خَمسةُ دراِهم، «: لقول النبي
 ءشَي كلَيع سلَيِني-وعا، فَِإذَا كَ- يِدينَار ونِعشْر لَك كُونتَّى يِب حِفي الذَّه  لَك ان

اِب ذَِلكفَِبِحس ادا زفُ ِدينَاٍر، فَما ِنصُل، فَِفيهوا الْحهلَياَل عحا، وِدينَار ونرواه . »ِعشْر
 .أبو داود

  :  مقدار النصاب في النقدين والقدر الواجب إخراجه
والدليل عليه ما رواه أبو . أجمع الفقهاء على أن النصاب في الفضة مائتا درهم

ليس فيما أقل من : " عيد الخدري رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالس
خمسة أوسق صدقة، وال في أقل من خمسة من اإلبل الذود صدقة، وال في أقل من 

رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ . صدقة). ٢(من الورق). ١(خمس أواق
دري رضي اهللا عنه، أن النبي صلى وفي رواية مسلم عن أبي سعيد الخ ).٣(للبخاري 

ليس في حب وال تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق وال فيما «: اهللا عليه وسلم قال
  .»صدقة وال فيما دون خمس أواق صدقة )٤(دون خمس ذود

الحديث يبين . »وال في أقل من خمس أواق من الورق صدقة«: وجه الداللة
 ومنه ينبغي نفي الوجوب عن الفضة التي لم المقدار الذي تجب فيه الزكاة زكاة الفضة،

  . تبلغ هذا القدر

                                         
اسم للمضروب : واألوقية أربعون درهما باإلنفاق والمراد الدرهم اإلسالمي، والدرهم اإلسالمي، جمع أوقية :  أواق-  ١

باح المنير المص. سدس الدرهم: الدانق. ٨٠/ ١م: النهاية البن األثير. من الفضة، وهو معرب، وهو ستة دوانق
  .٣٥٥: الخراج والنظم المالية. ٤٩٥والدانق بالجرامات يساوي ). مادة دانق(

المصباح المنير وفي النهاية . ومنهم من يقول النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة. النقرة المضروبة:  الورق- ٢
  . ١٧٥/ ٥: النهاية البن األثير. الوِرق بكسر الراء الفضة

  . ٥٣-٥٢/ ٧:  النوويصحيح مسلم بشرح- ٣
مابين الثنتين إلى التسع وقيل ما بين الثالث إلى العشر،واللفظة مؤنثة وال واحد لها من لفظها : الذود من اإلبل- ٤

الذود من اإلناث دون الذكور والحديث عام فيها، ألن من ملك خمسة من اإلبل وجبت : وقال أبو عبيد. كالنعم
،هامش ٢/١٧١جـ: النهاية البن األثير.والمراد هنا خمس إبل من الذود. إناثًاعليه فيها الزكاة ذكور كانت أو 

  .١/١٣٦مختصر صحيح مسلم، جـ



– 

  )٤٢٥٠(

 واستدلوا أيضا بما رواه على رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
الحديث . »...فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم«: قال

  .)١(رواه أبو داود
.. ففي مائتي درهم تجب الزكاة..اب الفضةالحديث بيان لمقدار نص:  وجه الداللة

وهذا القدر . كما فيه بيان للقدر الذي يلزم إخراجه لمن ملك النصاب وهو خمس دراهم
  . متفق عليه كما تقدم

  : فللفقهاء في تقدير النصاب فيه مذهبان: وأما نصاب الذهب
 الذي وبه قال ابن حزم وذكر أنه. نصاب الذهب أربعون مثقالًا: المذهب األول

عن الحسن ....ذهب إليه الحسن البصري وكذا عطاء والزهري، وروى ابن حزم
وروي أيضا عن الزهري . قال ليس في أقل من أربعين دينارا شيء: البصري
ليس في الذهب صدقة : سمعت الزهري يقول: أن يوسف بن يزيد األيلي، قال..وعطاء

يها خمسة دراهم، ثم في كل شيء منها حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فإذا بلغ مائتين فف
يبلغ صرفه أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ففيها دينار، ثم ما زاد على 

  . ذلك من الذهب ففي صرف كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعين دينارا دينار
  وقد روى ابن حزم أولًا عن ابن جريح قال عطاء، وعمر بن دينار ال يكون في

مال زكاة حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار، ثم في 
كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم حتى يبلغ المال أربعين دينارا ففي كل أربعين 

  .دينار دينارا
يرى أن الزكاة فى العين واجبة إذا كان وزنه عشرين دينارا :  المذهب الثاني

ع عشره بمرور الحول وسواء ساوى مائتي درهم كيلًا أو لم يساو، وما ويجب فيه رب
زاد على العشرين دينارا مثقالًا فبحسابه، وما نقص من عشرين دينارا فال زكاة فيه 

وهو قول  .)٢(سواء كانت مائتي درهم أو أكثر، والمراعاة فيه وزنه نفسه من غير قيمته
بى حنيفة، فلقد أجمع العلماء على أن األوقية والشافعي وأكثر أصحاب أ: مالك والليث

أربعون درهما؛ فإذا ملك الحر مائتي درهم من فضة مضروبة، وهى الخمس أواق 
المنصوصة في الحديث حولًا كاملًا فقد وجبت عليه صدقتها،وذلك ربع عشرها خمسة 

قل وما زاد على المائتين من الورق فبحساب ذلك، في كل شيىء ربع عشره، . دراهم

                                         
  . ١٠٠/ ٢جـ:  سنن أبي داود- ١
  . ٢٤٧ ، ٢٤٦ / ٨جـ: ؛ التمهيد٣٦ / ٩جـ: االستذكار) ٢(



 

 )٤٢٥١(

وروى ذلك عن على وابن . هذا قول مالك والشافعي وأكثر أصحاب أبى حنيفة. أو كثر
  . عمر

  : أما زكاة الفوائد من الدنانير والدراهم
أن تضـم الفوائد من الدنانير والدراهم في الحول إلى :  فيرى اإلمام الليث

دون نصاب ، أو "ومن ملك عنده من أحدهما نصابا، ثم أصاب نصابا. النصاب منها
وهو قول . وهذا عنده بخالف الفوائد في الماشية. قبل الحول فإنه يزكى كلًا على حوله

  .لإلمام مالك
إنما يزكى ما :  وروى ابن وهب وعبد اهللا بن صالح، عن اإلمام الليث، قال

أضيف إلي المال من الماشية وأما الدراهم و الدنانير فإنه يستأنفها حولًا من يوم 
النصاب من اإلبل والبقر، والغنم، وليس النصاب : - رحمه اهللا تعالى-، وقال)١(استفادها

، والزكـاة في العين من الذهب واجبة إذا كـان وزنه عشرين )٢(فى الذهب والورق
دينارا، ويجب فيه ربع عشـره بمرور الحول، وسواء سـاوى مائتي درهـم كيلًا أو 

 مثقالًا فبحسابه، وما نقص عن عشرين دينارا لـم يساو ومـا زاد علي العشرين دينارا
فال زكـاة فيـه، سواء كانت مائتي درهم أو أكثـر، والمراعـاة فيه وزنه نفسـه من 

  . وهو قول مالك والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة. )٣(غير قيمته
 ثم ذكر ابن حزم بعد هذا بأن عطاء رجع عن القول بأن نصاب الذهب عشرون 

إلى القول بأن النصاب أربعون مثقالًا؛ فال زكاة في أقل من أربعين مثقالًا من .. مثقالًا
مسكوكة وحلية ونقارة : الذهب الصرف الذي ال يخالطه شيء بورق مكة سواء

وأتم في ملك المسلم الواحد عاما قمريا متصلًا ففيه . ومصوغة، فإذا بلغ أربعين مثقالًا
  . )٤(ربع عشره وهو مثقال

  : ذهب والفضة إلى اآلخرفي ضم ال
إذا ملك ذهبا وفضة، ولكن كل منهما ال يبلغ النصاب، فالراجح أنه ال زكاة عليه، 
فيزكى الذهب وحده، وكذلك الفضة، وال يضم أحدهما إلى اآلخر في إكمال النصاب؛ 

                                         
  .٤٨: ٩جـ: االستذكـار) ١(
   ١/٤٢٣جـ: ، مختصر اختالف العلماء٩/٤٨جـ: االستذكار) ٢(
  . ٦٩: ٩: االستذكار) ٣(
  .١٩٧/ ٤المحلى  )٤(



– 

  )٤٢٥٢(

ألنهما جنسان مختلفان، ولم يأت دليل بضم أحد النقدين إلى اآلخر ليكمل به النصاب، 
متفق عليه، ومن جمع بين الذهب . »لَيس ِفيما دون خَمِس َأواٍق صدقَةٌ«: ولقوله

 .والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة



 

 )٤٢٥٣(

  المبحث األول
  الحكمة من تحلي المرأة

  : في هذا المبحث مطلبان
  .مشروعية تزين المرأة: المطلب األول
  .ة لزوجهااستحباب تزين المرأ: المطلب الثاني

  المطلب األول
  مشروعية تزين المرأة

امتن اهللا سبحانه وتعالى على عباده بما أنزل إليهم من الزينة التي تحسن هيئاتهم، 
يا بِني آدم قَد َأنزلْنَا علَيكُم ِلباسا يواِري {: وتشعرهم بمتعة الحياة، فقال جل شأنه

على الذين حرموا : وقد أنكر اهللا تعالى. )١(}قْوى ذَِلك خَير سوءاِتكُم وِريشًا وِلباس التَّ
قُْل من حرم ِزينَةَ اللِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه والْطَّيباِت ِمن {: الزينة التي أحلها لعباده قائلًا

ا خَاِلصنْياِة الدينُواْ ِفي الْحآم ِق قُْل ِهي ِللَِّذينزِة الرامالِْقي مو٢(}ةً ي( .  
 وهنا يبين اهللا تعالى أن الزينة والطيبات امتن بها على عباده المؤمنين لينتفعوا 

) المؤمنين(بها، والمؤمنات يدخلن في ذلك، ألنه كما هو معلوم إذا ذكر اهللا تعالى لفظ 
  . فالمقصود به الرجال والنساء جميعا

منين ذكورا وإناثًا على حسن الهيئة وجمال وقد جاءت السنة النبوية تحض المؤ
  : ومن ذلك. الصورة

 . )٣(»من كان له شعر فليكرمه«: قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر المسلمين بإكرام : وجه االستدالل

ذلك ألن من شعورهم، لما في هذا من تحسين للشكل، وهذا األمر عام للنساء وللرجال و
  . ألفاظ العموم

  . )٤(»إن اهللا جميل يحب الجمال«: وقوله صلى اهللا عليه وسلم-
وهذا الحديث يبين أن اهللا يحب الجمال، ففيه توجيه للمسلمين والمسلمات لكي 

  . يهتموا بجمال مظهرهم
                                         

 . ٢٦:  سورة األعراف، اآلية-  ١
  .٣٢:  سورة األعراف، اآلية-  ٢
  . ٧٦/ ٤، )في إصالح الشعر( كتاب الترجل، باب – بيروت – دار الفكر – سليمان بن الشعث – سنن أبي داود -  ٣
  بيروت – دار الفكر – يحيى بن شرف –ي  صحيح مسلم بشرح النوو–انظر .  جزء من حديث رواه مسلم-  ٤

  . ٨٩/ ٢) تحريم الكبر(باب ) اإليمان(كتاب .  م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٢



– 

  )٤٢٥٤(

  المطلب الثاني
  استحباب تزين المرأة لزوجها

ادة والهناء ومنها الزينة الطيبة التي  خلق اهللا تعالى لإلنسان كل أسباب السع
يتجمل بها، والمرأة تحب الجمال، وتحب أن تحوز إعجاب زوجها، حتى يراها دائما 

  . في صورة تجذبه إليها، وتحببه فيها
 ومن الزينة المباحة، بل من أجمل الزينة الحلي الذي يشمل الذهب والفضة 

قُْل من {: وقد أباحها اهللا تعالى بقوله. والبالتين والجواهر والآللئ والياقوت وغيرها
والحلي من الزينة التي أخرجها اهللا سبحانه . }.. حرم ِزينَةَ اللِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه

  . وتعالى لعباده
جاج وما يستَِوي الْبحراِن هذَا عذْب فُراتٌ ساِئغٌ شَرابه وهذَا ِملْح ُأ{:  وقوله تعالى

والحلية المستخرجة هي . )١(}وِمن كُلٍّ تَْأكُلُون لَحما طَِريا وتَستَخِْرجون ِحلْيةً تَلْبسونَها 
  . )٢(اللؤلؤ والمرجان

 وقد بين الفقهاء غرض تحلي المرأة وهو ترغيب األزواج فيهن، ولكن ينبغي أن 
كلوا «: صلى اهللا عليه وسلمال تسرف المرأة في استخدام الحلي والزينة، لقوله 
  . )٣(»واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف وال مخيلة

                                         
  . ١٢:  سورة فاطر، اآلية-  ١
 – القاهرة – دار الكاتب العربي للطباعة والنشر – محمد بن أحمد األنصاري – القرطبي – الجامع ألحكام القرآن - ٢

  . ٨٦/ ١٠: م١٩٦٧هـ ١٣٨٧
 



 

 )٤٢٥٥(

  المبحث الثاني
  أنواع الحلي المباح للمرأة

  : ثالث مسائلوفيه ، تحلي المرأة بالذهب والفضة: المطلب األول
  .حكم لبس المرأة للذهب والفضة: األولى
  .ةلبس المرأة المنسوج بالذهب والفض: الثانية
  .لبس الدنانير الذهبية والدراهم الفضية: الثالثة

  : وفيه مسألتان، تحلي المرأة بغير الذهب والفضة: المطلب الثاني
  . تحلي المرأة باللؤلؤ والجوهر والياقوت وغيرها من األحجار الكريمة: األولى
  .تحلي المرأة بالحديد والنحاس والرصاص: الثانية

  .ي المباح شرعامقدار الحل: المطلب الثالث 
 المطلب األول

  تحلى المرأة بالذهب والفضة
  : ثالث مسائلوفيه 
  : حكم لبس المرأة للذهب والفضة: األولى

 ذهب جمهور الفقهاء القدماء والمحدثون إلى القول بإباحة تزين المرأة بالحلي 
ضة مهما كان نوعه في حدود المشروع بال إسراف وال مباهاة، سواء من الذهب أو الف

أو غيرهما من اللؤلؤ والياقوت والزمرد واأللماس ونحوها، وال فرق في الذهب بين 
المحلَّق كالسوار والخاتم، وغير المحلَّق كالقالدة والطوق والعقد، والخلخال، وغيره 
وكل ما يعتدن لبسه وال خالف في شيء من هذا بل أن بعضهم نقل اإلجماع على 

  : ة من الكتاب والسنة؛ لعموم األدلة الشرعي)١(ذلك
  .)٢(}َأومن ينَشَُّأ ِفي الِْحلْيِة وهو ِفي الِْخصاِم غَير مِبيٍن{: أما الكتاب؛ فقوله تعالى

                                         
) كتاب اللباس( بيروت – دار الفكر – أحمد بن علي العسقالني – ابن حجر – فتح الباري بشرح صحيح البخاري -  ١

سنن النسائي بشرح . مرجع سابق. ١٤/٣٣: ، صحيح مسلم بشرح النووي٣١٧/ ١٠) خواتيم الذهب(باب 
 كتاب الزينة، باب –  الطبعة األولى– م ١٩٣٠ -  هـ١٣٤٨ بيروت – دار الفكر – جالل الدين –السيوطي 

  . ١٥٧ـ ٨: الكراهية للنساء في إظهار الحلي
  .١٨:  سورة الزخرف، اآلية-  ٢



– 

  )٤٢٥٦(

: رخص للنساء في الذهب والحرير وقرأ:  في تفسير هذه اآلية)١(قال مجاهد
راِم غَيِفي الِْخص وهِة ونَشَُّأ ِفي الِْحلْيي نمِبيٍن﴾﴿َأو٣(المرأة: ، يعني)٢(  م( .  

 )٤(وقد خالف بعض العلماء المحدثين هذا الرأي، وقالوا بتحريم الذهب المحلق
  . على النساء

أحل الذهب والحرير إلناث أمتي وحرم «: واستدلوا بقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ). ٥(لذا عده بعض العلماء من المتواتر . ولهذا الحديث طرق كثيرة. »على ذكورها

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إباحة الذهب للنساء واللفظ : وجه االستدالل
  .هنا عام يشمل كل أشكال الذهب وصوره محلقة أو غير محلقة

شهدت العيد مع النبي صلى اهللا عليه :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال-
 والخواتيم )٦( يلقين الفتخوسلم، فصلى قبل الخطبة فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن

  ).٧(في ثوب بالل 
في هذا الحديث داللة على أن النساء كن يلبسن الذهب المحلق : وجه االستدالل

  .كالخاتم ولم ينكر عليهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك فدل ذلك على جوازه

                                         
  مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي األسود، اإلمام، شيخ القراء والمفسرين، مولى السائب بن أبي السائب-  ١

: مائة، وقيل: ف في سنة وفاته قيلمولى عبد اهللا بن السائب، بلغ ثالثا وثمانين سنة، اختل: ويقال. المخزومي
  .٤٥٦- ٤/٤٤٩مائة وأربع، سير أعالم النبالء للذهبي : واثنان، وقيل مائة

  .١٨:  سورة الزخرف، اآلية-  ٢
  .٣٩ زينة المرأة المسلمة لعبد اهللا الفوزان ص -  ٣
  . وغيرهاالذهب الذي صيغ على شكل حلقة كالخاتم واألسورة والطوق والقالدة :  وقصدوا بالمحلق-  ٤
وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس :  أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي موسى، ثم قال-  ٥

وحذيفة وأم هاني وعبد اهللا بن عمر وعمران بن الحصين، وعبد اهللا بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر 
 وزاد أبو الفيض الكتاني عن زيد عن أرقم .مرجع سابق. ١٣٢/ ٣ –انظر سنن الترمذي . وواثلة بن األسقع

 - ١٤٠٠ بيروت – دار الكتب –انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر . وابن عباس والبراء ابن عازب
  . ٢٩٨ صـ – م ١٩٨٠

تاج (جمع فتخة وهي الخاتم الكبير يكون في اليد والرجل بفص أو بغير فص، وقيل هي الخاتم أيا كان :  الفتخ- ٦
  . مرجع سابق– ٢٩٥/ ٤:  الزبيدي–س العرو

  . مرجع سابق. ٤٠٥ / ١٠، )الخاتم للنساء(باب ) اللباس( صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب -  ٧



 

 )٤٢٥٧(

ة من قدمت على النبي صلى اهللا عليه وسلم حلي: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
فأخذه النبي صلى : ، قالت)١(عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي

) ٢(اهللا عليه وسلم بعود معرضا عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص

  . )٣(»تحلي بهذا يا بنية«: بنت ابنته زينب، فقال
قال : هب المحلق بما يلياستدل بحرمة الذ: أدلة القائلين بحرمة الذهب المحلق

يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن أبي هريرة : وجه االستدالل. )٤(ليس من امرأة تلبس ذهبا تظهره إال عنيت به

أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءته امرأة عليها : رضي اهللا عنه
ما ترى في : سواران من نار، فقالت:  من ذهب، فقال صلى اهللا عليه وسلمسواران

قرطان : قال. فما ترى في قرطين من ذهب: قالت. طوق من نار: طوق من ذهب قال
يا رسول اهللا إن إحدانا إذا لم : وكان عليها سوار من ذهب فرمت به ثم قالت. من نار

داكن تضع قرطين من فضة ثم ما يمنع إح: ، قال)٥(تزين لزوجها صلفت عنده 
  ).٦" (تصفرهما بزعفران 

                                         
مرجع – ٦٦/ ٦ – ابن منظور –لسان العرب (بالفتح والكسر المركب فيه وجمعه أفص أو فصوص :  فص الخاتم-  ١

 محمد - المبارك فوري–تحفة األحوذي (ة أو على لون أهل الحبشة والمقصود بالحبشي من بالد الحبش. سابق
  .٣٤١/ ٥ – م ١٩٩٠ – بيروت – دار الكتب العلمية –بن عبد الرحمن 

 أمامة بنت أبي العاص بنت بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، تزوج بها علي بن أبي طالب في خالفة عمر، -  ٢
عاشت بعده حتى تزوج بها المغيرة بن نوفل، فتوفيت عنده بعد أن ولدت بقيت عنده مدة وجاءه األوالد منها، و

 – محمد بن أحمد – الذهبي –سير أعالم النبالء (ماتت في دولة معاوية ولم ترو شيًئا . له يحيى بن المغيرة
  . ٣٣٥/ ١:  م الطبعة السابعة١٩٩٠ -هـ١٤١٠ –مؤسسة الرسالة 

سياق أخبار تدل على : ( كتاب الزكاة، باب– بيروت – دار الفكر –الحسين  أحمد بن – البيهقي – السنن الكبرى - ٣
 ٩٢/ ٤ - )ما جاء في الذهب للنساء(باب ) الخاتم(سنن أبي داود، كتاب . ١٤٢/ ٤ –) جواز التحلي بالذهب

  . مرجع سابق
 – ١٥٧/ ٨) ر الحليالكراهية للنساء ف ي إظها(باب ) الزينة( رواه النسائي انظر سننه بشرح السيوطي كتاب - ٤

.  مرجع سابق- ٩٣/ ٤)ما جاء في الذهب للنساء(باب ) الخاتم(رواه أبو داود في سننه كتاب . مرجع سابق
 – بيروت – دار المعرفة – عبد الرحمن بن علي – ابن الدبيع الشيباني –تيسير الوصول إلى جامع األصول 

 . ١٤٣/ ٢ –) الحلي(باب ) الزينة( كتاب –م ١٩٧٧- هـ ١٣٩٧

  ).  مرجع سابق– ١٩٦/ ٩ – ابن منظور –لسان العرب (أي لم تحظ عند زوجها :  صلفت عنده-  ٥
والحديث رواه )  مرجع سابق– ٣٢٤/ ٤ – ابن منظور –لسان العرب (صبغ معروف وهو من الطيب :  الزعفران-  ٦

) منع النساء من التحلي بالذهب(باب ) اللباس والزينة(انظر شرحه القتح الرباني كتاب . اإلمام أحمد في مسنده
=  سنن. ٢٦٠ - ٢٥٩/ ١٧:  القاهرة-يث  دار الحد– أحمد بن عبد الرحمن البنا –والكتاب للساعاتي 



– 

  )٤٢٥٨(

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين للمرأة أن السوار : وجه االستدالل
 إن كانت من ذهب فهي ستعرض من – وهذه كلها من الذهب المحلق -والطوق والقرط

تصبح تلبسها للنار ثم أرشدها إلى اتخاذ هذه الحلية من قضة وتصفيرها بزعفران ف
  . كالذهب

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى عليها : عن عائشة رضي اهللا عنها
أال أخبرك بما هو أحسن : " ذهب فقال لها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(مسكتي

، ثم صفرتهما بزعفران كانتا )٢(من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق
  ). ٣(حسنتين 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلب من السيدة عائشة نزع إن ر: وجه االستدالل
فلو كان سوار الذهب مباحا لما طلب . السوارين من يدها واستبدالهما بسواري فضة

  . منها نزعه
 )٤(جعلت شعائر من ذهب: عن أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم قالت -

أال تنظر إلى : ا، فقالتفي رقبتها فدخل النبي صلى اهللا عليه وسلم، فأعرض عنه
) يعني الراوي(فقطعتها فأقبل على بوجهه، قال : عن زينتك أعرض قالت: زينتها، فقال

من ورق ثم جعلته ) ٥(ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا : زعموا أنه قال
 ). ٦(بزعفران

                                                                                                     
.  مرجع سابق– ١٥٩/ ٨) الكراهية للنساء في إظهار الحلي( كتاب الزينة، باب –النسائي بشرح السيوطي =

 – علي بن أحمد – ابن حزم –المحلى (بو زيد وهو مجهول وقد علق ابن حزم على هذا الحديث بأن في سنده أ
 . ٨٣-٨٢/ ٧ –دار الفكر بيروت 

  .  مرجع سابق– ٤٧٨/ ١٠:  ابن منظور–لسان العرب : السوار:  المسكة-  ١
  .  مرجع سابق–٤٧٦/ ١٣:  الزبيدي–تاج العروس (الفضة كانت مضروبة كدراهم أو ال :  الورق-  ٢
 – ١٥٩/ ٨)  مرجع الكراهية للنساء في إظهار الحلي– ١٥٩/ ٨باب )الزينة(وطي كتاب سنن النسائي شرح السي- ٣

 . مرجع سابق

  .  مرجع سابق– ٤١٥/ ٤ – ابن منظور –لسان العرب (ضرب من الحلي أمثال الشعير :  شعائر من ذهب-  ٤
 ابن –سان العرب ل(أو الحلقة من الذهب أو الفضة والجمع خرصة . القرط بحبة واحدة: والخرص: الخرص- ٥

  .  مرجع سابق- ٢٢/ ٦ –منظور 
ما جاء في منع النساء من (باب ) اللباس والزينة( انظر كتاب القتح الرباني كتاب – رواه اإلمام أحمد في مسنده -  ٦

 - الهيثمي –مجمع الزوائد (رجال أحمد رجال الصحيح : قال الهيثمي. مرجع سابق.٢٦٠/ ١٧)التحلي بالذهب
  . جع سابق مر– ١٤٨/ ٥



 

 )٤٢٥٩(

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعرض عن أم سلمة رضي :  وجه االستدالل
نها كانت تلبس ذهبا في رقبتها، فلما قطعتها أقبل عليها، وال يكون إعراضه اهللا عنها، أل

  . صلى اهللا عليه وسلم إال عن منكر
 : مناقشة أدلة القائلين بالحرمة

 مما سبق تبين أن القائلين بحرمة الذهب المحلق استدلوا بعدة أحاديث، وقد بين 
 مسالك في هذه األحاديث، فمنهم من ابن القيم رحمه اهللا تعالى أن العلماء سلكوا عدة

ضعفها ومنهم من ذكر بأن الوعيد الوارد فيها على من لم يؤد زكاتها، أما من أدى 
  ). ١(زكاتها فال 

  : ومما ذكرنا يتبين لنا ما يلي
أن تحريم الذهب المفهوم من هذه األحاديث كان في أول اإلسالم، ثم نسخ : أولًا

  ).٢" (ام على ذكور أمتي حل إلناثها إن هذين حر: " بالحديث الصحيح
، )٣(ومن القائلين بالنسخ اإلمام السيوطي واإلمام البيهقي رحمهما اهللا تعالى 

ومما يؤيد ذلك أن األحاديث التي ذكر فيها لبس الصحابيات للذهب المحلق كانت 
شهدت الفطر مع النبي صلى : متأخرة من ذلك حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال

 عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم يصلونه قبل الخطبة ثم يخطب اهللا
بعد، خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل بشقهم 

، ثم )٤(يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك اآلية : حتى جاء النساء معه بالل فقال
 على ذلك، قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم قال قال حين فرغ منها أنتن

فتصدقن فبسط بالل ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب 
  ). ٥(بالل 

                                         
 – دار الكنب العلمية – أبو الطيب محمد شمس الحق مع شرح الحافظ ابن القيم – العظيم آبادي – عون المعبود -  ١

  . ٢٠٢ -٢٠١/ ١١بيروت 
  . سبق تخريجه-  ٢
 –السنن الكبرى . ٣٨٣/ ٢: من مخطوطات المسجد األقصى– جالل الدين– السيوطي– زهر الربى على المجتبى - ٣

 .  مرجع سابق– ١٤١ - ١٤٠/ ٤: البيهقي
  . ١٢:  سورة الممتحنة، اآلية-  ٤
صالة ( كتاب – بيروت – دار التراث – محمود بن أحمد – العيني – شرح عمدة القاري – صحيح البخاري -  ٥

  . ٢٩٩/ ٦) موعظة اإلمام النساء يوم العيد(باب ) العيدين



– 

  )٤٢٦٠(

أن الصحابيات رضي اهللا عنهن كن يلبسن الذهب المحلق : وجه االستدالل
وهذا الحديث متأخر . يه وسلم ذلككالخواتيم ولم ينكر عليهن رسول اهللا صلى اهللا عل

  ). ١(وذلك ألن البيعة التي ذكرت فيه كانت بعد فتح مكة أي بعد السنة الثامنة للهجرة 
أن بعض األحاديث التي جاءت تحرم الذهب كانت عامة للرجال والنساء : ثانيا

ا نهى رسو ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن لبس الذهب إال مقطعا أم: كحديث معاوية
لذا نجد أن النسائي . أحاديث إباحة الذهب للنساء، فهي خاصة فتخص األحاديث العامة

رحمه اهللا تعالى قد وضع حديث معاوية في باب تحريم الذهب على الرجال، وأفرد 
  ). الكراهية للنساء في إظهار الحلي(األحاديث األخرى في باب 

لمحلق، كما فهمها من قال ويضاف إلى هذا أن كلمة مقطعا، ال يقصد بها غير ا
  .بحرمة المحلق، وإنما يقصد بها الشيء القليل كما جاء في كتاب تيسير الوصول

أن األحاديث التي نهى فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل من عائشة : ثالثًا
وفاطمة وأم سلمة رضي اهللا عنهن عن الذهب ليس فيها ما يعارض الحديث الصحيح 

ثاره صلى اهللا عليه وسلم لنفسه وآلله خشونة العيش حتى أن أزواجه لما لما نعلم من إي
يا {: طالبه باالتساع في المعيشة نزل القرآن الكريم يأمره أن يخبرهن، فقال اله تعالى

نالَيا فَتَعِزينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُِرد ِإن كُنتُن اِجكوقُل لَِّأز ا النَِّبيهَأي كُنحرُأسو كُنتِّعُأم 
  ).٢(}سراحا جِميلًا 

واألصح واهللا . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير
أعلم أن هذا الحديث ال يقصد به النساء إنما النهي للرجال عن الذهب إال اليسير منه 

طعا، أي مكسرا مقطوعا، والمراد المستخدم للحاجة كالسن كما ذكر بعض العلماء مق
  . الشيء اليسير مثل السن واألنف

  : الرأي الراجح
 إن استقرار العمل على إباحة الذهب للنساء في شتى األمصار وفي كل األزمان 

  . إلى يمنا هذا لدليل واضح على عدم حرمته، ألن هذه األمة ال تجتمع على ضاللة
أما أدلة . ح الذهب للنساء واضحة وصريحة باإلضافة إلى أن األدلة التي تبي

  . القائلين بالحرمة فلم تسلم من الطعن أو التأويل أو القول بأنها منسوخة
  .  ولذا فإن الراجح جواز تحلي المرأة بالذهب المحلق وغيره واهللا أعلم

                                         
  .  مرجع سابق– ٣٠١/ ٦ – العيني – عمدة القاري -  ١
  . ٢٨:  سورة األحزاب، اآلية-  ٢



 

 )٤٢٦١(

  : لبس المرأة المنسوج بالذهب والفضة: الثانية
عية إلى جواز لبس المنسوج بالذهب  ذهب فقهاء المالكية والراجح عند الشاف

  . والفضة
  . بعموم األدلة التي تحلل الذهب والفضة: واستدلوا

وذلك لزيادة السرف  . بينما ذهب الحنابلة وفي قول للشافعية إلى عدم الجواز
  ). ١(وعظم الخيالء في استخدامها

  : لبس الدنانير الذهبية والدراهم الفضية: الثالثة 
  : لمسألة قوالنللفقهاء في هذه ا

هي (جواز لبس الدنانير والدراهم سواء أكانت مثقوبة أو معراة : القول األول
وهذا قول المالكية وبعض ). التي يجعل لها عرى من ذهب أو فضة وتعلق بها في خيط

  ). ٢(الشافعية والراجح عند الحنابلة 
  ): ٣(واستدلوا بما يلي 

 . نساءعموم األدلة التي تبيح الذهب والفضة لل -
ألن هذه الدراهم والدنانير صرفت عن جهة النقد إلى جهة الحلي فأصبحت  -

 . ملبوسا كسائر الملبوسات
أما ). ٤(وهذا قول الحنابلة. عدم جواز لبس الدنانير والدراهم: القول الثاني

وذلك لبقاء نقديتها . الشافعية فقد رجحوا عدم جواز الدنانير والدراهم وإن كانت مثقوبة
ويظهر مما سبق عرضه جواز لبس الدنانير والدراهم سواء ). ٥( زوالها بالثقب وعدم

كانت معراة أو مثقوبة، ألنها من جملة الحلي وقد أباح اهللا تعالى للنساء التحلي بالذهب 
  . والفضة مطلقًا

                                         
 – الحاوي – ٢٣٩/ ٢:  بيروت– دار الفكر – منصور بن يونس – البهوتي – كشاف القناع عن متن االمتناع - ١

  .  مرجع سابق– ٢٧٥/ ٣ –الماوردي 
ا أبو بكر بن السيد محمد شط.  السيد البكري– إعانة الطالبين – مرجع سابق – ١/٢٥:  الصاوي– بلغة السالك - ٢

 اإلنصاف – مرجع سابق – ٣٩٣/ ١:  الشربيني–، مغني المحتاج ٢٦٥/ ٢:  دار الكتب العلمية–الدمياطي 
 -هـ ١٤٠٦ بيروت – دار إحياء التراث – علي بن سليمان – المرادي –في معرفة الراجح من الخالف 

 . ١٥١/ ٣: م الطبعة الثانية١٩٨٦
 .  مرجع سابق– ٢٦٥/ ٢:  السيد البكري– إعانة الطالبين -  ٣

  .  مرجع سابق١٥١/ ٣ – المرادي – مرجع سابق، اإلنصاف – ٤٧٨/ ٢ – شمس الدين المقدسي- الفروع -  ٤
 .  مرجع سابق٣٩٣/ ١:  الشربيني– مغني المحتاج – مرجع سابق – ٤٠/ ٦ – النووي – المجموع -  ٥



– 

  )٤٢٦٢(

  المطلب الثاني
  تحلي المرأة بغير الذهب والفضة

  : في هذا المطلب أتناول مسألتين
  : لي المرأة باللؤلؤ والجوهر والياقوت وغيرها من األحجار الكريمةتح: األولى

  ). ١( اتفق الفقهاء على جواز تحلي المرأة بهذا الحلي 
  : واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها

 ). ٢(}هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا {: قول اهللا تعالى -
). ٣(األرض لالنتفاع به أن اهللا تعالى خلق للناس كل ما في : وجه االستدالل

  . والجواهر والآللئ بعض ما خلق اهللا تعالى وينتفع بها عن طريق اللبس والتحلي
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه {: قال عز وجل

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية {: وقوله جل شأنه). ٤(}حلية تلبسونها
 ).٥(}تلبسونها

أن الحلية المذكورة فيهما يقصد بها الآللئ : وجه االستدالل من هاتين اآليتين
  ). ٦(والجواهر النفيسة التي خلقها اهللا تعالى لنا من أجل التزين بها 

  : تحلي المرأة بالحديد والنحاس والرصاص: الثانية
  : في المسألة قوالن

ح عندهم إلى عدم جواز ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة في الراج: القول األول
  ). ٧(بالحديد والنحاس والرصاص للرجال والنساء جميعا  التختم

                                         
:  الطبعة الثانية- هـ ١٣١٠ – بيروت – دار المعرفة – الشيخ النظام وجماعة من علماء الهند – الفتاوي الهندية للنظام - ١

 مرجع – ٢٧٣/ ٣- الماوردي – مرجع سابق، الحاوي – ٢٥/ ١ – الصاوي – الصاوي – بلغة السالك ١٨٠ / ١٠
 . ٤٨١-٤٨٠/ ٢ – شمس الدين –الفروع . سابق

 . ٢٩:  سورة البقرة، اآلية- ٢
 . مرجع سابق – ٢٥٢/ ١ – القرطبي – الجامع ألحكام القرآن - ٣
 . ١٤:  سورة النحل، اآلية- ٤
 . ١٢:  سورة قاطر، اآلية- ٥
 الطبعة – م ١٩٧٠-هـ ١٤٨٩ بيروت – دار الفكر – أبو الفداء إسماعيل بن كثير – ابن كثير – تفسير القرآن العظيم - ٦

 .  مرجع سابق– ٨٦/ ١٠ –، تفسير القرطبي ١٨٦/ ٤ –الثانية 
 الطبعة – بيروت – دار الكتاب العربي – عالء الدين أبو بكر بن مسعود – الكاساني – الشرائع  بدائع الصنائع في ترتيب- ٧

 مرجع سابق، تكملة فتح القدير – ٣٣٥/ ٥ –، الفتاوى الهندية للشيخ نظام ١٣٣/ ٥ –م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الثانية 
=  الطبعة–م ١٩٧٠ – ١٣٨٩ مصر – مطبعة مصطفى البابي الحلبي – أحمد بن قودر – قاضي زاده أفندي –



 

 )٤٢٦٣(

أن رجلًا جاء إلى النبي صلى : عن بريدة بن الحصيب: واستدلوا باألحاديث التالية
مالي أجد منك ريح األصنام ؟ : " ، فقال له)١(اهللا عليه وسلم وعليه خاتم من شبه 

" مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟: " فقال: ن حديدفطرحه ثم جاء وعليه خاتم م
اتخذه من ورق وال تتمه " : يا رسول اهللا من أي شيء أتخذه ؟ قال: فقال. فطرحه

  ). ٢(مثقالًا
أنه لبس خاتما من ذهب، فنظر إليه رسول اهللا : اهللا بن عمرو بن العاص عن عبد

هذا أخبث :  من حديد، فقالصلى اهللا عليه وسلم كأنه كرهه فطرحه، ثم لبس خاتما
  ). ٣(وأخبث فطرحه، ثم لبس خاتما من ورق فسكت عنه 

فهذان الحديثان نهى فيهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن لبس الذهب وخاتم 
والنحاس كانت تصنع األصنام . الحديد وخاتم النحاس، وذلك ألن الحديد لبس أهل النار

وقاسوا . نابلة قالوا بعدم جواز لبس الحديد والنحاسلذا فإن فقهاء الحنفية والح. منه
، ألن )٤(ولم يقصروا النهي على الرجال وإنما أدخلوا النساء فيه . الرصاص عليهما

 . النهي يراد به العموم، وإنما أبيح للنساء الذهب لورود خبر خاص بشأن ذلك
إلى الحنابلة ذهب بعض الشافعية كاإلمام النووي وبعض الحنابلة : القول الثاني

  ). ٥(إلى إباحة التختم بالحديد والنحاس والرصاص 
  : واستدل هؤالء بما يلي

                                                                                                     
 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف – مرجع سابق – ٢٣٧/ ٢:  البهوتي–، كشاف القناع ٢٢/ ١٠ –األولى =

 . مرجع سابق. ١٤٦/ ٣ –المرداوي 

 ).  مرجع سابق– ٥٠٥/ ١٣ – ابن منظور –لسان العرب (النحاس يصبغ فيصفر :  الشبه-  ١

 د –النظم اإلسالمية نشأتها وتطورها : أنظر.  غم٤،٢٥ ويقدر وزنه في عصرنا بـ  المثقال من الموازين القديمة-  ٢
 . ٤٢٧ الطبعة الرابعة –م ١٩٧٨ – بيروت – دار العلم للماليين –صبحي الصالح 

د كراهية التختم بخاتم الحدي(باب ) اللباس( كتاب – أحمد البنا - الفتح الرباني – رواه اإلمام أحمد في مسنده أنظر - ٣
: في سند الحديث عبد اهللا بن المؤمل، وقد ضعفه بعض العلماء حيث قال اإلمام أحمد. ٢٥٧/ ١٧) والنحاس

وقال . ضعيف: وقال النسائي. ضعيف: صالح الحديث، وروى أنه قال: وقال ابن معين: أحاديثه مناكير
 مطبعة مجلس –العسقالني تهذيب التهذيب ابن حجر (وذكره ابن حبان في الضعفاء : منكر الحديث: أبوداود

 . ٤٦/ ٦:  الطبعة األولى- هـ ١٣٢٦ –دائرة المعارف النظامية الهند 

 . ٤١٨/ ٢: ، الفروع شمس الدين المقدسي٥١٨/ ٩:  رد المحتار-  ٤

  . ٢٣٧/ ٢: ، كشاف القناع٤٦٥ / ٤:  المجموع-  ٥



– 

  )٤٢٦٤(

أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى اهللا عليه وسلم، ) ١(عن سهل بن سعد 
: " ما عندي شيء، قال: فقال" ما عندك : " يا رسول اهللا زوجنيها، فقال: فقال له رجل

 ). ٢" (حديد اذهب فالتمس ولو خاتما من 
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل بالتماس خاتما من : وجه االستدالل

فلو كان خاتم الحديد مكروها لما . حديد ليكون مهرا للمرأة التي يريد الزواج ومنها
  .طلب منه التماسه

كان خاتم النبي صلى اهللا عليه وسلم من : " رضي اهللا عنه قال)٣(عن المعيقيب
  ). ٤(د ملوي عليه فضة حدي

في هذا الحديث إخبار بأن خاتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وجه االستدالل
كان من فضة وكان عليه حديد فلو كان منهي عن لبس الحديد لما لبسه صلى اهللا عليه 

  . وسلم
حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء فيه أن رجلًا أقبل من البحرين إلى رسول اهللا 

هللا عليه وسلم، ومعه خواتم فأنكر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك صلى ا
حلقة من حديد أو ورق أو «: فسأله، فماذا أتختم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ). ٥(»صفر
نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل عن خاتم الذهب، ثم : وجه االستدالل

  . و الفضة أو النحاسأباح له التختم بالحديد أ
يستفاد من الحديثين السابقين إباحة التختم بالحديد والنحاس للرجال ويقاس عليه 

  . النساء وخاصة أن حديث سهل السابق أباح تختم المرأة بالحديد
                                         

اهللا سهلًا كان عمره عندما توفي رسول اهللا  سهل بن سعد األنصار يكنى بأبي العباس كان يسمى حزنًا فسماه رسول -  ١
روى عدة أحاديث توفى سنة . طال عمره وأدركه إيذاء الحجاج. صلى اهللا عليه وسلم خمسة عشر عاما

  ).٣٦٦/ ٢:  ابن األثير–أسد الغابة . (إنه آخر من بقي من الصحابة: هـ، وقيل٨٨
 .١٧٥/ ٩) عرض المرأة نفسها على الرجل(باب ) النكاح( صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب -  ٢

استعمله أبو بكر وعمر على بيت .  المعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، أسلم قديما بمكة وهاجر الهجرتين وشهد بدرا- ٣
 ابن –تهذيب التهذيب (روى بعض األحاديث، وروى عنه ابنه محمد وحفيده إياس توفي سنة أربعين . المال

 . ٢٥٤/ ١٠:  الطبعة األولى-هـ ١٣٢٦: معارف النظامية مطبعة دائرة ال–حجر 

قال صاحب . ١٧٥/ ٨)لبس خاتم حديد ملوي عليه فضة(باب ) الزينة( سنن النسائي بشرح السيوطي كتاب - ٤
 ). ٤٨١/ ٢:  شمس الدين–انظر الفروع (إسناده جيد وال يوجد فيه كالم : الفروع

انظر شرح السيوطي . والحديث رواه النسائي). ٤٦١/ ٤: ن منظور اب–لسان العرب (النحاس الجيد :  الصفر- ٥
 . ١٥٧/ ٨): لبس خاتم صفر(باب ) الزينة(كتاب 



 

 )٤٢٦٥(

إن أحاديث القائلين بكراهة التختم لم تخل من الطعن فيها فقد بينت سابقًا : مناقشة
 ال يحتج بحديثه وحديث عبد اهللا بن عمرو في سنده رجل أن حديث بريدة في سنده من

  . ضعيف، وحديث عمر في إسناده انقطاع
فهو صحيح يدل على إباحة التختم " التمس ولو خاتما من حديد : أما حديث

  ). ١(بالحديد ولو كان فيه كراهة لم يأذن به رسول اهللا صلى عليه وسلم 
ث ال يحتج به على جواز لبس خاتم  واعترض اإلمام ابن حجر بأن هذا الحدي

ويحتمل أن رسول اهللا صلى اهللا . الحديد، ألنه ال يلزم من جواز االتخاذ جواز اللبس
  ). ٢(عليه وسلم أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته 

ولو كان ال ! وماذا تساوي قيمته ؟!  ولكن كيف يكون االنتفاع بغير لبس الخاتم ؟
  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلكيجوز لها لبسه لبين رسول 

إن المنع يحمل :  أما حديث المعيقيب فقد ذكر القائلون بالنهي عن لبس الحديد
لخاتم فيه من حديد ملوي عليه على ما كان حديدا صرفًا وحديث المعيقيب كان ا

  ).٣(فضة
وهذا التأويل غير مقبول حيث أن الخاتم يبقى حديدا ولو لوي عليه فضة والحكم 

  . لغالب وهو الحديد هنال
أما حديث أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه، فقد ذكر السيوطي أنه صريح في 

  ).٤(جواز التختم بالحديد 
  : الرأي الراجح

 يظهر من هذه األدلة عدم تحريم لبس المرأة للحلي الذي صنع من حديد أو 
ل بها القائلون نحاس أو رصاص أو ما شابه هذه المعادن، ألن األحاديث التي استد

  . بالتحريم لم تخل عن مقال وقد عارضها ما هو أثبت منها

                                         
 . ٤٦٥/ ٤ – النووي – المجموع -  ١
 . ٣٢٣/ ١٠) خاتم الحديد(باب ) اللباس( كتاب – ابن حجر – فتح الباري -  ٢
 . ٣٢٣/ ١٠:  ابن حجر– فتح الباري -  ٣
 . ١٧٥/ ٨) لبس خاتم صفر(باب ) الزينة(ح السيوطي كتاب  سنن النسائي بشر-  ٤



– 

  )٤٢٦٦(

  المطلب الثالث
  مقدار الحلي المباح للمرأة

 بعد أن قمت ببيان جواز تحلي المرأة بأنواع الحلي المختلفة من الذهب والفضة 
أم ولكن هل هناك مقدار معين ال تتخطاه المرأة . والجواهر والمعادن األخرى وغيرها

  أنها تتحلى بما تشاء دون تحديد لمقداره ؟
إلى القول بأنه يجوز للمرأة لبس أنواع الحلي المختلفة شريطة  )١(ذهب الشافعية 

  ).٢(أن ال يكون فيها مبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار 
  : الرأي الراجح

ثقيلًا وثمنه  لعل الرأي الراجح هو جواز الحلي بأنواعه المختلفة وإن كان وزنه 
عاليا، وقد يقيد الحلي المباح بالعرف الجاري في االستعمال إ فإن جرى العرف 

وإن لم تجر العادة باستعماله لوزنه الكبير وللسرف فيه لم يجز . باستعماله كان مباحا
  .استعماله

  المطلب الرابع
  خروج المرأة بالحلي
 يجوز لها أن تظهر هذا الحلي  للمرأة أن تتزين بأنواع الحلي المختلفة ولكن هل

  لغير المحارم؟ 
أوضح العلماء حكم الشرع في هذا حكم خروج المرأة بالحلي أمام غير المحارم 

  ). ٣" (وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها : " عند تعرضهم لتفسير قوله تعالى
رات  ولقد كان للمفسرين من الصحابة والتابعين ومشاهير المفسرين والفقهاء تفسي

  : عديدة لهذه اآلية منها

                                         
، نهاية ٣٩٣/ ١:  بيروت– دار إحياء التراث العربي – محمد الشربيني الخطيب – الشربيني – مغني المحتاج - ١

 . ٩٤/ ٣:  الشافعي الصغير–المحتاج 
ظر كتابه النظم اإلسالمية نشأتها أن( غم ٤،٢٥ ذكر الدكتور صبحي الصالح أن الدينار هو المثقال وقدره بـ - ٢

 .  غم من الذهب، ألن الدينار يطلق على الذهب٨٥٠وعلى هذا فإن المائتي دينار تقدر بـ . ٤٢٧ –وتطورها 
  . ٣١:  سورة النور، اآلية-  ٣



 

 )٤٢٦٧(

ومن المفسرين ابن . ذهب إلى ذلك من التابعين عطاء ومكحول: الوجه والكفان -
واستدلوا ). ١(وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية . كثير والقرطبي والجصاص والرازي

 ).٢(بما روي عن ابن عباس إال ما ظهر منها يقصد بها الوجه والكفين 
وهذا .  كان في الوجه والكفين كالكحل والخضاب والخاتمما: التفسير الثاني -

 ). ٣(مذهب سعيد بن جبير من التابعين واأللوسي من المفسرين
ما كان في الوجه : واستدلوا بما روي أيضا عن ابن عباس أن الزينة الظاهرة -

 ).٤(والكف كالخضاب والكحل والخاتم 
 ).٥(بهذا اإلمام الطبري األسورة والخاتم ومن القائلين : التفسير الثالث -

الزينة الظاهرة : "  واستدلوا بما روي عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها
  ).٧(والفتخة )٦(القلب

. وذهب إلى هذا من التابعين عكرمة وإبراهيم والشعبي. الثياب:  التفسير الرابع
ة زينتان الزين: (مستدلين بما روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه. ومن الفقهاء الحنابلة

باطنة ال يراها إال الزوج كاإلكليل والسوار والخاتم والقرط والخلخال أما الظاهرة 
  ).٨(فالثياب 

بعد استعراض آراء المفسرين نجد أن التفسير األول والثاني للزينة : مناقشة
الظاهرة قد اعتمد القائلون بهما على روايتي ابن عباس؛ فالرواية األولى ذكرت الوجه 

                                         
 الطبعة األولى –م ١٩٩٥-  - هـ١٤١٦ بيروت – دار الكتب العلمية – عبداهللا بن محمد – مصنف ابن أبي شيبة - ١

/ ٥:  ابن كثير-تفسير القرآن العظيم . ٥٤١/ ٣: وال يبدين زينتهن: في قوله تعالى(باب ) النكاح( كتاب –
  . ٢٢٨/ ١٢:  القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ٨٩

 – ١٩٩١-١٤١١ القاهرة – دار الوفاء – أحمد بن الحسين – البيهقي – أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار -  ٢
وابن هرمز : قال األلباني. من طريق عبد اهللا بن مسلم بن هرمز) الترغيب في النكاح(باب ) احالنك(كتاب 

 – ناصر الدين –إرواء الغليل : انظر(ضعيف لكن له طريق أخرى عنه بإسناده وهو صحيح ورجاله ثقات 
  . ٢٠٠/ ٦:  الطبعة الثانية– م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ بيروت –المكتب اإلسالمي 

  . ١٤٠/ ٦ –م ١٩٧٨ بيروت –دار الفكر – شهاب الدين السيد محمود – األلوسي –ني روح المعا-  ٣
  

 – م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨ بيروت – دار المعرفة – محمد بن جرير –الطبري .  جامع البيان في تفسير القرآن- ٥
  .. ٩٤ / ١٨: الطبعة الثالثة

  . ٦٨٨/ ١ – ابن منظور –لسان العرب (سوار المرأة :  القلب-  ٦
  .٥٤٠/ ٣): وال يبدين زينتهن: في قوله تعالى(باب ) النكاح( مصنف ابن أبي شيبة كتاب -  ٧
 –تفسير القرآن العظيم .٥٤١/ ٣): وال يبدين زينتهن: في قوله تعالى(باب ) النكاح( مصنف ابن أبي شيبة كتاب - ٨

  . ٤٦٠/ ٧: المغني البن قدامة. ٨٨/ ٥: ابن كثير



– 

  )٤٢٦٨(

وقد جمع .  والثانية ذكرت زينة الوجه كالكحل وزينة الكفين كالخاتم والخضابوالكفين
العلماء بين الروايتين بأن المراد من الرواية الثانية موضع الكحل وهو الوجه وموضع 

  ).١(الخاتم وهو الكفين 
أما من قال بأن الزينة الظاهرة هي الثياب، فألنه ذهب إلى أن جسم المرأة كله 

  :  قولهم بأدلة كثيرة من السنة تثبت أن الوجه والكفين ليسا بعورة ومن ذلكويرد. عورة
أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اهللا عنها : عن عائشة رضي اهللا عنها -

دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق، فضرب رسول 
ا هذا يا أسماء إن المرأة إذا بلغت م: اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى األرض ببصره وقال

 ). ٢(المحيض لم يصلح أن يرى منها وهذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أباح للسيدة أسماء رضي اهللا : وجه االستدالل

  . عنها كشف وجهها وكفيها إذن فهما ليسا بعورة
 اهللا عليه وسلم كان يصلي أن رسول اهللا صلى:  وعن عائشة رضي اهللا عنها

  ). ٤(فينصرفن نساء المؤمنين ال يعرفن من الغلس ) ٣(الصبح بغلس 
ذكرت السيد عائشة رضي اهللا عنها أن سبب عدم معرفة النساء : وجه االستدالل

  . هو الظلمة وليس ألنهن يغطين وجوههن ولو لم توجد الظلمة لعرفن من وجوههن
كان الفضل بن عباس رديف رسول اهللا : " ل وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قا

صلى اهللا عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل 
يا رسول اهللا : النبي صلى اهللا عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق اآلخر، فقالت
لراحلة، أفأحج إن فريضة اهللا على عباده الحج أدركت أبي شيخًا كبيرا ال يثبت على ا

  ). ٥(وذلك في حجة الوداع " نعم : " عنه ؟ قال

                                         
بدائع الصنائع . ١٥٣/ ١٠:  السرخسي–المبسوط . ٨٩/ ٥: تفسير ابن كثير. ٣١٥/ ٣ : الجصاص–أحكام القرآن - ١

  . ١٢١/ ٥:  الكاساني–
        ). تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة(باب ) النكاح( كتاب – البيهقي – السنن الكبرى -  ٢

انظر عون المعبود شرح سنن : لم يدرك عائشةهذا مرسل ألن خالد بن دريك : رواه أبو داود وقال. ٨٦/ ٧
  . ١٠٨/ ١١) فيما تبدي المرأة من زينتها(باب ) اللباس(أبي داود، كتاب 

   ٥٦/ ٦:  ابن منظور–لسان العرب (ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح :  الغلس-  ٣
  .٥٤/ ٢) وقت الفجر(باب ) مواقيت الصالة( صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب -  ٤
  .. ٣٧٨ / ٣): وجوب الحج وفضله(باب ) الحج( كتاب – صحيح البخاري بشرح فتح الباري -  ٥



 

 )٤٢٦٩(

أن المرأة الخثعمية لو لم تكن مكشوفة الوجه لما أعجب الفضل : وجه االستدالل
  . بها ولما نظر إليها

أما من قال بأن الزينة الظاهرة السوار والخاتم، فقد اعتمد على رواية السيدة 
ما ظهر {: ا رواية أخرى ذكرها البيهقي قالت فيهاعائشة السابقة الذكر ولكن جاء عنه

  . )١(الوجه والكفان: }منها
 ويجمع بين الروايتين كما جمع بين روايتي ابن عباس بأن المراد موضع الزينة 

: وهو الوجه والكفان، وليس الخاتم والسوار وغيره من الزينة ويؤيد ذلك الحديث السابق
ة ما تحلين به إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا يا معشر النساء أليس لكن في الفض«

  . »تظهره إالعذبت به
فهنا نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن إظهار المرأة لحليها من الذهب، 
ولذا فإن النسائي رحمه اهللا تعالى وضع هذا الحديث وغيره من األحاديث التي تنهى 

  ). ساء في إظهار الذهبالكراهية للن(المرأة عن التحلي بالذهب تحت باب 
وأيضا روي عن مجاهد رحمه اهللا تعالى أن النساء األول كن يجعلن غطاء 

  . لخواتيمهن فال يظهرنها
  :  الرأي الراجح

  .بعد موازنة األقوال السابقة وأدلتها ترجح لنا أن الزينة

                                         
  ). ٣٢٥٩( السنن الكبير -١



– 

  )٤٢٧٠(

  الثالثالمبحث 
  الحلي التي فيها صور وأشكال الكائنات الحية

  : وفيه مطلبان
  . روح له الحلي على شكل ما ال: مطلب األولال

  : له روح، وفيه مسائل الحلي على شكل ما: المطلب الثاني
  .الحلي الذي نقش على صورة ما فيه روح: المسألة األولى
   .الحلي المصوغ بشكل ذوات األرواح: المسألة الثانية
  . الحلي المصوغ بصور ناقصة: المسألة الثالثة

  المطلب األول
  ي على شكل ما ال روح لهالحل

  : وفيه مسألتان
  : الحلي الذي نُقش بشكل ما ال روح له: األولى

  : ذهب العلماء في هذه المسألة إلى أقوال ثالثة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تصوير ما ال روح جائز سواء أكان له : األولالقول 

  ).١(ظل أم ال ظل له 
و الجمادات وكل ما ال روح فيه على  لذا يجوز نقش صور الشجار أو األزهار أ

  .الحلي، ويجوز أيضا أن يصاغ الحلي بشكل هذه الصور
  : واستدلوا على ذلك بما يلي

يا ابن عباس إني رجل أصور : جاء رجل إلى ابن عباس رضي اهللا عنهما، فقال
أدن مني فدنا حتى وضع يده على : هذه الصور وأصنع هذه الصور فأفتني فيها، قال

أنبئك بما سمعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سمعت رسول اهللا : قالرأسه، 
كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس «: صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ). ٢(»تعذبه في جهنم، فإن كنت البد فاعلًا فاجعل الشجر وما ال نفس له

                                         
 الطبعة - ١٩٧٠ – مطبعة مصطفى البابي – محمد بن عبد اهللا – كمال الدين – ابن الهمام – شرح فتح القدير -  ١

  . ٢٨٠/ ١: ، كشاف القناع البهوتي١١١/ ٨: ، المغني البن قدامة٤١٤/ ١ –األولى 
  . ٢٧٠/ ٧): الرخصة في صور غير ذوات األرواح(باب ) الصداق( كتاب – سنن البيهقي -  ٢



 

 )٤٢٧١(

أن رسول اهللا صلى إن ابن عباس رضي اهللا عنه بين للرجل :  وجه االستدالل
اهللا عليه وسلم نهى عن التصوير وتوعد صاحبه بالعذاب في جهنم، ثم أرشده إلى 

  . تصوير ما ال روح فيه كالشجر وغيره، أما ما فيه روح فيدخل تحت النهي المذكور
 أن مجاهدا ذهب إلى النهي عن »الفتح«ذكر اإلمام ابن حجر في : القول الثاني

  ). ١(مثمرا وألحقه بما له روح تصوير الشجر إذا كان 
سمعت رسول اهللا : واستدل مجاهد بما روي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي فليخلقوا حبة «: صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ). ٢(»وليخلقوا ذرة

  .ذهب ابن بطال من المالكية إلى النهي عن التصوير مطلقًا: القول الثالث
  : الحلي المنقوش عليه شعار كفر: المسألة الثانية

ذهب الحنابلة إلي كراهية الصليب في الثوب ونحوه علي الصحيح عندهم وفي 
   ٠قول آخر لهم يحرم

   ٠ولم تتعرض بقية المذاهب إلي هذه المسألة
 وذلك ألننا ه؛وأري أن األرجح تحريم كل ما نقش فيه شعار كفر كالصليب ونحو

 خالفة أهل الكفر ويؤيد هذا حديث السيدة عائشة ــ رضي اهللا عنها ــمأمورون بم
  ٠يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إال نقضه  لم صلي اهللا عليه وسلم أن النبي

أنه ــ صلي اهللا عليه وسلم ــ كان يتلف كل الصور التي : ستداللوجه اال
   ٠عليها صليب ويقاس عليه كل شعارات الكفر واهللا أعلم

                                         
 . ١٤٣/ ١١:  أبو الطيب آبادي–؛ عون المعبود ٣٩٥/ ١٠ – ابن حجر – فتح الباري -  ١

النملة الصغيرة : ؛ والذرة هنا٣٨٥ /١٠) نقض الصور(باب ) اللباس( صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب - ٢
  . ٣٠٤/ ٤ – ابن منظور –لسان العرب (



– 

  )٤٢٧٢(

  المطلب الثاني
  الحلي علي شكل ما له روح

  : في هذا المطلب ثالث مسائل
  :  صورة ما فيه روحىالحلي الذي نقش عل:  المسألة األولي

أقصد هنا الصور التي ال ظل لها وقد ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى ثالثة 
  : أقوال

القول بكراهة ذهب المالكية واإلمام أحمد في رواية عنه إلى : القول األول
  ).١(تصوير مافيه روح إن كان ال ظل له 

  :  واستدلو بما يلي
عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة ــ رضي اهللا عنه ــ أنه 

إن المالئكة ال تدخل بيتا فيه : "أن رسول اهللا ــ صلى اهللا عليه وسلم قال ــ: قال
  ". صورة 

اهللا  لى باب ستر فيه صورة فقلت لعبيد ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا ع:قال بسر
ألم يخبرنا زيد عن : "الخوالني ربيب ميمونة زوج النبي ــ صلى اهللا عليه وسلم ــ

  ).٢" (ألم تسمعه حين قال إال رقما في ثوب: الصور اليوم األول؟ فقال عبيد اهللا
نهي النبي ــ صلى اهللا عليه وسلم ــ عن الصورة إال إذا : ستداللوجه اال

  ٠انت في الثياب أي ال ظل لها فرخص فيهاك
  : استعمال الصور في بيت الرسول ــ صلي اهللا عليه وسلم ــ

 فقد وردت روايات صحيحة تبين أنه كان في بيت رسول اهللا ــ صلي اهللا 
  : عليه وسلم ــ سترا فيه صور ما فيه روح من هذه الروايات

ه تمثال طائر، وكان الداخل إذا كان لنا ستر في: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
حولي هذا فإني كلما دخلت «: دخل استقبله، فقال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٣(»فرأيته ذكرت الدنيا

                                         
  .١٧٥/ ٩، والمغني البن قدامة ١٨١/ ٢٧االستذكار البن عبد البر :  ينظر-  ١
  ).٢١٠٦(، ومسلم )٥٩٥٨( أخرجه البخاري -  ٢
 ).٢١٠٧(أخرجه مسلم  -٣



 

 )٤٢٧٣(

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر السيدة عائشة بتحويل : وجه االستدالل
وهذا ال يقتضي تحريمه . الفهولم يأمرها بإت: الستر معللًا ذلك بأن الستر يذكره الدنيا

  . على أمته
يحرم نقش صورة ما فيه روح على سطوح األشياء كسطح الثياب : القول الثاني

  . أو سطح الحلي وغيره وذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم
ال تدخل المالئكة بيتًا فيه كلب وال «: واستدلوا بقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(»صاويرت
ربط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدم دخول المالئكة للبيت : وجه االستدالل

بوجود التصاوير فيه وفي هذا داللة على أن هذه التصاوير معصية وفيها مضاهاة لخلق 
  .اهللا تعالى

يتبين لنا أن القول الراجح هو كراهة نقش صور ذوات : من خالل ما سبق
  : لك لألمور التاليةاألرواح على الحلي وذ

ألن الروايات التي نهى فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السيدة عائشة رضي 
اهللا عنها عن الستر المصور لم يكن النهي فيها ألنها مصورة فقط وإنما معلل بعدة علل 

فيه رخصة الستخدام صور ما له روح " إال رقما في ثوب "  حديث –. كما سبق بيانه
ممتهنة باللبس وغيره ولذا فإن السيدة عائشة رضي اهللا عنها جعلت من القرام إن كانت 

  .المصور الذي هتكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسادة والحلي مما يلبس ويمتهن
األحاديث التي استدل بها القائلون بالحرمة مطلقة تحمل على صور ما له ظل -

 ظل جمعا بين األحاديث المبيحة للصور وما ال ظل له واألغلب أنها تحمل على ماله
  . واألحاديث المحرمة

استعمال النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه للدنانير والدراهم الرومية 
  . والفارسية وكانت عليها صور لذوات األرواح

والذي قال بعدم جوازها، ، قول الفقهاء بجواز تحلي المرأة بالدنانير والدراهم
  . يذكر أحد منهم عدم جواز التحلي بها لوجود نقش صور عليهاألنها مثقوبة ولم 

إن بعض الحنفية قالوا بحرمة صور ذوات األرواح إن لم يكن لها ظل، ثم 
استثنوا من التحريم الصور الصغيرة التي ال تبدو للناظر كالتي على الخواتم واألغلب 

  .أن تكون الصور المنقوشة على الحلي صغيرة

                                         
 .من حديث أبي طلحة رضي اهللا عنه) ٥٩٤٩(أخرجه البخاري  -١



– 

  )٤٢٧٤(

 كانت الصورة مقطوعة الراس أو ناقصة عضو ال تبقى الحياة وتزول الكراهة إن
مع فقده، واألخذ بهذا أولى وأحوط، واألولى منه االبتعاد عن صور ذوات األرواح 

نه دخل على أبي طلحة أويؤيد هذا حديث عبيد اهللا بن عتبة، . خروجا من الخالف
ة إنسانًا ينزع نمطًا فدعا أبو طلح: األنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، قال

ألن فيها تصاوير، وقال فيه صلى اهللا عليه وسلم : لم تنزعه؟ قال: تحته، فقال له سهل
بلى ولكنه أطيب :  قال.»إال رقما في ثوب« : أو لم يقل:ما قد علمت قال سهل

فهذا أبو طلحة لم ينكر جواز الرقم ولكنه كره استخدام النمط معللًا ذلك بقوله، . )١(لنفسي
هذا لوجود األحاديث التي تنهى عن صور ذوات : ولكنه أطيب لنفسي، ولعله قال

  . الروح
  : الحلي المصوغ بشكل ذوات األرواح: المسألة الثانية

 ويقصد به هنا الصوة عر المجسمة، وقد ذكر الفقهاء حكم التماثيل المجسمة 
حلي إذا صيغ على ويقاس عليها ال. المصوغة على شكل ما له روح وبينوا أنها محرمة

  . شكل ما له روح، كأن يصاغ على شكل شخص مشهور أو على شكل طائر أو حيوان
واستدل الفقهاء في تحريمهم للتماثيل باألحاديث السابقة، التي نهى رسول اهللا 

  . صلى اهللا عليه وسلم فيها عن التصوير وتوعد المصورين بأشد العذاب يوم القيامة
ر المجسمة إن كانت خيالية ال نظير لها من الحيوانات واختلف الفقهاء في الصو
فقال الشافعية بحرمتها قياسا على الحيوانات الحقيقية . كفرس بأجنحة أو بقرة لها منقار

  ).٢(المجسمة 
 ال يوجد من ذوات :فقالوا بجوازها ولم يأخذوا بالقياس بل أنهم قالوا: أما الحنابلة

  ). ٣(لية األرواح ما يشبه هذه الصور الخيا
  : الحلي المصوغ بصور ناقصة: المسألة الثالثة

  : ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين
ذهب الفقهاء األربعة إلى أن الصورة إذا كان مقطوع فيها الرأس : القول األول

  ).٤(فال تبقى بدونه حياة، جاز استعمالها سواء أكانت الصورة مجسمة أم مسطحة 

                                         
 ).٥٣٤٩(، والنسائي )١٧٥٠( أخرجه الترمذي -  ١
  .٥٦٤/ ٩الحاوي الكبير :  ينظر-  ٢
  .٣٥٩/ ١١المغني البن قدامة :  ينظر-  ٣
  .٢٠١/ ١٠ المصدر السابق -  ٤



 

 )٤٢٧٥(

لحلي إن كان مصوغًا بشكل ماله روح وكان مقطوعا وعلى هذا يجوز لبس ا
  . كأسورة على شكل أفعى ال رأس لها مثلًا

  : واستدل الفقهاء بما يلى
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ـ عن أبى هريرة رضى اهللا عنه قال١

 أتانى جبريل فقال لى أتيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت إال أنه كان على الباب
  ).١(تماثيل ثم قال له فمر برأس التمثال فليقطع

أن جبريل عليه السالم أرشد سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى : وجه االستدالل
قطع رأس التمثال حتى يصبح كهيئة الشجرة الروح فيه وبذلك اليكون محرما واليمنع 

  .من دخول المالئكة
س فإذا قطع الرأس فليس الصورة الرأ: "ـــ قول ابن عباس رضى اهللا عنه٢
  ).٢(بصورة

بين ابن عباس أن صورة ما فيه روح منهى عنها فإن قطع رأسها لم يعد فيها 
  .روح فلم تعد صورة وبذلك فال حرمة فيها

ــ إذا قطع رأس الصورة أو صدرها زال ما به الحياة فأصبحت كصورة ما ٣
سها أو حلت أرة إذا قطع رن الصوأ »معالم السنن«ويؤيد هذا ما جاء فى . ال روح فيه

  ).٣(أوصالها حتى تغيرت هيئتها لم يكن بها بأس 
تعبد هذه التماثيل فكان  كرت فى النهى عن التماثيل كى الذــ من العلل التى ٤

  .النهى قطعا للذريعة
  .يعبد س فإنه الأ وإذا كان التماثيل بدون ر

سمة أن قطع منها وقد ذكر فقهاء الحنفية والحنابلة أن صورة الحيوان المج
الصدر أو البطن ال تدخل فى النهى الن الصورة ال تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس 
أما إن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت 

  ).٤(النهى 

                                         
  ).٦٩٤٥( أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار -  ١
  ).١٤٦٩٥( أخرجه البيهقي في السنن الكبير -  ٢
  .٢٠٧/ ٤ معالم السنن -  ٣
  .٢٠١/ ١٠نظر المغني البن قدامة  ي-  ٤



– 

  )٤٢٧٦(

فى قول آخر للحنابلة رأوا أن الصور المقطوعة والناقصة مكروهة : القول الثانى
  ).١(بالنهى الوارد فى الصور أخذا 

  : الرأى الراجح
أرى أن قول الجمهور بان الصورة المقطوعة إن قطع منها ما تذهب معه الحياة 
هو الراجح وذلك لقوة أدلتهم وسالمة استداللهم واألسلم تجنب صوغ الحلى بأشكال ما 

 .له روح ولو كان مقطوعا للخروج من الخالف واهللا أعلم وأحكم

                                         
  . المصدر السابق-  ١



 

 )٤٢٧٧(

  لرابعالمبحث ا
  زكاة الحلي

  : وفيه ثالثة مطالب
  .زكاة حلي الذهب والفضة: المطلب األول
  .زكاة الحلي المعد لإليجار: المطلب الثاني
  .نصاب زكاة حلى الذهب والفضة: المطلب الثالث

  األولالمطلب 
ِلية زكاة حغير الذَّهب والِفض  

من غيره، فما كان ، أو )الذهب والفضة(الحلي إما أن يكون من جنس األثمان 
كاللؤلؤ والمرجان والياقوت، وغيره؛ فال زكاة فيه، بل هو حلية ومتاع للمرأة،  من غيره

ْأكُلُوا ِمنْه لَحما طَِريا : وهو الَِّذي سخَّر الْبحر ِلت"  بقوله تعالى أباحه اهللا تعالى
  .زكاة التجارة إن كان للتجارة، فيزكى إال. )١(" وتَستَخِْرجوا ِمنْه ِحلْيةً تَلْبسونَها

وما يحلى النساء به أو ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤلؤ : : قال الشافعي
ان وحلية بحر وغيره فال زكاة فيه، وال زكاة إال في ذهب، أو وزبرجد وياقوت ومرج

ورق، وال زكاة في صفر وال حديد وال رصاص وال حجارة وال كبريت وال مما أخرج 
واستدل الشافعية بما  "< من األرض، وال زكاة في عنبر وال لؤلؤ أخذ من البحر

  : )٢(يلى
شبه الماشية العاملة في السقي أن هذا الحلي معد لالستعمال فهو مال غير نام فأ-

  . والحرث التي لم تعد للنماء وإنما للعمل
وأيضا فإن كثيرا  .عدم ورود ما يدل على وجوب زكاة حلي اللؤلؤ والجوهر -

اهللا رضي اهللا عنهم قالوا بعدم وجوب زكاة  من الصحابة كابن عباس وجابر بن عبد
 . )٣(الجواهر والآللئ 

  ).٤( البصري إلى أن اللؤلؤ فيه زكاة ذهب الحسن: القول الثاني -

                                         
  . ١٤:  سورة النحل، اآلية-  ١
 . ٣٩٦/ ٣ – الشافعي الصغير –نهاية المحتاج -  ٢
  . ٣٧٥ - ٣٧٤/ ٢) في اللؤلؤ والزمرد(باب ) الزكاة(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب -  ٣
  . ٣٥٦:  أبو عبيد–كتاب األموال -  ٤



– 

  )٤٢٧٨(

 : واستدل بما يلي - 
 . قياس ما يخرجه البحر من اللؤلؤ على ما يخرج من البر من المعادن -
كتب إلى عمر أن خذ من حلي البحر : " ، قال)١(ما رواه أبو يعلي بن أمية  -

 ). ٢(والعنبر العشر 
 : مناقشة - 
الشارع الحكيم فرق بين البر القياس على المعادن قياس غير سليم وذلك ألن  -

وأما صيد البر . والبحر في األحكام الشرعية فنرى أن صيد البحر مباح للمحرمين
فجعل الشارع الحكيم . أما ميتة البر فحرام. وكذلك فإن ميتة البحر حالل. فحرام عليهم

 ).٣(ما في البحر مباحا آلخذه على كل حال وكذلك سائر ما يخرج منه بمنزلته 
وي عن يعلي بن أمية إسناده ضعيف غير معروف ومع ضعفه جعل فيه ما ر -

العشر وال يعرف للعشر هنا وجه، ألنه لم يجعل كالركاز فيؤخذ منه الخمس وال 
إال أن يكون شبهه بما يخرج من األرض من الزرع . كالمعدن فيؤخذ منه الزكاة
 ).٤(والثمار وال أحد يقول بهذا 

ن قول الجمهور بعدم الزكاة في حلي الجواهر الذي يتبين م: الرأي الراجح -
 . واللؤلؤ المستخدم للزينة مال غير نام وهو معد لالستعمال كالثياب

وقد كان اللؤلؤ مستخدما على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم فلم يأت عنه سنة وال عن 
). ٥(أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح فهو مما عفا اهللا عنه واهللا أعلم 

                                         
استعمله أبوبكر الصديق على بالد حلوان في . سلم يوم الفتح وشهد حنينًا والطائف وتبوكيعلي بن أمية التميمي أ-  ١

 هـ بصفين مع علي بعد ٣٨قتل سنة . ثم استعمله عثمان على صنعاء. ثم عمل لعمر على بعض اليمن. الردة
ن عبد البر  اب–االستيعاب في معرفة األصحاب (أن شهد الجمل مع عائشة وهو صاحب الجمل أعطاه لعائشة 

– ١٤٧-٤/١٣٩ .  
  . ٣٥٦:  أبو عبيد–األموال -  ٢
  . ٣٥٧): الخمس فيما يخرج من العنبر والجوهر والسمك( أبو عبيد باب –األموال -  ٣
  .٣٥٨): الخمس فيما يخرج من العنبر والجوهر والسمك( أبو عبيد باب – األموال -  ٤
  . ٣٥٦): نبر والجوهر والسمكالخمس فيما يخرج من الع( أبو عبيد باب – األموال -  ٥



 

 )٤٢٧٩(

  مطلب الثانيال
  زكاة الحلي المعد لالدخار

ذكر فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن الحلي إذا اتخذ لالدخار ففيه زكاة وذلك 
ألن الذي أسقط زكاة الحلي هو االستعمال المباح، فأشبه ثياب القنية، فإذا ادخر أصبح 

 أو ادخرنه أو ادخره وما يحلى النساء به»: كالنقد الذي تجب فيه الزكاة قال الشافعي
  ).١(الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فال زكاة فيه

  : ويبنى على هذا عدة مسائل
  : اتخاذ الحلى للصغيرة حتى تكبر: المسألة األولى
إذا اتخذت امرأة حليا البنة صغيرة عندها أو البنة عسى أن : صورة المسألة

  : ترزق بها
ا الحلى عند المالكية إذا استعملته األم ألنه بذلك يستخدم استخداما ال زكاة على هذ

وفى قول آخر لهم تجب الزكاة في حلى . مباحا فيؤدى هذا إلى سقوط الزكاة عنه
  ). ٢(الصغيرة من يوم اتخاذه لها حتى تكبر وتلبسه 

سه أم الصغيرة أو وأرى أن الحلى المعد للصغيرة إذا استعمل بلبس مباح كأن تلب
قريباتها سقطت عته الزكاة وإذا لم يستعمل ففيه الزكاة ألنه يشبه الحلى المدخر حيث 

  .أن كليهما ال يستعمل فلم يوجد السبب المسقط للزكاة وهو االستعمال المباح
ويشبه هذه المسالة ما ذكره الحنابلة في حلى اليتيم حيث ذكروا أنه إن كان ليتيم 

ى إعارته لمن تلبسه فإن أعير، فال زكاة ألنه يستعمل وإن لم يعر ففيه حلى فعلى الول
  ).٣(الزكاة 

                                         
الثمر الداني في تقريب . ٢١١/ ٢:  م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨ بيروت – دار الفكر - مالك بن أنس – المدونة الكبرى - ١

 دار إحياء – األبي األزهري – جمع وتحقيق صالح عبد السميع –المعاني شرح رسالة أبي زيد القيرواني 
 تقي الدين –كفاية األخيار في حل غاية االختصار  ، ٣٣٨: صرم– مطبعة عيسى البابي –الكتب العربية 

 بهاء –العدة شرح العمدة . ٣٥٨/ ١:  الطبعة الثالثة– طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر –الدمشقي 
  . ١٣٦: الدين المقدسي

  . ٢١٩/ ٢:  الدردير–الشرح الصغير . ٤٩/ ٣ – القرافي –الذخيرة -  ٢
 . ٢٣٤/ ٢ – البهوتي –كشاف القناع . ١٣٩/ ٣ –داوي  المر– اإلنصاف -  ٣



– 

  )٤٢٨٠(

  : اتخاذ الحلى بنية الفرار من الزكاة: المسألة الثانية
إن تتخذ امرأة حليا بقصد الفرار من الزكاة حيث أنه زكاة في : صورة المسألة

لزمها الزكاة ألن الزكاة تسقط الحلى، وال تستخدمه استخداما مباحا، ففي هذه الحالة ت
  ).١(عن الحلى المتخذ لالستخدام ولم يوجد هنا 

  : اتخاذ الرجل لحلى النساء: المسألة الثالثة
  :  إذا اتخذ رجل حليا المرأة يستقبل نكاحها ففي ذلك قوالن عند المالكية األول

د شرط فيه زكاة ألن الحلى المتخذ لم يلبس وال صار إلى ما امل منه فلم يوج
  .اإلباحة

  ).٢(ال زكاة فيه ألنه متخذ الستعمال مباح فأثر ذلك في إسقاط الزكاة : الثاني
  .أرى أن األول أصح ألنه كالحلى المدخر ال يستعمل فلم تسقط عن الزكاة

أما إن اتخذ الرجل حلى النساء بقصد أن يلبسه ألهله أو ليعيره فال زكاة فيه ألنه 
  ).٣(استعمال مباح فأشبه اتخاذ المرأة للحلى مصروف عن جهة النماء إلى 

  : الحلي المكسور: المسألة الرابعة
تجب ) ٤(اتفق الفقهاء على أن الحلى المكسور ان لم يصلحه صاحبه فهو كالتبر 

  ).٥(فيه الزكاة ألن االستعمال هو المسقط للزكاة وقد منع استعماله 
كأن يكون مشقوقا فال تأثير لهذا أما إذا كسر الحلى ولم يمنع كسره من االستعمال 

الكسر وهو كالصحيح ال زكاة فيه في الراجح عند الشافعية والحنابلة ولم يذكر المالكية 
هذه الحالة ولكن يمكن القول بأنهم وافقوا هذا القول بدليل أنهم قالوا ال زكاة في الحلى 

زكاة فيه إن لم يحتج إذا كسر وكان باإلمكان إصالحه بال سبك جديد فمن األولى أنه ال 
  ).٦(على إصالح 

أما إذا كسر ومنع كسره من االستعمال ولم يحتاج إلى صوغ وقبل اإلصالح 
وأراد إصالحه فال زكاة فيه عند المالكية والحنابلة وفى قول للشافعية وذلك . باللحام

                                         
 . ٤٦٢/ ٢:  شمس الدين المقدسي–الفروع . ٦٠٧/ ٢:  ابن قدامة– المغني -  ١
 . ٤٩/ ٣:  القرافي–الذخيرة . ١٠٩/ ١ – الباجي - المنتقى -  ٢
 . ٦٠٧/ ٢- ابن قدامة – المغني -  ٣
 .٨٨/ ٤ – ابن منظور – لسان العرب(الذهب قبل أن يصاغ ويستعمل :  التبر-  ٤
 . ٢٣٥/ ٢ – البهوتي –كشاف القناع . ٣٧/ ٦ – النووي –المجموع . ٤٩/ ٣ – القرافي –الذخيرة -  ٥
 . ٣١٥/ ١:  مرعي بن يوسف– غاية المنتهى -  ٦



 

 )٤٢٨١(

لدوام صورة الحلى وقصد اإلصالح وفى قولهم الثاني تجب فيه الزكاة لتعذر 
  ).١(لااالستعم

أرى أن الحلى المكسور إن لم يقم صاحبه بإصالحه وحال عليه الحول فاالحتياط 
إخراج زكاته ألنه لم يستعمل واالستعمال هو المسقط للزكاة سواء أكان كسره يحتاج 

  .إلى صوغ جديد أم ال وإن قام بإصالحه فال شيء عليه واهللا أعلم
  : وهي على حالين: المسألة الخامسة

ن يكون المقصود لُبسه والتزين به، فإذا دعت الحاجة إلى بيعه ِبيع لقضاء أ:  أولًا
الحاجة، فهذا ال زكاة فيه، ألن نية البيع ال تخرجه عن قصد الزينة، واإلنسان عند 
الحاجة يبيع الغالي والنفيس، ويؤيد قصد الزينة إن كان الذهب مصوغًا كالخواتم 

 .د البيع ينقص ثمنه كثيرا، وشراؤه يكون للزينة أولًاواألساور والقالئد، ألن هذا عن
أن يكون المقصود منه االدخار ولكنه يلبس للمحافظة عليه حتى ال : الحال الثاني

يضيع أو ال يصدأ، وهذا فيه زكاة ألن المقصود األول من اقتنائه االكتناز، وخاصة 
  .ونصات والسبائكعندما يكون من ِقطع الذهب التي ال جمال فيها كاأل

فالنية هي التي تُحدد كونه للزينة أو الكنز وكل إنسان أعلم بمقصده، فإن كان 
 .للزينة أولًا ال تجب فيه الزكاة وإن كان للكنز وجب فيه الزكاة

  المطلب الثالث
  نصاب زكاة حلى الذهب والفضة

  :  تجب فيه الزكاةينصاب الحلى الذ
  : في هذا قوالن: القيمةهل يعتبر في نصاب الحلى الوزن أم 

ذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية إلى أن المعتبر في نصاب : القول األول
حلى الذهب والفضة الوزن ال القيمة فإن بلغ الحلى النصاب المعلوم ـــ وهو للذهب 

ليس فيما أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء (غم ــ للحديث ٥٩٥ غم وللفضة ٥
  ،)٢(ئتي درهم شيءوال أقل من ما

  %.٢‚٥أى ) ٣(فتجب فيه الزكاة يخرج ربع عشره

                                         
  .١٣٠/ ٣:  المرداوي–اإلنصاف . ٣٨/ ٦:  النووي–المجموع . ١٠٣/ ١ – شرح الزرقاني -  ١
 غم ٢،٩٧٥:  غم والدرهم٤،٢٥: والمثقال) وجوب زكاة الذهب والورق(باب ) الزكاة (كتاب–سنن الدار قطني - ٢

  . ٤٢٤:  صبحي الصالح–النظم اإلسالمية (
 . ١٧٨/ ١:  النظام–الفتاوى الهندية . ٢٢٧/ ٣- ابن عابدين –رد المحتار -  ٣



– 

  )٤٢٨٢(

يعتبر في نصاب الحلي المباح الصنعة الوزن لقوله صلى اهللا عليه : القول الثاني
ويعتبر عند اخراج الزكاة القيمة ألنه ) ٢(صدقة) ١(ليس فيما دون خمس أواق : "وسلم

من الحنفية والراجح عند ) ٣(زفروهذا عند . اعتبر الوزن لفاتت الصنعة الفقراء لو
  ).٤(الشافعية والحنابلة 

  )٥(وقال بعض الحنابلة تعتبر القيمة في اإلخراج ولكن المذهب على األول
 أما إن كان محرم الصنعة كالمصوغ على شكل ما له روح فالمعتبر في النصاب 

إتالفها واإلخراج الوزن وال اعتبار للقيمة ألنها حصلت بواسطة صنعة محرمة يجب 
 ).٦(شرعا فلم تعتبر واعتبر الوزن 

  : نصاب الحلى المعد للتجارة
هل يعتبر الوزن في نصاب حلى الذهب والفضة للتجارة أم القيمة ؟ فى هذا عدة 

  : أقوال
قال الحنفية إن الذهب والفضة المعد للتجارة سواء أكان مضروبا أم : القول األول

وكذلك ) ٧(مته نصابا وذلك ألنه عروض للتجارة مصوغًا تجب فيه الزكاة إن بلغت قي
قال الحنابلة بأن المعتبر في نصاب الحلى المباح المعد للتجارة حتى ولو نقص وزنه 

  ).٨(عن النصاب

                                         
 غم فضة وهذا هو ٥٩٥اق تساوي  غم فضة، فالخمسة أو٢،٩٧٥: تساوي وزنًا أربعين درهما والدرهم:  األوقية- ١

  . ٤٢٨ - ٤٢٤ – صبحي الصالح –النظم اإلسالمية (نصابها 
 . ٣١٠/ ٣) زكاة الورق(باب)الزكاة( كتاب – ابن حجر – انظر فتح الباري –رواه البخاري -  ٢
ع بين العلم  كان أكبر تالمذة أبي حنيفة، وكان ممن جم-  هـ ١١٠أحد الفقهاء والزهاد ولد سنة : زفر بن الهذيل- ٣

 أحمد – ابن حجر –لسان الميزان (هـ ١٥٨بالبصرة سنة : وثقه غير واحد كابن معين وابن حبان ت. والعمل
           – الذهبي - سير أعالم النبالء . ٥٨٩ - ٥٨٨/ ٢ –م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ دار الفكر بيروت –بن علي 

٤٠ -٣٨ / ٨ . 
             – البهوتي -كشاف القناع . ٢٦٥/ ٢ – النووي –لطالبين روضة ا. ٢٢٧/ ٣ –ابن عابدين –رد المحتار - ٤

٢٣٥/ ٢ . 
 . ١٤١/ ٣ – المرداوي –اإلنصاف -  ٥
 . ٢٣٥/ ٢- البهوتي –كشاف القناع . ٢٨٣/ ٤- الماوردي –الحاوي -  ٦
 .١٧٩/ ١:  النظام–الفتاوى الهندية . ١٧/ ٢ – الكاساني –بدائع الصنائع -  ٧
 . ١٤١/ ٣:  المرداوي–اإلنصاف . ٢٣٥/ ٢: لبهوتي ا–كشاف القناع -  ٨



 

 )٤٢٨٣(

ذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أن المعتبر في نصاب الحلى : القول الثانى
  ).١(المعد للتجارة الوزن أداء ووجوبا وال اعتبار للقيمة

قال فقهاء الشافعية أن الحلى المعد للتجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ : القول الثالث
  ).٢(وزنه نصابا والمعتبر فى اإلخراج القيمة فى الراجح عندهم

  : الرأى الراجح
أرى أن االعتبار بوزن حلى الذهب والفضة نصابا وإخراجا ألن الحديث الشريف 

وألنه لو قيل . ينفى أن يكون فيما دون النصاب زكاةليس فيما دون خمس أواق صدقة 
بأن القيمة معتبرة ألدى ذلك إلى اعتبارها فى جميع األموال الزكوية وهذا أمر ال 

  .ضابط له
  .وهذا سواء أكان الحلى للتجارة أو من الحلى الذى تجب فيه الزكاة كالمدخر

                                         
  . ٢١١/ ١:  اإلمام مالك–المدونة -  ١
  . ٥٣/ ٦:  النووي–المجموع . ٢٨٥/ ٤ – الماوردي – الحاوي -  ٢



– 

  )٤٢٨٤(

  المبحث الخامس
  تجارة الحلي ووقفه

  : وفيه مطلبان
  .تجارة الحلي:  األولالمطلب

 .وقف الحلي: المطلب الثاني
  المطلب األول
  تجارة الحلي

  : في هذا المبحث ثالث مسائل
  : تجارة الحلي: المسألة األولى

 اتفق فقهاء المذاهب األربعة على أن الحلي إذا أعد للتجارة أو النفقة فتجب فيه 
ك ألنه مال نام عن طريق التجارة الزكاة سواء كان ذهبا أم فضة أم لؤلؤً ا وجوهرا وذل

  .[٣]، وكذلك ما اتخذ ِحليةً فرارا من الزكاة)١(فيزكى زكاة التجارة 
وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة، انعقد عليه الحول من حيث نوت، 

ألن الوجوب هو األصل، وإنما انصرف عنه لعارض االستعمال، ووجبت فيه الزكاة؛ 
فعاد إلى األصل وهو وجوب الزكاة بمجرد النية من غير استعمال، فهو كما لو نوى 

 ).٢(بعرض التجارة القنية، انصرف إليه من غير استعمال 
  : إجارة الحلي: المسألة الثانية

  : على ما يلياختلف الفقهاء في إجارة الحلي هل تشرع أم ال ؟ 
 ذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة الحلي ألنه عين ينتفع 

  ). ٣(بها منفعة مباحة
اتخاذ الحلي لإلجارة محظور وذلك ألنه خرج عن عرف :  وقال بعض الشافعية

  ). ٤(السلف وعدل به عن اإلعارة والحلي إذا عدل به عما وضع له كان محظورا 

                                         
 – زين الدين ابن نجيم الحنفي – ابن نجيم –البحر الرائق شرح كنز الدقائق . ١٨٠/ ١:  النظام– الفتاوي الهندية - ١

 –الثمر الداني . ٢١١/ ١:  مالك بن أنس–المدونة الكبرى . ٢٤٣/ ٢:  الطبعة الثانية– بيروت –ة دار المعرف
 – منصور بن يونس – البهوتي –الروض المربع . ٢٨٤/ ٤:  الماوردي–الحاوي . ٣٣٨: صالح عبد السميع
 . ١٢٨/ ١:  الطبعة السابعة– بيروت –دار الكتب العلمية 

  .٢٢٤، ٢٢٣ / ٤(المغني :  ابن قدامة-  ٢
 .٢٣٥/ ٣:  البهوتي–كشاف القناع . ٢٨٦/ ٤:  الماوردي–الحاوي . ١٠٨/ ١:  الباجي– المنتقى -  ٣
 . ٢٣٦/ ٤:  الماوردي– الحاوي -  ٤



 

 )٤٢٨٥(

صح قول الجمهور ألن الحلي مال ذو منفعة فيصح أن يباع ويشترى ولعل األ
  . ولم يعدل به عما وضع له ألنه يؤجر ليلبس ولهذا وضع وصنع. ويؤجر ويعار

  : ولكن هل تجب الزكاة في الحلي المعد لإلجارة ؟ في المسألة قوالن
المالكية ال تجب زكاة الحلي المعد لإلجارة في القول الراجح عند : القول األول

وذلك ألنه أشبه ما لو اتخذه للعارية وألنه ). ١(والشافعية وفي القول المرجوح للحنابلة 
  كأجرة الماشية من العوامل حيث ال زكاة

  ).٢(فيها 
ذكر بعض المالكية أن ما اتخذه الرجل من حلي النساء لإلجارة زكي وذلك 

  ).٣(المتناع التجمل به على مالكه
رد هذا القول وذكر أن ما اتخذه لإلجارة ال زكاة فيه سواء ولكن اإلمام الصاوي 

  ).٤(كان متخذه رجلًا أو امرأة وسواء أكان يباح استعماله لمالكه أم ال يباح 
تجب الزكاة في الحلي المعد للتجارة في القول المرجوح للمالكية : القول الثاني

  ).٥(والشافعية وفي الراجح عند الحنابلة 
. ن التنمية والمال النامي فيه زكاة فأشبه الحلي المعد للتجارةوذلك ألنه نوع م

وألن سقوط الزكاة فيما اتخذ الستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فيبقى فيما 
  ).٦(عداه على األصل

 : الرأي الراجح
أن الرأي الراجح أن الحلي المعد : يظهر لنا من خالل عرض األدلة السابقة

زكاة وذلك ألنه أصبح مالًا ناميا وال فرق بينه وبين المال المعد لإلجارة تجب فيه ال
                                         

          :  المرداوي–اإلنصاف .. ٩٦/ ٣:  الرافعي–العزيز شرح الوجيز . ٢١١/ ١:  اإلمام مالك– المدونة الكبرى- ١
٣٦/ ٦ . 

  . ٣٦/ ٦:  النووي–جموع  الم-  ٢
 .٤٩/ ٣:  القرافي– الذخيرة -  ٣
من تصانيفه بلغة السالك، وحاشية على جوهرة . هـ١١٧٥ ولد –أحمد بن محمد الصاوي المالكي :  الصاوي- ٤

توفي بالمدينة . التوحيد، وحاشية على شرح الدردير على رسالة في علم البيان المسماة تحفة اإلخوان وغيرها
           :  بيروت– دار إحياء التراث العربي – عمر رضا كحالة – كحالة –معجم المؤلفين (ـ ه١٢٤١سنة 

١١١/ ٢ . 
كشاف . ٨٥/ ٢:  بيروت– المكتبة الثقافية – محمد بن أحمد بن محمد – مياره – الدر الثمين والمورد المعين - ٥

  . ٢٣٥/ ٢: - البهوتي –القناع 
 . ٤٠٤/ ١:  البهوتي–شرح منتهى اإلرادات . ٣٦/ ٦:  النووي– المجموع -  ٦



– 

  )٤٢٨٦(

وفارق بين . للتجارة إذ اإلجارة تجارة ألنها بذل منفعة في مقابل عوض وهو األجرة
  .الحلي الذي يتخذ لإلعارة ألنه ال نماء فيه

  المطلب الثاني
  وقف الحلي

ن أن يباع أو يوهب أن يحبس على جهة معينة تنتفع منه دو: يقصد بوقف الحلى
  ).١(أو يورث

  .كان يحبس مثال على نساء عائلة معينة أو على نساء الحى أو النساء الفقيرات
  : ذهب الفقهاء فى هذه المسألة إلى ما يلى

لم يرد نص فى مسألة وقف الحلى عند الحنفية ولكن نظرت إلى كتاب : أوال
ن عقارا ألنه يتأبد وال يجوز الوقف عندهم فوجدت أنهم اشترطوا فى الموقوف ات يكو
فقد قال رسول اهللا صلى ) ٢(وقف ما ينقل باستثناء آالت الحرب لما صح بجواز وقفها 

  ).٤" (فى سبيل اهللا ) ٣(إن خالدا قد احتبس أدرعه واعتاده " اهللا عليه وسلم 
إن خالدا رضى اهللا عنه وقف سالحه فى سبيل اهللا تعالى وقد : وجه االستدالل

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك فدل على جواز وقف السالحأقره 
  .والحلى ال يتأبد ولم يرد نص فى وقفه لذا ال يصح وقفه عند الحنفية

أما ). ٥(اما الشافعية وجمهور الحنابلة فنصوا على صحة وقف الحلى : ثانيا
ان عقارا أم غير ته سواء أكالمالكية فقالوا بجواز وقف كل ما يملك لذاته أو منفع

  .ولذا فيمكن القول انه يجوز عندهم وقف الحلى ألنه مما يملك وينتفع به). ٦(عقار
  ): ٧(واستدل الشافعية والحنابلة بما يلى

  .ـ إن الحلى عين يمكن االنتفاع بها مع بقائها دائما فصح وقفها كالعقار١
  .وقف عليهـ إن التحلي نفع مباح مقصود يجوز أخذ األجرة عليه فصح ال٢

                                         
 .ـ مرجع سابق١٥/٣٢٤ـ المجموع ـ النووى ـ ١
 . ـ مرجع سابق٤٣٢ ـ٥/٤٣١فتح القدير ـ ابن الهمام ـ .  ـ مرجع سابق٣/١٦ـ الهداية ـ المرغياني ـ  ٢
 ). ـ مرجع سابق٥/٩٣تاج العروس ـ الزبيدي ـ (ما أعد من سالح ودواب وآلة : ـ األعتاد ٣
 . ـ مرجع سابق٧/٧٥)تقديم الزكاة ومنعها(باب ) الزكاة(ـ صحيح مسلم بشرح النووي ـ كتاب  ٤
 . ـ مرجع سابق٧/٨اإلنصاف ـ المرداوي ـ .  ـ مرجع سابق٥/٣١٥ـ روضة الطالبين ـ النووي ـ  ٥
 . ـ مرجع سابق٧٩م٧الخرشي ـ .  ـ مرجع سابق٢/٢٩٨ـ الشرح الصغير ـ الدردير ـ  ٦
الشرح الكبير ـ ابن قدامة ـ عبد الرحمن بن ابى عمر ـ دار .  ـ مرجع سابق٣/٣٢٥ع ـ النووي، ـ المجمو ٧

 ٦/٢١١م ـ الطبعة األولى ـ ١٩٨٤هـــ ـ ١٤٠٤الفكر ـ بيروت ـ 



 

 )٤٢٨٧(

  ).١(وفى رواية مرجوحة للحنابلة ال يجوز وقف الحلى : ثالثا
وذلك ألن التحلي ليس هو المقصود األصلي من الذهب والفضة فلم يصح وقفها 

  ).٢(كالدراهم والدنانير
  : مناقشة وترجيح

 إن األصل جواز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار واألثاث والسالح 
 والحلى عين ينتفع بها على الدوام لذلك يصح وقفه كما صح وقف )٣(والحيوان 

  .السالح
ـ أما ما قاله بعض الحنابلة بأن التحلي ليس هو المقصود األصلي من الذهب ٢

والفضة فيرد عليه بأن التحلي من المقاصد األصلية بل إنه في زماننا أصبح الذهب 
  .نقدوالفضة غالبا يستعمل للتحلي حيث بطل استخدامه ك

 وقد فرق اهللا تعالى بين الحلى وبين الدراهم والدنانير حيث انه أسقط الزكاة عنه 
بقوله صلى اهللا عليه وسلم ٤وأوجبها فى الدراهم والدنانير . أن استعمل للتزين المباح

  ".في الرقة ربع العشر"
والراجح جواز وقف الحلى النه مال يملك وينتفع به فجاز لصاحبه لن يقفه على 

  .لجهة التى يريدا
  : من اتخذ حليا للزينة ثم دعت الحاجة لبيعه

  : يجب التمييز بين أمرين
أن يكون المقصود لُبسه والتزين به، فإذا دعت الحاجة إلى بيعه ِبيع : الحال األول

لقضاء الحاجة، فهذا ال زكاة فيه، ألن نية البيع ال تخرجه عن قصد الزينة، واإلنسان 
بيع الغالي والنفيس، ويؤيد قصد الزينة إن كان الذهب مصوغًا كالخواتم عند الحاجة ي

  .واألساور والقالئد، ألن هذا عند البيع ينقص ثمنه كثيرا، وشراؤه يكون للزينة أولًا
أن يكون المقصود منه االدخار ولكنه يلبس للمحافظة عليه حتى ال : الحال الثاني

زكاة ألن المقصود األول من اقتنائه االكتناز، وخاصة يضيع أو ال يصدأ، وهذا فيه 
 .عندما يكون من ِقطع الذهب التي ال جمال فيها كاألونصات والسبائك

                                         
 . ـ مرجع سابق٧/٨ـ اإلنصاف ـ المرداوي ـ  ١
 . ـ مرجع سابق٦/٢١١ـ الشرح الكبيرـ ابن قدامة ـ ٢
 ـ ٢/٤٨٩ ـ مرجع سابق ز شرح منتهى األرادات ـ البهوتي ـ ٥/٣٥٨عي الصغير ـ نهاية المحتاج ـ الشاف ٣

  .مرجع سابق
   ـ ٦/٢١١ـ الشرح الكبير ـ ابن قدامة ـ  ٤



– 

  )٤٢٨٨(

فالنية هي التي تُحدد كونه للزينة أو الكنز وكل إنسان أعلم بمقصده، فإن كان 
  .للزينة أولًا ال تجب فيه الزكاة وإن كان للكنز وجب فيه الزكاة



 

 )٤٢٨٩(

  ةالخاتم
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآله وصحبه 

  .وسلم
بعد أن اطلعنا على زكاة الحلي وكثير من أحكامها، أحاول أن ألقي الضوء على 

  : أهم النتائج التي توصلت إليها خالل بحثي في هذا الموضوع، وهذه النتائج هي
 جراما تقريبا، وأن ٨٥م الحديث هو  أن مقدار نصاب حلي الذهب بالتقوي- ١

  . جراما٥٩٥ جراما والبعض قال ٥٩٤مقدار نصاب الفضة 
 أن زكاة حلي المرأة اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة فيه بين مجيز للزكاة - ٢

 .ومانع لها، ولقد رجحت رأي القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة
، والمرجان، والياقوت، والزبرجد،  أن الزكاة ال تجب في حلي اللؤلؤ- ٣

  .والماس، والعقيق، وغير ذلك مما ليس بذهب أو فضة
 أن حلي الذهب والفضة المكسور الذي ال أثر النكساره في االستعمال ال - ٤

تجب فيه الزكاة؛ ألنه لم يخرج عن االستعمال المباح، أما الحلي المتهشم الذي ال يمكن 
نِو صاحبه إصالحه تجب فيه الزكاة، أما إذا نوى إصالحه استعماله إال بالصياغة، ولم ي

  .فال زكاة فيه
 أن الحلي المباح إذا أعير لعرس أو غيره من وجوه االنتفاع واالستعمال - ٥

 .المباح ال تجب فيه الزكاة
  . أن الحلي المعد لإلجارة تجب فيه الزكاة- ٦
  . أن الحلي الموقوف على جهة معينة ال تجب فيه الزكاة- ٧
 إذا سافرت صاحبة الحلي، وكانت حاجتها الستعمال الحلي باقية فال زكاة - ٨

فيه، أما إذا لم تعد في حاجة الستعماله بأن اقتنت غيره، ووصل مجموع االثنين إلى حد 
  .السرف أو لقدمه ففيه الزكاة

  . أن الزكاة تجب في حلي العجوز التي أعدته بعد كبرها لعاقبتها- ٩
رة الذي ورثته من والدتها المتوفاة إذا لم يعره وليها ففيه أن حلي الصغي -١٠ 

  .الزكاة، وإذا أعاره فال زكاة فيه
 أن الحلي العائد لصاحبته بعد سرقته، ومكثه عاما أو أكثر إن كانت -١١

  .تستعمله قبل السرقة فال زكاة فيه، وإن كانت ال تستعمله وتركته كنزا ففيه الزكاة



– 

  )٤٢٩٠(

ل البد أال يصل إلى حد اإلسراف والتبذير، والمرجع في  أن الحلي المستعم-١٢
ذلك إلى العرف، وإلى القدر الذي يتحلى به مثيالتها، وإذا زاد عن حد العرف ففيه 

  .الزكاة، وتكون الزكاة في الزائد عن الحد المعتاد
 أن المعتبر في نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة إذا اختلفت قيمته ووزنه -١٣
  .ن للصنعة وللصياغة أثرهما في زيادة القيمةالقيمة؛ أل
  .أنه يجوز تكميل النصاب من الذهب أو الفضة إلخراج الزكاة -١٤



 

 )٤٢٩١(

 المصادر والمراجع
  تحقيق محمد ). هـ٣٧٠ت(أحكام القرآن، ألبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص

  ).هـ١٤٠٥(دار إحياء التراث العربي، : بيروت. الصادق قمحاوي
 ليل، ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، إرواء الغ         

  . م١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥
 سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار : االستذكار، ألبي عمر بن عبد البر، تحقيق

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، سنة 
 مر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي ع

عاصم النمري القرطبي، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة دار الجيل، بيروت، الطبعة 
  .هـ١٤١٢األولى، 

  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري
 هـ ١٤١٧راث العربي، بيروت، لبنان، تحقيق عادل أحمد الرفاعي، طبعة دار إحياء الت

  .م١٩٩٦ -
  ،إعانة الطالبين، أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي البكري، دار الكتب العلمية

  .بيروت
  األموال، ألبي عبيد القاسم بن سالم، تحقيق محمد خليل هراس، دار الفكر، بيروت، سنة

  ).م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨(
 ف، علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخال

  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانية، 
  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة

  .بيروت، الطبعة الثانية
 ،دار الكتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود 

  .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
 محمد عبد السالم شاهين، دار : بلغة السالك ألقرب المسالك، ألحمد الصاوي، تحقيق

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، سنة 
  ،تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسين الزبيدي

  .جموعة من المحققين، دار الهدايةم: تحقيق
  ،تحفة األحوذي، المبارك فوري، محمد بن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت

  . م١٩٩٠



– 

  )٤٢٩٢(

  ،تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية
  .م١٩٧٠- هـ ١٤٨٩

 ودر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، تكملة فتح القدير، قاضي زاده أفندي، أحمد بن ق
  .م١٩٧٠، ١٣٨٩مصر، الطبعة األولى، 

  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد 

  .الكبير البكري، مؤسسة قرطبة
 حجر العسقالني، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الهند، الطبعة التهذيب ابن 

  . هـ١٣٢٦األولى، 
  ،تهذيب التهذيب، ابن حجر، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة األولى

  .هـ١٣٢٦
  تيسير الوصول إلى جامع األصول، ابن الدبيع الشيباني، عبد الرحمن بن علي، دار

  .م١٩٧٧- هـ ١٣٩٧المعرفة، بيروت، 
  الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، جمع وتحقيق صالح عبد

  .السميع، األبي األزهري، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي، مصر
 الطبري، محمد بن جرير، دار المعرفة، بيروت، الطبعة . جامع البيان في تفسير القرآن

  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨الثالثة، 
  أحمد محمد شاكر : ، تحقيق)هـ٢٧٩ت (الجامع الصحيح، لمحمد بن عيسى الترمذي

  .وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت
  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه

زهير بن ناصر الناصر، محمد : ، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق)صحيح البخاري(
  . هـ١٤٢٢دار طوق النجاة، الطبعة األولى، سنة 

  الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري، دار الكاتب العربي للطباعة
  .م١٩٦٧هـ ١٣٨٧والنشر، القاهرة، 

  حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، البن عابدين
 -هـ ١٤٢١(حمد عالء الدين أفندى، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، سنة م

  ).م٢٠٠٠
  للماوردي أبو )هو شرح مختصر المزني(الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،

، )هـ٤٥٠(الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي المتوفى سنة 



 

 )٤٢٩٣(

يخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة دار الكتب الشيخ علي محمد معوض والش: تحقيق
  ).م١٩٩٩ - هـ١٤١٩(العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، سنة 

 للدولة اإلسالمية، محمد ضياء الدين الريس، دار المعارف، الخراج والنظم المالية 
  .م١٩٦٩القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 

  محمد ميارة، المكتبة الثقافية، بيروتالدر الثمين والمورد المعين، محمد بن أحمد بن.  
  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤البهوتي، طبعة عالم الكتب، الرياض، الطبعة األولى، 
  الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الجزء

، ٧، ٥ -  ٣ تحقيق سعيد أعراب، والجزء ٦، ٢ تحقيق محمد حجي، والجزء ١٣، ٨ ،١
 تحقيق محمد بو خبزة، طبعة دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، ١٢ – ٩

  . م١٩٩٤
  ،م١٩٧٨روح المعاني، شهاب الدين السيد محمود األلوسي، دار الفكر، بيروت.  
 ي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة السابعةالروض المربع، منصور بن يونس البهوت.  
 زهير الشاويش، المكتب : روضة الطالبين وعمدة المفتين، لمحيي الدين النووي، تحقيق

  ).م١٩٩١ -هـ١٤١٢(اإلسالمي، بيروت، دمشق، عمان، الطبعة الثالثة، سنة 
 زهر الربى على المجتبى، السيوطي، جالل الدين، من مخطوطات المسجد األقصى.  
 دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة،  لعبد اهللا الفوزان،زينة المرأة المسلمة ،

  . هـ١٤١٨
 محيي الدين عبد : سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق

  .الحميد، دار الفكر
 يه سنن الدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عل

شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهوم، طبعة 
  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 السنن الكبرى، البيهقي، أحمد بن الحسين، دار الفكر، بيروت.  
 بد اهللا بن عبد السنن الكبير، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق ع

المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر، طبعة هجر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 
  .م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢الطبعة األولى، 

  ،سنن النسائي بشرح السيوطي، جالل الدين، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى        
  . م١٩٣٠ -  هـ١٣٤٨



– 

  )٤٢٩٤(

 مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، سير أعالم النبالء، محمد بن أحمد الذهبي ،
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠

  شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، لعبد
عبد السالم : الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، ضبطه وصححه وخرج آياته

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢سنة محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
 على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، ألبي البركات أحمد بن محمد الشرح الصغير 

  .الدكتور مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة: الدردير، تحقيق
  ،الشرح الكبير، عبد الرحمن بن أبى عمر ابن قدامة، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى

  .م١٩٨٤هـــ ـ ١٤٠٤
  ،هـ ١٣٩٢شرح صحيح مسلم، يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت -          

  ٠. م١٩٧٣
  ،شرح فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام محمد بن عبد اهللا، مطبعة مصطفى البابي

  م١٩٧٠. مصر، الطبعة األولى
  شرح معاني اآلثار، ألبي جعفر الطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب

  ).م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩(العلمية، بيروت، الطبعة األولى، سنة 
  هـ١٤٢٤(العدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي، دار الحديث، القاهرة، سنة- 

  ).م٢٠٠٣
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد العيني، دار التراث، بيروت.  
 ع شرح الحافظ ابن القيم، عون المعبود، العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق م

  .دار الكنب العلمية، بيروت
 الكرمي الحنبلي، اعتنى به، مرعي بن يوسف في جمع اإلقناع والمنتهىغاية المنتهى  :

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨الكويت، الطبعة األولى، سنة 

 شيخ النظام وجماعة من علماء الهند، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الفتاوي الهندية، ال
  .هـ١٣١٠الثانية، 

  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار الفكر
  .بيروت



 

 )٤٢٩٥(

  فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم
علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب : قيقأبو القاسم الرافعي، تح

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧العلمية، بيروت، الطبعة األولى، سنة 
 دار الفكر، بيروت، للكمال بن الهمام، فتح القدير.  
  الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي، لمحمد بن مفلح أبو

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، :  تحقيقعبد اهللا شمس الدين المقدسي،
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة األولى، سنة 

 كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر، بيروت.  
  كفاية األخيار في حل غاية االختصار، تقي الدين الدمشقي، طبع على نفقة الشؤون الدينية

  . الطبعة الثالثةبدولة قطر،
 البن منظور محمد بن مكرم اإلفريقي المصري، دار صادر، بيروت، لسان العرب ،

  ).م١٩٥٥ -هـ١٣٧٤(الطبعة األولى، سنة 
  هـ ١٤٠٧لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار الفكر بيروت - 

  .م١٩٨٧
 هـ ١٤١٤ة المبسوط، للسرخسي، طبعة دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، سن - 

  .م١٩٩٣
  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، طبعة دار الفكر

  . هـ١٤١٢بيروت، لبنان، 
  المجموع شرح المهذب، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، سنة

  .م١٩٩٧
 المحلى، علي بن أحمد بن حزم الظاهري، دار الفكر، بيروت.  
 الدكتور عبد اهللا نذير أحمد، : تصر اختالف العلماء، ألبي جعفر الطحاوي، تحقيقمخ

  . هـ١٤١٧طبعة دار البشائر، بيروت، الطبعة الثانية، 
 ناصر الدين األلباني، المكتب : لعبد العظيم المنذري، تحقيق ،مختصر صحيح مسلم

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧اإلسالمي، دمشق وبيروت، الطبعة السادسة، سنة 
 م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨لمدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار الفكر، بيروت، ا .  
 شعيب األرنؤوط : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠وآخرون، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة 



– 

  )٤٢٩٦(

  صحيح (اهللا عليه وسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى رسول اهللا صلى
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، : ، لمسلم بن الحجاج، تحقيق)مسلم

  .بيروت
  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ألحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة

  .العلمية، بيروت، بدون تاريخ
  العلمية، بيروت، الطبعة األولى، مصنف ابن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد، دار الكتب

  .م١٩٩٥-  هـ ١٤١٦
  لحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )شرح سنن أبي داود( معالم السنن ،

 - هـ ١٣٥١ سنة األولى، الطبعة حلب، –، المطبعة العلمية )هـ٣٨٨(الخطابي 
  .م١٩٣٢

 ي، بيروتمعجم المؤلفين، كحالة، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العرب.  
  م١٩٩١-١٤١١معرفة السنن واآلثار، البيهقي، أحمد بن الحسين، دار الوفاء، القاهرة.  
 مغني المحتاج، محمد الشربيني الخطيب الشربيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  
 الدكتور عبد اهللا بن عبد : المغني، عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي، تحقيق

التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة عالم الكتب، الرياض، الطبعة المحسن 
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الثالثة، 

  المنتقى شرح الموطأ، ألبي الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، مطبعة
هـ، صورتها دار الكتاب اإلسالمي، ١٣٣٢السعادة، القاهرة، الطبعة األولى، سنة 

  .طبعة الثانيةالقاهرة، ال
  النظم اإلسالمية نشأتها وتطورها، د صبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة

  .م١٩٧٨الرابعة، 
  نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لمحمد بن أبي الفيض الكتاني، دار الكتب، بيروت

  . م١٩٨٠ -١٤٠٠
 ة دار الفكر، بيروت، الطبعة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين الرملي، طبع

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤األخيرة، سنة 
  النهاية في غريب الحديث واألثر، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد

، تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، )هـ٦٠٦(بن محمد ابن األثير 
  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ بيروت، سنة - المكتبة العلمية 



 

 )٤٢٩٧(

 ية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، تحقيق الهدا
  .طالل بن يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت

 



– 

  )٤٢٩٨(

 



 

 )٤٢٩٩(

  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلـى            

  .آله الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
إن موضوع تكيف الفرد مع مجتمعه، يعد من األمور المهمة جدا التي اهتمـت              

اعية، وكذلك الدراسـات الـشرعية قـد اهتمـت بهـذا            بها الدراسات النفسية واالجتم   
الموضوع، وإن كان مصطلح التكيف حديثَ االستعمال، لكن معناه وفحواه وردا بأحكام            

، فقـد وردت األوامـر الـشرعية        )ال مشاحة باالصـطالح   (الشريعة، فمن المعلوم أنه     
ِر ذلك من األخـالق     بالتآلف، والرحمِة، والسماحِة، وليِن الجانب، والعفِو، والصفِح، وغي       

 وفي مقـدمتها العفـو   -الحميدة، والسجايا الطيبِة، ومن المعلوم أن االلتزام بهذه األخالق 
  . يعد من أقوى العوامل التي تقضي على اضطرابات سوء التكيف-والحلم

بناء على ما سبق؛ اخترتُ خلقي العفِو والحلِم؛ لكي أسلط عليهما الضوء؛ حتى             
وي في تكيف الفرد مع نفسه، ومع مجتمعه، وبمفهوم المخالفة؛ فـسيكون            يتبين األثر الق  

 القـدوة   لهما أثر كبير في القضاء على اضطرابات سوء التكيف، ولنا في رسول اهللا            
هي ركيـزة أساسـية للتكيـف       "الحسنة، والمثل األعلى؛ فإن القيم الروحية واألخالقية        

   )١("ومات االستقرار االجتماعي في الجماعاتالنفسي السليم، كما إنها تعتبر مقوما من مق
  :أهمية البحث - ١

لهذا البحث أهمية كبيرة، فإن للعفو والحلم التأثير الكبير، ويمكن إجمال بعـض             
  :عوامل أهمية هذا البجث

 .العالقة القوية بين األخالق وتكيف المرء مع مجتمعه - ١
                                         

   .١٤١مصطفى فهمي ، ص . التكيف النفسي ، د ) ١ (

 
 

 
  مدرس الدراسات اإلسالمية 

   جامعة بني سويف -  كلية اآلداب 
  



– 

  )٤٣٠٠(

 .عكثرة األوامر الشرعية التي تحث على حسن التكيف مع المجتم - ٢
 . أنموذج فريد لتكيف الفرد مع المجتمعحياة الرسول - ٣
 .حاجة المجتمع الشديدة لخلقي العفو والحلم لتحقيق التوافق والسالم المجتمعي - ٤
 .تفشي ظاهرة اضطرابات سوء التكيف، وضرورة التصدي لها - ٥
مثل الطالق، والثـأر،    (كثرة المشاكل االجتماعية المترتبة على انعدام العفو والحلم          - ٦

  ).ير ذلكوغ
  :أهداف البحث

   حققت هذه الدراسة كثيرا من األهداف التي سعيتْ لتحقيقها، ويمكن إجمال            - ٢
  :بعض أهداف هذا البحث فيما يلي

 .تسليط الضوء على أثر األخالق في تكيف الفرد مع المجتمع - ١
 .العمل على ربط التعاليم الشرعية بالدراسات النفسية واالجتماعية الحديثة - ٢
 . أنموذجا راقيا في تكيف الفرد مع نفسه ومع المجتمعق النبيإبراز أخال - ٣
العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تربط بين العفو والحلِم، وبـين ضـعف               - ٤

 .الشخصية
 .إبراز اآلثار الكبيرة للعفو والحلم في التخفيف من اضطرابات سوء التكيف - ٥
 .التعريف بسماحة اإلسالم وإبرازها لغير المسلمين - ٦

  :منهج البحث
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي؛ حيـث وصـف صـفتي        
               ،العفو والصفح كما وردتا في أدلتهما الشرعية، واعتمد كذلك علـى المـنهج التحليلـي
حيث بين أثر هذين الخلقين في التقليل من اضطرابات سوء التكيـف، واعتمـد علـى                

له على المقارنة بـين األدلـة الـشرعية، والنمـاذج           المنهج المقارن الذي عمل من خال     
اإلسالمية، من ناحية، وبين الدراسات النفسية واالجتماعيـة، واسـتخدم كـذلك أدوات             
المنهج التاريخي، وكلٌّ هذه المناهج أثمرت عن توصيف دقيق للموضوع، مـن خـالل              

القـضايا النفـسية    جمع األدلة الشرعية من الكتاب والسنِة، وتحليِلها، وإنزاِلهـا علـى            
فكل األدلة من السنة صـحيحة      ،  واالجتماعية، واعتمد الباحث على صحيح سنة النبي      

السند، وإذا استدلَّ بحيث في سنده ضعفٌ؛ فإنه ينبه على ذلك، وال ينبه على الـصحيح                
  .منها؛ ألن ذلك هو األصل في هذه الدراسة



 

 )٤٣٠١(

  :خطة البحث
  :     جاء هذا البحث في األقسام اآلتية

  .جاء فيها أهمية الموضوع، وأهدافُه، وخطةُ البحث: مقدمة: أوال
جاء فيه شرح لمعنى التكيف، والتعريـف بـبعض المـصطلحات     : تمهيد: ثانيا

  .الواردة في هذا البحث
  :ثالثة مباحث: ثالثًا
  .مكانة األخالق في التشريع اإلسالمي - ١
 .خلقا العفو والحلم عند النبي، صلى اهللا عليه وسلم - ٢
  .العفو والحلم في االستقرار النفسي والسالم االجتماعيأثر  - ٣

  .بها أهم النتائج والتوصيات: خاتمة: رابعا



– 

  )٤٣٠٢(

  :تمهيد
في هذا التمهيد، سنقوم بتحرير بعض المفاهيم الواردة في هذا البحث، ويمكـن             

  :أن نجمل ما سنتناوله في هذا التمهيد في موضوعين
  .المقصود بالتكيف-١
  .صطلحات الواردة في هذا البحثالتعريف ببعض الم-٢

  المقصود بالتكيف: أولًا
: ، وهو بمعنى انسجم وتوافق وتالءم، يقـال       )تكيف( من الفعل    – لغةً   –التكيف  

 ، انخفضت ِفـي الـصيف     ، الْخَاِرِجي  لتالئم الجو  ؛ تَغَيرت درجة حرارته   :لهواءتكيف ا "
صطالحي، فإنه قريب من المعنـى اللغـوي،        ، وأما التعريف اال   )١("وارتَفَعت ِفي الشتَاء  

تلك العملية الديناميكية المستمرة التي يهدف بها الـشخص إلـى أن يغيـر         "فالتكيف هو   
نستطيع أن نعرف هذه الظاهرة بأنها      ..سلوكه؛ ليحدث عالقة أكثر توافقًا بينه وبين البيئة       

  .)٢("القدرة على تكوين العالقات المرضية بين المرء وبيئِته
، عملية التكيف يمكن اعتبارها مهارة شخصية، وإن كانت تتـأثر بعوامـل             إذن

البيئة الخارجية، فإنها تتأثر ببعض العوامل الشخصية الذاتيـة، مثـل الثقـة بـالنفس،               
وضع ثالثة فـروض حـول      ) كوهلن(واإلرادة، وكذلك المرحلة العمرية للشخص، فإن       

دادت خبرته؛ فيزداد التوافـق، لكـن   عالقة العمر بالتكيف، فكلما تقدم عمر الشخص؛ از  
 أدت إلى نقصان التوافق بصفة      ؛ أو داخل الشخص   ،كلما زادت عوامل التوتر في البيئة     "

  .)٣(" أو في بعض مجاالته،عامة
  التعريف ببعض المصطلحات : ثانيا

  :نقوم بالتعريف ببعض المصطلحات التي ورد ذكرها في هذا البحث، وهي
 :العفو - ١

) ع ف و  (وهو مأخوذ من مادة      "مصدر قولهم عفا يعفو عفوا       -  لغةً    -العفو  
 –،  وأمـا العفـو       )٤("خر طلبـه  واآلترك الشّيء،    الّتي تدّل على معنيين أصليين األول     

                                         
   .٨٠٧ ، ص ٢المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج  ) ١ (
   .١١مصطفى فهمي ، ص . التكيف النفسي ، د ) ٢ (
  .٤٥٠آمال صادق، فؤاد خطاب ، ص .ان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين ، دنمو اإلنس ) ٣ (
  .٢٨٨٩ ، ص ٧ ، ج نضرة النعيم في أخالق الرسول الكريم  ) ٤ (



 

 )٤٣٠٣(

إسقاط ولي المقتـول    :  الصفح وإسقاط اللوم والذنب، وفي الجنايات هو       "اصطالحا، فهو   
  .)١("القود عن القاتل

  :الِحلم - ٢
ا تأنى وسكن ِعنْد غضب َأو مكْروه مع قدرة         ملِْح" من الفعل حلُم     – لغةً   –الِحلم  

 ، والمعنى االصطالحي قريب من اللغوي، حيث عـرف الحلـم            )٢("وقُوة وصفح وعقل  
احتمال األعلى األذى من األدنى، أو هو رفع المؤاخذة عن مستحقها بجنايـة فـي      : "بأنه

ـ  وع ،ع عند هيجان الغضب   حق مستعظم، وهو ضبط النفس والطب      ب    همر عنـه بعـض :
  .)٣("بالطمأنينة عند سورة الغضب

  :التوافق - ٣
 ، وهو من المـصطلحات      )٤("االتفاق والتظاهر "  هو    – لغةً   –مصطلح التوافق   

َأن يسلك الْمـرء مـسلَك   "الفلسفية التي أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعرفه  بأنه       
، ويعرفه علمـاء االجتمـاع   )٥("ما ِعنْده من شذوذ ِفي الْخلق والسلوك       ويتجنب   ،الْجماعة

القدرة على عقد صالت اجتماعية راضية مرضية مع اآلخرين قوامهـا التعـاون             "بأنه  
  .)٦(" االكتراث لمشاعر اآلخرين أو عدم،والتسامح واإليثار، فال يشوبها العدوان

  
 :مؤالتال - ٤

 : والـشيئان ، اجتَمعوا واتَّفَقُوا :الْقَومتالءم  : "قال من الفعل تالءم ، في     التالؤم     
، وهذا المعنى قريب من معنى التكيف، لكـن         )٧(" اتسق وانتظم  : والْكَلَام ،اجتمعا واتصال 

معظم علماء النفس يجعلون التالؤم والمؤامة في توافق الكـائن الحـي مـع الظـروف            
  . )٨(الطبيعية البيئية

                                         
  .٢٠ ، ص ٣٠الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج  ) ١ (
  .١٩٤ ، ص ١المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج  ) ٢ (
  .١٤٦ ، المناوي ، ص  التعاريفالتوقيف على مهمات ) ٣ (
  .٣٨٢ ، ص ١٠لسان العرب ، ابن منظور ، ج  ) ٤ (
  .١٠٤٧ ، ص ٢المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج  ) ٥ (
  .١٦٠نبيل السمالوطي ، ص .بناء المجتمع اإلسالمي ، د ) ٦ (
  .٨١٠ ، ص ٢المعجم الوسيط ، ج  ) ٧ (
  .١١التكيف النفسي ، ص : انظر ) ٨ (



– 

  )٤٣٠٤(

  :السالم االجتماعي - ٥
الـسالمة  "م من الفعل سِلم يسلَم من اآلفات، بمعنى برئ ، والـسالم هـو     السال

ء على تعريف الـسالم، وعنـد وصـفه         ،وبنا)١("ح والصلْ  واألمان ،والبراءة من الْعيوبِ  
باالجتماعي، فإنه يقصد به التوازن الذي يجب أن يسود بين فئات المجتمع مـن خـالل               

والمساواة، وااللتـزام بـالحقوق والواجبـات لكـل أفـراد           بث روح العدل، والرحمِة،     
   .المجتمع

                                         
  .٤٤٦ ، ص ١المعجم الوسيط ، ج  ) ١ (



 

 )٤٣٠٥(

  مكانة األخالق في التشريع اإلسالمي: المبحث األول
مما ال شك فيه أن األخالق قد حظيت بنصيب كبير في الشريعة اإلسالمية، فقد              

  :)١(اشتملت األحكام في هذا الدين على ثالثة أقسام رئيسة
  .األحكام العقدية: األول
  ).العبادات والمعامالت( األحكام العملية : الثاني
  .األحكام الخلقية: الثالث

            ا إن المالحظ في أحكام األخالق في الشريعة اإلسالمية؛ يجد أنها قد أخذت حظ
 قد حصر دعوته في إتمام مكارم األخالق، فعـن          وافرا من االهتمام، فيكفي أن النبي     

، )٢("إنما بعثت ألتمم صالح األخـالق : " قالنبي أن ال–رضي اهللا عنه  - أبي هريرة 
إنما بعثـت   : " ، وفي رواية ثالثة    )٣("إنما بعثت ألتمم حسن األخالق    " :وفي رواية أخرى  

  .)٤("ألتمم مكارم األخالق
  ارتباط األخالق بالعقيدة والشريعة

على الرغم من أن األخالق قد حظيت بقسم مستقل من األحكام الشرعية؛ فإنها             
 بهما، ويمكن أن نذكر بعـض  ا  ارتبطت ارتباطًا وثيقً   فقدتنفك عن القسمين اآلخرين،     لم  

  : األمثلة لهذه العالقة القوية بين األخالق وبين العقيدة والشريعة، كما يلي
  األخالق والعقيدة: أولًا

لقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة تؤكد على الصلة القوية بين األخـالق   
﴿وِإنَّـك لَعلَـى خُلُـٍق        في ِعظم أخالقه؛ فقال     جمع اهللا وصف النبي    والعقيدة، فقد 

 العقيدة؛ نجد أنها تشتمل في جزء كبير منها علـى   تأملنا نصوصوإذا] ٤القلم[ عِظيٍم﴾
 أوصـافهم؛ فقـال     ذكـر اهللا    ) المؤمنـون (أوامر أخالقية، ففي سورة سميت سورة       

﴿عِن اللَّغِْو مع مه الَِّذينو ون٣المؤمنون[﴾ِرض [ ﴿ اِفظُونح وِجِهمِلفُر مه الَِّذينِإلَّـا  *و 
          لُوِمينم رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيا مم َأو اِجِهمولَى َأزع*       مه فَُأولَِئك ذَِلك اءرتَغَى وِن ابفَم 

 ونادالْع*و انَاِتِهمِلَأم مه الَِّذينو   ـوناعر ِدِهمهبـل إن اهللا  ] ٨ : ٥المؤمنـون [ ﴾ع  

                                         
   .٣٢أصول الفقه، عبد الوهاب خالف ، ص: انظر ) ١ (
  .٥١٣  ، ص ١٤مسند أحمد ، ج  ) ٢ (
   . ١٣٣٠ ، ص ٥موطأ مالك ، ج  ) ٣ (
  .بيان مكارم األخالق ومعاليهاالسنن الكبرى ، البيهقي ، كتاب الشهادات ، باب  ) ٤ (



– 

  )٤٣٠٦(

وصف عباده بصفات كان أولها أنهم يمشون على األرض بـسكينة، ويـصفحون عـن            
﴿وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشُون علَـى الْـَأرِض هونًـا وِإذَا خَـاطَبهم              الجاهلين، قال 

   .] ٦٣فرقانال[الْجاِهلُون قَالُوا سلَاما﴾
 التي ربطت األخالق بالعقيدة أكثر من أن تحـصى، لكـن            إن أحاديث النبي  

:  قال  أن النبي    – رضي اهللا عنه     –نذكر أمثلة على هذه األحاديث، فمنها حديث أنس         
 رضـي اهللا    – ، وعن أبي هريرة      )١("ال يؤمن أحدكم؛ حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه        "

 جاره، ومـن كـان      ِذ فال يؤ  ؛كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر    من  : " قال  أن النبي    -عنه  
 فليقل خيـرا    ؛ فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر        ؛يؤمن باهللا واليوم اآلخر   

ال : " قـال  أن النبـي  – رضي اهللا عنـه    –، وعن عبد اهللا بن مسعود       )٢("أو ليصمت 
 بـذكر شـعب     يصرح النبـي  ، و )٣("يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر         

 – رضي اهللا عنه     –اإليمان، ومنها الحياء، وإماطة األذى عن الطريق، فعن أبي هريرة           
 شعبة، فأفضلها قول ال إلـه    - أو بضع وستون     -اإليمان بضع وسبعون    : "أن النبي قال  

  .)٤("إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان
  واألحكام العمليةخالق األ: ثانيا

إذا كانت العالقة بين األخالق والعقيدة واضحة، كما ذكرنا منذ قليل؛ فإنها أشـد   
وضوحا بين األخالق واألحكام العملية، ومن المعلوم أن أحكام الشريعة العمليـة تنقـسم      

  :على قسمين، هما
، والحج،  يقصد بها تنظيم عالقة اإلنسان بربه، كالصالة، والصومِ       : العبادات-١
  .)٥(وغيِر ذلك
يقصد بها تنظيم عالقة اإلنـسان بالنـاس، كـالعقود، والبيـع            : المعامالت-٢

    .) ٦(والشراء، وغيِر ذلك

                                         
ه، وصحيح مسلم ، كتاب اإليمان ، باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفساإليمان ، باب  صحيح البخاري ، كتاب      ) ١ (

  . الدليل على أن من خصال اإليمان أن يحب ألخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير
  . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جارهصحيح البخاري ، كتاب األدب ، باب  ) ٢ (
  .باب تحريم الكبر وبيانه، اإليمان م ، كتاب صحيح مسل ) ٣ (
  .أمور اإليمان، وصحيح مسلم ، كتاب اإليمان ، باب شعب اإليمانباب ، اإليمان صحيح البخاري ، كتاب  ) ٤ (
   .٣٢أصول الفقه، عبد الوهاب خالف ، ص: انظر ) ٥ (
   .٣٢أصول الفقه، عبد الوهاب خالف ، ص: انظر ) ٦ (



 

 )٤٣٠٧(

  :  األخالق والعبادات - ١
إن المتأمل في األحكام الخاصة بالعبادات؛ يجد ارتباطًا وثيق الصلة باألخالق،           

د أخالقيـة عاليـة، ونـضرب بعـض         فأركان اإلسالم األربعة بعد الشهادة، فيها مقاص      
  :األمثلة؛ ليتبين لنا هذا االرتباط

 :ارتباط الصالة باألخالق -أ
أن الصالة لها أثر في حسن أخالق المصلي،  لقد جاء صريحا في كتاب اهللا 

فالـصالة لهـا مقـصد    ] ٤٥العنكبوت[﴾ ﴿ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاِء والْمنْكَِرقال 
هم، فإن إتقانها يجعل المسلم تاركًا لكل فحش ومنكر، بل إن الصالة من أعظـم   شرعي م 

األسباب التي تجعل المسلم منسجما مع مجتمعه متكيفًا معه، باذال وقتَه في خدمته، ففيها              
يقف الغني بجوار الفقير، والكبير بجانب الصغير، ويضع المسلم جبهته علـى األرض،             

أنـه  فيما يرويه عن ربـه  ان، وقد رووي عن النبي    وهي أشرف ما يفتخر به اإلنس     
 ولـم   ،ولم يستطل على خلقـي    ،إني ال أتقبل الصالة إال ممن تواضع بها لعظمتي          : "قال

 ، الـسبيل   ورحم المـسكين، وابـن     ، وقطع نهاره في ذكري    ،يبت مصرا على معصيتي   
 ،ه مالئكتي  وأستحفظ ، أكلؤه بعزتي  ،ذلك نوره كنور الشمس   ،   ورحم المصاب  ،واألرملةَ

 ومثله في خلقي كمثل الفـردوس فـي         ،اوفي الجهالة حلم  ،  وأجعل له في الظلمة نورا      
، وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف؛ فإن معناه صـحيح، فكـل المعـاني              )١("الجنة

  .الطيبة التي ورد ذكرها فيه، هي مقصد من مقاصد إقامة شعيرة الصالة
 : باألخالقالصدقاتارتباط  -ب

دقات من الشعائر التي لها أثر اجتماعي واضح، فإنهـا تمثـل التكافـل    إن الص 
االجتماعي في أبهى صوره، فهي حق واجب للفقير في مال الغني، والمقصد األسـمى              

 ١٠٣التوبة[﴿خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِبها﴾لها جاء صريحا في قوله 
عـن   من المؤمنين بسبب اإليثار والكرم، والبذل والتضحية، قـال     ، لقد مدح اهللا فئة    ]

﴿والَِّذين تَبوءوا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلِهم يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفـي  األنصار  
       و لَى َأنْفُِسِهمع ونْؤِثريا ُأوتُوا وةً ِمماجح وِرِهمدص    وقَ شُـحي نمةٌ واصخَص ِبِهم كَان لَو

﴾ونفِْلحالْم مه ٩الحشر[نَفِْسِه فَُأولَِئك [.  

                                         
   .١٨ ، ص ٤  ، وحلية األولياء ، أبو نعيم ، ج ١٠٥ ، ص ١١ن ج مسند البزار  ) ١ (



– 

  )٤٣٠٨(

 :الصوم باألخالقارتباط  -ج
أن الغرض من الصيام هو تحقيق التقـوى؛ فقـد       ورد صريحا في كتاب اهللا      

 الصيام كَما كُِتب علَى الَّـِذين ِمـن         ﴿يا َأيها الَِّذين آمنُوا كُِتب علَيكُم      - جل شأنه    –قال  
  ﴾تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُموالصوم ال شك في أنـه يهـذب األخـالق، ويحـسن        ،  ]١٨٣البقرة[قَب

الطباع، فليس الصيام مجرد تعذيب بالجوع والعطش، لكنه تربية للنفس، وأخذها لمعالي            
كل عمـل   : قال اهللا ": يرويه عن ربه    فيما  األخالق، ومكارِم السجايا، فقد قال النبي     

ابن آدم له، إال الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كـان يـوم صـوم                   
، )١(" فليقـل إنـي امـرؤ صـائم    ؛ فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله   ؛أحدكم

فالصائم منهي عن الرفث، والصخِب، والسب، وغيِر ذلك من الفـواحش، وهـي مـن               
عوامل الرئيسة في عدم تكيف الفرد مع المجتمع، بل إن التصريح جاء بفـساد صـيام                ال

من لـم يـدع     : "قال أن النبي  – رضي اهللا عنه     –من ساءت أخالقه، فعن أبي هريرة       
  .  )٢("قول الزور والعمل به، فليس هللا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

  : األخالق والمعامالت - ٢
ت هـي أكثـر األقـسام ارتباطًـا بـاألخالق، ألن       مما ال شك فيه أن المعامال     

المعامالت هي عالقة المرء بالناس، فمكارم األخالق فيها أوضح مـن غيرهـا، وقـد               
تنوعت أحكام المعامالت بحسب مقاصدها إلى عدة أقسام، مثـل األحكـام الشخـصية،              

يمكن أن نـذكر    ، و )٣(واألحكام الجنائية، واألحكام الدولية، واألحكام المالية واالقتصادية      
  :بعض األمثلة على صلة األخالق بهذه األحكام

  :ارتباط األخالق باألحكام الشخصية -أ
تتعلق األحكام الشخصية بالعالقات األسرية في بيـوت المـسلمين، كـالزواج،        
والطالق، ومعاملة األزواج، وتربية األوالد، وغيِر ذلك مما يتعلق بأحكام األسرة، وقـد             

محالة بمكارم األخالق ومحاسنها، فأمر اهللا بحسن المعاشرة، حيـث          جاءت هذه األحكام    
بعدم وقوع الضرر علـى كـال   ، وأمر ] ١٩النساء[﴿وعاِشروهن ِبالْمعروِف﴾قال 

                                         
صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب هل يقول إني صائم إذا شُِتم ، وصحيح مسلم ، كتاب الصيام ،  باب                  ) ١ (

  .فضل الصيام 
  .صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصيام ) ٢ (
   .٣٢أصول الفقه، عبد الوهاب خالف ، ص: انظر ) ٣ (



 

 )٤٣٠٩(

﴿الطَّلَاقُ مرتَاِن فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَـسِريح       الزوجين في حالة الخالف بينهما؛ فقال     
ـ [ِبِإحساٍن ﴾ ﴿لَـا تُـضار واِلـدةٌ ِبولَـِدها ولَـا مولُـود لَـه        ، وقـال  ] ٢٢٩رةالبق

  .] ٢٣٣المائدة[ِبولَِدِه﴾
 فكان مـع أزواجـه نعـم        لقد تمثلت هذه األخالق الكريمة في شخص النبي       

خيـركم  : "الزوج، حسن العشرة، دائم البشاشة، يتعاون معهن في مهنة بيتـه، فقـال            
، فقد كان القدوة الحسنى، واألنموذج األسـمى فـي          )١("كم ألهلي  وأنا خير  ،خيركم ألهله 

نه كان يرسل بنات األنصار     إ حتى   ؛كان أحسن الناس عشرة لهم    "تعامله مع أهله، حيث     
 ؛ وإذا شـربت ، تابعها عليـه ؛ وكانت إذا وهبت شيئا ال محذور فيه     ، يلعبن معها  ؛لعائشة

 ، وهم يلعبون فـي المـسجد      حبشةَ وأراها ال  ، ويقبلها وهو صائم   ،شرب من موضع فمها   
 ، ثم قال هـذه بتلـك      ، فسبقها وسبقته  ، وسابقها في السفر مرتين    ،وهي متكئة على منكبه   

 ، وفي الصحيح أن نساءه كن يراجعنـه الحـديث  ،وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة    
 يأمر المسلمين بالصبر على عيـوب       ، ثم إنه  )٢("وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل     

ال يفـرك   : "أزواجهم، وهي صورة مثلى لحسن تكيف المرء مع مجتمعه، حيـث قـال            
  .ال يبغض مؤمن مؤمنةً: ، ومعناه)٣(" رضي منها آخر؛مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا

  : ارتباط األخالق بالمعامالت االقتصادية والمالية-ب
ق، وكـريِم   المعامالت المالية واالقتصادية في اإلسالم قائمة على حسن األخال        

الربا، والغشَّ، واالحتكار، والخيانةَ، وأمر بالصدِق، والوفـاِء،        السجايا، فقد حرم اهللا     
﴿ولَا تَقْربـوا   والرحمِة، واألمانِة، والوفاِء بالعهد، والمحافظِة على أموال اليتامى، قال          

 *ده وَأوفُوا ِبالْعهِد ِإن الْعهد كَـان مـسُئولًا          ماَل الْيِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن حتَّى يبلُغَ َأشُ        
 ٣٤اإلسـراء [وَأوفُوا الْكَيَل ِإذَا ِكلْتُم وِزنُوا ِبالِْقسطَاِس الْمستَِقيِم ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويلًا ﴾           

 الَِّذين ِإذَا اكْتَـالُوا  * ﴿ويٌل ِللْمطَفِِّفينعن التطفيف في الوزن؛ فقال ، ونهى اهللا ] ٣٥و 
 فُونتَوسلَى النَّاِس يع* ﴾ ونخْـِسري منُوهزو َأو مِإذَا كَالُوهولـو  ]  ٣ : ١المطففـين  [ و

حصرنا اآليات التي تحمل معاني مكارم األخالق في المعامالت المالية؛ لطـال المقـام              
ردة في هذا الشأن، لكن نـذكر    فيصعب حصر األحاديث الوا   جدا، وأما سنة المصطفى   

                                         
   .سنن الترمذي ، أبواب  المناقب ، باب في فضل أزواج النبي ) ١ (
   .٤٩٧ ، ص ٣فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي ، ج  ) ٢ (
  .صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء   ) ٣ (



– 

  )٤٣١٠(

:  قـال   أن النبي  -رضي اهللا عنه  –منها على سبيل المثال، ما رواه أبو سعيد الخدري          
، وفي وصية جامعة للكثير     )١("التاجر الصدوق األمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء      "

 ال تحاسـدوا، وال تباغـضوا، وال تجسـسوا، وال         : "من مكارم األخالق، يقول النبي    
هو مـدح   :  ، والنجش المذكور معناه    )٢("تحسسوا، وال تناجشوا، وكونوا عباد اهللا إخوانا      

رضـي اهللا   –، وفي حديث آخر يقول أبو هريـرة         )٣(السلعة، ورفع ثمنها بال رغبة فيها     
أن يبيع حاضر لباد، وال تناجشوا، وال يبيع الرجل علـى بيـع        نهى رسول اهللا    : "عنه

أخيه، وال تسأل المرأة طـالق أختهـا لتكفـأ مـا فـي              أخيه، وال يخطب على خطبة      
  .)٥(")٤(إنائها

  : ارتباط األخالق بالمعامالت االجتماعية-ج
اإلنسان اجتماعي بطبعه، وقد جاءت األحكام الشرعية تنظم عالقـات المـسلم            
االجتماعية مع جيرانه، وزمالئه، وأصدقائه، وذوي رحمه، وغيِر ذلك مـن األطـراف             

﴿ِإن اللَّه يْأمر ِبالْعدِل والِْإحـساِن      ا المرء في حياته االجتماعية، فقال       التي يتعامل معه  
﴾ونتَذَكَّر لَّكُملَع ِعظُكُمغِْي يالْبنْكَِر والْمشَاِء وِن الْفَحى عنْهيى وبِإيتَاِء ِذي الْقُر٩٠النحل[و 

﴿واعبدوا اللَّـه ولَـا     تماعية؛ فقال    وفي آية جامعة جمع اهللا كثيرا من الحقوق االج         ]
تُشِْركُوا ِبِه شَيًئا وِبالْواِلديِن ِإحسانًا وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن والْجاِر ِذي الْقُربـى       

        ملَكَتْ َأيا ممِبيِل وِن السابنِْب واِحِب ِبالْجالصنُِب واِر الْجالْجو        ـنم ِحـبلَا ي اللَّه ِإن انُكُم
بتعاون أفراد المجتمع، فقال جل شـأنه   وقد أمر اهللا ]   ٣٦النساء[كَان مخْتَالًا فَخُورا﴾

وقـد  ]  ٢المائدة [ ﴾... وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن...َ﴿
مبدًأ شرعيا مهما ، ووضع قواعد بالغةَ الرقي، ويظهر بها جليا تكيف            ىقرر المصطف 

 أي :يـا رسـول اهللا  :  فقـال جاء إلى رسول اهللا المسلم مع مجتمعه؛ حيث إن رجال       
 الناس أحب     إلى اهللا عز وجل؟ فقال رسول اهللا          إلى اهللا؟ وأي األعمال أحب  :"  أحـب

حب األعمال إلى اهللا سرور تدخله على مسلم، أو تكشف          الناس إلى اهللا أنفعهم للناس، وأ     
                                         

  . إياهم اب ما جاء في التجار وتسمية الرسولسنن الترمذي ، أبواب البيوع ، ب ) ١ (
  .تحريم الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش ونحوهاصحيح مسلم ، كتاب البر والصلة واآلداب ، باب  ) ٢ (
  .١٥٩ ، ص ١٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، النووي ، ج : انظر ) ٣ (
 ، ونفقة، لتسلبها ما كانت تنعم به من معاشرة  ؛المخطوبة طالق الزوجة األولى   وال تطلب المرأة    "أي  : لتكأفأ ما في إنائها    ) ٤ (

  ).٢٧١، ص ٣، جحمزة محمد قاسم، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري" (هاونحِو
  .باب ال يبيع على بيع أخيه، وال يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يتركصحيح البخاري ، كتاب البيوع ،  ) ٥ (



 

 )٤٣١١(

عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، وألن أمشي مع أخ لي في حاجـة                  
؛ إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، ومن كف غضبه              أحب 

هللا عز وجل قلبـه      مأل ا  ؛ستر اهللا عورته، ومن كظم غيظه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه          
 أثبت اهللا عز وجل قدمـه     ؛أمنا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له           

، ومما ال شك أن االلتزام بتلـك القـيم األخالقيـة            )١("على الصراط يوم تزل فيه األقدام     
الراقية يجعل الفرد منسجما متوافقًا مع أفراد مجتمعه، بل إن المسلم مـأمور بـالحرص           

ى مصالح الناس، وصيانِة أموالهم وأعراِضهم، فعن عبد اهللا بن عمـر، رضـي اهللا               عل
المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كـان فـي حاجـة              : "قالعنه، أن النبي  

 فرج اهللا عنه كربة مـن كربـات         ؛ كان اهللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة         ؛أخيه
٢(" يوم القيامة ستره اهللا؛ايوم القيامة، ومن ستر مسلم(.  

   خلقا العفو والحلم عند النبي: الثانيالمبحث 
مما ال شك فيه، أن من أراد أن يقف على أنمـوذج لشخـصية تجـسد كمـال           

، فقد كان   التوافق واالنسجام والتكيف مع المجتمع حولها؛ فإنه لن يجد مثل رسول اهللا           
،   )٣(أحسن الناس خَلقًا وخُلقًا

ريدا من ليِن الجانب، وسماحِة النفس، وإنكاِر الـذات، والتغاضـي           اته نمطًا ف  وكانت حي 
كـان  : " ، فقالت  -رضي اهللا عنها  –عن سفساف األمور، فقد وصفته أم المؤمنين عائشة         

 بـين  يـر رسـول اهللا   ما خُ: "، ووصفت سماحتَه، ولين جانبه؛ فقالت   )٤("خلقه القرآن 
 كان أبعد الناس منه، ومـا انـتقم   ؛كان إثماأمرين إال أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن  

  .)٥(" لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهللا، فينتقم هللا بهارسول اهللا 
                                         

 ، ٣٥٩ ، ص ٢صحيح الترغيب ، األلبـاني ، ج  : ، وانظر١٣٩ ، ص    ٦المعجم األوسط ، الطبراني ، ج        ) ١ (
  .حسن لغيره: وقال عنه

صحيح البخاري ، كتاب المظالم والغصب ، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه ، وصحيح مسلم ، كتاب                    ) ٢ (
  .البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظلم

 ، وصحيح مسلم ، كتـاب الفـضائل ، بـاب         صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي        : ظران ) ٣ (
  .شجاعة النبي

  .١٤٨ ، ص ٤١مسند اإلمام أحمد ، ج  ) ٤ (
بـاب مباعدتـه     ، وصحيح مسلم ، كتاب الفضائل ،         صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي         ) ٥ (

لآلثام واختياره من المباح.  



– 

  )٤٣١٢(

 الكمال البشري في العفو والحلم، فكل من تعامـل معـه؛            لقد بلغ المصطفى  
شهد له بكمال الخلق، وخاصة عفوه وحلمه وصبره على ما يصيبه، ويمكن أن نلخـص             

 في تعامله مع بعض الفئات في المجتمع الذي كـان يعـيش             ند النبي هذين الخلقين ع  
  :فيه، وذلك كما يلي

  وحلمه مع أسرتهعفو النبي: أولًا
 خير زوج، وخير أٍب، وخير جد فـي بيتـه، وقـرر هـذه               كان المصطفى 

الحقيقة، وحثَّ أمتَه على ضرورة مراعاة حق األهل والولد فـي المعاملـة الكريمـة،               
 وحلمه جليـا    ، ويبدو عفو النبي   )١("ركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي     خي: "فقال

واضحا في المواقف ذات المثيرات الكبيرة التي تستدعي رد فعل عنيفًا، لكنه يقابل هـذه        
المواقفَ بالعفو والليِن والرفق، وهو الرسول المؤيد بالوحي، لكنه يجسد لألمـة القـدوة              

فسي، وثباٍت انفعالي منقطِع النظير، وفـي االلتـزام بمـنهج         الحسنة التي تعيش بسالم ن    
 أكبر عامل من عوامل القضاء على اضطرابات التكيـف، ويمكـن أن نختـار               النبي

نماذج من مواقف نبوية، تتجلى فيها مكارم األخالق في أعلى منازلها، وأبهى محاسنها،             
  :فمن هذه المواقف ما يلي

 :واجهالعفو والحلم على تصرفات أز - ١
 وعفوه     لقد ذكرتْ كتب الحديث والسير مواقفَ كثيرةً ظهر فيها حلم النبي          

عن بعض األفعال من أزواجه، يجسد فيها قمة الثبات االنفعالي، فمن ذلك موقف شـديد               
بحلم وعفٍو منقطعي النظيـر، حيـث كـان بعـض           الوقع، ومع ذلك قابله المصطفى    

–وكان ذلك في بيت عائـشة       رسول اهللا مدعوين على طعام في بيت      أصحاب النبي 
  فأرسلت أم سلمة صحفةً فيها طعام إلى بيت عائشة، فأخذ عائشةَ مـا            -رضي اهللا عنها  

 الخـادم، فـسقطت   يـد فضربتْ : "-رضي اهللا عنه–يأخذ النساء من الغيرة ، قال أنس        
 كان في   فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي        فانفلقت، فجمع النبي     ؛الصحفة

 ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو فـي      )غارت أمكم (: الصحفة، ويقول 
رت صحفتها، وأمسك المكسورة فـي بيـت        ِسبيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُ      

 الصحابة واألمةَ بعـدهم، كيـف يكـون    ، ففي هذا الموقف يعلم النبي     )٢("سرتالتي كَ 
                                         

  .سنن الترمذي ، أبواب المناقب ، باب في فضل أزواج النبي ) ١ (
  .صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الغيرة ) ٢ (



 

 )٤٣١٣(

وة المثير، لكن العفو له الثواب الجزيل، واألجـر الكـريم      العفو والحلم على الرغم من ق     
، وكم وقعت أحداث طالق، وضرٍب، وقتٍل؛ نتيجة عدم مقابلـة التـصرفات             من اهللا   

  .المخالفة بالحلم، والصبِر، والعفِو
 أوصى في أحاديث صريحة بحسن معاملة النساء، فكان من آخـر            إن النبي 

اتقـوا  : " قال أنه -رضي اهللا عنه  – بن عبد اهللا     وصاياه في حجة الوداع ما رواه جابر      
 ، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا    ، أخذتموهن بأمانة اهللا   ، فإنهن عوان عندكم   ؛اهللا فى النساء  

 ال يعيب طعاما قط، إن اشـتهى        ، وكان )١("ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف    
 عـن إيقـاع األذى بالنـساء،        ، وقد نهى الرجـال    )٢(الطعام؛ أكله، وإن لم يشتِهِه؛ تركه     

 يضربها أول النهـار،  ،أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد   : "فقال
وحلمه في هذا الحـديث الـذي       ، ويبدو عفو النبي   )٣(" أما يستحيي  ،ثم يضاجعها آخره  

شيئا قـط بيـده،     ما ضرب رسول اهللا     "، حيث قالت    -رضي اهللا عنها  –ترويه عائشة   
 وال خادما، إال أن يجاهد في سبيل اهللا، وما نيل منه شيء قط، فينـتقم مـن                  وال امرأة، 

  .)٤("صاحبه، إال أن ينتهك شيء من محارم اهللا، فينتقم هللا عز وجل
  :مشاركته في أعمال البيت - ٢

مع األسف الشديد فإن كثيرا من المسلمين يستنكفون عن مساعدة أزواجهم فـي             
 انشغاله بشئون األمة، والرسـالة؛ فإنـه كـان      رغم أعمال البيوت، مع أن المصطفى    
يعمـل فـي    هل كان رسول اهللا     :  عائشة سأل رجلٌ "يعاون أهله في شئون البيت، فقد       

كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه،      : "، وفي رواية أخرى قالت    )٥(()"نعم،  : بيته شيئا؟ قالت  
ويعمل في بيتـه  يخصف نعله، ويخيط ثوبه،     كان رسول اهللا    ، ومعنى   )٦("ويحلب شاته 

 الـضم   :أصل الخصف "أي يخرز ويرقع؛ فإن     :  يخصف نعله  كما يعمل أحدكم في بيته    

                                         
  .سنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبي ) ١ (
  .ام ، ومسلم ، كتاب األشربة ، باب ال يعيب الطعرواه البخاري، كتاب المناقب ، باب صفة النبي ) ٢ (
  .٤٤٢ ، ص ٩رواه عبد الرزاق ، المصنف ، ج  ) ٣ (
 وانتقامه هللا عند انتهاك   ،لآلثام واختياره من المباح، أسهله    مباعدته  صحيح مسلم  ، كتاب الفضائل ، باب          ) ٤ (

  .حرماته
  .٢٠٩ ، ص ٤٣مسند اإلمام أحمد ، ج  ) ٥ (
  .١٩٠األدب المفرد ، البخاري ، ص  ) ٦ (



– 

  )٤٣١٤(

 يطبقـان   :أي] ٢٢: األعراف[﴿يخِْصفَاِن علَيِهما ِمن ورِق الْجنَِّة﴾    والجمع، ومنه قوله    
  .)١("ورقة ورقة على بدنهما

 :مداعبته أزواجه والترويح عنهن - ٣
دم، وأكرم خلق اهللا عند ربه، وهذا لم يمنعه مـن أن            سيد ولد آ  هو   إن النبي 

 -رضـي اهللا عنهـا    –يجعل وقتًا ألزواجه يالطفهن، ويمزح معهن، فقد روت عائـشة           
في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم، ولم أبدن، فقال           خرجت مع النبي    "فقالت
قته؛ فـسبقته، فـسكت     تعالي؛ حتى أسابقك، فساب   :  (تقدموا؛ فتقدموا، ثم قال لي    : (للناس

عني، حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت، خرجت معه فـي بعـض أسـفاره، فقـال               
 حتى أسـابقك؛ فـسابقته، فـسبقني، فجعـل          ؛تعالي: (تقدموا؛ فتقدموا، ثم قال   :( للناس

 فإما سـألت  "، وفي يوم عيد، كان السودان يلعبون      )٢() "هذه بتلك : ( يضحك، وهو يقول  
نعم، فأقامني وراءه، خدي علـى خـده،   : فقلت» تشتهين تنظرين؟«: ، وإما قالالنبي  

: نعـم، قـال   :  قلـت  )حسبك؟(:  حتى إذا مللت، قال    ) يا بني أرفدة   ،دونكم(: وهو يقول 
  .)٣(")فاذهبي(

  :الوفاء ألهل بيته وتطيب خواطرهن - ٤
ذروة الخلـق الكـريم فـي الوفـاء ألزواجـه، وتطيـِب             لقد بلغ المصطفى  
إال علـى    ما غرت على نساء النبـي        : "روته عائشة، قالت  خواطرهن، فمن ذلك ما     

أرسلوا بهـا   (:  إذا ذبح الشاة، فيقول    وكان رسول اهللا  :  وإني لم أدركها، قالت    ،خديجة
إني قد  : (رسول اهللا   :  فقال ،خديجة: ه يوما، فقلت  فأغضبتُ:  قالت )إلى أصدقاء خديجة  

 أنها تجد في نفسها، أنه لـيس لهـا          ، ولما ظهر من أم المؤمنين عائشة      )٤()"هارزقت حب 
: يا رسول اهللا، كل صواحبي لهن كنـى، قـال         : قالت"كنية؛ ألن ال ولد لها، فذات يوم،        

  .عبد اهللا بن الزبير، رضي اهللا عنه: ، أي)٥(" يعني ابن اختها )فاكتني بابنك عبد اهللا(

                                         
  .٣٧١٧ ، ص ٩اتيح شرح مشكاة المصابيح ، المال علي بن سلطان القاري ، ج مرقاة المف ) ١ (
  .٣١٣ ، ص ٤٣مسند أحمد  ، ج  ) ٢ (
صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، باب الحراب والدرق يوم العيد ، وصحيح مسلم ، كتاب صالة العيدين ،                    ) ٣ (

  .باب الرخصة في اللعب الذي ال معصية فيه في أيام العيد
  .باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي اهللا عنهاصحيح مسلم ، كتاب الفضائل  ،  ) ٤ (
  ..سنن أبي داود ، كتاب األدب ، باب في المرأة تكنى ) ٥ (



 

 )٤٣١٥(

ـ           د سبحان من جمل أخالقه، وحسنها؛ حتى بلغت ذروة الرقـي والمعـالي ، فق
:  صفية بنت حيي، وكانت من اليهود، فعيرتها، حفصة بذلك، وقالت لهـا            تزوج النبي 

وإنك البنة نبي، وإن عمـك      : "(، قال   أنت بنت يهودي ، فبكت صفية لذلك، فلما علم        
، ويقـصد  )١()"اتقي اهللا يـا حفـصة  (:  ثم قال )لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيم تفخر عليك؟      

  .سى عليه السالم، وعمها نبي، هو هارون عليه السالم أنها ابنة نبي، هو موالنبي 
  وحلمه مع خصومهعفو النبي: ثانيا

مع أهل بيته، حيـث بلغـت        على مكارم أخالق النبي    –منذ قليل   –لقد وقفنا   
يتعجب أكثر من حـسن أخالقـه،       الكمال في شرفها وسموها، لكن الناظر في سيرته       

والمنافقين، أو حتى مـن أفـراد أمتـه مـن     وجميِل سجاياه مع خصومه من المشركين      
الجهالء األجالف ذوي الطباع الغليظة، ويمكن أن نلخص بعض مواقفه مع خـصومه؛             

  :ألنه يصعب حصرها في هذا المقام، فمن هذه المواقف ما يلي
  :النهي عن الخيانة حتى مع من يخون - ١

ن يـصرح   بمعاملة المعاهدين الذين يخاف منهم خيانـة أ إن اهللا أمر الرسول 
﴿وِإما تَخَافَن ِمن قَوٍم ِخيانَةً فَانِْبذْ ِإلَيِهم علَى سواٍء ِإن          لهم بنيته في نقض عهدهم، قال       

    ﴾ الْخَاِئِنين ِحبلَا ي يقول اإلمام البغوي في تفسيرها     ]٥٨األنفال[اللَّه ،" :    ﴾ ا تَخَافَنِإمو ﴿
 ﴾ معاهدين، ﴿ِخيانَةً﴾ نقض عهد بما يظهر لكـم مـنهم   تعلمن يا محمد، ﴿ ِمن قَومٍ : أي

آثار الغدر كما ظهر من قريظة والنضير، ﴿ فَانِْبذْ ِإلَيِهم ﴾ فاطرح إليهم عهدهم ﴿ علَـى     
 حتـى تكـون   ؛أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم : سواٍء ﴾ يقول  

وهموا أنك نقضت العهد بنـصب الحـرب        أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء، فال يت        
﴾ الْخَاِئِنين ِحبلَا ي اللَّه ٢("معهم، ﴿ ِإن(.  

  :عفوه وحلمه يوم العقبة ويوم فتح مكة - ٢
الناس لإلسالم عند   يتجلى الحلم في موقف مهيب، يوم العقبة، حيث دعا النبي         
            ا؛ فقد الوعيا شديدبسببه، فقـد سـألته     العقبة، لكن مشركي مكة آذوه ، وضربوه ضرب

لقـد لقيـت   (: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال        "-رضي اهللا عنها  –عائشة  
 وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن                ،من قومك 
 فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلـم أسـتفق إال                ،عبد كالل 

                                         
  .سنن الترمذي ، أبواب المناقب ، باب فضل أزواج النبي ) ١ (
  .٣٧٠ ، ص ٣معالم التنزيل ، التنزيل ، ج  ) ٢ (



– 

  )٤٣١٦(

 فنظرت فـإذا فيهـا جبريـل،    ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني     ،ب، فرفعت رأسي  بقرن الثعال 
إن اهللا عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليـك    : فناداني، فقال 
يـا  : ، ثم قـال   فناداني ملك الجبال وسلم علي    (:  لتأمره بما شئت فيهم، قال     ؛ملك الجبال 

 لتـأمرني   ؛ وقد بعثني ربك إليك    ،، وأنا ملك الجبال   محمد، إن اهللا قد سمع قول قومك لك       
بـل  (: بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبين ، فقال له رسـول اهللا                

  .         )١()"أرجو أن يخرج اهللا من أصالبهم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئا
ذوه بـشتى انـواع     رسولَه من أعدائه الذين آ    أما يوم فتح مكة؛ فقد مكَّن اُهللا        

األذى، ووقفوا أمامه كاألسرى، ينتظرون مصيرا غامضا من رجل تمكن منهم بعـد أن              
خيرا، أخ كريم، وابن أخ     : ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا     : أصابه منهم ما أصابه، فقال    

  .)٢(اذهبوا فأنتم الطلقاء: كريم، فقال
 : للقادة العسكريين–رضي اهللا عنه –وصية الصديق  - ٣

، ونحـن    ال شك فيه، أن أبا بكر الصديق هو أفضل األمة بعـد النبـي              مما
أوصـيكم بتقـوى اهللا والـسمع       : "قـال مأمورون باتباع هدي الراشدين، فقد ثبت أنه      

 والطاعة، وإن  فسيرى اختالفا كثيـرا، فعلـيكم       ؛ا، فإنه من يعش منكم بعدي      عبدا حبشي 
 بها وعضوا عليها بالنواجـذ، وإيـاكم        بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا     

، فوصايا أبي بكر، هـي      )٣(" األمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة        ومحدثاِت
من فيض التعليمات النبوية، والمكارِم المحمدية، حيث كتب وصية لقائده العسكري يزيد            

ـ "بن أبي سفيان، فكان مما جاء بها   ا، وال امـرأةً وال تقتلوا كبيرا هرم ، ا، وال وال وليـد
تخربوا عمرانا، وال تقطعوا شجرة إال لنفع، وال تعقرن بهيمـة إال لنفـع، وال تحـرقن                 

  . )٤("نخال، وال تغرقنه، وال تغدر، وال تمثل، وال تجبن، وال تغلل
فأين هذه المكارم العالية الراقية مما نسمع اآلن عن أخالقيات الحـروب التـي              

اء واألطفال وكبار السن؟ وقد جعلـتْ هـذه المكـارم           تهلك الحرث والنسل، وتقتل النس    

                                         
 ، وصحيح مـسلم، كتـاب   آمين والمالئكة في السماء، آمين : إذا قال أحدكم   بدء الخلق ، باب      صحيح البخاري ، كتاب    ) ١ (

  . من أذى المشركين والمنافقينالجهاد والسير ، باب ما لقي النبي
  .السنن الكبرى ، البيهقي ، كتاب السير ، باب فتح مكة: انظر ) ٢ (
باب ما جاء في األخذ بالسنة سنة ، وسنن الترمذي ، أبواب السنة ، سنن أبي داود ، كتاب السنة ، باب في لزوم ال ) ٣ (

  .واجتناب البدع
  .باب ترك قتل من ال قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهماالسنن الكبرى للبيهقي  ، كتاب السير ،  ) ٤ (



 

 )٤٣١٧(

 يعيشون في سـالم اجتمـاعي، ووئـام      -مسلمين وغيرهم –العالية جميع أفراد المجتمع     
نفسي، مما جعل مجتمعاتهم مستقرة هادئة يأمن كل فرد فيهـا علـى نفـسه، وماِلـه،                 

  .وعرِضه
 :وحلمه مع الجفاة الجاهلينعفو النبي - ٤

مع بعض الغالظ الجفـاة مـن المـسلمين أو          ت بالنببي إن المواقف التي مر   
غيِرهم، أكثر من أن تحصى، والمرء يتملكه العجب من هذا الرقي والسمو فـي صـبر            

النبي        وحلِمه على هؤالء الجاهلين، ولو التزم المسلمون سنة نبيهم    في ذلك؛ لعاشـت
مثلة؛ ليتـضح لنـا     المجتمعات في وئام، وسالٍم، وتكيٍف دائٍم، وسوف أضرب بعض األ         

  :هذا التأصيل
 : مع أعرابي تطاول عليه بيدهحلمه  -  أ

رضـي  –هذا الموقف فيه الحلم في أعلى منازله، وأكرم مراميه، فيحكي أنس            
وعليه برد نجراني غليظ الحاشـية، فأدركـه        كنت أمشي مع النبي   : "؛ فيقول -اهللا عنه 
 قد أثـرت    ،تق النبي    فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عا         ؛أعرابي

مر لي من مال اهللا الذي عندك، فالتفـت إليـه     : به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال       
يعد درسا نفـسيا وتربويـا      ، فإن هذا الموقف الكريم منه     )١("فضحك، ثم أمر له بعطاء    

،  اهللا رائعا؛ إذ كيف يكبت المرء انفعاالته وردةَ فعله مع هذا التجاوز مع أكرم خلـق              
واألمر العجيب أنه من رجل جاء طالبا اإلحسان، وفي ذلك رسالة ودعوة نبويـة لكـل                
المسلمين بالعفو، والصفح، والتغافِل عن الجاهلين والمتطاولين، حتى لـو بـالغوا فـي              
تطاولهم، فإن هذه األخالق أعظم عالج الضطرابات سوء التكيف، ألنها تجعـل المـرء    

  .الجأش، ال تتالعب به المثيرات النفسية واالجتماعيةثابت االنفعال، رابطَ 
 : مع أعرابي تبول بالمسجدحلمه  - ب

، قال أنـس    هذا الموقف يؤكد قوة الثبات االنفعالي، والحلِم، والعفِو عند النبي         
 فقام يبول   ، إذ جاء أعرابي   بينما نحن في المسجد مع رسول اهللا        : "-رضي اهللا عنه  –

                                         
باب إعطاء من  صحيح البخاري ، كتاب األدب ، باب التبسم والضحك ، وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ،  ) ١ (

  .سأل بفحش وغلظة



– 

  )٤٣١٨(

قال رسـول   : ، قال )١( مه مه: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     في المسجد، فقال أصحاب رس    
 فتركوه حتـى بـال، ثـم إن رسـول اهللا     ) دعوه ،ال تزرموه (: اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

إنما هـي    ؛إن هذه المساجد ال تصلح لشيء من هذا البول، وال القذرِ          (:  فقال له  ،دعاه 
ا قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه           أو كم  ) القرآن  وقراءةِ لذكر اهللا عز وجل، والصالةِ    

، وفـي روايـة     )٣(" عليـه  )٢(فأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فـشنه         : وسلم قال 
، فإن هذا الدين قائم     )٤("فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين     : "البخاري، قال النبي  

رسـلهما  معاذًا وأبا موسـى لمـا أ      على اليسر، والسماحِة، ولذا فقد أوصى رسول اهللا       
  .)٥("يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا وال تختلفا: "لليمن قائال
  :عن يهودي حلمه وعفوه-ج

             ،والحـاكم ،زبد بن سعنة كان من أحبار اليهود وعلمائهم، وقد روى الطبراني
والبيهقي قصة إسالمه، حيث ذكر زيد نفسه أنه تحايل في التعامل التجاري مع رسـول               

ما من عالمات النبوة شيء إال وقد عرفتها فـي       : "، فقال ؛ ليتبين له أخالق النبي    اهللا
حين نظرت إليه إال اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهلـه وال تزيـد       وجه محمد   

 فاشترى من النبي تمرا بأجل، وقبل استحقاق الدين بيـومين  )٦("شدة الجهل عليه إال حلما  
 ،أتيتـه : "، وهو جالس مع أصحابه، فيحكي زيـد؛ فيقـول         يأو ثالثة، دخل على النب    

أال تقـضيني يـا     : فأخذت بمجامع قميصه وردائه، ونظرت إليه بوجه غليظ، فقلت لـه          
محمد حقي؟ فواهللا ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل، ولقد كان لي بمخـالطتكم علـم،                

م رمـاني ببـصره،     ونظرت إلى عمر، وإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ث          
يا عدو اهللا أتقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أسمع، وتصنع به مـا أرى،                 : فقال

                                         
"  اسكت: هو اسم مبني على السكون معناه: قال العلماء، به به بالباء أيضا: ويقال،هي كلمة زجر: "مه مه  ) ١ (

  . ١٩٣ ، ص ٣شرح صحيح مسلم، النووي، ج 
شرح " ه صبه يروى بالشين المعجمة وبالمهملة وهو في أكثر األصول والروايات بالمعجمة ومعنا: "فشنه ) ٢ (

  .١٩٣ ، ص ٣صحيح مسلم، النووي، ج 
  .باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدصحيح مسلم ، كتاب الطهارة  ،  ) ٣ (
  . يسروا وال تعسروا: قول النبيباب صحيح البخاري ، كتاب األدب  ،  ) ٤ (
ره من التنازع واالختالف، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب ما يك  ) ٥ (

  .والسير ، باب التيسير وترك التنفير
  .٢٢٢ ، ص ٥المعجم الكبير ، الطبراني ، ج  ) ٦ (



 

 )٤٣١٩(

 لضربت بسيفي رأسك، ورسول اهللا صـلى اهللا    ؛الذي بعثه بالحق لوال ما أحاذر فوته       فو
يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلـى        (: عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، ثم قال         

 أن تأمرني بحسن األداء، وتأمره بحسن التباعة، اذهب به يا عمـر وأعطـه               غير هذا، 
فذهب بي عمر رضي اهللا     :  قال زيد  )حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما روعته        

ما هذه الزيادة يـا عمـر؟   : عنه، فأعطاني حقي، وزادني عشرين صاعا من تمر، فقلت       
: وتعرفني يا عمـر؟ قـال     : ، قلت أن أزيدك مكان ما روعتك    أمرني رسول اهللا    : فقال

فما دعاك أن فعلت    : الحبر، قال :  قلت ؟الحبر: أنا زيد بن سعنة، قال    : ال، من أنت؟ قلت   
يا عمر، لم تكن من عالمات النبوة شيء        : ما فعلت وقلت له ما قلت؟ قلت      برسول اهللا   

يـسبق  ، حين نظرت إليه إال اثنتين لم أخبرهما منهإال وقد عرفته في وجه رسول اهللا      
، فقد أخبرتهما، فأشهدك يا عمـر أنـي قـد      حلمه جهله، وال يزيده الجهل عليه إال حلما       

  وإني أكثرهـا    - وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا، وأشهدك أن شطر مالي          ،ارضيت باهللا رب 
أو علـى بعـضهم، فإنـك ال    : فقال عمر رضي اهللا عنه .  صدقة على أمة محمد    -ماال  

هم، فرجع عمر وزيد إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،            أو على بعض  : قلت. تسعهم
 ، وصدقه ،وآمن به . أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله            : فقال زيد 

  .)١(" وشهد معه مشاهد كثيرة، ثم توفي زيد في غزوة تبوك مقبال غير مدبر،وبايعه
 فيها أن زيـدا     - سندها لو صح سندها ألن لبعض العلماء مقالًا في       –هذه القصة   

 ومعه أصحابه، واعتدى عليه سبا وتطاوال       طالب بحقه قبل موعده، ودخل على النبي      
، وطلب منـه أن يـأمره بحـسن         باليد، ولما رد عمر على هذا التطاول، عاتبه النبي        

بحسن السداد، ثم يأمر للمعتدي بزيادة عشرين صاعا؛ بـسبب          الطلب، وأن يأمر النبي   
 له، فأي خلق، وأي عفو، وأي حلم، هـذا الـذي كـان              -رضي اهللا عنه  –ر  ترويع عم 

يتصف به محمدوالتكيِف المجتمعي ،؟ وهذه األخالق هي قمة التوافق النفسي.  
  وحلمه مع أصحابهعفو النبي: ثالثًا

مع خصومه واعدائه؛ فبيقـين مـع أصـحابه    إذا كانت هذه هي أخالق النبي     
لم، والصفح، والعفو، والمحبة، وال يمكن أن نحصي مواقفـه          وخدمه كانت كذلك من الح    

رضـي  –في هذا المجال، لكن نذكر بعضا منها، فعلى سبيل المثال، يقول خادمه أنـس             
                                         

 ، ودالئـل النبـوة ،   ٧٠٠ ، ص ٣، المستدرك ، الحاكم ، ج ٢٢٢ ، ص ٥المعجم الكبير ، الطبراني ، ج        ) ١ (
  .٢٧٩ ، ص ٦البيهقي، ج 



– 

  )٤٣٢٠(

 قط، وال قـال لـي       )١(أفا: عشر سنين، واهللا ما قال لي     خدمت رسول اهللا    : "-اهللا عنه 
مـسلمون مـع خـدمهم بهـذه        ، فلو تعامل ال   )٢("لم فعلت كذا؟ وهال فعلت كذا؟       : لشيء

 موقفًـا آخـر،     -رضي اهللا عنـه   –األخالق النبوية؛ لسعدت المجتمعات، ويروي أنس       
إن كان النبي صلى اهللا عليه وسلم ليخالطنا، حتـى   "أخًا ألنس؛ فيقول    يداعب فيه النبي  

  .)٤()")٣(يا أبا عمير، ما فعل النغير(: يقول ألخ لي صغير
رضـي  –ن أن تحصى، فمنها ما رواه أنس        أصحابه أكثر م  النبيإن مالطفة   

إنـا  (: يا رسول اهللا، احملني، قـال النبـي   : ، فقال أن رجال أتى النبي      "-اهللا عنه 
 إال  وهل تلد اإلبـلَ   (: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي       :  قال )حاملوك على ولد ناقة   

 رجال مـن أهـل      أن"مع أعرابي اسمه زاهر، فقد روى أنس        ، ويمزح النبي  )٥("قُالنو
الهدية مـن الباديـة، فيجهـزه       البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى رسول اهللا          

 ،) إن زاهرا باديتنا، ونحن حاضـروه     (:إذا أراد أن يخرج، فقال النبي       رسول اهللا   
 وهو يبيع متاعه، فاحتـضنه   ،ايوما، فأتاه النبي    يحبه، وكان رجال دميم   وكان النبي   
، فجعـل    فعرف النبي؛، فالتفت؟ من هذا  ،أرسلني:  يبصره الرجل، فقال   من خلفه وال  

مـن يـشتري    (: يقـول النبي ، حين عرفه، وجعل   ال يألو ما ألصق ظهره بصدر       
لكن عند اهللا لـست  (:  يا رسول اهللا، إذا واهللا تجدني كاسدا، فقال النبي        :   فقال  )العبد؟
  .)٦(") لكن عند اهللا أنت غال: ( أو قال)بكاسد

، والرضا المجتمعي عنـه،     أشار لمسألة محبة الصحابة لرسول اهللا     إن اهللا   
أو االنسجاِم النفسي، أو التكيِف المجتمعي، فبين اهللا جل وعال السبب في ذلك فـي آيـة         

لَانْفَضوا ِمـن   ﴿فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا غَِليظَ الْقَلِْب            صريحة؛ قال   
               اللَّه لَى اللَِّه ِإنكَّْل عتَ فَتَومزِر فَِإذَا عِفي الَْأم مهشَاِورو ملَه تَغِْفراسو منْهفُ عفَاع ِلكوح

  ﴾ كِِّلينتَوالْم ِحبفاآلية صرحت بالسبب فـي التفـاف الـصحابة حـول       ]آل عمران [ي ،

                                         
  .، هي كلمة ضجر) أف ( لغة في : اأف ) ١ (
  .باب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقاصحيح مسلم ، كتاب الفضائل،  ) ٢ (
  .طائر صغير كالعصفور: النغير ) ٣ (
  .صحيح البخاري، كتاب األدب ، باب االنبساط إلى الناس ) ٤ (
  .ي  المزاحسنن أبي  داود ، كتاب األدب ، باب ما جاء ف ) ٥ (
  .٩٢ ، ص ٢٠مسند اإلمام أحمد ،ج ) ٦ (



 

 )٤٣٢١(

بأن يتعامل  وبعده عن الفظاظة والغلظة، ثم أمره اهللا         ، أال وهو رحمته،      المصطفى
معهم بالعفِو عنهم، واالستغفاِر لهم، وأخذ مشورتهم، وكلها عوامل تقـضي علـى أيـة               

  .اضطرابات يسببها سوء التكيف، بل ستقضي على سوء التكيف نفسه
  أثر العفو والحلم في االستقرار النفسي والسالم االجتماعي: الثالثالمبحث 

 للعفو والحلم تأثيرا كبيرا في سالمة الشخصية، وانسجاِمها، وتوافِقها مع كل            إن
ما يحيط بها، والبد من هذين الخلقين؛ ليتحقق التكيف النفسي واالجتماعي، فإن التكيـف        

  :البشري له بعدان
 .التكيف الشخصي - ١
  .)١(التكيف االجتماعي - ٢

م العلماء المتخصصين، لكـن     هذان البعدان هما ركيزتا التكيف، كما ذهب معظ       
ثَم بعدا ثالثًا، أعتقد أنه بعد مهم في هذا المجال، أال وهو التكيف البيئـي الطبيعـي، وإن    

، )٢(كان كثير من علماء النفس يخرجونه من دائرة التكيف، ويطلقـون عليـه مواءمـة              
  :لكنني أرى أن إضافته ألبعاد التكيف أمر مهم لسببين

 لدينا نصوصا  شرعيةً كثيرة في الحث الشديد على التعامل الحـسن             أن: األول
مع البيئة المحيطة من نبات، وهواٍء، وماٍء، وحيواٍن، وهي نصوص تصدع بعظمة هـذا    

  .الدين
أن التزام الناس باألخالق اإلسالمية مع الطبيعة المادية حولهم، يـسهم             : الثاني

شخصا سويا، ألنه إذا كان مطلوبا منه أن يرقى         كثيرا في زيادة تكيف اإلنسان، ويجعله       
في معاملة البيئة المادية؛ فيتعامَل معها بالحسنى؛ فمن باب أولى أن يرقـى أكثـر فـي                 

  .معاملة البشر الذين جعلهم اهللا أكرم المخلوقات وأشرفَها
  :بناء على ما سبق؛ سيأتي هذا المبحث في ثالثة أقسام رئيسة، كما يلي

 . والحلم في التكيف الشخصيأثر العفو - ١
 .أثر العفو والحلم في التكيف االجتماعي - ٢
 . أثر العفو والحلم في التكيف البيئي الطبيعي - ٣

                                         
   .١٩مصطفى فهمي ، ص . التكيف النفسي ، د: انظر ) ١ (
   .١١مصطفى فهمي ، ص . التكيف النفسي ، د: انظر ) ٢ (



– 

  )٤٣٢٢(

 أثر العفو والحلم في التكيف الشخصي : أوال
إن التكيف الشخصي يراد به توافق اإلنسان مع نفسه، ورضـاه عـن ذاتـه،               

    ا        وسعادتُه الداخلية، وتوافقُه الذاتي، وتصالحراضـي ه مع نفسه، فيكون الشخص السوي
  .عن نفسه، غير ساخط، وال قَِلٍق منها

مما ال شك فيه، أن اضطرابات التكيف الشخصي ترجع في مجملها إلى وجود             
حالة صراع انفعالي، سببه وجود تعارض بين الدوافع داخل نفسية الشخص، كالـصراع    

اعية، وبين خلق األمانة والكـسِب غيـر   بين غريزة الجنس، والمحرمات الدينية واالجتم 
، ويحدث اإلحباط بالمنع؛ بأن تقف جهة ما تحول بين الـشخص ورغبِتـه،              )١(المشروع

ومن هنا ينجلي واضحا أثر العقيدة في جعل الفرد ملتزما باآلداب العامة؛ طواعيةً مـن               
هـم كـذلك   نفسه، بل رضا، وحبا لها، لذلك وصف اهللا المؤمنين بأنه يرضى عـنهم، و       

، وإجماال فإن التـزام     ]١٠٠التوبة[﴿رِضي اللَّه عنْهم ورضوا عنْه    ﴾قاليرضون عنه،   
﴿الَِّذين آمنُوا وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر     المرء باألوامر الشرعية؛ يجعله راضيا سعيدا، قال      

   ﴾ الْقُلُوب ِئنوالنبي]٢٨لرعدا[اللَِّه َألَا ِبِذكِْر اللَِّه تَطْم ،    يحثنا على طلـب هـذا الرضـا
 مـن    أو يعلم  ، بهن  فيعملَ ؛من يأخذ عني هؤالء الكلمات    : "النفسي؛ فيسأل أصحابه قائال   

اتـق  (:  وقـال  ،ا فعد خمـس   ،أنا يا رسول اهللا، فأخذ بيدي     :  فقال أبو هريرة   ) بهن؟ يعمُل
 إلـى   النـاس، وأحـسن    تكن أغنى    ؛ تكن أعبد الناس، وارض بما قسم اهللا لك        ؛المحارم
فـإن   ؛  الضحك  مسلما، وال تكثرِ    تكن ؛ للناس ما تحب لنفسك     مؤمنا، وأحب   تكن ؛جارك

، فلو تأملنا هذا الحديث النبوي؛ نجد أنه يمثل قمة تكيـف            )٢()"كثرة الضحك تميت القلب   
المسلم مع نفسه ومع الناس، فاألمر باتقاء المحارم، يكون برغبة ذاتيـة، يطلـب فيهـا                

لمسلم رضا ربه، ويراقبه في السر والعلن، ثم يأتي الرضا بالقدر؛ ليكون بلسما؛ يجعـل   ا
العبد راضيا بما يصيبه، غنيا قانعا بحاله الذي بوأه اهللا فيه، ثم يأتي العفـو واإلحـسان                 
للجار؛ ليكون سببا في صفة اإليمان، ثم األمر بمحبة الناس؛ فهي عالمة على اإلسـالم               

 ثم يختم الحديث بالنهي عن كثرة الضحك، وإن كان التبسم مطلوبا مع النـاس،         الحقيقي،

                                         
   .١٩مصطفى فهمي ، ص . التكيف النفسي ، د: انظر ) ١ (
  .٤٥٩ ، ص١٣هو أعبد الناس ، ومسند أحمد ، ج سنن الترمذي ، أبواب الزهد ، باب من اتقى المحارم؛ ف ) ٢ (



 

 )٤٣٢٣(

 أن  -رضي اهللا عنه  –وهو باب عظيم من أبواب تكيف المرء مع مجتمعه؛ فعن أبي ذر             
  .)١(..."تبسمك في وجه أخيك لك صدقة: " قالرسول اهللا

  :العفو والحلم وأثرهما في سالمة الصدر
ـ لنفسي أن يكون المرء سليم    من أعظم عالمات التكيف ا     ا،  الصدر، ال يحمل غل

، ومن ثم فإنه يعيش حياة مستقرة، ويكون راضيا عن نفسه، حتى            وال حقدا، وال ضغينةً   
        ،ا، أو مبتلىا، أو مريضفـي قـول النبـي       لو كان فقير ويتجلى هذا الرضا الداخلي :

 ؛د إال للمؤمن، إن أصابته سـراء ه خير، وليس ذاك ألح  عجبا ألمر المؤمن، إن أمره كلَّ     "
  . )٢(" فكان خيرا له؛ صبر؛شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء

، حتـى لـو     أخبر أن من يكون سليم الصدر، فإنه من أهل الجنة         بل إن النبي  
: فقـال كنا يوما جلوسا عنـد رسـول اهللا   : أنس بن مالك، قال"؛ فعن كان قليل العبادة  

فطلـع رجـل مـن أهـل        : ، قال ) ا الفج رجل من أهل الجنة     يطلع عليكم اآلن من هذ    (
األنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه في يده الشمال، فسلم، فلما كان الغـد،                

مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل المرة األولى، فلما كان اليوم الثالـث،              قال النبي 
الـه األول، فلمـا قـام       مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل علـى مثـل ح          قال النبي 

، فأقسمت أال أدخـل     )٣(إني الحيت أبي  : تبعه عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقال       النبي
: نعم، قال أنس  :  حتى تمضي الثالث؛ فعلت، قال     ؛ني إليك ؤويعليه ثالثا، فإن رأيت أن تُ     

ذا كان عبد اهللا يحدث أنه بات معه ثالث ليال، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غيـر أنـه إ               
غيـر  :  حتى يقوم لصالة الفجر، قال عبـد اهللا    ،تعار انقلب على فراشه، وذكر اهللا وكبر      

يا عبد اهللا،   : أني لم أسمعه يقول إال خيرا، فلما مضت الثالث، وكدت أحتقر عمله، قلت            
يقـول ثـالث   لم يكن بيني وبين والدي هجرة وال غضب، ولكني سمعت رسـول اهللا       

، فطلعت ثالث مرات، فـأردت أن آوي  ) من أهل الجنة يطلع اآلن عليكم رجل     : (مرات
 بك، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قـال               فأقتدي ؛ ألنظر ما عملك   ؛إليك

: فانصرفت عنه، فلما وليت؛ دعاني فقـال      :  قال ،ما هو إال ما رأيت    : ؟ قال رسول اهللا 

                                         
  .سنن الترمذي ، أبواب البر والصلة ، باب ما جاء في صنائع المعروف ) ١ (
  .صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، باب المؤمن أمره كله خير ) ٢ (
  .تخاصمنا: أي ) ٣ (



– 

  )٤٣٢٤(

لمسلمين غشا، وال أحسده    غير أني ال أجد في نفسي على أحد من ا         ما هو إال ما رأيت،      
  . )١("هذه التي بلغت بك، هي التي ال نطيق: ، فقال عبد اهللاعلى ما أعطاه اهللا إياه إليه

إن الصفاء الداخلي، والسالم الذاتي، ونقاء السريرة، كلها أمور رفعت مقام هذا            
على مـا   فال يحقد على أحد، وال يحسد أحدا        الرجل؛ ألنه يعفو ويصفح عن كل الناس،        

: ، بل إنه هين، لين، متواضع، وفي ذلك يقول الفقيه المالكي ابن الحـاج             آتاه اهللا من نعم   
، ، والرحمـةِ   ثبت فيه جميع الخير مـن الرأفـة، والرقـةِ          ؛إذا ثبت التواضع في القلب    "

 الخلـق،  ، وحـسنِ  الحياِء، وشدِة الظن، وحسِن، والرضى، والتوكِل، والقنوعِ واالستكانِة
 عـن الـنفس،      الصدر، والتشاغلِ   المعروف، وسالمةِ   النفس، وبذلِ  طمع، وجهادِ ونفي ال 

  .)٢(" عن الشر في العمل بالخير، والبطاِءوالمبادرِة
  أثر العفو والحلم في التكيف االجتماعي : ثانيا

لئن كان للعفو والحلم آثار كبيرة في التكيف الشخصي؛ فـإن تأثيراتهمـا فـي               
ر، وأعظم، وأبين، فإن اإلنسان كائن اجتمـاعي بطبعـه، فهـو            التكيف  االجتماعي أكب   

، وبطبيعة الحال، فـإن     )إلخ...األسرة، والعمل، والجيران  (يتعامل مع قطاعات المجتمع     
              وجذب، وجهٌل وحلم، ورضـا وغـضب، وفـرح التعامالت المجتمعية يحدث بها شد

وهذا قد يحدث يوميا؛ نتيجة     إلخ، وقد يصيب المرء ضرر، أو يقع عليه أذى،          ...وسرور
ضغوط الحياة، وسرعِة وتيرتها، وهنا يظهر الدور الفعال للعفو والصفح؛ حتـى يكـون       
عند الشخص حد أدنى من الثبات االنفعالي؛ لكي يتوافق ويتالءم مـع المجتمـع الـذي                

  .يعيش فيه
إن الصحة النفسية في المفهوم اإلسالمي لها عوامل خاصة تميزها عن الصحة            

لنفسية بوجه عام، وإن كان يجمعهما عوامل كثيرة مشتركة بينهما، ويمكـن أن نجمـل               ا
  : بعض مؤشرات الصحة النفسية طبقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية، كما يلي

 .اإليمان باهللا، ومالئكِته، وكتِبه، ورسِله، واليوِم اآلخر، والقدِر - ١
 .التوافق االجتماعي مع الغير - ٢
 .التوافق الذاتي - ٣
 .، والعزة، والسموالقوة - ٤

                                         
  .١٢٤ ، ص ٢٠مسند اإلمام أحمد ، ج  ) ١ (
  .٧١ ، ص ٣اج ، ج المدخل ، ابن الح ) ٢ (



 

 )٤٣٢٥(

 .الشعور بالرضا والسعادة - ٥
 .)١(القدرة على العطاء والعمل - ٦

  مراعاة أحوال الناس
إن تعاليم الشريعة اإلسالمية بها كل الحرص على بناء المجتمع، وسالمِته مـن            

كان يراعي ظـروف النـاس، وأحـوالَهم،         األمراض المادية والمعنوية، بل إن النبي
 قال ابن الزبيـر  -يا عائشة لوال قومك حديث عهدهم  : "لعائشةوتفاوتَ عقولهم، فيقول  

، ويؤكد  )٢("باب يدخل الناس وباب يخرجون    :  بكفر، لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين      -
حـدثوا النـاس، بمـا    : " على مسألة مراعاة الناس؛ فيقول-رضي اهللا عنه  –اإلمام علي   

زيـد  "ث على تعلم اللغات؛ فعن      ح، بل إنه  )٣("يعرفون أتحبون أن يكذب، اهللا ورسوله     
. ال: قلـت : قـال ) تحسن السريانية؟ إنها تأتيني كتب    : (قال لي رسول اهللا     : بن ثابت 

  .)٤("؛ فتعلمتها في سبعة عشر يوما ) فتعلمها: (قال
إن الحرص على تعلم لغات المجتمعات التي يعيش فيهـا الـشخص، وكـذلك              

امل معها، من أعظم األسـباب التـي تجعـل    معرفة المستويات العقلية والعلمية التي يتع 
الفرد منسجما مع مجتمعه، متوافقًا مع نظامه، ال تعتريه اضطرابات التكيف مـع هـذه               

  .)٥(المجتمعات
  تجلي العفو والحلم في حادث اإلفك

               ا، فتُـتَهم زوجا عظيما، واختبارمما ال شك فيه أن حادث اإلفك كان بالء شديد
لخبر الكاذب كالنار في الهشيم، بسبب تلقف المنـافقين، وعلـى           بالزنا، ويشيع ا  النبي

رأسهم الذي تولى كبره، وهو عبد اهللا بن أبي، والمرء يتعجب من بلـوغ العفـو عنـد                  
  : وزوِجه، وأبي بكر هذا القدر العالي، وتلك المنزلة الكبيرةالنبي

                                         
  .١٦٣ : ١٦١نبيل السمالوطي ، ص . بناء المجتمع اإلسالمي ، د: انظر ) ١ (
باب من ترك بعض االختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا صحيح البخاري ، كتاب العلم ،  ) ٢ (

  .في أشد منه
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا باب من ترك بعض االختيار، صحيح البخاري ، كتاب العلم ،  ) ٣ (

  .في أشد منه
    .٤٦٣ ، ص ٣٥مسند اإلمام أحمد ، ج  ) ٤ (
  .٤٥صالح بن محمد الصغير ،  ص . التكيف االجتماعي للطالب الوافدين ، د: انظر ) ٥ (



– 

  )٤٣٢٦(

 ):الزوج( موقف النبي - ١
لناس زوجتَه في شرفها، ويصبر     وصفحه، وهو يسمع اتهام ا    يتجلى حلم النبي  

ويحلم، وكان بإمكانه، وهو رسول اهللا أن ينتقم من الذين أشاعوا هذا االتهام الباطل، فقد               
أنا يا رسـول    : " لما حدث  قال له سعد بن معاذ، وهو من األوس، لما علم حزن النبي           

أمرتنا اهللا أعذرك، فإن كان من األوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج               
، ويتجلى كذلك حلمه مع عائشة نفسها، فإن الوحي انقطع شـهرا كـامال            )١("ففعلنا أمرك 

أما بعد، يا عائشة، إنـه      : "، ولكن قال لها   بعد الحادث، ومع ذلك ما نهرها رسول اهللا       
بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة، فسيبرئك اهللا، وإن كنت ألممت بذنب، فاستغفري               

  .)٢("ه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب اهللا عليهاهللا وتوبي إلي
  ):األب(موقف أبي بكر  - ٢

لقد أصاب أبا بكر من الهم ما اهللا به عليم، فقد اتُهمـت ابنتُـه، وزوج خليِلـه                  
وحبيبه، فصبر واحتسب، لكن األعجب في األمر، أن أحد الثالثة الذين خاضوا في هـذا    

ب، وكان أبو بكر ينفق عليـه، ويجـري لـه           اإلفك، هو مسطح بن أثاثة بن عبد المطل       
صدقات يعيش منها، فقطع أبو بكر هذه العطايا، وهذا شيء جبلي عند أي إنسان، لكـن                

باإلنفاق والعفو، على الرغم من شدة الحـدث، وقـوِة تـأثيره،           يأتي األمر من المولى   
وا ُأوِلي الْقُربى والْمساِكين والْمهاِجِرين     ﴿ولَا يْأتَِل ُأولُو الْفَضِل ِمنْكُم والسعِة َأن يْؤتُ       قال

                     غَفُـور اللَّـهو لَكُـم اللَّـه غِْفـري َأن ـونوا َألَـا تُِحبفَحـصلْيفُوا وعلْيِبيِل اللَِّه وِفي س
﴾ِحيمفلما سمع أبو بكر هذه اآلية، وكان وقَّافًا عند كالم اهللا           ]٢٢النور[ر ،     ؛ قـال أبـو

 واهللا إني ألحب أن يغفر اهللا لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه،                ،بلى"بكر
، فأي عفو هذا، وأي توافق اجتماعي ونفسي، كان عند          )٣("واهللا ال أنزعها منه أبدا    : وقال

  .هذا الجيل المبارك؟
  ):الزوجة المتهمة(موقف عائشة  - ٣

وأذى في هذه القصة،     هي أكثر األطراف ضررا      -رضي اهللا عنها  –إن عائشة   
فهي المتهمة التي سمعت بأذنها ما تكره، ومع ذلك صبرت واحتسبت، ولجأت إلـى اهللا               

                                         
  .صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب حديث اإلفك ) ١ (
  . ، باب حديث اإلفكصحيح البخاري ، كتاب المغازي ) ٢ (
  .صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب حديث اإلفك ) ٣ (



 

 )٤٣٢٧(

 ﴿فَصبر جِميٌل واللَّه    : حين قال  ،فواهللا ال أجد لي ولكم مثال إال أبا يوسف        : "وحده، فقالت 
﴾ا تَِصفُونلَى مع انتَعس١ (]١٨يوسف[الْم(   

براءِتها في عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة، وكـان ممـن          بإنزال  فكافأها اهللا 
كانت عائشة تكـره    : "خاض في اإلفك حسان بن ثابت، ومع ذلك يقول عروة بن الزبير           

أن يإنه الذي قال:  عندها حسان، وتقولسب:  
  )٢("لعرض محمد منكم وقاء..... فإن أبي ووالده وعرضي

 فرضي اهللا عنها وعن أبيها، وعـن        ،يعني التمست له عذرا؛ بأنه مدح النبي      
هذا الجيل الذي بلغ الكمال البشري في عفوه، وحلِمه، وصفِحه؛ فطابت حياتهم، وتعالت             

  .فهاساعن رذائل األمور وسف
  المؤمن إلف مألوف

دلت النصوص الشرعية على أن المـؤمن الـذي يخـالط النـاس، ويعـاملهم          
 هو أفـضل المـؤمنين، وأكملهـم        بالحسنى، ويصبر على أذاهم، هو أفضل الناس، بل       

أكمـل  : "قـال رسـول اهللا    :  قـال  -رضي اهللا عنه  –إيمانًا؛ فعن أبي سعيد الخدري      
هم أخالقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا مـن           المؤمنين إيمانا أحاسنُ  

، بل إن تكيف الشخص مع المجتمع، ومعاملـة أفـراده معاملـة             )٣("ال يألف وال يؤلف   
–سنة، من العفو، والتسامِح، والحلِم، والصفِح، قد يدخل العبد الجنةَ، فعن أبي مسعود              ح

وسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له مـن          ح: "قال أن رسول اهللا   -رضي اهللا عنه  
 الخير شيء،     تجاوزوا، فقال اهللا   :  فيقول لغلمانه  ،وسرا، يخالط الناس   إال أنه كان رجال م

رحم اهللا رجال سمحا إذا باع،      : "، وقال )٤("ق بذلك منه تجاوزوا عنه    نحن أح : لمالئكته
  .)٥("وإذا اشترى، وإذا اقتضى

إن اهللا تعالى صرح بأن الدار اآلخرة لن تكون إال للمتواضعين الذين يصلحون             
ون علُـوا   ﴿ِتلْك الدار الْآِخرةُ نَجعلُها ِللَِّذين لَا يِريد      في األرض، ويألفون ويؤلفون، قال    

                                         
  .صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب حديث اإلفك ) ١ (
  .صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب حديث اإلفك ) ٢ (
  .٣٥٦ ، ص ٤المعجم األوسط ، الطبراني ، ج  ) ٣ (
  .عسرصحيح مسلم ، باب فضل إنظار الم ) ٤ (
  .صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب السهولة والسماحة في البيع والشراء  ) ٥ (



– 

  )٤٣٢٨(

   ﴾ تَِّقينةُ ِللْماِقبالْعا وادلَا فَسِض ووأمر نبيـه ]٨٣القصص[ِفي الَْأر ،   ،صـراحة بـالعفو
﴿خُِذ الْعفْو وْأمر ِبالْعرِف وَأعـِرض عـِن        والمعروف، وعدم التعرض للجاهلين، قال    

﴾اِهِلينن سبحانه أن الذي يعفو ويصف      ]١٩٩األعراف[الْجح أفضل من الـذي يـرد       ، وبي
﴿ولَا تَستَِوي الْحسنَةُ ولَا السيَئةُ ادفَع ِبالَِّتي ِهي َأحسن فَـِإذَا الَّـِذي     اإلساءة بمثلها، فقال  

     ﴾ِميمح ِليو ةٌ كََأنَّهاودع نَهيبو نَكيوقال ]٣٤فصلت[ب ،      ـنا فَمَئةٌ ِمثْلُهيَئٍة سيس اءزجو﴿
ع      ﴾الظَّاِلِمين ِحبلَا ي لَى اللَِّه ِإنَّهع هرفََأج لَحَأصوفي أدب رفيع، وخلـٍق  ]٣٤فصلت[فَا و ،

كريم؛ ينهى اهللا المسلمين أن تمتد عيونهم؛ ليروا النعم التي عند اآلخرين، حتى لو كانوا               
ـ                ده، كافرين؛ وفي ذلك حثٌّ على احترام خصوصية اآلخر، وعـدِم الطمـع فيمـا عن

﴿ولَا تَمدن عينَيك ِإلَى ما متَّعنَا ِبِه َأزواجا ِمنْهم زهرةَ الْحياِة الـدنْيا ِلنَفِْتـنَهم ِفيـِه                 قال
مـا نقـصت   : "، وعن العفو، والصفِح؛ يقول النبي]١٣١طه[وِرزقُ ربك خَير وَأبقَى﴾ 

  .)١(" إال رفعه اهللا؛ إال عزا، وما تواضع أحد هللا؛صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو
  أثر العفو والحلم في التكيف البيئي الطبيعي: ثالثًا 

               تبدو عظمة هذا الدين جلية؛ حين ينظر المرء في تعاليمه؛ فيجد فيهـا أوامـر
راقيةً، تحث المسلم على ضرورة التعامل الحسن مع كل المخلوقات، وضرورِة إعمـار             

إن قامـت   : " بهـذا المعنـى؛ فقـال       أصعب األحوال؛ فقد أمر النبي     الكون، حتى في  
، فإن المـسلم  )٢("الساعة، وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل   

مطالب بإصالح األرض حتى في اللحظة التي تقوم فيها القيامة التي هي مؤذنـة بفنـاء         
 الفساد واإلفساد فيها، ورد فـي كتـاب اهللا،          الدنيا كلِّها، واألمر بإصالح األرض، وعدمِ     

﴿ولَا تُفِْسدوا ِفي الَْأرِض بعد ِإصلَاِحها وادعوه خَوفًـا وطَمعـا ِإن    وسنِة رسوله، قال
    ﴾ِسِنينحالْم ِمن تَ اللَِّه قَِريبمحبل إن النبي   ]١٣١طه[ر ،     ا؛ا بورجعل من يصلح أرض

  .)٣( " فهي له؛من أحيا أرضا ميتة: "فإنه يتملكها، قال
  رحمة الحيوانات والرفق بها

إذا كان المسلم مطالبا بالعفو والصفح عن الناس؛ فإنه كذلك مأمور في المقابـل           
برحمة البهائم، وسائر المخلوقات، والتعامل معها برفق، وأن ال يحملها مـا  ال تطيـق،       

                                         
  .صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة واآلداب ، باب استحباب العفو والتواضع ) ١ (
    .٢٩٦ ، ص ٢٠مسند أحمد ، ج  ) ٢ (
  .صحيح البخاري ، كتاب المزارعة ، باب من أحيا أرضا مواتًا ) ٣ (



 

 )٤٣٢٩(

 أن  -رضي اهللا عنـه   – فعن أبي هريرة     وأن ال يعذبها فقد دخل رجٌل الجنة بسبب كلب؛        
 فنـزل فيهـا   ؛ فوجد بئرا، اشتد به العطش،بينما رجل يمشي بطريق: " قالرسول اهللا 

لقد بلـغ هـذا     :  فقال الرجل  ؛ فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش       ، ثم خرج  ،فشرب
ى  فـسق ، ثم أمسكها بفيـه ، فنزل البئر فمأل خفه ؛الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني      

فـي  : (يا رسول اهللا وإن لنا في البهائم أجرا؟ قـال         : قالوا)  فشكر اهللا له فغفر له     ؛الكلب
، فالرحمة بالبهائم التزام خلقي شـرعي يغفـل عنـه كثيـرون؛            )١()"كل كبد رطبة أجر   

فيظنون أن هذه العجماوات يجب إهمالُها، فهي كالجمادات، ال اعتبار لها، وهـذا خطـأ               
فإذا كان الرجل المذكور قد نال مغفرة اهللا؛ بسبب كلـب سـقاه، ففـي        ترده هذه اآلثار،    

  النـار  دخلت امرأةٌ : "المقابل، جاء الوعيد لمن ال يرحم هذه العجموات؛ فقد قال النبي          
في هرة ربطتها، فلم تطعم٢(" تأكل من خشاش األرض؛هاها، ولم تدع(.  
، ارحمـوا مـن فـي    الراحمون يرحمهم الرحمن : "أنه قال لقد ثبت عن النبي   

 هذه الرحمة، فعن عبـد   ، وتجسد سيرة المصطفى   )٣("كم من في السماء    يرحم ؛األرض
 فأخذ رجل   ،أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نزل منزال        "-رضي اهللا عنه  –اهللا بن مسعود    

 بيض ح٤(رةم(        فجاءت ترف على رأس رسول اهللا ،فقال :)    أيكم فجع هذه ببيـضتها؟( 
 ؛اردد(: ول اهللا، أنا أخذت بيضتها، فقال النبي صلى اهللا عليـه وسـلم  يا رس: فقال رجل 
 بعض أصـحابه قـد      نهى عن حرق أي كائن حي، فقد وجد       ، بل إنه  )٥()"رحمة لها 

، فيا لها   )٦(" النار إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب       : "حرقوا قرية نمل؛ فغضب، وقال    
ن النمل قد شملته رحمة اإلسـالم وسـماحته؛         من أخالٍق كريمة، وتعاليم سمحٍة، حتى إ      

فإن رسول اهللا يحكي موقفًا حدث مع أحد األنبياء؛ فقد لدغته نملة، فأمر بـإحراق بيـت       

                                         
  .١٩٦ألدب المفرد ، البخاري ، ص ا ) ١ (
  .صحيح البخاري ، كتاب المساقاة ، باب فضل سقي الماء ) ٢ (
  .سنن الترمذي ، أبواب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة المسلمين ) ٣ (
  ).٣٤٠ ، ص ٢المخصص ، ابن سيده ، ج : انظر(طائر صغير ، يشبه العصفور : الحمرة ) ٤ (
  .١٣٩ البخاري ، ص األدب المفرد ، ) ٥ (
  .سنن أبي داود ، كتاب الجهاد ، باب في كراهية حرق العدو بالنار ) ٦ (



– 

  )٤٣٣٠(

كان عليه أن يقتـل النملـة التـي    : ، أي )١("فهال نملة واحدة  : "النمل كلِّه، فأوحى اهللا إليه    
  .لدغته؛ إذ ال ذنب لباقي النمل

 كثيرة، وكلها تؤكد على ضـرورة وجـود التـراحم،           إن األمثلة في هذا الباب    
واإلحسان، والرفِق، والليِن، مع الحيوان األعجمي، فضال عن ضرورتها مـع أشـرف             

، فقد كرم اهللا اإلنسان، بل جعله خليفة في األرض؛ لكي           المخلوقات، وأكرِمها عند اهللا   
، والبـر، والـصالح،     يعمرها، وينمي فيها الخير، والرحمـةَ، واإلحـسان، والعدالـةَ         

واإلصالح، وهي كل عوامل تجعل المرء؛ يعيش منسجما مع نفسه، متوافقًا مع مجتمعه             
اإلنساني، ومتالئما مع بقية الكائنات التي سخرها اهللا لخدمته، فوجب عليه أن يرحمهـا،          

  .وأن يتعامل معها برفق، وسالٍم، ورحمة

                                         
صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب خمس يقتلن في الحرم ، وصحيح مسلم، كتاب اآلداب ، باب النهي  ) ١ (

  .عن قتل النمل



 

 )٤٣٣١(

  الخاتمة
  نتائج البحث: أولًا
 .لوثيق بين العقيدة اإلسالمية ومكارم األخالقاالرتباط ا - ١
 .االرتباط الوثيق بين األحكام الشرعية ومكارم األخالق - ٢
 .اآلثار المهمة لألخالق في تكيف المسلم مع مجتمعه - ٣
 . الراقي مع تصرفات أزواجهحلم الرسول - ٤
 . أهَل بيته، واللعب معهممالطفة النبي - ٥
 . ألزواجه، وتطيب خواطرهنوفاء النبي - ٦
 . وحلمه عمن آذوهعفو النبي - ٧
 . وأصحاِبه في التعامل مع الخصوماألخالق الكريمة للنبي - ٨
 . وعفوه مع الجفاة الغالظ من أمتهحلم النبي - ٩

 . وعفوه مع أصحابهحلم النبي -١٠
 .العفو والحلم يحققان التكيف الشخصي للفرد -١١
 .للعفو والحلم تأثير كبير في التكيف االجتماعي -١٢
تعلم أصحابه لغات األقوام، وذلك له تأثير كبير في         حرص النبي على     -١٣

 .التكيف
المنهج النبوي في مخاطبة الناس على قدر عقولهم، يعد مـن أعظـم              -١٤

 .أسباب التكيف
 وأهِل بيته في حادث اإلفك؛ يعد أنموذجا راقيـا فـي            رد فعل النبي   -١٥

 .الثبات االنفعالي الذي يثمر تكيفًا اجتماعيا عظيما
 عن مسطح بن أثاثـة الـذي       -رضي اهللا عنه  – أبي بكر الصديق     عفو -١٦

 .خاض في عرض ابنته؛ يعد مثاال رائعا على حسن التكيف مع المجتمع
 .المنهج  النبوي في التربية، يحث المسلم على  أن يكون إلفًا مألوفًا -١٧
اإلنـسان،  ( المسلم مطالب بأن يكون عفوا رحيما بكـل المخلوقـات            -١٨

 ).إلخ... والنباتوالحيوان،
 



– 

  )٤٣٣٢(

  التوصيات: ثانيا
 .االهتمام بنشر األخالق اإلسالمية في المجتمعات - ١
العمل على توضيح آثار العفو والحلم في سالمة الـصدور، والتكيـف     - ٢
 .المجتمعي

 .الدعوة إلى التسامح ونبِذ العنف، والكراهيِة - ٣
 للغات األخرى؛ ليعلم النـاس سـماحة الـدين          ترجمة أخالق النبي   - ٤

 .مياإلسال
ضرورة اهتمام الدراسات النفسية واالجتماعية بالجانب األخالقي فـي          - ٥

 .الشريعة اإلسالمية
تدريس األخالق اإلسالمية  للنشء الصغير؛ ليتربوا علـى الـسماحة            - ٦
 .واإلحسان
العمل على إزالة المفاهيم الخاطئة من عقول الكثيـرين، حيـث إنهـم         - ٧

 . وبيان الحقيقة في حسن نتائج هذه األخالقيرون أن في األخالق الكريمة ضعفًا، وذلا،
ضرورة الدعوة إلى األخالق الكريمة بين المـسلمين عامـة، وبـين             - ٨

 .المهاجرين المسلمين خاصة؛ ألنهم سفراء األمة
عمل دورات تدريبية وندوات تثقيفية لمجموعات العمل فـي األمـاكن          - ٩

 .المختلفة، تؤصل فيهم حب األخالق، وااللتزام بمكارمها
لعمل على وجود منابر إعالمية محلية وعالمية تنشر مكارم األخـالق      ا -١٠

 .اإلسالمية، وتحث الناس على االلتزام بها
ضرورة اهتمام الخطاب الديني بقضية األخالق، وإعطائها حقَّها فـي           -١١

 .خطب الجمعة، والندوات والمحاضرات الدينية
ة نشر التسامح والمحبة في التعامل مـع غيـر المـسلمين، وضـرور      -١٢

 .الحفاظ على السالم المجتمعي
استغالل مواقع التواصل االجتماعي في بث روح التـسامح والرفـق            -١٣

 .وحسن الخلق بين الناس
  
  



 

 )٤٣٣٣(

  :المصادر والمراجع
أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي ابـن الحـاج،               : ابن الحاج  - ١

 .المدخل ، دار التراث
ـ ٤٥٨ت( إسماعيل بن سيده المرسـي     أبو الحسن علي بن   : ابن سيده  - ٢ ، المخـصص،   )هـ

 .م١٩٩٦/هـ١،١٤١٧خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: تحقيق
محمد بن علي بن مكرم بن علي أبو الفضل جمـال الـدين ابـن منظـور                 : ابن منظور  - ٣

 . هـ١٤١٤، ٣، دار صادر، ط)هـ٧١١ت(
 إسحاق بن بشير بن شداد بن عمـرو األزدي          أبو داود سليمان بن األشعث بن     : أبو داود  - ٤

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة      : ، سنن أبي داود، تحقيق    )هـ٢٧٥ت(السجستاني  
 .العصرية، بيروت

أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسـى بـن مهـران األصـبهاني                 : أبو نعيم  - ٥
 .هـ١٤٠٩لمية، ، حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتب الع)هـ٤٣٠ت(

، مسند اإلمام أحمـد بـن       )ه٢٤١ت  (أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني          - ٦
، ١شعيب األرنؤوط، وعادل مرشـد، وآخـرين، مؤسـسة الرسـالة، ط           : حنبل، تحقيق 

 .م٢٠٠١: ه١٤٢١
، صـحيح الترغيـب والترهيـب، مكتبـة         )هـ١٤٢٠ت(محمد ناصر األلباني    : األلباني - ٧

 .٥المعارف، الرياض، ط
، فؤاد خطاب، نمو اإلنسان من مرحلـة الجنـين إلـى مرحلـة              ) دكتورة(آمال صادق    - ٨

 .٤المسنين، مكتبة األنجلو المصرية، ط 
 ):هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري: البخاري - ٩
، ١محمد زهير بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، ط               : صحيح البخاري، تحقيق  -أ

  .هـ١٤٢٢
ــاقي، دار البــشائر اإلســالمية، طاألدب المفــرد،-ب ، ٣ تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الب

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
ـ ٢٩٢ت(أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد البـزار      : البزار -١٠ ، مـسند  )هـ

محفوظ الرحمن زين اهللا، وعادل سعد، وصبري عبـد الخـالق، مكتبـة         : البزار، تحقيق 
 .م٢٠٠٩، ١العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط



– 

  )٤٣٣٤(

محمد : ، معالم التنزيل، تحقيق )هـ٥١٠ت(أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي       : البغوي -١١
عبد اهللا النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع،             

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٤ط
ـ ٤٥٨ت(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي          : البيهقي -١٢ ، الـسنن   )هـ

، ٣محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط               : ، تحقيق الكبرى
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

، سنن  )ه٢٧٩ت(محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى            : الترمذي -١٣
أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطـوة، شـركة         : الترمذي، تحقيق 

 .م١٩٧٥ -ه١٣٩٥ ،٢مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
مكتبـة دار البيـان،     ،  منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري      حمزة محمد قاسم،     -١٤

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، دمشق
نبيل السمالوطي، بناء المجتمع اإلسالمي، دار الشروق للطبـع والنـشر           . د: السمالوطي -١٥

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ٣والتوزيع، ط
 دراسة تحليلية   –للطالب الوافدين   صالح محمد الصغير، التكيف االجتماعي      . د: الصغير -١٦

مطبقة على الطالب الوافدين في جامعة الملك سعود بالرياض، مجلة جامعة أم القـرى،              
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١المجلد الثالث عشر، العدد األول، شوال 

ـ ٢١١ت(أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نـافع الحميـر الـصنعاني            : الصنعاني -١٧ ، )هـ
 .هـ١٤٠٣، ٢األعظمي، المكتب اإلسالمي، طحبيب الرحمن : المصنف، تحقيق

 ):هـ٣٦٠ت(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير أبو القاسم الطبراني : الطبراني -١٨
طارق بن عوض اهللا بن محمد، وعبد المحـسن بـن إبـراهيم             : المعجم األوسط، تحقيق    -  أ

  .الحسيني، دار الحرمين، القاهرة
 . ٢ مكتبة ابن تيمية، طحمدي عبد المجيد السلفي،: المعجم الكبير، تحقيق  - ب

 .٨، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة، ط)هـ١٣٧٥ت(عبد الوهاب خالف  -١٩
علي بن سلطان بن محمد أبو الحـسن نـور الـدين المـال الهـروي القـاري                : القاري -٢٠

، ١، مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح، دار الفكـر، بيـروت، ط             )هـ١٠١٤ت(
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢



 

 )٤٣٣٥(

ـ ١٧٩ت(ألصبحي  مالك بن أنس بن عامر ا      -٢١ محمـد مـصطفى    : ، الموطأ، تحقيـق   ) ه
، ١األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية اإلنسانية، أبو ظبي، ط             

 .م٢٠٠٤/هـــ١٤٢٥
 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار الدعوة -٢٢
ار الوسيلة للنـشر  مجموعة من العلماء، نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم، د       -٢٣

 .٤والتوزيع، جدة، ط
محمـد فـؤاد عبـد    : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، صحيح مسلم، تحقيق        : مسلم -٢٤

 .الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 .م١٩٧٨، التكيف النفسي، دار مصر للطباعة، )دكتور(مصطفى فهمي -٢٥
العابـدين المنـاوي    عبد الرؤوف بن تاج العـارفين بـن علـي بـن زيـن               : المناوي -٢٦

 ):هـ١٠٣١ت(
 . هـ١٣٥٦، ١ فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، ط  -  أ

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١التوقيف على مهمات التعريف، عالم الكتب، القاهرة، ط  - ب
، المنهـاج شـرح   )هـ٦٧٦ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  شرف النووي  : النووي -٢٧

 .هـ١٣٩٢، ٢عربي، بيروت، طصحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث ال
 ١٤٠٤، ٢وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية، الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة، ط           -٢٨

 .هــ١٤٢٧:هـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٤٣٣٦(

  :ملخص البحث
مما ال شك فيه أن الطبيعة البشرية غاية في التعقيد ، وأغوار الـنفس البـشرية     

متقنين لقواعد علـم الـنفس، ألن   عصية على الفهم إال من خالل العلماء المتخصصين ال       
النفوس البشرية متفاوتة ومتباينة، فال توجد شخصيتان متطابقتان، ومـع ذلـك تمكـن              
العلماء من وضع قواعد عامة قد تنطبق على غالبية الناس، ونظرا ألن هذه القواعد من               

على صنع البشر؛ فأحيانا تصيب، وأحيانا تخطئ ، ومن هنا يتجلى األثر المهم لالعتماد              
الوحي الرباني من الكتاب والسنة؛ ألن اإلنسان صنع اهللا تعالى، وهو العليم بما يـصلح               
شأنه، ويجبر كسره، فاستخرت اهللا تعالى في البحث في خلقي العفو والحلم في نصوص              
الكتاب والسنة؛ ألبين األثر العظيم الذي يحدثه هذان الخلقان في سـلوكيات الفـرد مـع      

مِعه، وقد كان النبي، صلى اهللا عليه وسلم ، أعظـم قـدوة عمليـة    نفسه، وأسرِته، ومجت  
تطبيقية لكل األخالق، وخاصة هذين الخلقين الكريمين، مما ترتب عليه أنه، صـلى اهللا              
عليه وسلم، كان أعظم مثال على التكيف مع المجتمع حوله، فقذف اهللا محبته في قلـوب       

لَِّه ِلنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا غَِليظَ الْقَلِْب لَانْفَضوا ِمـن         الفَِبما رحمٍة ِمن    (الناس، فقال تعالى    
ِلكوفعاش النبي، صلى اهللا عليـه وسـلم، مـسالما محبـا             ]١٥٩آل عمران [اآلية...)ح 

  .محبوبا، وقد شهد أعداؤه له بكمال األخالق، وجميل السجايا
  :بناء عليه؛ جاءت خطة هذا البحث،  كما يلي

 فيها أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وأهدافه ، والمنهج المتبع فـي            :مقدمة
  .البحث

  .يكون فيه تحرير لبعض المصطلحات التي وردت في البحث: تمهيد
  .مكانة األخالق في التشريع اإلسالمي: المبحث األول
  .خلقا العفو والحلم عند النبي، صلى اهللا عليه وسلم: المبحث الثاني
  . أثر العفو والحلم في االستقرار النفسي والسالم االجتماعي:المبحث الثالث

 .بها أهم النتائج والتوصيات: خاتمة
 
  



 

 )٤٣٣٧(

  
  
  
  
  

  
  

  
  حقيقة بيت المال، وكيفية تصرف اإلمام فيه

  :حقيقة بيت المال
، وجهات أموال بيـت   )١(ال يخفى أن بيت المال عبارة عن الجهة ال عن المكان            

، وعشر تجارة الكفار إذا دخلوا دار       )٥(، والجزية )٤(، والخراج )٣(، والفئ )٢(الخمس: المال
، فهـذه جهـات     )٨(ال من أيس من معرفتـه     ، وم )٧( ومن مات من غير وارث     )٦(اإلسالم

  .)٩(أموال بيت المال
  :كيفية تصرف اإلمام فى أموال بيت المال

واإلمام فيها كولى اليتيم ال يجوز له التصرف فى شئ منهـا إال بـالتى هـى                   
أحسن، وحيث أطلق الفقهاء رحمهم اهللا تعالى التخيير فى حـق اإلمـام، كقـولهم فـى               

 خيرة اإلمام، وتفرق أموال بيت المال موكول إلى خيرتـه،           األسارى أمرهم موكول إلى   
وتوليه القضاء موكول إلى خيرته، ليس ذلك كقولهم تعيين خصلة فـى كفـارة اليمـين                

، بل الواجب عليه بذل الجهد فيما هو أصلح للمسلمين، فـإذا          )١٠(موكل إلى خيرة الحانث   
هى أرجـح للمـسلمين   فكر واستوعب فكره فى وجوه المصالح ووجد بعد ذلك مصلحة           

وجب عليه فعلها، وتحتمت عليه، ويأثم بتركها، فهو ال يوجد فى حقه اإلباحة والتخييـر               
المقرر فى خصال كفارة الحنث أبداً ال قبل االجتهاد وال بعد االجتهاد، أما قبل االجتهـاد     

مقام فالواجب عليه االجتهاد وبذل الجهد فى وجوه المصالح، وال تخيير ها هنا فى هذا ال              
  .وال إباحة بل الوجوب الصرف

 
 

 
 

  باحثة دكتوراه بكلية اآلداب جامعة المنيا
  



– 

  )٤٣٣٨(

وأما بعد االجتهاد فيجب عليه العمل بالراجح من المصالح وال خيرة لـه فيـه،             
ومتى تركه أثم، فالوجوب قبل والوجوب بعد الوجوب حالة الفكرة فال تخيير البتة وإنما              

  .هى وجوب صرف فى جميع األحوال
يريدون به أنه ال يتحتم عليه قبـل        وتسمية الفقهاء ذلك خيرة، إنما      : قال العلماء   

الفكر فعل خصلة من الخصال بل يجتهد حتى يتحصل له األصلح، كمـا إذا كـان فـى       
األسارى من هو شديد الدهاء كثير التوليب على المسلمين برأيه ودهائه، فالواجب علـى          

سـالم،  ، ويتألف بإطالقه طائفة كثيرة على اإل)١١(اإلمام فيه القتل ومن كان مأمون الغائلة   
أو إطالق خلق كثير من أسارى المسلمين إذا من عليه قوبل على ذلك بمثله، ونحو ذلك                

 معناه أنه يجب عليه بـذل الجهـد   )١٢(من المصالح، وكذلك تخيير اإلمام فى حد الحرابة     
فيما هو األصلح للمسلمين، فإذا تعين له األصلح وجب عليه وال يجوز العـدول عنـه،                

ة أموال بيت المال معناه أنه يجب عليه أن ينظر فـى مـصالح              وكذلك تخييره فى تفرق   
الصرف ويجب عليه تقديم أهمها فأهمها، ويحرم عليه العدول عن ذلك وال خيرة له فى               
ذلك، وليس له أن يتصرف فى أموال بيت المال بهواه وشهوته، بل بحـسب المـصلحة         

  .الراجحة والخالصة
نه يجب عليه أن ينظر فـال يـولى إال          وكذلك توليه القضاء إلى خيرته معناه أ        

األصلح، فإن ولى رجالً ووجد من هو األصلح للقضاء منه عزل األول وولى الثـانى،               
وكان ذلك واجباً عليه لئال يفوت على المسلمين مصلحة األفضل منهما، ويحرم عليه أن              

ألعلـى  يعزل األعلى باألدنى لئال يفوت على المسلمين مصلحة األعلى، وال ينفذ عزل ا            
ألن . ألن اإلمام الذى عزله معزول عن عزله، وإنما واله اهللا تعالى على خـالف ذلـك            

كل من ولى والية الخالفة فما دونها إلى الوصية ال يحل لـه أن يتـصرف إال بجلـب                  
، )١٣()ولَا تَقْربوا ماَل الْيِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهـي َأحـسن         : (المصلحة ودرء المفسدة لقوله تعالى    

وتكون األئمة والوالة معزولين عما ليس بأحسن وما ليس فيه بذل جهد، فالمرجوح أبـداً      
ليس بأحسن بل األحسن ضده، وإذا كان الوصى معزوالً عن غير األحـسن فمـصلحة               

ألن اعتنـاء  "جميع المسلمين أولى، قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم رحمه اهللا تعالى              
، فاإلمـام   )١٤("أوفر وأكثر من اعتنائـه بالمـصالح الخاصـة        المشرع بالمصالح العامة    

من ولـى    "األعظم معزول عن عزل األصلح للناس، ومما يدل على ذلك أيضاً قوله             



 

 )٤٣٣٩(

، والمنهـى عنـه     )١٥("من أمور أمتى شيئاً ثم لم يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام            
أى " ا من ليس فيه فهو رد     من أدخل فى دينن    "، وال ينفذ فى الشريعة لقوله       )١٦(المحرم
ومقتضى هذه النصوص أن يكون الجميع معزولين عن المفسدة         : ، قال العلماء  )١٧(مردود

، ألن هـذه    )١٨(الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية، وما ال مفسدة فيه وال مصلحة         
 الوالية إنما تتنـاول جلـب المـصلحة    )١٩(األقسام األربعة ليست مما هو أحسن، وتكون 

ة أو الراجحة أو درء المفسدة الخالصة أو الراجحة، فأربعـة معتبـرة وأربعـة               الخالص
 بـصاع  )٢٠(ال يبيع الوصى صـاعاً : "ساقطة، ولهذه القاعدة قال الشافعى رضى اهللا عنه     

ألنه ال فائدة فيه، وال يفعل الخليفة ذلك فى أموال المسلمين، بخالف تـصرف اإلنـسان           
ال، فإن له أن يبيع صاعاً بصاع ومـا يـساوى   لنفسه فيجوز له ذلك حصلت مصلحة أم    

إنه ال يجوز ألحد من أولياء األمور أن ينصب         : ")٢٢(، ولذلك قال الماوردى   )٢١("ألفاً بمائة 
إماماً فاسقاً للصلوات وإن صححنا الصالة خلف الفاسق، أى ألن إمامة الفاسق مكروهة             

ع الناس فـى صـالة      وولى األمر مأمور بمراعاة المصلحة وليس من المصلحة أن يوق         
ومنزلة الوالى من الرعية بمنزلـة الـولى   "،  ولفظ الشافعى رضى اهللا عنه   )٢٣("مكروهة

 تبعاً لنص الشافعى على أن نكره القـدوة بمـن           )٢٥(، ونص األصحاب  )٢٤("من مال اليتيم  
قياس ما سـبق أنـه ال يـصح نـصبه إمامـاً             " رحمه اهللا    )٢٦(بدعته ظاهرة قال الغزى   

  .)٢٧("للمسلمين
، أن التـصرف    )٢٨(ذا عرف هذا لم يخف على من له أدنى ذوق فـى الفقـه             فإ  

الواقع فى هذا الزمان من الوالة والقضاة والنظار فى تولية الوظائف الدينية لمـن لـيس       
هو لها بأهل، وإمضاء النزول لهم بها ال يجوز، والتولية باطلة وأن ما يأكلـه المـولى                 

يه، وإن كان النزول بعوض والنازل مـن         ال شك ف   )٢٩(والمنزول له من ذلك فهو سحت     
غير أهل حرم عليه األخذ لوجوب الترك عليه، سواء كان المنـزول عنـه وظيفـة أو                 

وقـد  " رحمه اهللا تعـالى      )٣٠(إقطاعاً، قال الشيخ اإلمام الزاهد الورع تقى الدين الحصنى        
يبيـع مـا   صار النزول حيلة فى معنى البيع، ألن المشترى ينتفع بالسكنى أو األجرة أو          

اشتراه، قال وهذه األمور موجودة عند جواز النزول وحينئذ فال معنى للوقفيـة، وهـذه               
، وقد ترتب على ذلك من المفسدة أن بقى جهلة          )٣١(الحيلة أشبه شئ بمسألة جمل الشحوم     

  .الطلبة زعماء وفسقة المتصوفة وسيلة إلى اهللا عز وجل



– 

  )٤٣٤٠(

، والـرزق المـرة     )٣٢(ألرزاقاعلم أن الرزق فى اللغة هو العطاء، والجمـع ا           
الواحدة منه ثم استعمل على ألسنة حماة الشرح بما يخرجه اإلمام من أموال بيت المـال            

 )٣٣(لمستحقيه من الجند وغيرهم، ولهذا قيل لألجناد وهم المرصـدون للجهـاد مرتزقـة        
، )٣٤(وكذا قالوا يرزق اإلمام من بيت المال المؤذن وإمام المسجد والقاضى والمحتـسب            

، فعلم من هـذا أن  )٣٥(ل من يرتبط به مصلحة إذا لم يتطوع بها ولم يوجد من يتطوع          وك
اسم الرزق فى عرف الفقهاء لكل ما يجوز إخراجه من بيت المال والمرتزق كـل مـن           

  .يرتبط به مصلحة
  :من يستحق الرزق

واآلن فقد اعتقد الجهال أن للسلطان أن يعطى من بيت المال ما شاء لمن شاء،                 
ا شاء على من يشاء، ويرزق ما شاء لمن يشاء، من غير تمييز بـين مـستحق                 ويقف م 

وغيره وال نظر فى مصلحة، بل بحسب الهوى والتشهى، ويعتقدون استحباب ذلك وأنه              
  .بر وصدقة، وهو خطأ صريح وجهل قبيح، فإن أموال بيت المال ال تباح باإلباحة

  .)٣٦(اهللا تعالىقال اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد الغزالى رحمه   
ال يجوز صرف شئ من أموال بيت المال إال إلى من فيه مصلحة عامة أو هو                  

محتاج عاجز عن الكسب، فأما الغنى الذى ال مصلحة فيه فال يجوز صرف مال بيـت                
نعم كل من يتولى أمراً يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل             . )٣٧(المال إليه 

، فيدخل فيـه العلمـاء      )٣٨(و فيه فله فى بيت المال حق الكفاية       بالكسب لتعطل عليه ما ه    
، أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علـم الفقـه والحـديث والتفـسير                )٣٩(كلهم

، حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون، وطلبة هذه العلـوم أيـضاً يـدخلون              )٤٠(والقراءة
 )٤٢(ل فيه العمال وهم الذين تـرتبط       لم يتمكنوا من الطلب، ويدخ     )٤١(فيهم، فإنهم لم يكفوا   

مصالح الدنيا بأعمالهم وهم األجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهـل            
 )٤٣(العداوة وعن أهل البغى وعن أعداء اإلسـالم، ويـدخل فيـه الكتـاب والحـساب               

  وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج، أعنى العمال على األمـوال             )٤٤(والوكالء
، فإن هذه للمصالح، والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا،           )٤٥(الحالل ال على الحرام   
 ال  )٤٨(، والدين والملـك توأمـان     )٤٧(، وباألجناد حراسة الدنيا   )٤٦(وبالعلماء حراسة الدين  

يستغنى أحدهما عن اآلخر، والطبيب أيضاً، وإن كان ال يرتبط بعلمه أمر دينى، ولكـن               



 

 )٤٣٤١(

جسد، والذى يتبعه، فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم            يرتبط به صحة ال   
المحتاج إليها فى مصلحة األبدان أو مصلحة البالد إدرار من هذه األمـوال ليتفرغـوا                
لمعالجة المسلمين، أعنى من يعالج منهم بغير أجرة، وليس يشترط فى هؤالء الحاجة بل              

 يخـص مـن هـذا المـال ذوى          يجوز أن يعطوا من الغنـى، وكـذلك للـسلطان أن          
، فقد كان يفعل ذلك فى السلف، ويكن ينبغـى أن           )٥١( والجوائز )٥٠( بالخلع )٤٩(الخصائص

أن السلطان الظالم عليـه أن      : يلتفت فيه إلى المصلحة، ثم ذكر الغزالى إشكالين أحدهما        
يكف عن واليته، وهو إما معزول أو واجب العزل، فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهـو               

أن السلطان إذا لم يعم بالعطاء كل مستحق كيـف  : ، الثانى)٥٢(تحقيق ليس بسلطان على ال 
أن القياس له أن يأخذ ما يعطيه وهـو         : يجوز للواحد أن يأخذ منه، ثم أجاب بما حاصله        

  .حقه والباقى مظلومون
ثم قال فى أخرى وقد يحصل من مجموع هذا أن من وجد من أهل الخصوص                 

ا مصالح الدين أو الدنيا وأخذ من السلطان خلعـة أو إدراراً            الموصوفين بصفة تتعلق به   
 لم يصر فاسقاً بمجرد أخذه، وإنما يفسق بخدمته لهم ومعاونته           )٥٣(على التركات والجزية  

 لهم إلى غير ذلك من لوازم ال يسلم المال غالبـاً            )٥٤(إياهم ودخوله عليهم وثنائه وإطنابه    
  .إال بها



– 

  )٤٣٤٢(

  :الهوامش
                                         

 .٢١٣وهذا تعبير الماوردى فى األحكام السلطانية  )١(
 .أى خمس الغنيمة وسبق تعريفها )٢(
 من ٩آية رقم ) ِإلَى َأمِر اللَِّه(جاء فى المصباح فاء الرجل يفئ فيئاً من باب رجع وفى التنزيل : الفئ فى اللغة )٣(

ى الحق، وفى الشرع هو ما لم يوجف عليه بخيل وال ركاب، وعرفه النووى بأنه سورة الحجرات، أى ترجع إل
 ".٦/٣٥٤ والروضة ٦٥، ٤/٦٤األم للشافعى . "هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال وإيجاف خيل وركاب

 وفى المختار الخراج األتاوة وجمع الخراج أخرجه كزمان. الخراج فى اللغة ما يحصل من غلة األرض )٤(
كل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها : والخراج فى الشرع" ١٧٢، ومختار الصحاح ١/١٩٩المصباح "وأزمنة 

 ".٢/١٥٧الهداية للمرغينانى "فهى أرض خراج وكذا إذا صالحهم 
  ".١/١٢٣المصباح المنير "ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع جزى مثل سدرة وسدر : الجزية فى اللغة )٥(

المغنى "اء عرفها الحنابلة بأنها هى الوظيفة المأخوذة من الكافر إلقامته بدار اإلسالم فى كل عام وفى عرف الفقه
١٠/٥٦٧."  

شرح منح "وعرفها ابن عرفة بأن الجزية ما لزم الكافر من مال ألمنه باستقراره تحت حكم اإلسالم وصونه 
  ".١/٧٥٦الجليل 

لى المال الملتزم به، وهى مأخوذة من المجازاة، لكفنا عنهم، وعرفها الشافعية بأن الجزية تطلق على العقد وع
 ".٨/٥٨، ونهاية المحتاج ٤/٢٢٤مغنى المحتاج "وقيل من الجزاء بمعنى القضاء 

الجزء من عشر أجزاء والجمع أعشار مثل قفل وأقفال وعشرت المال عشراً وعشوراً : والعشر فى اللغة )٦(
كل أرض أسلم أهلها أو فتت عنوة وقسمت . العشر فى عرف الفقهاءو" ١/٤٨٩المصباح المنير "أخذت عشرة 

  ".٢/١٥٧الهداية "بين الغانمين فهى أرض عشر 
انظر فى ذلك كتاب "وما أخذ من أهل الذمة ومن أهل الحرب فحكمه حكم الخراج يقسم فيما يقسم فيه الخراج 

 ".١٤الخراج ألبى يوسف 
ارث بغرض وال تعصيب، فينتقل إلى بيت المال ميراثاً لكافة المسلمين وهو ما مات عنه أربابه ولم يستحقه و )٧(

  .مصروفاً فى مصالحهم، وهذا ما ذكره الماوردى
وقال أبو حنيفة ميراث من ال وارث له مصروف فى الفقراء خاصة صدقة عن الميت، ومصرفه عند الشافعى فى 

انظر " االنتقال إلى بيت المال من األمالك العامة وجوه المصالح أعم ألنه قد كان من األمالك الخاصة وصار بعد
 ".٣/١٨، والمبسوط للسرخسى ١٩٤، ١٩٣األحكام السلطانية للماوردى 

وهو ما يعبر عنه باللفظة واللقطة فى اللغة بفتح القاف، قال األزهرى اسم الشئ الذى تجده ملقى فتأخذه قال  )٨(
  ".٢/٦٧٥المصباح المنير "وهذا قول جميع أهل اللغة 

شرح منح "وفى عرف الفقهاء، عرفها ابن عرفة، بمال وجد بغير حرز محترماً وليس حيواناً ناطقاً وال نعماً 
  ".٤/١١٦الجليل 

مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز وال عرف الواحد مستحقه : وعند الشافعية
  ".٥/٤٢٦نهاية المحتاج "وال امتنع بقوته 



 

 )٤٣٤٣(

                                                                                                     
 ".٥٥٣الزوائد "هى اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع لغير حربى : الحنابلةوعند 

  :وقد قال القاضى بدر الدين بن جماعة فى األمور التى هى أصول بيت المال )٩(
  فى بيت شعر حواها فيه كاتبه    جهات بيت المال سبعتها

  وارث فرد ومال ضل صاحبه    خمس وفئ خراج جزية عشر
  ".٥٦٤األشباه والنظائر للسيوطى "

وقد اقتصر المؤلف على أهم جهات أموال بيت المال أو التى يجب أخذها من المطالبين بها، وهناك جهات أخرى 
 .تؤخذ جبراً وتطوعاً، مثل الزكاة والتبرعات والوقف، والوصايا، والتعزيزات المالية

مثال التخيير . حداً بعينه، بل يكون واحداً من اثنين أو ثالثةالواجب المخير هو الذى ال يكون الواجب فيه وا )١٠(
فى ثالثة، التخيير فى كفارة اليمين فقد خير الحانث بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم 

ِكن يَؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتُم الَْأيمان فَكَفَّارتُه لَا يَؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّغِْو ِفي َأيماِنكُم ولَ: (يجد فصيام ثالثة أيام فقد قال تعالى
 اٍم ذَِلكثَلَاثَِة َأي امفَِصي ِجدي لَم نٍة فَمقَبر ِريرتَح َأو متُهوِكس َأو ِليكُمَأه ونا تُطِْعمِط مسَأو ِمن اِكينسِة مشَرع امِإطْع

"  من سورة المائدة٨٩اآلية رقم ) "م ِإذَا حلَفْتُم واحفَظُوا َأيمانَكُم كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم َآياِتِه لَعلَّكُم تَشْكُرونكَفَّارةُ َأيماِنكُ
 ).٢٦أصول الفقه ألبى زهرة (
د إباقه وفجوره، ونحو ذلك والغائلة الفساد والشر والجمع الغوائل، وقال الكسائى الغوائل الدواهى وغائلة العب )١١(
 ".٢/٥٤٨المصباح "
وعرفها ابن عرفة بأنها الخروج " ١/١٥٤المصباح "حرب فى اللغة حرباً من باب تعب أخذ جميع ماله  )١٢(

إلخافة السبيل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو صدقة أو إذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق ال 
  ".٤/٥٤٢منح الجليل شرح "إلمارة وال عداوة 

  .فالتخيير فى الكفارة لإلباحة، وال يعتريه الوجوب ابتداء ودواماً
فالوجوب فى المشترك بينهما وهو مفهوم أحدهما، والتخيير فى الخصوصيات وهو العتق والكسوة واإلطعام، 

كل تقدير فحكم فالمشترك متعلق الوجوب من غير تخيير والخصوصيات متعلق التخيير من غير إيجاب، وعلى 
أما التخيير لإلمام فى بيت " ٩، ٢/٨الفروق "كل خصلة من الخصال حكم الخصلة األخرى، ألنها أمور متباينة 

المال فالتخيير واإلباحة أوالً قبل بذل الجهد والطاقة، ولكن إذا بذل الجهد والطاقة وتبين األنفع واألصلح للمسلمين 
 .وجب عليه فعله وينتفى التخيير

  ).حتَّى يبلُغَ َأشُده وَأوفُوا ِبالْعهِد ِإن الْعهد كَان مسُئولًا( من سورة اإلسراء وتكملة اآلية ٣٤اآلية رقم  )١٣(
فْسا ِإلَّا وسعها حتَّى يبلُغَ َأشُده وَأوفُوا الْكَيَل والِْميزان ِبالِْقسِط لَا نُكَلِّفُ نَ( من سورة األنعام والتكملة ١٥٢واآلية رقم 

ونتَذَكَّر لَّكُمِبِه لَع اكُمصو فُوا ذَِلكُمِد اللَِّه َأوهِبعى وبذَا قُر كَان لَوِدلُوا وفَاع ِإذَا قُلْتُمو.( 
 .٢/٨٩قواعد األحكام فى مصالح األنام  )١٤(
 فى كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام ، ومسلم فى صحيحه"باب من استرعى فلم ينصح"أخرجه البخارى  )١٥(

ما من أمير يلى أمر المسلمين ثم ال يجهد لهم وينصح إال لم يدخل معهم الجنة "العادل وعقوبة الجائر بلفظ 
 ".١٣/١١٢ فتح البارى -٢٧، ٥/٢٥، وأحمد فى المسند ٢/١٢٦



– 

  )٤٣٤٤(

                                                                                                     
ليل الذى أوجب اللزوم قطعياً أم الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم، سواء كان الدهو ما طلب الشارع  )١٦(

أصول الفقه ألبى زهرة "كان ظنياً خالفاً للحنفية الذين يشترطون لثبوت التحريم أن يثبت بدليل قطعى ال شبهة فيه 
٣٣." 

أخرجه البخارى عن عائشة رضى اهللا عنها فى كتاب االعتصام بالسنة وأخرجه مسلم فى كتاب األقضية بلفظ  )١٧(
من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو "وفى رواية أخرى عن عائشة " ا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث فى أمرن"

  .١٣/٦٣فتح البارى " رد
وهذا الحديث عده العلماء ثلث اإلسالم ألنه جمع وجوه المخالفة ألمره عليه السالم ويستوى فى ذلك أكان بدعة أو 

 ".١٣/٣١٧فتح البارى "معصية 
الوصى أو الولى درهماً بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها، وال يتخيرون فى التصرف حسب مثال ذلك أن يبيع  )١٨(

 ".٤/٣٩انظر الفروق "قد ذكر هذا الكالم القرافى فى قواعده " ٢/٨٩قواعد األحكام "تخيرهم فى حقوق أنفسهم 
 .ويكون والصواب ما أثبته) ب(فى النسخة  )١٩(
دينة أربعة أمداد وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادى، وقال أبو  الذى بالمالصاع مكيال، وصاع النبى  )٢٠(

 ".١/٤١٥انظر فى ذلك المصباح المنير "حنيفة الصاع ثمانية أرطال، ألنه الذى تعامل به أهل العراق 
 .١٣٤انظر األشباه والنظائر للسيوطى  )٢١(
القضاة، مات عن ست وثمانين هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى الشافعى وأقضى  )٢٢(

هـ، ومؤلفاته كثيرة منها الحاوى الكبير، واألحكام السلطانية، ٤٥٠هـ، وتوفى سنة ٣٦٤سنة وكان مولده سنة 
 ".٥/٦٤ والنجوم الزاهرة ٣/٢٨٥، شذرات الذهب ٥/١٤٦انظر ترجمته فى األعالم . "وأدب القضاء وغير ذلك

 .الماوردى وال مصلحة فى حمل الناس على فعل المكروه، قال ١٣٤األشباه والنظائر للسيوطى  )٢٣(
، قال السيوطى وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن البراء ابن عازب ٤/٨٠األم للشافعى  )٢٤(

إنى أنزلت من مال اهللا بمنزلة ولى اليتيم إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت "قال عمر رضى اهللا عنه : قال
 ".١٣٥األشباه والنظائر للسيوطى " "يت استعففترددته، فإن استغن

والصاحب يطلق مجازاً على من تمذهب بمذهب من مذاهب األئمة، فيقال أصحاب الشافعى وأصحاب أبى  )٢٥(
 ".١/٣٩٤المصباح المنير "حنيفة 

وأخذ هو عيسى بن عثمان بن عيسى الغزى شرف الدين الشافعى، ولد قبل األربعين وسبعمائة، وقدم دمشق  )٢٦(
عن علمائها والزم القاضى تاج الدين السبكى ودرس بالجامع األموى وأفتى وصنف من مصنفاته شرح المنهاج 

انظر ترجمته "هـ ٧٧٩الشرح الكبير، والمتوسط، والصغير، وله كتاب أدب القضاء توفى فى شهر رمضان سنة 
 ".٣/٢٨٣، والدرر الكامنة ١/٥١٥فى البدر الطالع 

 .ب القضاء للغزى تحقيق محمد مرسى غنيم ، ماجستير كلية الشريعة والقانونانظر كتاب أد )٢٧(
هو الفهم العميق الناقد الذى يتحرى غايات األقوال واألفعال، والفقه على لسان حملة الشرع : الفقه فى اللغة )٢٨(

 العملية من أدلتها علم خاص، أما معنى كلمة الفقه فى اصطالح العلماء الشرعيين، هو العلم باألحكام الشرعية
 ".٢/٥٧٦أصول الفقه ألبى زهرة والمصباح "التفصيلية 



 

 )٤٣٤٥(

                                                                                                     
السحت فى اللغة بالضم وبضمتين الحرام، أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار، وفى المصباح كل مال  )٢٩(

 ".١/٣١٧، والمصباح ١/١٥٥القاموس "حرام ال يحل كسبه وال أكله 
نسبه إلى الحسين بن على بن أبى طالب رضى اهللا عنه والحصنى نسبة إلى تقى الدين أبوبكر محمد ينتهى  )٣٠(

هـ وتفقه بالشربينى وغيره وتلقى الطلبة عند بدمشق، ٧٥٢الحصن قرية من قرى حوزان فقيه شافعى، ولد سنة 
انظر ترجمته فى شذرات الذهب "هـ ٨٢٩لخص المهمات وكتب على التنبيه، وله كتاب قمع النفوس، توفى سنة 

 ".١١/٨١، والضوء الالمع ١/١٠٩ والبدر الطالع ٢/٢٨٨، واألعالم ٧/١٨٨
يريد بهذا أن اليهود لما حرم عليهم الدهن جملوه أى جمعوه يريدون بذلك التحايل على جواز البيع، ودليل  )٣١(

  ".لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها: "ذلك قوله 
والروايتان أخرجهما مسلم فى صحيحه " "د حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاقاتل اهللا اليهو"وفى رواية 

١/٦٩٠."  
 ".١/٣٦١المصباح المنير "والشحم من الحيوان معروف والشحمة أخص منه والجمع شحوم مثل فلس وفلوس 

 .٣٤١انظر مختار الصحاح  )٣٢(
 .١/٢٦٨انظر المصباح المنير  )٣٣(
و من احتسب األجر على اهللا، ادخره عنده ال يرجو ثواب الدنيا واالسم الحسبة بالكسر    والمحتسب فى اللغة ه    )٣٤(
  ".١/١٦٣المصباح "

األحكـام الـسلطانية    "والحسبة عند الفقهاء األمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والناهى عن المنكر إذا أظهر فعله               
 ".١١إلسالم البن تيمية ، والحسبة فى ا٢٨٤، واألحكام السلطانية ألبى يعلى ٢٤٠للماوردى 

إذا لم يجد القاضى كفاية فله أن يأخذ رزقاً من بيت المال للتفرغ للقضاء، ويرزق أيضاً من ترجع مـصلحة        )٣٥(
راجع فى ذلك األنوار "عمله إلى المسلمين كاألمير والمفتى والمحتسب وإمام الصالة والمؤذن ومعلم الناس القرآن 

، نهاية  ١/١٤٦، وأدب القضاء للماوردى     ٤/٢٩٦ وقليوبى وعميرة    ١٣٨،  ١١/١٣٧، الروضة   ٢/٣٨٨لألردبيل  
، ١١/٣٧٦ والمغنى والـشرح الكبيـر       ٢٠٣، وأدب القاضى للخصاف، والخراج ألبى يوسف        ٨/٢٥١المحتاج  

  ".٥، ٣/٤، والفروق ٣٧٨، ٣٧٧
له تعالى فى آيـة  ويجوز للقاضى أن يرتزق ما يكفيه من بيت المال، وذلك لقو      : وفى أدب القاضى للخصاف قال    

فالقاضى له طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مـع       " من سورة التوبة     ٦٠اآلية رقم   " والْعاِمِلين علَيها "الصدقات  
الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين، يجوز للقاضى أخذ الرزق ورخص شريح وابن سيرين والشافعى وأكثـر                 

نه استعمل زويد بن ثابت على القضاء وفرض لـه رزقـاً، ورزق        أهل العلم، وروى عن عمر رضى اهللا عنه أ        
شريحاً فى كل شهر مائة درهم، وبعث إلى الكوفة عماراً وابن مسعود وعثمان وكـان ابـن مـسعود قاضـيهم        
ومعلمهم، وكتب إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجاالً من صالحى مـن قـبلكم                     

  .القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال اهللافاستعملوهم على 
وقال أبو الخطاب يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين، وقد روى عن أحمد أنه قال ما                    
يعجبنى أن يأخذ على القضاء أجراً، وإن كان فبقدر عمله مثل مال اليتيم، وكان ابن مسعود والحـسن يكرهـان                 



– 

  )٤٣٤٦(

                                                                                                     
القضاء، وكان ابن مسعود وعبدالرحمن بن القاسم ال يأخذان عليه أجراً وقاال ال نأخذ أجراً علـى أن        األجر على   

  .نعدل بين اثنين
  .وقال أصحاب الشافعى إن لم يكن متعيناً جاز له أخذ الرزق، وإن تعين لم يجز إال مع الحاجة

لى الخالفة فرضوا له كل يوم درهمين، ولما والصحيح جواز األخذ عليه مطلقاً، ألن أبا بكر رضى اهللا عنه لما و
ذكر أن عمر رزق زيداً وشريحاً وابن مسعود وأمر بفرض الرزق لمن ولى من القضاء، وألن بالناس حاجة إليه  

ال : ولو لم يجز فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق، وأما االستئجار عليه فال يجوز قال عمر رضى اهللا عنه   
 يأخذ على القضاء أجراً، وهذا مذهب الشافعى وال نعلم فيه خالفاً ألنه قربة، فإن لـم               ينبغى لقاضى المسلمين أن   

انظـر  "يكن للقاضى رزق فقال للخصمين ال أقضى بينكما حتى تجعال لى عليه جعالً جاز، ويحتمل أن ال يجوز          
 ".٣٧٨، ٣٧٧، ١١/٣٧٦، والمغنى والشرح الكبير ٨/٢٥١ونهاية المحتاج . ٥، ٣/٤فى ذلك الفروق 

" زين الدين حجة اإلسالم أبو حامـد  "هو اإلمام محمد بن محمد بن أحمد الطيب الشافعى المعروف بالغزالى             )٣٦(
 صوفى، من تصانيفه إحياء علوم الدين، واالقتصاد فى االعتقـاد، والمستـصفى             - أصولى - فقيه - متكلم -حكيم

، ١٣-٤/١٠ترجمته فى شذرات الـذهب      انظر  "هـ  ٥٠٥هـ ووفاته سنة    ٤٥٠والمنقذ من الضالل، مولده سنة      
 ".٢٤٨، ٧/٢٤٧، واألعالم ١١/٢٦٦، ومعجم المؤلفين ٤/٢١٦وفيات األعيان 

 . كتاب الحالل والحرام٨٩٥-٥/٨٩٢انظر إحياء علوم الدين  )٣٧(
 .أى قدر ما يكفيه وشاهد ذلك ما فرض ألبى بكر عندما تولى الخالفة )٣٨(
 ".٦/١٢٠دة المتقين إتحاف السا" يعنى أصناف أهل العلم )٣٩(
وما تتوقف عليه فما هو جارى مجرى الوسائل والوسائط كالنحو والصرف والمعانى والبيان فلهم حكم علوم          )٤٠(

 "المرجع السابق"الدين 
 ".نفس المرجع السابق" مؤنثهم فى بيت المال )٤١(
 .يرتبط) ب( فى النسخة )٤٢(
 ".نفس المرجع السابق"من أرباب الدواوين  )٤٣(
والوكالة بفتح الواو وكسرها لغة التفويض والمراعاة والحفظ وفى عرف الفقهاء عرفها الشافعية بأنها تفويض  )٤٤(

  ".٣/٢١٧، ومغنى المحتاج ٥/١٤نهاية المحتاج "شخى لغيره بفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة شرعاً 
  ".٤٥١انظر الزوائد  "هى استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة: وعند الحنابلة
  ".٤/٢٥٤تبيين الحقائق "إقامة الغير مقام نفسه فى التصرف : وعند الحنفية
 ".٦/٦٨الخرشى "نيابة ذى حق غير ذى إمرة وال عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته : وعند المالكية

 ".٦/١٢٠اإلتحاف "يخرج بذلك الماكسون ومن يشابههم  )٤٥(
 ".٦/١٢١اإلتحاف " عن تطرق الفساد إليها أى حراسة أمور الدين )٤٦(
 ".المرجع السابق"من تطرق الفساد إلى نظامها  )٤٧(
 ".١/٩٨المصباح "والتوأم اسم لولد يكون معه آخر فى بطن واحد  )٤٨(
 ".٦/١٢١اإلتحاف "يعنى من األشراف والعلماء والصالحين  )٤٩(



 

 )٤٣٤٧(

                                                                                                     
القـاموس المحـيط   " يخلع على اإلنسان وخيار المـال   بالخلع السنية، والخلع جمع خلعة والخلعة بالكسر ما        )٥٠(
 ".٦/١٢١، واإلتحاف ٣/١٩
 ".٦/١٢١اإلتحاف "والجوائز البهية  )٥١(
 ".٦/١٢١اإلتحاف "ألن الشرع قد عزله لظلمه  )٥٢(
 ".١/١٢٣المصباح " "سبق تعريفها"الجزية فى اللغة ما يؤخذ من أهل الذمة  )٥٣(
  ".٤٤٩، ٢/٤٤٠المصباح "طراء هو المبالغة فى المدح والثناء وكذا اإلطناب فى النسخة الثانية وإطرائه واإل )٥٤(
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  )٤٣٤٨(

                                                                                                     
  
  
  
  
  
  
 


