
 

 )٥١٤١(

  
  
  
  

  
  
  

  المصلحة في اللغة واالصطالح:المبحث األول
  :المصلحة عند أهل اللغة: أوالً

: الصالح والمصلَحة واحدة المـصالح واالستـصالح      : والمصلَحة: قال أهل اللغة  
  .)١(نقيض االستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أقامه، وأصلح الدابة أحسن إليها

لعلماء األصول عبارات مختلفـة فـي تعريـف         : المصلحة في االصطالح  : ثانياً
  .المصلحة، وهذه بعض تعريفات العلماء للمصلحة

بعد أن عرف الغزالي المصلحة عمومـاً وفـي      : تعريف اإلمام الغزالي رحمه اهللا    
األصل بأنها عبارة عن جلب منفعة ودفع مضرة، بين أن هـذا التعريـف لـيس هـو                  

ة، ذلك أن جلـب المنفعـة ودفـع المـضرة     التعريف المقصود عنده اصطالحاً للمصلح 
مقاصد للخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصـدهم، ولـيس هـذا المقـصود مـن                
المصلحة؛ ألن هذا يعتمد في تقدير المصلحة على نظرة العباد ومن المعلوم أن نظـرتهم    

  .)٢(قاصرة
لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من          : "فيقول

وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما لهم، فكل مـا             : خلق خمسة ال
 وكل ما يفوت هـذه األصـول فهـو          يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة،      

  .)٣"(... مصلحة،  ودفعه مفسدة،

                                         
، القاموس  ١٧٥:ص/١، مختار الصحاح للرازي ح    ٣٧٤:ص/٥ح: انظر لسان العرب البن منظور مادة صلح       (١)

 .٢٢١:ص/١ح:مادة صلح:المحيط للفيروز آبادي
 .٢/٤٨١: المستضفي(٢)
  .٢/٤٨٢: المصدر نفسه(٣)
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  )٥١٤٢(

عند حديثه عن المصلحة قسمها إلى أربعة أنواع ثـم          : تعريف العز بن عبدالسالم   
المصالح أربعـة أنـواع اللـذات وأسـبابها،         : "ى وجه العموم حيث قال    ذكر معناها عل  

، وقـال   )١("واألفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع اآلالم وأسبابها، والعموم وأسـبابها         
ويعبر عن المصالح والمفاسد بـالخير والـشر، والنفـع والـضر، والحـسنات            : "أيضاً

نات، والمفاسد بأسرها شرور مـضرات      والسيئات، ألن المصالح كلها خيور نافعات حس      
  . )٢("سيئات، وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد

ويفهم من هذا أن العز بن عبد السالم يعرف المـصلحة بأنهـا اللـذة واألفـراح               
والخير، والنفع، والحسنات وهذه اإلطالقات هي المنفعة بعينها كما بـين ذلـك اإلمـام               

  . )٤("والمنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها: " بقوله)٣(الرازي
المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حـق الخلـق           : "تعريف اإلمام الشاطبي  

  .)٥("من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه ال يستقل العقل بدركه على حال
صودة لديه ليـست هـي   الناظر إلى تعريف اإلمام الشاطبي يجد أن المصلحة المق       

المصلحة التي يقدرها العقل بمعزل عن الشرع، بل البد من أن تكون مرعية مـن قبـل        
إشارة إلـى أن  ..." ما فهم رعايته في حق الخلق:"...الشرع، حيث قال في مقدمة تعريفه    

مراعاة المصالح من قبل الشارع، وقد كان الشاطبي أكثر صراحة في التعبير عن ذلـك               
فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بـل رده، كـان مـردوداً باتفـاق               ": عندما قال 
  .)٦("المسلمين

                                         
 .١/١٢:قواعد األحكام (١)
 .١/١٤:المصدر نفسه) (٢
ن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الطبرستاني الرازي، اإلمام فخر الدين ابن              هو محمد بن عمر ب     (٣)

خطيب الري، إمام الدنيا في العلوم العقلية وأحد األئمة في العلوم الشرعية، ولد بالري مـن بـالد الـديلم،      
ة فـي  هـ ، وأصله من طبرستان وهو قرشي النسب، له من المؤلفـات المفيـد             ٥٤٣:، وقيل سنة  ٥٤٤سنة

التفـسير  "في أصول الفقه، و" المحصول:"مختلف العلوم والفنون ما ال حصر له، ومن أشهر هذه المؤلفات          
 .٥/٣٣:، وطبقات الشافعية الكبرى٣/٣٨١:وفيات األعيان البن خلكان: هـ ، ينظر٦٠٦:توفي سنة" الكبير

 .٥/١٣٣:المحصول (٤)
 .٢/١١٣:االعتصام (٥)
  .المصدر السابق (٦)



 

 )٥١٤٣(

هذه تعريفات المصلحة عند بعض كتاب األصول القدماء، والذي بدا واضحاً مـن            
خاللها أن ضابط المصلحة بل والقدر المتفق عليه بين هذه التعريفات أن المصلحة البـد      

  .، ومبنية على معنى أراده الشارعأن تكون راجعة إلى قصد الشارع
ثم إن المصالح ال يستقل العقل بإدراكها، بل البد أن تكون تحت مظلـة الـشرع                

فالعادة تحيل استقالل العقول فـي الـدنيا بـإدراك          : "وهذا ما بينه اإلمام الشاطبي بقوله     
  .)١("مصالحها ومفاسدها على التفصيل

ؤكـد أن المـصلحة مـن الظهـور         أما الكُتاب المحدثون فبعضهم يكتفي بـأن ي       
والوضوح بحيث ال تحتاج إلى تعريف، والبعض اآلخر يسرد بعض تعريفـات كتـاب              
األصول القدامى للمصلحة ويتناولها بالتحليل والمناقشة إلى أن يخلـص إلـى تعريـف              
مختار لديه كما هو الحال لدى الدكتور يوسف حامد العالم بعـد أن ذكـر آراء علمـاء                  

وبعد هذا الرأي الـذي قـدمناه نـستطيع         : " واستعرضها بالتحليل يقول   األصول القدامى 
هي األثر المترتب علـى الفعـل بمقتـضى الـضوابط           : القول، بأن المصلحة الشرعية   

  .)٢("الشرعية التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشارع من التشريع جلباً لسعادة الدارين
عليـه علمـاء الـشريعة      والمصلحة فيما اصـطلح     : "ما الدكتور البوطي فيقول   أ

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ        : اإلسالمية يمكن أن تُعرف بما يلي     
  .)٣("دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها

من خالل ما سبق يمكن التوصل إلى أن المصلحة هي كل مـا يحقـق مـصالح                 
  . إلى قصد الشارعالناس مع كونه راجعاً

ولَِو اتَّبع الْحقُّ َأهواءهم لَفَسدِت السماواتُ واَألرض ومن ِفيِهن بـْل           {:قال تعالى 
 أي لو كان مرجع المصالح قصد المكلف        ،)٤(}َأتَينَاهم ِبِذكِْرِهم فَهم عن ِذكِْرِهم معِرضون     

بعض المصلحة في الربا، أو فـي التجـارة فـي           وهواه لما استقام أمرها فلربما يرى ال      
الخمور، وهذا مما يناقض قصد الشارع، إضافة إلى أن المصلحة أمر نسبي فمـا يـراه         

                                         
 .٢/٤٨:افقاتالمو) (١
 .١٤٠ص:المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية) (٢
 .٢٣ص:ضوابط المصلحة) (٣
  ).٧١(سورة المؤمنون آية (٤)



– 

  )٥١٤٤(

أحدهم مصلحة ربما ال يراه اآلخرون كذلك، ولذلك البد من ضبطها بضوابط الـشرع،              
  .وإرجاعها إلى مقصده
  :خصائص المصلحة: المبحث الثاني

صالح الناس مع كونه راجعاً إلى قصد الشارع؛ لذا البـد    المصلحة هي ما يحقق م    
  من الخصائص التي تميز المصلحة الشرعية عن غيرها

إن المصلحة مصدرها هدى الشرع، وليس هوى النفس أو العقل          : الخاصة األولى 
المجرد، ألن العقل البشري قاصر، ألنه محدود بالزمان والمكـان، وألنـه ال يـستطيع               

 البيئة، وبواعث الهوى واألغـراض والعواطـف، وألنـه جاهـل            التجرد عن مؤثرات  
بالماضي والحاضر، وأشد جهالً بالمستقبل، ولذلك كله لم يحظ بالعـصمة عـن الخطـأ      
والزلل فهو جاهل وقاصر عن اإلحاطة، والقاصر ال يحسن التقدير والتدبير فالبـد لـه               

صالحية االستقالل ِبدرك   من والية أو وصاية، ووليه ووصيه هداية الشرع، وليست له           
  :)١(المصالح بعيداً عن الوصاية، وبدون رعاية الشرع

  .)٢(}ومن َأضلُّ ِممِن اتَّبع هواه ِبغَيِر هدى من اللَِّه{
وإذا كان صالح أمر الخلق في دينهم ودنياهم ال يعقل إال من الشرع، وأن العـادة              

 فال يجـوز إذن بنـاء        [ في الدنيا على التفصيل،      تحيل استقالل العقل بإدراك المصالح    
حكم على مصلحة مجردة دون الرجوع إلى نصوص الشرع وقواعده، ومبادئه العامـة،             

  .ومقاصده
  .ألنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لجاز إبطال الشريعة بالعقل، وهذا محال

وأقـوالهم  أن الشريعة جاءت لتحد للمكلفـين حـدوداً فـي أفعـالهم             : وبيان ذلك 
  .واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته

فإن جاز للعقل تعدي حد واحد لجاز له تعدي جميع الحدود، ألن ما ثبت للـشيء                
يثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر               

  .)٣(]وهذا ال يقول به أحد لظهور بطالنه

                                         
  .١٤٠ص:المقاصد العامة) (١
 ).٥٠(سورة القصص آية ) (٢
  .بتصرف. ٨٨، ١/٨٧:الموافقات (٣)



 

 )٥١٤٥(

حة والمفسدة في الشريعة اإلسـالمية ليـست محـدودة          إن المصل : الخاصة الثانية 
بالدنيا وحدها، بل باعتبار الدنيا واآلخرة مكاناً وزماناً لجني ثمار األعمال، وكل عمـل              
يغلب على ظن فاعله أنه يثمر في المستقبل منفعة راجحة له، يعطى حكم المصلحة مـا                

مستقبل تختلـف فـي نظـر    دام يربطه بالمستقبل حبل قوي من األمل، غير أن حقيقة ال         
الناس فمنهم من ال يؤمن بالحياة اآلخرة، وهذا ينتهي المستقبل في نظره بانتهـاء حيـاة                
اإلنسان في الدنيا بالموت، ومنهم من يؤمن بالحياة اآلخرة كإيمانه بالحياة الدنيا وزيـادة              

ويمتد به األمـل  فهذا يضع األعمال في ِمعياِر الزمن الواسع الذي يحيط بالدنيا واآلِخرة،    
  .)١(القوي إلى ما بعد الموت

وقد أفاض القرآن بمختلف األدلة على وجود الحياة المستقبلة وبـين أنهـا محـل               
  .)٢(}وابتَِغ ِفيما آتَاك اللَّه الدار اآلِخرةَ{:لجني ثمرة األعمال الصالحة فقال تعالى

ونَبلُـوكُم ِبالـشَّر    {: تعـالى  فالدنيا مزرعة لآلخرة، وميدان لالمتحان كما قال اهللا       
تَبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك وهو علَـى كُـلِّ شَـيٍء           {: وقال )٣(}والْخَيِر ِفتْنَةً وِإلَينَا تُرجعون   

 .)٤(}الْغَفُورالَِّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ ِليبلُوكُم َأيكُم َأحسن عمالً وهو الْعِزيز }١{قَِدير
وبناء على هذا الشمول كان أبرز صفة من صفات الشرائع اإللهية أنها جاءت لما              
فيه صالح الناس في معاشهم ومعادهم، أي يلزم من تطبيقها حصول السعادة لهـم فـي                

  .الدارين
ويترتب على ذلك أنه ال يجوز للباحث أن يحكم على فعل بأنه مصلحة بناء علـى      

واآلثار الدنيوية، حتى يكون على بينة من آثـاره األخرويـة أيـضاً             ما له من الظواهر     
  .)٥(وذلك عن طريق النظر في نصوص الشريعة وحدودها وبواعثها ومقاصدها

تنحصر أيـضاً     أن المصلحة الشرعية كما ال تحد بالدنيا فإنها ال        :  الخاصة الثالثة 
الـذين يعتمـدون علـى      في اللذة المادية، كما هو شأن المصلحة عند علماء األخـالق            
  .التجارب المحدودة والمعايير المختلفة التي ال تتعدى نطاق المادة

                                         
 . وما بعدها٤٥ص:ضوابط المصلحة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: انظر) (١
 ).٧٧(آية : سورة القصص(٢)
  ).٣٥(آية :سورة األنبياء) (٣
 ).٢-١(اآليات : سورة الملك) (٤
  .٤٨-٤٧ص: ضوابط المصلحة (٥)



– 

  )٥١٤٦(

مما ال شك فيه أن الفطرة اإلنسانية الصافية نزّاعة إلى تلمس القوة الكبـرى فـي               
الكون، لتدين لها بالعبادة والخضوع طاعة وتقرباً، دون أن تتخذ ذلك وسيلة إلى قـصد               

    ن أو غير معين، وبذلك تحقق الحاجة الروحية التي تتمثل في انتصار اإلنسان          مادي معي
بإخضاع هواه لما جاء به الشرع، ويروضه ويخرجه عـن الجمـوح والمعانـدة إلـى                

  .الخضوع واالنسجام التام مع جميع األحكام ظاهراً وباطناً
ن وتزكية النفس اإلنسانية تحصل باإليمان وتوابعه من العبادات التي تجعل المـؤم       

يشعر باللذة والسعادة، بقطع النظر عن ثواب اآلخرة، ألن بعض العارفين باهللا يـرى أن           
  .)١(ذلك الثواب من قبيل اللذة المادية بناء على الوحدة الزمنية للدنيا واآلخرة

وشعور المؤمن بهذه اللذة والسعادة الروحية من تمام اإليمان، واألحكام الـشرعية            
اجة كثيرة، ومن أهمها ما شرعه اهللا تعـالى مـن وجـوب             التي جاءت لتحقيق هذه الح    

مدافعة المسلم، ومعالجته لألمراض القلبية من كبر وحقد وحسد وعجب وريـاء، ومـا              
قَـد َأفْلَـح   {:شرعه من عبادات وأعمال الخير، كل ذلك يطهر النفس ويزكيها قال تعالى           

  .)٢(}وقَد خَاب من دساها}٩{من زكَّاها
كَما َأرسلْنَا ِفـيكُم    {: وقال ،)٣(}وذَكَر اسم ربِه فَصلَّى   }١٤{قَد َأفْلَح من تَزكَّى   {:وقال

رسوالً منكُم يتْلُو علَيكُم آياِتنَا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الِْكتَاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُـواْ     
  .)٤(}تَعلَمون

هذا يتضح أن المصلحة في الشريعة ال تنحصر في اللذة المادية وإنمـا تتعـدى          وب
  .)٥(حدود المادة في الدنيا
إن مصلحة الدين أساس للمصالح األخرى ومقدمة عليها، ويجب         : الخاصة الرابعة 

التضحية بما سواها في سبيل المحافظة عليها وإلغـاء مـا يعارضـها مـن المـصالح               
  .األخرى

                                         
 .٥٤،٥٥ص: ضوابط المصلحة: انظر) (١
 ).١٠-٩: ( سورة الشمس اآليات(٢)
 ).١٥-١٤: ( سورة األعلى اآليات(٣)
 ).١٥١: ( سورة البقرة آية(٤)
 .١٤٦، ١٤٥ص:كتور يوسف العالمد: المقاصد العامة) (٥



 

 )٥١٤٧(

 مصلحة الدين في قمة المصالح العليا، ولذا أجمعت األمـة علـى   فالشريعة جعلت 
فريضة الجهاد مع ما فيه من إهالك النفوس، والمجاهد في سبيل اهللا يتوقع القتـل قبـل                 

  .تفكيره في السالمة
 :ومن أهم ما يترتب على هذه الخاصة ثالثة أمور

عارف عليهـا  ضرورة سير المصالح في ظل الشرع المكون من األدلة المت         : األول
بين علماء الشريعة كطريق لمعرفة أحكام اهللا من نص، وإجماع، وقياس، ومـا ألحـق               

  .بذلك، مع جعل مصلحة الدين فوق جميع المصالح
إن الصالح والفساد في األفعال إنما يعتبر كل منهما أثراً وثمـرة ألحكـام    : الثاني

 صح أن تكـون المـصالح       الشارع من إيجاب وندب، وتحريم وكراهة، وإباحة وإالّ لما        
  .فرعاً عن الدين

ال يصح للخبرات العادية أو الموازين العقلية والتجريبية أن تستقل وحدها           : لثالثا
بفهم مصالح العباد أو تنسيقها؛ ألن العقل اإلنساني قاصر وعـاجز، ويتـأثر بالعوامـل               

  .المختلفة
  )١(}بع هواه ِبغَيِر هدى من اللَِّهومن َأضلُّ ِممِن اتَّ{:ومما يدل على هذا قوله تعالى

ياَأيها الَِّذين آمنُواْ َأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم فَـِإن            {:وقوله
           ِباللِّه و تُْؤِمنُون وِل ِإن كُنتُمسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَرِفي شَي تُمعتَنَاز    ِم اآلِخِر ذَِلـكوالْي

  )٢(}خَير وَأحسن تَْأِويال
هو عين الضالل، والرجوع إلى كتابه      : فطلب المصالح بغير هدى من شريعة اهللا      

  .وسنة رسوله والقائمين على شريعته، البد منه في طلب المصالح الدنيوية واألخروية
دبير في تلك المـصالح،     وليس معنى هذا أن الشريعة تحرم العقل من التفكير والت         

بل على العكس من ذلك فإنها حثته على ذلك بشتى ألوان الترغيـب واإلغـراء ولكـن                 
ومن لَّم يجعِل اللَّه    { :بشرط االهتداء بنور اهللا المتمثل في كتابه وسنة رسوله  قال تعالى           

  )٣(}لَه نُورا فَما لَه ِمن نُّور

                                         
 ).٥٠( سورة القصص آية (١)
 ).٥٩( سورة النساء آية (٢)
 ).٤٠: (آية:  سورة النور(٣)



– 

  )٥١٤٨(

المؤهلة لذلك، والمهتدية بالـضوابط والـشروط    فباب االجتهاد مفتوح أمام العقول      
  .)١(الالزمة لذلك

  أنواع المصالح: المبحث الثالث
أن المعنى المناسب الذي يربط به الحكم ال يخلو من ثالثـة            : يرى اإلمام الشاطبي  

  :أقسام
أن يشهد الشرع بقبوله فال إشكال في صحته وال خالف في إعمالـه وإال              : أحدها

  .، كشريعة القصاص حفظاً للنفوس واألطراف وغيرهاكان مناقضة للشريعة
ما شهد الشرع برده فال سبيل إلى قبوله إذ المناسبة ال تقتـضي الحكـم               : والثاني

لنفسها، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي، بل إذا ظهر المعنى وفهمنا مـن الـشرع    
عندنا ما فهم رعايته فـي  اعتباره في اقتضاء األحكام فحينئذ نقبله، فإن المراد بالمصلحة  

حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه ال يستقل العقل بدركه على حال،               
  .فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردوداً باتفاق المسلمين

قول الفقيه المالكي يحي بن يحي في فتواه ألمير األندلس عبد الرحمن بن             : ومثاله
إن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما      : ا جامع زوجته في نهار رمضان قال له       الحكم لم 

لو أمرته بذلك لسهل عليـه      : ُأنِْكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال          
واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المـصلحة فـي إيجـاب الـصوم       

  .لينزجر به
هذا عن يحي بن يحي رحمه اهللا، وكـان كالمـه           فإذا صح   : قال اإلمام الشاطبي  

  .)٢(على ظاهره، كان مخالفاً لإلجماع
التسوية بين الذكور واإلناث في الميراث، فهـي مـصلحة متوهمـة            : مثال آخر 

يوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُـم ِللـذَّكَِر ِمثْـُل حـظِّ           " :، والدليل على ذلك قوله تعالى     )٣(ملغاة
  .)٤("اُألنثَييِن

                                         
 .١٤٦،١٤٧،١٤٨ص:دكتور يوسف حامد العالم: المقاصد العامة: انظر) (١
  .١١ص/٣ج:االعتصام) (٢
 .٣٣ص: مصطفى ديب البغا: أثر األدلة المختلف فيها) (٣
 ).١١: (اآلية: ءسورة النسا) (٤



 

 )٥١٤٩(

ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره وال بإلغائه فهذا علـى        : والثالث
  :وجهين

أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القتل للميراث فالمعاملـة             : أحدهما
بنقيض المقصود تقدير إن لم يرد نص على وفقه، فإن هذه العلـة ال عهـد بهـا فـي                    

ئمها بحيث يوجد لها جنس معتبر فال يصح التعليـل          تصرفات الشرع بالفرض وال بمال    
  .بها وال بناء الحكم عليها باتفاق، ومثل هذا تشريع من القائل به فال يمكن قبوله

أن يالئم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنـى جـنس اعتبـره              : والثاني
 الشارع في الجملة بغير دليل معين وهـو االسـتدالل المرسـل المـسمى بالمـصالح               

  .)١(المرسلة
 هذا ما قاله الشاطبي في المعنى المناسب، فالمصلحة عنده إما أن تكون معتبـره              
بنص أو إجماع وإما أن تكون مخالفة لمقتضى دليل شرعي نص أو إجمـاع، فـاألولي                
مقبولة باالتفاق، والثانية مردودة باالتفاق، وأما أن تكون مسكوتاً عنها إن لم يثبت فيهـا               

إما أن يكون له نظيـر      : رعي باالعتبار أو باإللغاء، والمسكوت عنه     بخصوصها دليل ش  
في الجزئيات يقاس عليه أو ال، فإن كان له نظير فهو القياس، وإن لم يكـن لـه نظيـر        
جزئي بل كان داخالً في عمومات الشرع، وكلياته وتصرفاته فهو المصالح المرسلة، أو             

  .االستدالل المرسل
ة شرعاً، وملغاة، ومرسلة هو ما ذهـب إليـه معظـم    وتقسيم المصلحة إلى معتبر   

  .)٢(علماء األصول

                                         
 .٢/١١٣: االعتصام للشاطبي (١)
، أثر األدلـة  ١٣٧ص/١ج، المستصفى ٢/١١٣:، االعتصام١٠ص:المصالح المرسلة للشيخ األمين الشنقيطي    (٢)

 .١٧٠ص:، شرح تنقيح الفصول٢٩٨ص: ، نبراس العقول٣٢ص: المختلف فيها



– 

  )٥١٥٠(

  عالقة المصلحة المرسلة باالستحسان: الثالثالمبحث 
      لمعرفة العالقة بين المصلحة المرسلة واالستحسان يقتضي األمر توضـيح معنـى           

 .االستحسان في اللغة واالصطالح أوالً
 : تعريف االستحسان لغة

الحسن ضد القبح ونقيضه، والحسن نعتٌ لمـا حـسن، ويستحـسن          : غة   االستحسان ل 
 .)١(الشيء أي يعده حسناً

 :      تعريف االستحسان اصطالحاً
 :ورد في تعريف االستحسان عدة تعريفات منها:       االستحسان اصطالحاً

ـ        : "تعريف اإلمام الغزالي  -١        اص هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خ
 )٢(مالي صدقة، أو هللا على أن أتصدق بمـالي، فالقيـاس          : من القرآن والسنة، مثل قوله    

لزوم التصدق بكل ما يسمى ماالً، لكن استحسن أبو حنيفة التخـصيص بمـال الزكـاة،        
 .)٤(ولم يرد إال مال الزكاة )٣(}خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً {:لقوله تعالى

هو أن يعدل اإلنـسان  : " من الحنفية بقوله   )٥(ى عرفه الكرخي        وقريب من هذا المعن   
عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حِكم في نظائرها إلى خالفه لوجـه أقـوى يقتـضي                  

 .)٦("العدول عن األول
إعطاء الواقعة المعروضة حكماً آخر مخالفاً لما يقتضيه الدليل العام الذي           :       ومعناه

ماثلة لهذه الواقعة الجديدة، وذلك لمعنى قوي يجعل الخـروج          حكم به في وقائع أخرى م     

                                         
 . مادة حسن٦٣٩-٦٣٨ص/١ح:ابن منظور: لسان العرب (١)
 .د بالقياس هنا ما تقتضيه القواعد واألدلة العامة ال قياس الفرع على األصلالمرا (٢)
 ).١٠٣(اآلية: سورة التوبة (٣)
 .٤١٤:ص/١ح: أبو حامد الغزالي: المستصفى (٤)
أبو الحسن الكرخي، نسبة إلى كرخ بالعراق، الحنفي فقيه من أهل -عبد اهللا بن حسين بن دالل بن دلهم: هو (٥)

كتاب المختصر في فروع الفقه الحنفي، : هـ انتهت إليه رياسة المذهب، من تصانيفه٢٦٠ة العراق ولد سن
: ، الفهرست٣٥٨،ص٢ح:شذرات الذهب(هـ٣٤٠مسألة في األشربة، وتحليل نبيذ التمر، توفي في بغداد سنة

 .٢٣٦:،ص٢، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة ح٣٥١ابن النديم ص
،وأيضاً ١٨٨، ص٣السبكي،ح:،اإلبهاج في شرح المنهاج٢٠١،ص٣آلمدي،حا: اإلحكام في أصول األحكام (٦)

 .٤/٣كشف األسرار شرح أصول البزدوي،



 

 )٥١٥١(

عن هذا الدليل العام أقرب إلى تحقيق مراد الشارع من التمسك به، وقد يكون هذا الدليل                
  .المعدول إليه كتاباً أو سنة أو عرفاً أو مصلحة شرعية

ان الذي ذهـب    ومعنى االستحس : " من المالكية بقوله   )١(وعرفه أبو الوليد الباجي   -٢      
  .)٢("القول بأقوى الدليلين-رحمه اهللا-إليه أصحاب مالك

هو األخذ بمصلحة جزئية في مقابـل دليـل         :" أما اإلمام الشاطبي فعرفه بقوله    -٣      
  .)٣("كلي

      من خالل التعريفات السابقة يتبين مدى اتفاقها على المعنى الجوهري لالستحـسان       
 على أن االستحسان يكون في مسألة جزئية فـي مقابـل            إلى حد ما؛ فقد اتفقت جميعها     

الـدليل  (دليل عام أو قاعدة مطردة؛ أي أنه في حقيقته عبارة عن معارضة بين دليلـين               
في مسألة واحدة فيترك الدليل العام الذي حكـم بـه           ) العام والدليل الخاص بهذه المسألة    

ى قوي اقتضى هذا العـدول      فيما شابه هذه الواقعة المعروضة إلى دليل آخر لوجود معن         
 كما فـي عقـد      –يلحق ضيقاً وحرجاً بالناس     ) العام(كأن يكون هذا الحكم المعدول عنه       

 وهذا ما أشار إليه كل من الغزالي، وأبو الحسن الكرخي والشاطبي وهو معنى              )٤(السلم،
عـن روح  ألن الحكم بالدليل العام يؤدي إلى االبتعاد  " القول بأقوى الدليلين  : "قول الباجي 

الشرع وتفويت مقاصده فكان تركه في مقابل األخذ بدليل أقوى وأنسب لتحقيق مقاصـد              
 يقصد المسائل التي ذكرهـا فـي      [ فإن حقيقتها : "الشارع وفي هذا يقول اإلمام الشاطبي     

 ترجع إلى اعتبار المآل فـي تحـصيل المـصالح ودرء المفاسـد علـى                ]االستحسان
يقتضي منع ذلك، ألن لو بقينا مع أصل الدليل العـام         الخصوص؛ حيث كان الدليل العام      

                                         
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي نسبة إلى مدينة بلجة مدينة : هو (١)

إحكام : هـ من تصانيفه٤٠٣ةباألندلس، المالكي فقيه، أصولي، محدث، متكلم، أديب، شاعر، مفسر، ولد سن
شذرات ( هـ٤٧٤الفصول في أحكام األصول، اإلشارة في أصول الفقه، المنتقى في شرح الموطأ، توفي سنة

عمر : ، معجم المؤلفين١٩٨ابن فرحون، ص: ، الديباج المذهب٤٣٣، ص٣أبو العماد الحنيلي،ح: الذهب
 .٧٨٨،ص١رضا كحالة،ح

 .٦٩٣،ص٢ أبو الوليد الباجي،ح:إحكام الفصول في أحكام األصول (٢)
 .١٣٩ ص٢الشاطبي، ح: ، االعتصام٢٠٥،ص٤الشاطبي،ح: الموافقات (٣)
رأس المال، : السلم اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجالً، وفي المثمن آجالً، فالبيع يسمى مسلماً فيه، والثمن (٤)

 ).١٣٧رجاني، صالج: التعريفات( رب السلم: والبائع يسمى مسلماً إليه، والمشتري



– 

  )٥١٥٢(

ألدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة فكان الواجب رعي ذلك المـآل إلـى           
 .)١("أقصاه ومثله االطالع على العورات في التداوي

      واألمر اآلخر الذي يميز االستحسان هو أن هذا الدليل الذي عدل إليه قـد يكـون                
 من كتاب أو سنة أو إجماع أو مصلحة أو عرف أو ضرورة وهي التـي يـسميها               نصاً

  .األصوليين بسند االستحسان، وهي تمثل أنواعه
      فمثالً االستحسان بالنص قد مثل له األصوليون بجواز عقد السلم فإن األصل فـي              

 بيع ما ليس    هذا العقد عدم جوازه؛ ألنه بيع معدوم وقد ورد الدليل العام على عدم جواز             
عند اإلنسان، فالقياس الظاهر يقتضي عدم جوازه النعدام المعقود عليه عند العقد ولكـن              

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلـوم، ووزن          : "استثنى من هذا الدليل بدليل قوله     
 وذلك لما في عقد السلم من حاجة أربـاب الـسلع إلـى رأس              )٢("معلوم إلى أجل معلوم   

  .المال
ناك االستحسان باإلجماع، وقد مثلوا له بما نقل عن األئمـة عـن استحـسان                     وه

دخول الحمام من غير تقدير عوض الماء المستعمل وال تقدير مدة السكون فيها، وتقدير              
أجرته، واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه، مع              

أو مقدار المشترى إذا جهـل فإنـه ممنـوع وال    أن اإلجارة المجهولة أو مدة االستجارة   
، وإنمـا   )٣(سبب لذلك إال أن المشاحة في مثله قبيحة في العادة، فاستحسن الناس تركـه             

  .ذلك رفعاً للحرج والمشقة التي تلحق الناس إذا ما حكم بخالف ذلك
       وكذلك مما قرره األصوليون االستحـسان بالـضرورة وقـد اعتبـره بعـضهم              

اً بالمصلحة، ذلك بأن االستحسان بالضرورة إنما يرجع إلـى حفـظ المـصالح          استحسان
الضرورية، والمصالح الحاجية؛ ألن الحاجة العامة تنـزل منزلـة الـضرورة فاإلمـام        

أي أن  " األخذ بمصلحة جزئية في مقابل  دليـل كلـي         " الشاطبي عرف االستحسان بأنه   
نما هو لمـصلحة خاصـة بهـذه الواقعـة     استثناء حكم واقعة ما من الدليل الكلي العام إ   

اقتضت عدم األخذ  بالدليل العام لما فيه من تفويت لهذه المصلحة، فهذا الحد من اإلمـام    

                                         
 .١٥٠، ص٤الشاطبي، ح: الموافقات (١)
كتاب المساقاة، : ، ومسلم٦١، ص٣،ح٢٤٤: السلم في وزن معلوم رقم: السلم باب: أخرجه البخاري كتاب) (٢

  .١٢٢٦، ص٣، ح١٦٠٤السلم رقم: باب
 .١٣٧،ص٢الشاطبي، ح: ، االعتصام٢٠٠،ص٣اآلمدي،ح:  اإلحكام في أصول األحكام(٣)



 

 )٥١٥٣(

الشاطبي يجعل االستحسان في معظم صوره قاصر على االستحسان بالمـصلحة فقـط،          
باعتبار أن االستحسان في حقيقته يرجع أساساً إلى رفع الضيق والحـرج عـن الخلـق        
وذلك بجلب ما فيه مصلحة لهم، ودرء ما فيه مفسدة، وقد مثل الـشاطبي لالستحـسان                

،  وهو الذي يعمل للناس بأجر معـين كالخيـاط           )١(بالمصلحة بتضمين األجير المشترك   
والنجار، فإن األصل في األجراء أنهم مؤتمنون وال يضمنون ما هلك تحت أيديهم إذا لم               

 حكم بعدم تضمينهم ألدى ذلـك إلـى التفـريط فـي             يكن بتقصير وتعٍد منهم، ولكن لو     
المحافظة على أموال الناس، ورعاية للحاجة العامة للناس استثنى حكم تـضمينهم مـن              

  .الحكم العام القاضي بعدم تضمين األجير استحساناً لمصلحة العامة
حكـام        مما سبق يتبين أن االستحسان ال يعتبر دليالً شرعياً يرجع إليه في بيان األ             

الشرعية إال إذا كان يرجع في كل ذلك إلى مستند شرعي سواء أكان هذا الـسند نـصاً                 
من كتاب أو سنة أو إجماع أو عرف أو مصلحة، وإال كان حكماً بـالهوى والتـشهي،                 

فإن االستحسان لم يرجع إلى مجرد ذوقـه وتـشهيه،          : "ويبين اإلمام الشاطبي ذلك بقوله    
د الشارع في الجملة؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيهـا   وإنما رجع إلى ما علم من قص      

أمراً إال أن ذلك األمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهـة أخـرى، أو جلـب مفـسدة                   
، وعليه فإن االستحسان هو العدول في مسألة جزئية عن حكم الدليل العام الذي              )٢("كذلك

  .يحكم نظائرها إلى دليل آخر لوجود ما يقتضي هذا العدول
  عالقة المصلحة المرسلة بدليل االستحسان      

      اتضح من خالل تعريف اإلمام الشاطبي أن االستحسان عند المالكية نـوع واحـد          
وهو العدول عن القياس العام رعاية لمصلحة تعارضه في مسألة معينـة، فاالستحـسان        

صة، وهذا  عندهم إنما هو فرع من نظرية المصالح عموماً والمصلحة المرسلة بصفة خا           
  . )٣("االستحسان تسعة أعشار العلم: "ما قصده اإلمام مالك بقوله

      وأيضاً أن من أنواع االستحسان؛ االستحسان بالضرورة وهو في الواقع ضـرب            
من قاعدة المصالح المرسلة ألن فيه عدوالً عن مقتضى القياس العام الذي يؤدي الحكـم               

                                         
 .١٤١، ص٢ح: اماالعتص (١)
 .١٤٩، ص٤ح: الموافقات (٢)
 .٢٠٩، ص١ح:الشاطبي: الموافقات (٣)



– 

  )٥١٥٤(

بمقتضاه إلى الوقوع في حرج الزم، فالعدول عنه هو رفع لتلـك الـضرورة وتحقيـق                
  .لمصلحة راجحة

القة بين المصلحة المرسلة واالستحسان تتوقف على معرفـة وجـه                 إن معرفة الع  
الفرق والوفق بينهما؛ فأما وجه التفريق بينهما فيتمثل في فرق أساس وهو أن الحكم في               
االستحسان ما كان مخالفاً لمقتضى القواعد القياسية على سبيل االستثناء منها إما رعاية             

المسائل التي لها نظير ترجع إليـه، أمـا         لمصلحة أو رفع لحرج واقع، فهو يجري في         
الحكم في المصلحة المرسلة فليس فيه مخالفة لقياس يعارضها أو استثناء من أصـل أو               
ترجيح قياس على قياس آخر، فالحكم بها يكون فيما ليس فيه دليل معين؛ حيـث يثبـت                

 تصرفاته،  الحكم بها ابتداء لما اقتضت به المصلحة التي اعتبر الشارع معناها في جنس            
كأن يكون الحكم الثابت بها في الشؤون العامة التي ال يوجد في الـشريعة دليـل علـى         
خالفها بل المصلحة فيها هي الدليل الوحيد كفرض الضرائب اإللزامية، أو تقنين أحكام              

  .)١(مدنية مختارة من عدة مذاهب فقهية
مها نصاً أو قياسـاً إال أن             ومعنى ذلك أن واقعة االستحسان واقعة ورد الدليل بحك        

المجتهد يرى أن تطبيق هذا الحكم على واقعة معينة يؤدي إلى تفويت مصلحة أكبر من               
المصلحة التي قصدها الدليل العام، فيعدل عن الحكم به إلى دليل آخـر يكـون أرفـق                 
وأصلح بالناس، كما  في مسألة تضمين األجراء ما في أيديهم فإنه استثناء مـن الـدليل                 

عام القاضي بأمانة يد األجير، أما المصلحة المرسلة فهي خالية عـن أي دليـل إال أن                 ال
المجتهد يرى أن في تشريع الحكم على وفقها معناً مناسباً يحقـق مـصلحة مقـصودة                
للشارع، كما في اشتراط سن معينة للزوجين لتوثيق عقد الزواج بينهما، فإنه لـم يـرد                

اعاة لمصلحة الزوجة من جهة حفظ حقوقها فـي         بخصوصه دليل شرعي إال أن فيه مر      
حالة الطالق أو وفاة الزوج، ويبين اإلمام القرافي من المالكية هـذا الفـرق الجـوهري          

االستحسان أخص، ألنا نشترط فيه أن يكون له معارض بـل مرجـوح             : "بينهما فيقول 
وجه أقوى  هو ترك وجه من وجوه االجتهاد ل      : ويرجح االستحسان عليه، وكذلك قلنا فيه     

                                         
-٢٩٨مصطفى شلبي، ص: ، أصول الفقه١١٣-١١٢،ص١مصطفى الزرقا، ح: المدخل الفقهي العام:  انظر(١)

حسين : ، نظرية المصلحة في الفقه اإلسالمي٧٤٠،ص٢وهبة الزحيلي، ح: ، أصول الفقه اإلسالمي٢٩٩
 .بتصرف-٢٦٧ ص١ح: حامد



 

 )٥١٥٥(

منه، والمصلحة المرسلة ال يشترط فيها معارض، بل قد يقع تـسليمها مـن المعـارض     
  .)١("وهو متعين في االستحسان دون المصلحة المرسلة

      هذا عن وجه الفرق بينهما أما وجه الوفق بينهما فيتمثل في أن االستحسان يشترك              
صلحة بما فيها المـصلحة المرسـلة،     مع المصلحة المرسلة في أنه قد يكون استثناء بالم        

وهذا هو السبب في أن كثير من العلماء مثلوا لالستحسان بنفس أمثلة المصالح المرسـلة   
 .)٢(وذلك لخفاء الفرق الدقيق بينهما

      فمثالً مسألة تضمين الصناع فإن اإلمام الشاطبي مثل بها للمصالح المرسـلة ثـم              
فإن قيل هـذا مـن بـاب المـصالح          :" ذلك بقوله مثل بها في مسائل االستحسان، وبين       
نعم، إال أنهـم صـوروا االستحـسان تـصوير          : المرسلة ال من باب االستحسان قلت     

  .)٣("االستثناء من القواعد بخالف المصالح المرسلة
      ويمكن تفسير هذا التداخل بينهما بالنظر إلى اعتبار معين، فباعتبـار أن تـضمين              

لها نص شرعي بعينها وإنمـا اعتبـرت بمالءمتهـا لجـنس            الصناع مصلحة لم يشهد     
تصرفات الشارع، فإنه يعتبر من المصالح المرسلة، وبالنظر إلى أنـه اسـتثناء الـدليل        

  .العام لمصلحة اقتضت ذلك اعتبر استحساناً
      ومما تقدم يتضح أن العالقة بين المصلحة المرسلة واالستحسان هـي مـن قبيـل       

ليل المصلحة المرسلة أعم واالستحسان أخص، فكل استحـسان         العموم والخصوص، فد  
هو وجه من االستصالح خولف فيه القياس، وليس كل ما يبنى من األحكام على قاعـدة                

  .)٤(المصالح المرسلة يعد استحساناً
      إذاً فكل استحسان هو مصلحة سواء أكانت مصلحة معتبرة بنص أو مرسلة ألنـه              

 مصلحة خالصة أو راجحة تقع في نفس المجتهد، ولكـن لـيس       ال معنى لالستحسان إال   
  .كل مصلحة مرسلة استحساناً

                                         
 .٤/٧٠٥: شهاب الدين القرافي: نفائس األصول في شرح المحصول (١)
 . بتصرف٢٦٧،ص١ح: حسين حامد حسان: نظرية المصلحة في الفقه اإلسالمي: انظر (٢)
 .٢/١٤١: االعتصام (٣)
 .١/٢٦٨:حسين حامد حسان: ، نظرية المصلحة١/١١٤: مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام) (٤



– 

  )٥١٥٦(

  عالقة المصلحة المرسلة بالبدعة: الرابعالمبحث 
      نظراً للخلط الكبير بين المصلحة المرسلة والبدعة لدى البعض لـذا عقـدت هـذا       

، وقبـل ذلـك أتطـرق    المبحث في بيان العالقة والفرق بينهما لوضع ضابط لهذا الخلط  
  .لتعريف البدعة في اللغة

  :تعريف البدعة لغة: الفرع األول      
بِدع، يبِدع، بـدعاً وبدعـة،      : البدعة في اللغة مصدر مشتق من الفعل      :       البدعة لغة 

ابتداء الـشيء ووضـعه ال عـن        : الباء والدال والعين أصالن، أحدهما    : قال ابن فارس  
  .)١(نقطاع والكاللاال: مثال، واآلخر

  .وهو يرجح في معناه إلى المعنى األول
  :فالبدعة في اللغة تأتي بمعنيين      
: بدع الشيء يبدعه، بـدعاً، وابتدعـه      : بمعنى ابتداء الشيء ال عن مثال سابق      -١      

ـ  : أنشأه وبدأه، وقولهم   دع الـشيء  َأبدعتُ الشيء قوالً أو فعالً، إذا ابتدأته، والبـديع والِب
 أي ما كنـت أول مـن        )٢(}قُْل ما كُنتُ ِبدعا من الرسلِ     {:الذي يكون أوالً، وفي التنزيل    

أرسل، وفُالن ِبدع في هذا األمر؛ أي أول لم يسبقه أحد، والبديع من أسـماء اهللا تعـالى          
  .)٣(الحدث: إلبداعه األشياء وإحداثه إياها، والبدعة

إذا كَلَّـتْ وعِطبـتْ     : أبدعت الراحلـة  : ومنه قولهم : ع والكالل بمعنى االنقطا -٢      
إذا كَلَّتْ ركابه، أو عطبت وبقي منقطعاً به، فكأنما جعل انقطاعها عمـا             "وُأبِدع بالرجل   

كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً؛ أي إنشاء أمر خارج عما أعتيد منها، ويقـال           
  .)٤( وخذله ولم يقم بحاجتهَأبدع فالن بفالن إذا قطع به

       

                                         
 .-بدع–، مادة ٢١٠، ص١ابن فارس، ح: م مقاييس اللغةمعج (١)
 ).٩(سورة األحقاف اآلية (٢)
–، مادة ١٧٥-١٧٤:، ص١ابن منظور، ح: ، لسان العرب٢١٠، ص١ابن فارس، ح: معجم مقاييس اللغة (٣)

 .-بدع
 .المصدرين نفسهما في المكان نفسه (٤)



 

 )٥١٥٧(

  تعريف البدعة اصطالحاً: الفرع الثاني
عرفت البدعة بعدة تعريفات مختلفـة بـاختالف النظـر إلـى            :       البدعة اصطالحاً 

  :حقيقتها، سأقتصر على بعض منها
أنها فعل ما لم يعهد في عهد رسـول اهللا وهـي            :" تعريف العز بن عبد السالم    -١      

  .)١("بدعة واجبة وبدعة محرمة، ومندوبة ومكروهة ومباحة: لىمنقسمة إ
البدعة هي ما لم يكن في عصر النبي ممـا  : "عرفها بقوله: )٢(تعريف أبو شامة  -٢      

  .)٣("فعله أو أقر عليه، أو علم من قواعد تشريعية اإلذن فيه وعدم النكير عليه
فت الكتاب والسنة أو إجماع سلف      هي ما خال  : "عرفها بقوله : تعريف ابن تيمية  -٣      

  .)٤("األمة من االعتقادات والعبادات
      وبناءاً على هذه التعريفات يتبين أن العلماء اختلفوا في تحديد معنى البدعة شرعاً؛             
فمنهم من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد النبـي سـواء أكـان فـي العبـادات أم        

اً، ومنهم من ضيق فيها فقصرها على ما كان في          العادات، سواء أكان مذموماً أم محمود     
مقابل السنة، فأما االتجاه األول فيمثله تعريف العز بن عبد السالم وكذلك تعريـف أبـو           
شامة، نظراً إلى البدعة باعتبار حقيقتها اللغوية التي تقتضي أنها كل أمر محدث لم يكن               

 المعنى اللغـوي إلـى المعنـى        له سابق مثال سواء أكان ذلك مذموماً أم محموداً، فنقل         
االصطالحي ال على اإلطالق، وتوسع فيها لتشمل كل بدعة الحسنة والقبيحـة، وهـذا              
واضح في تعريف العز بن عبد السالم؛ حيث إنه يرى أن معنى البدعة ال يختص بمـا                 
هو سيء ومخالف للشرع فقط بل أنه مع ذلك قد يشمل ما هو حسن ومطلوب؛ ولـذلك                 

  .سم بحسب أقسام األحكام الشرعيةجعل البدعة تنق

                                         
 .٤٧٧م، صالعز بن عبد السال: قواعد األحكام في مصالح األنام) (١

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن عباس، المقدسي، الشافعي المعروف : هو (٢)
هـ ، ومن مؤلفاته، المقاصد السنية في ٥٩٩بأبي شامة، محدث حافظ فقيه، أصولي مفسر، مقرئ، ولد سنة 

 بأفعال الرسول، الباعث على إنكار البدع شرح الشيبانية في علم الكالم، المحقق من علم األصول فيما يتعلق
ابن : ،شذرات الذهب١٨٥،ص٨السبكي،ح: طبقات الشافعية الكبرى( هـ٦٦٥والحوادث، توفي سنة

  ).١١٣،ص١٨ح:، الوافي بالوفيات٣١٨ص:٥العماد،ح
 .٢٤أبو شامة،ص: الباعث على إنكار البدع والحوادث (٣)
 .٣٤٦ص،١٨ابن تيمية،ح: مجموع فتاوي شيخ اإلسالم (٤)



– 

  )٥١٥٨(

      ومما يستدل به هنا من جواز تحسين بعض البدع قول عمر بـن الخطـاب فـي                 
 فهذا يدل على أنه ليس كل ما أحدث منهـي عنـه،             )١("نعم البدعة هذه  : "صالة التراويح 

  .وإال لم يكن عمر بن الخطاب ليستحسن أمر منهياً عنه
ي التعريف، أما االتجاه الثاني فهو الذي يمثله تعريف ابن                هذا عن االتجاه األول ف    

تيمية حيث إنه نظر إلى البدعة باعتبار حقيقتها الشرعية، فضيق في مفهومها الـشرعي              
واعتبر أن كل أمر حادث بعد عهده مذموم ومخالف للسنة وأن كل بدعة ضـاللة فـي                 

 كمـا قـرر ذلـك اإلمـام         مجال العبادات أو العادات التي قصد بها مضاهاة الشريعة،        
خاص بالبدعة فـي    : األول: الشاطبي في كتابه االعتصام؛ حيث عرف البدعة بتعريفين       

طريقة في الدين مخترعـة تـضاهي الـشرعية         " فالبدعة إذن عبارة عن   : التعبدات فقال 
خـاص بالبدعـة فـي      : ، والثاني )٢("يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد هللا سبحانه       

جهة قصد التعبد بها، فهناك من المعامالت التي وضع لها الشارع حـدوداً             العادات من   
  وضوابط بحيث أن مخالفتها تعتبر بدعة

وقد مر أن العادات إذا دخل فيها االبتداع فإنما يـدخلها           : "وفي هذا يقول اإلمام الشاطبي    
  .)٣("من جهة ما فيها من التعبد ال بإطالق
سمى البدعة بالمعنى الشرعي هـو مـا كـان فيهـا                  وعليه فإن المتفق عليه في م     

مخالفة للشرع بمعنى إنشاء أمور في الدين مضاهية لما شرعه اهللا من التعبدات بقـصد               
التعبد بها هللا تعالى؛ وذلك مثل التقرب إلى اهللا بالرهبانية وترك الزواج وما يفعله بعض               

 من األمـور المخترعـة      المبتدعة من تخصيص بعض الليالي بالصيام والقيام، فكل هذا        
  .الزائدة عما شرعه اهللا ورسوله، وهذا مما اتفق العلماء على إنكاره والتحذير من فاعله

       أما اإلحداث في أمور الدنيا أو في بعض المعامالت بين الناس فال حـرج فيـه                
على اإلطالق ما دام ال يهدم أصالً من األصول التي وضعها الشارع، فال يسمى بدعـة                

  .ئة، ألن ذلك مما تقتضيه الحياة المستجدة باستمرارسي

                                         
، مالك في الموطأ، كتاب الصالة ٢٠١٠:التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم: كتاب: أخرجه البخاري (١)

 .١١٤،ص١ما جاء في قيام رمضان،ح: في رمضان، باب
 .١/٢٨:االعتصام (٢)
 .٢/١٣٤:االعتصام (٣)



 

 )٥١٥٩(

      وهناك نوع من العبادات غير المحضة التي يدخلها التعليل سكت عنهـا الـشارع              
ويمكن التمثيل لذلك بجواز زكاة الفطر نقداً، فبعض المتشددين الذين ال ينظرون إلى مـا       

ا زيادة عن أصله ومخالفة     وراء النصوص من مقاصد اعتبروها بدعة في الدين ألن فيه         
لما في السنة النبوية، وهناك من لم يعتبرها كذلك فنظر إليها من جهة مـا تحققـه مـن            

، ألن المقصد الشرعي من ذلك هو إغناء الفقراء عن السؤال فـي هـذا   )١(مصلحة عامة 
اليوم بأي شيء كان، ومن الممكن القول أن ذلك قياساً على زيادة سـيدنا عثمـان بـن                  

ضي اهللا عنه اآلذان األول يوم الجمعة لمصلحة عامة رآها؛ وهي اتساع الوقـت        عفان ر 
لمن يحضر من بعيد بعد أن اتسعت الدولة اإلسالمية، فهذا األمر منه وإن كان يبدو فيه                 
نوع من الزيادة في الدين، فإنه ال يجرؤ أحد أن يعتبره مبتدع في ذلك أو يـسمي فعلـه               

ن ُأطلق على هذا الفعل مسميات أخرى كالبدعة الحـسنة          هذا بدعة بمعناها الشرعي، وإ    
أو أنه مصلحة مرسلة أو إعمال لمقاصد الشرع فال مشاحة فـي االصـطالح، فكـذلك                
بالنسبة إلخراج زكاة الفطر نقداً ال تغدو إال أن تكون إعماالً لمقاصد الشارع ومراعـاة               

  .للمصلحة العامة
لقت انصرفت إلى الضاللة السيئة، وإذا قـصد              لذا فاألظهر أن كلمة البدعة إذا أط      

  .)٢(بها المستحدث الموافق لمقاصد الشرع ينبغي تقييده بالبدعة الحسنة
  عالقة المصلحة المرسلة بالبدعة:       الفرع الثالث

      سوف يتم إيضاح العالقة بين المصلحة المرسلة والبدعة السيئة وإال فـإن البدعـة    
مصلحة المرسلة في نتيجتها من حيث إن كـال منهمـا مالئـم             الحسنة ال تختلف عن ال    

لمقصود الشارع وكذلك إطالق بعض العلماء لمسمى المصلحة المرسلة علـى البدعـة             
الحسنة داللة على أنه ال فرق بينهما إال من حيث االصطالح ونتيجة لهـذا أدى األمـر                

ن الصحابة مـن    إلى استحسان بعض المحدثات في الدين محتجين في ذلك بما صدر ع           
أعمال مبنية على المصلحة المرسلة حيث يقول اإلمام الشاطبي في الفرق بـين البـدع               

هذا الباب يضطر إلى الكالم فيه عند النظر فيما هـو بدعـة ومـا      : "والمصالح المرسلة 

                                         
 .٨٠٥؛ص٢من فقه الزكاة،ح:وهو رأي الدكتور يوسف القرضاوي، انظر كتابه (١)
 .٨١المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه اإلسالمي، محمد بو ركاب، ص (٢)



– 

  )٥١٦٠(

ليس ببدعة فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر المصالح المرسـلة بـدعاً ونـسبوها إلـى                 
  .)١("الصحابة والتابعين

      وعليه فإن العالقة بين المصلحة المرسلة والبدعة تتـضح ببيـان أوجـه الوفـق               
والفرق بينهما؛ فأما الوفق بينهما فيتمثل في أن كالً من البدعة والمصلحة المرسلة مـن               
األمور الحادثة التي سكت الشارع عن حكمها، فكل منها لم يقم من الشرع دليل خـاص                

ه وال بالنكير عليه، أما الدليل العام فإنه قد يشهد للمصلحة المرسـلة  باعتباره ال باإلذن في 
  .بخالف البدعة

  :      أما وجه الفرق بينهما فيتمثل في النقاط التالية
أن ما ثبت بالمصلحة المرسلة ليس فيه مخالفة للنصوص الـشرعية أو منافـاة      -١      

ـ           افي أصـالً مـن األصـول       لمقاصد الشرع، بحيث يشترط في صحة العمل بها أال تن
الشرعية، أما البدعة فإن منافاتها للنصوص والمقاصد الشرعية تظهر جلية جداً، ويؤكـد    

فإن البدع عامة أمرها ال يالئم مقاصـد الـشرع بـل إنمـا         : "الشاطبي هذا الفرق بقوله   
إن : وال يقـال  ... إما مناقضة لمقصوده وإما مـسكوتاً عنـه       : تتصور على أحد وجهين   

، بل إن المصالح المرسـلة تـشهد لهـا األصـول     )٢("عنه يلحق بالمأذون فيه  المسكوت  
  .والقواعد العامة بخالف البدعة

تعود المصالح المرسلة عند ثبوتها إلى حفظ منفعة وجلـب مـصلحة أو درء              -٢      
مفسدة ورفع حرج الزم، فتكون بذلك من الوسائل ال المقاصد، أمـا البدعـة فإنهـا وإن     

، )٣(لمنفعة فإنها تعود على الدين بالمفاسد العظيمـة والمخـاطر الجـسيمة           تخيل فاعلها ا  
فالمصلحة المرسلة وسيلة تعود إلى تحقيق مقاصد الشرع، أما البدعة فهي وسيلة تعـود              

  .إلى هدمها
موضوع البدعة يتعلق بالتعبدات، ومعظم التعبـدات ال يعقـل معناهـا علـى              -٣      

ارع وال يمكن معرفته إال من جهته فيأتي به العبـد           التفصيل، فالعبادات حق خالص للش    
على ما رِسم له دون أي زيادة أو نقصان، وإال كان ذلك خروجـاً عـن الـدين، أمـا                    
المصلحة المرسلة فموضوعها ما عقل معناه على التفصيل، وهذا يكـون فـي أحكـام               

                                         
 .١١١،ص٢الشاطبي،ح: االعتصام (١)
 .٢/١٣٥: االعتصام(٢)
 .٢/١٨٧:سعيد الغادمي:  حقيقة البدعة وأحكامها(٣)



 

 )٥١٦١(

ـ           ول البـشرية  العادات والمعامالت المبنية على رعاية مصالح الناس والتي يتيـسر للعق
إدراك معانيها، وأما دخول البدع في العادات فإنما يكون من جهة ما قصد به التعبـد ال                 

  )١(بإطالق
ودورانه في ذلك كله على الوقوف على ما حده الشارع دون مـا      : "يقول اإلمام الشاطبي  

يقتضيه معنى مناسب إن تصور لقلة ذلك في التعبدات بخالف قسم العادات الـذي هـو              
  .)٢("اٍر على المعنى المناسب الظاهر للعقولج

      وبهذا يظهر الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة وتبين أن الخلط بينهما مخـالف           
 علـم أن البـدع كالمـضادة        )٣(إذا تقررت هذه الشروط   "للحق ويقول الشاطبي في ذلك      

  .)٤("للمصالح المرسلة
 مستحدث لم يـرد الـدليل بـشأنه ممـا                 وبما أن البدعة والمصلحة المرسلة أمر     

أن األمر المـستحدث عـن      : يستدعي عدم التمييز بينهما فيمكن وضع ضابط لذلك وهو        
طريق البدعة كان له مقتضى في عهد النبي ولكن لم يفعله، أي أنه وجد سبب لتـشريع                 

ذا الحكم في ذلك األمر ثم لم يشرع، فدل ذلك على أن التشريع فيه زيادة على الدين، وه                
ال يكون إال لمن له حق التشريع، أما ما لم يكن له سبب للتشريع في عهده لعدم وجـود                   
ما يستدعيه ثم وجد في ذلك مصلحة لتشريع هذا الحكم فإن هذا التشريع هو الذي يسمى                

  .الحكم بالمصلحة المرسلة
لـشريعة        وبهذا يتبين أن البدعة منافية تماماً للمصلحة المرسلة ومخالفة لمقاصـد ا           

ألنه لما كان هذا المعنى الموجـب لـشرع الحكـم العملـي            "...وفي هذا يقول الشاطبي   
موجوداً ثم لم يشرع الحكم داللة عليه، كان صريحاً في أن الزائد على ما كـان هنـاك                  
بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع، إذ فُِهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالـك، ال            

  .)٥("النقصان منهالزيادة عليه وال 

                                         
 .٩١ص:، بتصرف، االبداع في مضار االبتداع، محفوظ على٢/١٨٧:المرجع نفسه:  انظر(١)
  .٢/١٣٢:االعتصام (٢)
 .يقصد بها شروط المصلحة المرسلة (٣)
 .٢/١٣٤:االعتصام (٤)
 .٢/٣١١:الموافقات (٥)



– 

  )٥١٦٢(

 



 

 )٥١٦٣(

  
  
  
  

  
  

وأحـد مقوماتـه    ،  ذو أهمية بالغة في بنية النص      تعد الصورة الشعرية عنصراً   
ـ         ، الرئيسة   وتميـز بـين     ، هوتعد من أهم الوسائل المعبرة عن أفكار الشاعر وانفعاالت

باعتبارها عنصراً حيويـاً مـن عناصـر التكـوين النفـسي للتجربـة              " شاعر وآخر   
الصورة دائماً موضـع    " ومن ثم كانت    ، آلخر  والتجربة تختلف من مبدع     ، )١("الشعرية

يصح أن يقاس نجاح الشاعر أو فشله بمدى قدراتـه          " ولذلك   ، )٢(" الحكم على الشاعر    
وتأكيـداً لـذلك يقـول    ، )٣(" التصويرية على نقل التجربة واإلحساس بفعل ملكة الخيال   

يلي تعريف الـصورة     وفيما    .)٤("القصيدة الجيدة صورة    " الدكتور محمد حسن عبد اهللا      
  :عند القدماء والمحدثين 

  :يالصورة الشعرية في التراث البالغ
، تعد الصورة الشعرية وسيلة من وسـائل التعبيـر عـن التجربـة الـشعرية              

يستخدمها الشاعر لنقل أحاسيسه إلى المتلقي ، ومصطلح الصورة الشعرية ليس حـديث             
رة اهتماماً كبيراً ، فقد أشارة الجاحظ إلـى    النشأة، فقد اهتم النقاد العرب منذ القدم بالصو       

                                         
انظر نظريـات  /.٩ص.١٩٨٤، ٣ط، بيروت ، دار العلم للماليين .  كمال أبو ديب    .د: جدلية الخفاء والتجلي     )١(

 .٤٣ص. ١٩٩٨، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، جابر عصفور .د: معاصرة 
الـصورة  / .١٧ص ، ١٩٨١، القـاهرة  ، دار المعارف . محمد حسن عبد اهللا     .د: الصورة والبناء الشعري     )٢(

، ٣ط، بيـروت   ، المركز الثقافي العربـي     . جابر عصفور   .د: لنقدي والبالغي عند العرب     الفنية في التراث ا   
 .٧ص       ، ١٩٩٢

 .٨ص، ٢٠٠٢. ١ط.القاهرة ، دار غريب . عبد اهللا التطاوي :  الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد )٣(
 .٨ص : الصورة والبناء الشعري  )٤(

 
 

  إشراف
  محمد علم الدين الشقيري/ األستاذ الدكتور

  



– 

  )٥١٦٤(

فإنما الشعر صـناعة وضـرب مـن النـسج وجـنس مـن       " مصطلح التصوير بقوله    
  .)٥("التصوير

وجـودة  ، فمن وجهة نظر الجاحظ فإن الشعر صناعة ترتكز على حسن السبك          
وهو ما يعطي للصورة قيمة جمالية ، فيجب أن يمتلك الشاعر قدرة لغويـة              ، التصوير  

  .تصويرية ، يوظفها في نظمه للشعرو
فقد جعل من الصورة جزءاً مهماً فـي تكـوين          ، وباالنتقال إلى قدامة بن جعفر    

المعـاني للـشعر بمنزلـة المـادة        " فيقول في الصورة على غرار الجـاحظ        ، الشعر  
الموضوعية ، والشعر فيها كالصورة ، كما يوجد في كل صناعة ، من أنه البد فيها من                 

  .)١("ع يقبل تأثير الصورة منهاشيء موضو
تعد بالصورة عـن    بوي، م يأتي عبد القاهر الجرجاني ويمضي قدماً بالصورة         ث

         ظهر قيمة التصوير فيقول    انحصارها بين اللفظ والمعنى في تناول السابقين للصورة ، في
فاالنتقال والصبغة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم ، والتخييالت التـي            " 

تهز الممدوحين وتُحركهم، وتفعل فعالً شبيهاً بما يقع في نفس النَّاظر إلـى التـصاوير                
التي يشكِّلها الحذَّاق بالتَّخطيط والنقش، أو بالنَّحت والنقر، فكما أن تلك تُعجب وتَخْلـب،              

ـ      شاها وتَروقُ وتُْؤِنق، وتَدخُل النفس من مشاهدتها حالةٌ غريبة لم تكن قَبِل رؤيتهـا، ويغ
ضرب من الفتنة ال ينكَر مكانه وال يخفى شأنه ، كذلك حكم الشعر فيما يـصنعه مـن                   

فاعتمد ،  فالجرجاني ركز على األثر الذي تتركه في الممدوحين والسامعين         .)٢( "الصور  
كذلك يتضح أكثر تناوله للصورة في سياق تعريفـه         ، على المحاكاة في تفسير الصورة      

ل الكالم سبيل التصوير والصياغة ، وأن سبيل المعني الذي يعبـر            سبي" للنظم ، فيقول    

                                         
 ١٩٦٥ ، ٢د السالم هارون ، مطبعة مصطفى البابى الحلبـي ، مـصر ، ط  عب: الجاحظ ، تحقيق   : الحيوان   )٥(
)٣/١٣٢(. 
، دت ، بيـروت  ، دار الكتـب العلميـة   ، محمد عبد المنعم خفاجي : تحقيق ، قدامة بن جعفر   :  نقد الشعر     )١(

 .٦٥ص
 ١٩٩١، ١ط، قاهرة ال، مطبعة مدني ، محمود محمد شاكر : تحقيق ، عبد القاهر الجرجاني :  أسرار البالغة )٢(

 .٣٤٢ ، ٣٤٣ص



 

 )٥١٦٥(

عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه ، كالفضة والذهب ، يصاغ منها خاتم               
  .)٣("أو سوار

فيجعل السبيل إلى جـودة  ، وتتضح رؤية عبد القاهر في تشكيل الخطاب األدبي       
طى عبد القاهر نظرة متكاملة للـصورة       النظم حسن نظم المعاني وجمال التصوير، ويع      

فإنك تجد الصورة المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها أشد اختالفـاً فـي الـشكل    " فيقول  
والهيئة ، ثم كان التالؤم بينهما مع ذلك أتم ، واالئتالف أبـين ، كـان شـأنها أعجـب               

  .)١("والحذف لمصورها أوجب 
 العالقة بـين طرفـي الـصورة        فقد رأى عبد القاهر الجرجاني أنه كلما كانت       

  .كانت الصورة أكثر جماالً وقوة، بعيدة
وإنما تحدث عن التشبيه    ، أما ابن رشيق فلم يتناول مصطلح الصورة كتعريف         

باإلضافة إلى تخصيصه فصل عن اللفظ والمعنى في كتابـه العمـدة دون            ، واالستعارة  
لك ألنه بخالف المحـاوالت     ويرجع ذ ، التصريح بعالقة اللفظ والمعنى وتكوين الصورة       

يقف عند حـدود الـصورة البالغيـة فـي التـشبيه            " السابقة الذكر فإن المفهوم القديم      
  .)٢("والمجاز

  :الصورة عند المحدثين
اعتمد النقاد المحدثون في تعريفاتهم للصورة على معايير مختلفة عن القـدماء            

في التراث النقدي من عوامل     بما يتالءم مع عصرهم ، فكما ذكرنا سابقاً كانت الصورة           
فيعرفها الدكتور علـى   ، صناعة الشعر ، أما في النقد الحديث فقد تعمق مفهوم الصورة            

الصورة تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيـات متعـددة ، يقـف      " البطل بقوله   
العالم المحسوس في مقدمتها فأغلب الصور مستمدة من الحواس، إلى جانب ما ال يمكن              

  .)٣("فاله من الصور النفسية والعقلية إغ

                                         
 ، ٣ط، القـاهرة  ، مكتبة الخانجي ، محمود محمد شاكر : تحقيق ، عبد القاهر الجرجاني     :  دالئل اإلعجاز     )٣(

 .٢٥٤ص ، ١٩٩٢
 .١٤٨ص: أسرار البالغة )١(
،  األنـدلس ، بيـروت       دار البطـل ،   علـي : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجـري            )٢(

 .١٥ص ، ٢،١٩٨١ط
 .٣٠ص : نفسه )٣(



– 

  )٥١٦٦(

ومن خالل التعريف السابق يرجع الدكتور على البطل الصورة إلـى عناصـر         
  .الخيال والحواس والحالة النفسية : تسهم في صنعها مثل

أما الدكتور جابر عصفور فيطرح أهمية الصورة وتأثيرها في التعبيـر فيقـول      
لتعبير ، أو وجه من أوجه الداللـة ، تنحـصر   الصورة الفنية طريقة خاصة من طرق ا  "

ولكن أياً كانـت هـذه   . أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير         
إنهـا  . الخصوصية ، أو ذاك التأثير ، فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته                

يف تـؤدى الداللـة     فالصورة بهذا التعر  ، )١("ال تغير إال طريقته عرضه وكيفية تقديمه        
  .والمعنى عند المتلقي 

فالـصورة عنـد    ، ومن النقاد من يعتمد على الوجدان في تعريـف الـصورة               
تركيبية وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عـالم الوجـدان          " الدكتور عز الدين إسماعيل     

الوجداني أداة للتعبير   " ومن ثم فإن الشاعر يتخذها      ، )٢("أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع     
وإضفاء معنى جديـد لـم   ، أو النفسي ومجاالً إلظهار التفرد الفني في الصياغة المبدعة  

ولن يتحقق هذا إال بإدراك الشاعر لهـذه القيمـة والتوسـل بهـا      ، تكن تمتلكه القصيدة    
  .  )٣("بوصفها تعبيراً أوحد ال يمكن أن يعدل عنه إلى سواه 

الـشكل  هـي  :" صورة بشكل أوسع بقولـه      ويعرف الدكتور عبد القادر القط ال        
الفني الذي تتَّخذه األلفاظ و العبارات ينِظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عـن                

مستخدمـا طاقات اللغـة و    ، جانب من جوانب التجربة الشعرية الكامنـة في القصيدة         
و الترادف و التضـاد    إمكاناتها في الداللة و التركيب و اإليقاع و الحقيقـة و المجـاز            

واأللفاظ و العبارات هي مـادة      ، و المقابلة و التجانس و غيرها من وسائل التعبير الفني         
  .)١(  "الشاعر األولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم بها صوره الشعرية

  :مصادر الصـورة عند ابن رشيق 

                                         
 .٣٢٣ص: الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب  )١(
 .١٢٧ص ، دت  . ٣ط، دار الفكر العربي . عز الدين إسماعيل .د: الشعر العربي المعاصر  )٢(
، ١ط،بيـروت ،  العربي المركز الثقافي. بشرى موسى صالح .د: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث     )٣(

منشأة المعارف ،  مصطفى السعدني .د:انظر التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل     ./ ١٢ص، ١٩٩٤
 .٨٦ص ، دت . اإلسكندرية ، 
 .٣٩٢ص ،١٩٨٨، القاهرة ، مكتبة الشباب . عبد القادر القط : االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر  )١(



 

 )٥١٦٧(

، شاعر ورؤيته للواقـع     تعبر الصورة الشعرية عن مدى اإلحساس الوجداني لل         
  :ولقد تشكلت الصورة الشعرية في شعر ابن رشيق من خالل عدة عناصر أهمها 

  : خيال الشاعر : أوالً 
فالـشاعر يـرى األحـداث      ، يعد الخيال أحد مصادر الصورة الفنية المهمـة           
ة ثم يعرضها علينا كأنها حقيق    ، ويدرك ما فيها من أسباب الروعة أو اإلشفاق       " واألشياء  
عسى أن نـدرك أسـرارها   ، وال يكتفي بعرضها صامتة بل مفسرة أو مجسمة       ، ملموسة

  .)٢("فيشملنا اإلعجاب أو الرحمة أو اإلشفاق 
فهو الملكـة التـي يـستطيع األدبـاء أن يؤلفـوا            " ويتأتى هذا بخيال الشاعر     

هـا  إنما يؤلفونها من إحساسات سابقة ال حصر ل       ، وهم ال يؤلفونها من الهواء      ، صورهم
فيؤلفوا منها الـصورة  ، حتى يحين الوقت   ، تختزنها عقولهم وتظل كامنة في مخيلتهم       ، 

فإننا عادة ما نصف إبداع الشاعر على       " وليس ذلك باألمر الغريب     ، )٣(" التي يريدونها   
   . )٤(" أساس قدرته الخيالية المتميزة 

ـ       ، وبالنظر للخيال عند ابن رشيق         واره مـع   يظهر التحليق الخيـالي فـي ح
والتي يحاول فيها الشاعر شحذ قريحته الشعرية ، ليصل لصورة خيالية تكون            ، األرض

  :فيقول ، أقرب للواقع 
  )الوافر (                                                                    

ــصلَّى   ــتْ م ــم كانَ ــَألْتُ اَألرض ِل س  
  

ـ وِلم كانَتْ طُ    ـ  وِط هراًـــ   بايــ
  

ـ   ناِطقَـةٍ  ير  ـــغَ الَتْــفَق   يـ َألن
  

ــا   ــساٍن حبيب ــلِّ ِإنْ ــتُ ِلكُ يو١( ح(  

  

                                         
 .٢١١ ص   ،١٩٩٤ ، ١٠ط ، مكتبة النهضة المصرية ، أحمد الشايب : دبي أصول النقد األ )٢(
عن بناء القصيدة العربيـة  / .١٦٧ص ،دت ، ٩ط ، مصر  ، دار المعارف   ، شوقي ضيف   : في النقد األدبي     )٣(

  .٧٥ ، ٧٤ص ،  ٢٠٠٢ ، ٤ط ، القاهرة ، مكتبة ابن سينا ، علي عشري زايد : الحديثة 
جامعـة  . اآلداب كليـة  ، رسالة ماجستير ،  أماني عزت عبد الفتاح      : أبي فراس الحمداني     التخييل في شعر   )٤(

 . ٣٧ص  . ٢٠١٤الفيوم 
 .٤١ص :  الديوان )١(



– 

  )٥١٦٨(

فاألبيـات تأخـذ جانبـاً    ، أفاد الشاعر من توظيف الخيال في التعبير عن مراده    
يعلل ابن رشيق لقول الرسول صـلى اهللا عليـه          ، فالبيت األول فيه حسن تعليل      ، دينياً  
وقد أحسن في االستخراج وألطف في      ، )٢( " اَلَْأرض مسِجدا وطَهورا  وجِعلَتْ ِلي   " وسلم  

، فألجل ما حوت األرض من األحبة كان ذلك علة في كونها مسجداً وطهورا              ، التعليل  
فالشاعر علل بخياله وحواره مع األرض سبب كونها طهورا ، فألنهـا حـوت األحبـة         

 قيس بن الملوح عندما أعطى لمحبوبتـه        أصبحت ذات قدسية ، وهو ما يحيلنا إلى قول        
  :قدسية مماثلة ، حيث يقول 

  
  )٣(ِبوجهي وِإن كان المصلّى وراِئيا   َأراني ِإذا صلَّيتُ يممتُ نَحوها

 ، االستفادة من خياله الخصب في رسم صورة مقنعة للمتلقي          ابن رشيق  ويحاول  
                                                  :فيقول البكاء على بعد من يحب فيزعم أن العيد يشاركه 

  )البسيط                                                                  ( 
ـَّـتَجه ـ    ـم الع ـ   عهـيد وانهلَّـتْ مداِمــ

  
  وكُنْـتُ َأعهـد ِمنْــه الِبـشْر والــضِحكا    

  
ــوي اَألر ــاء يطْ ــا ج ــٍدكََأنَّم عب ــن   ض ِم

  
  )١( وقاً إليك فَلَّما لَم يِجـدك بكـى    ـــشَ 

  
فمن عمق الخيال أن يحـس الـشاعر بـتجهم    ، أي خيال أعمق من هذا التناول     

فالشاعر يلجأ إلى التشخيص في حديثه عـن        ، والذي عهد منه الضحك والسرور      ، العيد
فلما لم يجده أصـيب بخيبـة   ، لمعز فقد جاء العيد مسرعاً من شوقه للقاء الملك ا ، العيد  
تكشف عـن  ، فانهمرت دموعه في صورة رائعة معبرة رسمها ابن رشيق بدقة         ، األمل  

  . تمكنه وخصب خياله 
بصورة تجعل الـسامع يقـف      ، وفي المدح ينطلق خياله ليصور قوة الممدوح           

  :منبهراً ومتأمالً عندما يقول في وصف الملك المعز 
                                         

 .٩٢ص  ، ٢٠٠٢ ،١ط، دمشق ، دار ابن كثير ، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري  )٢(
، ١يسري عبد الغني ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت ط           : ح ، تحقيق    قيس بن الملو  :  ديوان قيس بن الملوح      )٣(

 .١٢٤، ص ١٩٩٩
 .١٠٨ص : الديوان  )١(



 

 )٥١٦٩(

  )البسيط ( 
  نملَدــالر  سهاــَأسنتَ قي  ــاِح لَما ي  

  
  ِمن مهجـِة الْقَيـِل َأو مـن ثَغْـرِة البطَـلِ            

   
  لَو َأثْمرت ِمـن دٍم اَألعـداِء سـمر قَنـاً          

  
ـ  ـَألورقَ  ـ    ـتْ ِعنْ    ا الـذُّبل  ـده سـمر الْقَن

  
ـ   ىـ ُأول  يـ ف  هــ تَوج  ِإذا   اِئِبِهـ كَت
  

ـ     لَم تَفِْرِق الْع    الـس بـين نـلِ  ـيبهِل والْج  
  

ـْفَالْجي   يِه َأسنَّتَهـــض حولَـشُ ينْفُ ــ
  

ـ نَفْـض الْعق      البلَــِل اِب جناحيـِه ِمـن  ــ
   

 ْأتي األمـةٍ  ـــيععلى ِرفٍْق وفـي د ور  
  

ــِل  هــي م ــدواِر ف ــِك ال ــالن كالْفَلَ ج٢( ع(  
  

 في الوصول بالقارئ إلـى درجـة مـن          يحاول الشاعر استخدام خياله العذب    
وذلك يتفتق عن خبرة لدي الشاعر فـي        ، وكأن الشاعر قد عايش تلك األحداث       ، اإلقناع

إن رماح المعز صارت لدنة ألن أسنتها تـسقى مـن           : رسم مشاهد وصور دقيقة فيقول    
ة ولو أثمرت من دم األعداء الرماح ألورقت عنده الرماح الدقيق         ، مهج الملوك واألبطال    

وما أعظم جيش المعز فإذا توجه في أوالها ال تفرق العين بين السهل والجبـل               ، الجيدة  
ويستمد الشاعر صورة رائعة من الطبيعة فالجيش ينفض حول المعز          ، من عظم الجيش    

هذا البيـت   " يقول ابن خلكان في البيت الرابع       . أسنته كنفض العقاب جناحية من البلل       
  .)١("من فرائده 

  :ثقافة الشاعر : ثانياً 
ويعـد  ، كان ابن رشيق صاحب خبرة عميقة وتجارب ثقافية متراكمة            

فال نجد أحداً من معاصـريه قـد        ، من أهم الشخصيات األدبية التي برزت في عصره         

                                         
 .١١٩، ١١٨ص : نفسه  )٢(
  : هذا البيت من فرائده وهو ملتقط من قول أبي صخر الهذلي "يقول ابن خلكان  )١(

  فَتْـرةٌ وإنّي لتعروني لذكراِك    
  

  طـر كما انـتفض العـصفور بلَّلـه القَ        
  

 ).٧٨ /٢: وفيات األعيان ( 



– 

  )٥١٧٠(

ولقد اعتمد ابن رشيق في تكوين الصورة الفنية بجانـب          ، سبقه إلى ما حازه من شهره       
بحيث يمكن تبـين هـذه      ، ادر الصورة الفنية لديه     الخيال على ثقافته الخاصة كأحد مص     

  : الثقافة من خالل ما يلي 



 

 )٥١٧١(

  : استدعاء النص القرآني –أ 
وقد نظـر  ، القرآن الكريم بالكثير من الصور واألساليب البالغية الرائعة       يحفل  

وقد وظـف ابـن     ، إليه الشعراء على أنه مادة استيحاء واستلهام لتشكيل صورهم الفنية           
بما فيـه   ، عيته الدينية في تشكيل صوره الشعرية اعتماداً على النص القرآني         رشيق مرج 

  :ومن ذلك قول ابن رشيق ، ووصف الجنة والنار ، من قصص ومعجزات األنبياء 
  )البسيط                   (                                        

  عجـلٍ   في حِرـوِب الب ـركُِبَأمرتَني  
  

   فاخصــصه بـذا الــراِء  -تُك فـدي -غيـري  
  

ـ      وح فَتُنِجينـي سـفينَتُه    ـما أنتَ ن
  

ـ    ـوال الْمِسي     )٢( ى المـاءِ ـح َأنا َأمـشي عل
  

مستدعياً في ذلـك    ، أراد الشاعر أن يصور خوفه من البحر ورفضه لهذا األمر         
لتي منها  وسيدنا عيسى عليه السالم ومعجزاته وا     ، قصة سيدنا نوح عليه السالم وسفينته       

  .وهو ما أضاف للبيتين مزيداً من البراعة ودقة التصوير ، المشي على الماء 
      :ته المفضلة قینفي خادم أحبيقول و 

  )الخفيف (   
   ـصونأن الح ـ  ظن ـ  ك مل ل سماي  

  
  و لی بِ ْیلَنجـِه ـ ـِقلْ ب ــِهل   ســاي

  
  ولَه في الْعصـا مـآِرب ُأخْـرى      

  
ــ  ــاشَ ِهللا َأن تَكُ ــىح وسِلم ١( ون(  

  
مستدعياُ لذلك حـصون    ، أراد الشاعر أن يثبت للخادم استحالة حبه لتلك القينة          

وفي البيت الثاني اقتباس لمعنـى اآليـة        ،  ملكة سبأ    يسيدنا سليمان عليه السالم وبلقيس    
نَِمـي وِلـي ِفيهـا      قَاَل ِهي عصاي َأتَوكَُّأ علَيها وَأهشُّ ِبها علَٰى غَ         ﴿ القرآنية الكريمة 

الشاعر استدعى قصة سيدنا موسى لتكوين صـورة معبـرة عـن            .  )٢(﴾مآِرب ُأخْرىٰ 
  .لترهيب الخادم ، الموقف 

                                         
  .٣٨ص : الديوان  )٢(
 .٨٣ص  : الديوان )١(
  .١٨اآلية : سورة طه  )٢(



– 

  )٥١٧٢(

  : كما يستدعي ابن رشيق النص القرآني معبراً عن لوعته فيقول 
  )البسيط  ( 

ـ   َليا أه صـب رةَ وـ األح بـ  ِعاب   مكُدنْ
  

 عِ  إن نْ كان ص دكمــبر ـ  فو ونياس  
  

   بديِن الح ـــإنِّي أدين و بـ ي كُـحم  
  

  )٣(راه في الـدينِ   كْال إِ : اَلواُهللا قد قَ   
  

ويطلـب أال  ، ويطلب من أهل صبره أن يواسوه  ، جعل الشاعر من الحب ديناً        
وكيف يعاتبه أحد في اعتناقه لدين الحب ؟ واهللا قال في كتابـه    ، يعاتبه أحد في حبه هذا      

استخدام ابن رشيق لآلية القرآنية فـي خدمـة غرضـه           . )١( ﴾ لَا ِإكْراه ِفي الدِّينِ    ﴿ :
  .الشعري يبرز مدى موهبته في توظيف النص القرآني 

وبهذا شكل استدعاء النص القرآني عند ابن رشيق رافداً مهمـاً فـي تكـوين                 
  .مما أثرى النص الشعري ، صورته الفنية 

  :خية  توظيف الشخصيات التاري-ب
، كان للشخصيات التاريخية دور في تشكيل الصورة الفنية لدى ابـن رشـيق                

ليست مجرد   " ةفالشخصيات التاريخي ، حيث وظفها فيما يخدم أفكاره وغرضه الشعري        
فإن لها إلى جانب ذلك داللتهـا       ، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي     ، ظواهر كونية عابرة    

....  في صيغ وأشـكال أخـرى   – على امتداد التاريخ –الشمولية الباقية والقابلة للتجدد  
ليكسب هذه التجربة   ، هذه الداللة يستغلها الشاعر في التعبير عن بعض جوانب تجربته           

الـذي  ، وليضفي عليها ذلك البعد التـاريخي الحـضاري         ،  من الكلية والشمولية     نوعاً
   . )٢( "يمنحها لوناً من جالل العراقة 

يستدعي ابن رشيق شخصية الشاعر الجاهلي تأبط شرا وقصته مع الغول فـي             
  :تحذيره لبعض األشخاص قائالً

                                         
 .١٥٠ص : الديوان  )٣(
 .٢٥٦اآلية : سورة البقرة  )١(
، القاهرة ، دار الفكر العربي ، علي عشري زايد :  استدعاء الشخصيات التاريخية في الشعر العربي المعاصر )٢(

 .١٢٠ ص ،١٩٩٧



 

 )٥١٧٣(

  )البسيط  ( 
  ال تَدخُلوا بالرضى ِمنْكم علـى غَـررٍ      

  
  فَتُخِْرجوا اللَّيثَ غَـضباناً ِمـن الِغيـلِ        

  
  اِئركُمــضم يراً ـخَ تَكُن حملتْ   إالَّ  
  

 طَ    َأكُنا  تََأبشَر  ٣(ولـــ الْغ   ناِكح(  
  

يحذر ابن رشيق من يستضعفه ، فإنه كاألسد في غضبته ، فيحذرهم من تلـك               
 به شراً أصبح كتـأبط شـراً الـذي    الغضبة ، فإن كان كالمهم خيراً نجوا ، وإن أرادوا    

صارع الغول ، ومن ثم فقد أراد الشاعر أن يستوحي قيمة أسلوبية من هذا االسـتدعاء                
  .وهي صورة تأبط شراً الرمزية 

فقـد أزعجـه    ، كما يستوحي ابن رشيق قصة النمرود في شكواه من البعوض           
  :ئالً فيرسم تلك الصورة قا، البعوض وال يقوى على دفعه والتخلص منه 

  )الكامل                                                                    ( 
  يا رب ال َأقْوى على دفْـِع اَألذى       

  
ــضعيِف المــوِذي      ــى ال ــتَعنْتُ عل ــك اس   وِب

  
عوضَألفَ ب ثتَ ِإليعا لي بٍةـــم  

  
 بثْــــوةًـتَ واِحــــعـــروِذ  ِإلـــى  د١(النَّم(  

  
ويستحضر ابن رشيق شخصيتين من التـاريخ اإلسـالمي جعفـر البرمكـي             

وربما يرجع هذا االستدعاء ألن ابن رشيق كان دائم التطلع للمـشرق            ، وهارون الرشيد   
، في تشبيهاته ومقارناته ، فلماذا لم يذكر الملك المعز وقد عاش في كنفـه ، وألن ابـن            

 من أهم ملوكها وهو هارون الرشيد ، كـي  رشيق أدرك الدولة العباسية فقد اختار واحداً      
  :يشبه مجلسه بمجلس هارون الرشيد ، فيقول في مجلس أنس 

  )الكامل                                                          (    
  ــر ــِة جعفَ ــي الجاللَ ــَأنِّي ف ــى كَ   حتَّ

  ج

  

ــديمي     ــيد نَ ــارون الرش ــَأن ه   وكَ
  

                                         
 .١٢٠ص : الديوان  )٣(
 .٧١ص : الديوان )١(



– 

  )٥١٧٤(

  

ـ  ــا فرحـ ـــاً ولَوكَأنَّن ــٍســ   ذَّةَ َأنْفُ
  

ــسقى ِبِعلِّ  ــسنيِمــــنُ ــن تَ   )٢( يين ِم
  

فجعل مـن نفـسه وزيـراً    ، صعد ابن رشيق بخياله في وصفه لمجلس األنس      
وينتقل في البيت الثـاني لرسـم       ، كجعفر البرمكي يحتسي الشراب مع هارون الرشيد        
  .صورة لهذا الموقف فيرى أنه يشرب من أنهار الجنة 

ليربط بين ليلته التي باتهـا  ، لك يستحضر ابن رشيق صورة النابغة الذبياني        كذ
  :فيقول ، وبين ليلة النابغة الذبياني 

  )مخلع الرجز                                                       ( 
ــا ــ ب  ر يـ ــه ٍل ـليـ   بتـ

  
  )١( ابغهـمثـــل مبيـــِت لنـــ 

  
ـ     وىـولــم يــساورني ِسـ

  
  )٢( الدغـــهعقــرِب صـــدغ   

  
فعندما أراد أن يصف    ، كان لثقافة ابن رشيق ملمح واضح في البيتين السابقين          

وكان النابغة قد بات ليلة وقد سـاورته أفعـى          ، تذكر ليلة النابغة الذبياني   ، حاله في ليلة  
كذلك ابن رشيق لم يأخذ باله واهتمامه في تلك الليلة سوى عقرب الدغه مالـت               ، سامة  
ضار صورة مبيت النابغة يجعل المتلقي في حالة تـساؤل وبحـث عـن              واستح، نحوه  

  .طبيعة مبيت النابغة وما حدث في هذا المبيت 
  : الطبيعة -جـ 

                                         
 .١٣٦ص :  نفسه )٢(
  : يقصد ابن رشيق قول النابغة الزبياني  )١(

ـ فَِبتُّ كَـَأنّي س      اورتني ضـئيلَةٌ  ــــ
  

        نـاِقع مقِش في َأنياِبها الـسالر ِمن  
  

  .٥٤ص ، ١٩٩٦ . ٣ط. بيروت . ية دار الكتب العلم. عباس عبد الساتر :شرح وتقديم : ديوان النابغة الذبياني 
 .٢٥ص :وقد وردت في غرائب التنبيهات. األبيات لم ترد في الديوان  )٢(



 

 )٥١٧٥(

فالـشعراء يعتبرونهـا    ، كل ما في الكون يتفاعل مع الطبيعة ويتجاوب معهـا           
وظلت الطبيعة منزل وحـي الـشاعر ؛   " ،  فهي مصدر اإللهام واإلبداع، جزءاً منهم 

  .)٣("وتجود قريحته، تنطلق فيها نفسه 
وقد جذبت طبيعة األندلس والمغرب العربي انتبـاه ابـن رشـيق بمناظرهـا              

فقد أحاطته الطبيعة كغيره من الشعراء من كل جانب برياضها          ، الساحرة وجوها البديع    
فـي  لذا فقد رأينا الطبيعة حاضـرة  . فاستلهم تعابيره منها ، ومناظرها المبهجة ، الغناء  

األولى بنا في هذا الوقـت      " وعن وصفها يقول ابن رشيق      ، أغراضه الشعرية المختلفة    
لهما كالكؤوس والقناني واألبـاريق،   صفات الخمر والقيان وما شاكلهما، وما كان مناسباً

 فإن ارتفعت   ... ثم صفات الرياض والبرك والقصور      ...وتفاح التحيات، وباقات الزهر   
والرمـاح،    وما يتصل بها مـن ذكـر الخيـل، والـسيوف،    البضاعة فصفات الجيوش

والمنحرفـات،   والدروع، والقسي، والنبل، إلى نحو ذلك من ذكـر الطبـول، والبنـود،   
  .)١( "والمنجنيقات

ومن روائع الصور التي استخدم فيها ابن رشـيق الطبيعـة تـشبيهه لـشقائق               
  :بشفة الصبي فيقول ، النعمان

  )الوافر                                      (                            
ــاٍد ــراء ب مــقيقَةً ح ــتُ شَ َأير  

  
ــ  ــى َأطْ ـــعل ــسـراِفها لَطْ   واِدـخُ ال

  
       ِن مـا تَـراهِبها كََأحـس لُوحي  

  
  )٢( على شَـفَِة الـصِبي ِمـن الِمـدادِ         

  
شـقيقة  فقد اتخـذ مـن      ، تظهر قدرة الشاعر على تشخيص المظاهر الطبيعية        

ففي هذه الصورة شـبه فيهـا   ، النعمان ولونها صورة تعبيرية لنقل مشاعره تجاه الغالم      
شقائق النعمان المحفوفة بالسواد بشفة الغالم الحمراء الملطخة بالمداد األسود حين يضع            

                                         
: انظر في األدب األندلسي     / .٢٥ص  ، ١٩٤٥، مطبعة مصر   ، سيد نوفل   : شعر الطبيعة في األدب العربي       )٣(

 . ١٢٥ص 
 ).٢٩٦-٢٩٥/ ٢ (  : العمدة)١(
 .٦٦ص :  الديوان )٢(



– 

  )٥١٧٦(

من هنا تخرج الـصورة     " ،ويكمن جمال الصورة في امتزاج الصورة باللون        ، القلم فيه   
  .)٣(" واضحة يدركها الناس مباشرة ودون عناءالشعرية بداللة

ومن مظاهر التصوير األخرى البن رشيق في وصف الطبيعة قوله في وصف            
  :السحاب 

                                                                      

                                         
 .١١٤ص . ١٩٨٤ ، ٤ط ، مكتبة غريب . عز الدين اسماعيل :ير النفسي لألدب  التفس)٣(



 

 )٥١٧٧(

  )الطويل ( 
  ْل ِللْمه قْلَةُ ـــخَليلَيِن مـِ عاش ز   ٍقــ

  
 النَّــار ريَأمــد ــي ال تَ هــشاِئها و فــي َأح   

  
  سحاب حكَـتْ ثَكْلـى ُأِصـيبت ِبواِحـدٍ        

  
   نَح تْ لَهياِض على قَ   ــفَعاجالر ـــوِرـب  

  
ـ رقُ دمعاً في خُ   ـتَرقْ   دوٍد تَوشَّـحتْ  ــ
  

ـ رزاً مِ ـها بالْبرِق طِ  ـمطاِرفُ  ـ  ــ التِّب ِرـن  
  

  ِبـال يـدٍ    ج  ـٍم ونَس ــي ِبال رقْ  ـفَوشْ
  

 مدـويِبال ع ِضـــعِبال ثَغِرــٍن و ك١(ح(  
  

 – البـرق  – الـسحاب  –المـزن  : استخدم ابن رشيق عناصر الطبيعة مثـل        
فجعل للمـزن   ، وغيرها من العناصر الطبيعية في رسم لوحة فنية بديعة          .... الرياض  

بة ثكلى كأنهـا فقـدت      والسحا، عين تدمع على معشوقها وأحشاؤها تكوى بنار الفراق         
وتبرز براعة الشاعر في هذا التصوير الذي جعل من السحابة امرأة تسكب            ، حبيب لها   

ويجمع كل تلك الـصور فـي       ، الدمع المعاً كأنها قطرات من الفضة أو الذهب الالمعة          
، ودمع يسيل بـال عـين       ، ونسج بال نساج    ، البيت األخير فهذا المشهد نقش بال رسام        

تلك الصور االستعارية التي صورها الشاعر تكشف عـن موهبـة           ،  غر  وضحك بال ث  
  . شعرية لدى الشاعر 

  :ويقول من الغزل ويشبه أربعاً بأربع 
  )المتقارب                                                      (   

  ِبفَرٍع ووجٍه وقَـد وِردفِ    
  

  )٢(كَلَيٍل وبدٍر وغُصٍن وِحقْـفِ     
  

وهي صورة منزوعة مـن مـشهد طبيعـي         ، يرسم ابن رشيق صورة تمثيلية      
تبرز الدالالت الكامنة في نفـسية  ، يتكون من عناصر الجسم وعناصر الطبيعة الصامتة    

والقد كالغصن فـي    ، والوجه كالبدر في نوره     ، الشاعر فجعل الشعر أسود كسواد الليل       
 تدل على ثقافـة ابـن رشـيق ؛ فقـد            وهي صورة ، والردف ككثبان الرمل    ، الرشاقة  

                                         
 .٧٨ص : الديوان  )١(
 .١٠٠ص : نفسه  )٢(



– 

  )٥١٧٨(

، استخدم عناصر تشبيهية معروفة لدى الشعراء فالليل يستدل به على األشياء الـسوداء              
  .والبدر يستدل به عن األشياء البيضاء 

وعن تناول ابن رشيق للطبيعة الحية يتناول طائر الحجل فقد أفرد لـه قـصيدة      
بهه بالمرأة في صورة جمالية رائعة قائال       وقد عنى بصفاته المادية المنظورة وش     ، كاملة  

ً:  
  )مجزوء الكامل                                                        ( 

ــ ـــا َأغْـم ــ ربتْـ ــ يـ ف هاـ ِزي  
  

   جْلـــــــالْح يب ــــــــِإالَّ يعاق 
  

ـَّالت قَلَةَ ـــــجاِءتْـــك مثْ   راــــ
  

ــِب ِبالْح  ـُِئــ ــ ــل ِليـــ     وِبالْحلَــ
  

ــ ــ فرـصـ ـــك فوِن ـُ الْجـ   ماـَأنَّـ
  

ـــباتَ  ــــ ـــتَكْ بٍر ـتْ ِبِتـ    ِحْلـتَـ
  

ــ ــد الُهاـوتَخَــ ـــ وكِّ  قَــ   تْـلَــ
  

ــصوت ال  ــالقوت والــ ــْلزبــ    جــ
  

  اـالزجـــ قَــــــش وقَةٌقمـــشْ
  

  قَْلـتَأمــــَل َأو عــــ ن ـَِج ِلمــــ 
  

  الــــروُؤ  مــــذاِبحها  لَتْـوصــــ
  

ــ  ــا مرٍة ـس ِبحـ ـــشُ  فيهـ    عْلــ
  

 ــر ــنِْس والتَّـ ــِتالفُ الِْجـ ــوال اخْـ   لَـ
  

ــ  ــِب جـ ـــكيـ ــي المـ   ثَْلـَاءتْ فـ
  

  يــــــاِنين الَّتـ الثَّمـــ ىـَحــــكَِل
  

   )١(لـَخُــِضبت وِمنهــا مــا نَــص    
  

ومن المالحظ هنا أن الشاعر قد وظف بخياله عناصر الطبيعة المحيطة به فـي    
، نـة بـالحلي واألثـواب     فجعلهـا متزي  ، تكوين صورة بديعة في وصفه لطائر الحجل        

وتراها وقد حملت بـالقوت وشـبعت وانطلـق         ، وصفار الجفون كأنها تكحلت بالذهب      
ومـا  ، كأنها مشقوقة كشق الزجاج لمن تأملها أو تفكر في بديع خلقها            ، صوتها الزجل   

                                         
 .١١٢ ،١١١ص  : الديوان )١(



 

 )٥١٧٩(

ولـوال اختالفهـا فـي الجـنس        ، بين رؤوسها وأعناقها حمرة كأنها اللهب المـشتعل         
فثبت اللون  ، لكانت كلحى رجال في الثمانين ملونة بالخضاب        ، ان  والتراكيب عن اإلنس  

ومن ثم فقد اهـتم ابـن رشـيق برسـم     ، على بعض أجزائها وزال عن البعض األخر       
  .صورة دقيقة لهذا الطائر مستخدماً الصور البيانية ليزيد شعره تزييناً أمام المتلقي

لـصورة عنـد ابـن    ومن هنا فقد كانت هذه إطاللة موجزة لمصادر تـشكيل ا         
ومخزونه الثقافي وعناصر الطبيعة المحيطة به      ، والتي تمثلت في خياله الخصب    ، رشيق

وهو ما سيتجلى لنا من خالل عرض موضوعات الصورة وأنماطها المختلفة عند ابن             ، 
 .والتي سأتناولها حسب األكثر استخدماً في شعره ثم الذي يليه ، رشيق



– 

  )٥١٨٠(

  



 

 )٥١٨١(

  
  
  
  
  
  

إذا كان مقصود الشريعة إقامة العدل بين العباد ، وقيام الناس بالقسط فأى 
  ،الطرق استخدم بها العدل والقسط فهي من الدين 

هل يمكن أن نعتبر الفكر اإلسالمي فكرا اجتهاديا ؟ وهل  تردد مصطلح 
اجتهاديا ، االجتهاد ضمن أدبيات النهضة العربية ما من شأنه أن يجعل خطابها خطابا 

أو أنه خطاب ينطوي على رؤية ما لالجتهاد الديني ، وطريقة فى ممارسته ، وهل أن 
خطاب اإلصالحية العربي من حيث هو دعوة إلى اإلجتهاد وإلى إعمال الرأى وإعادة 
فتح االجتهاد واستئناف فعل االجتهاد فى الدين نابع فى حد ذاته من روح اجتهادية 

هاد إيمانًا أملته أطر ثقافية وظروف اجتماعية وسياسية داخلية وإيمان بضرورة االجت
وخارجية ، وهل أن دعوة اإلصالحية العربية إلى التجديد وتعميم التعليم وإرساء الحكم 
العادل والنهضة الشاملة نابعة من ممارسة لالجتهاد الديني على نطاق واسع يتجاوز 

سيكية إلى العمل بالمقاصد والفهم حدود التشريع واستخدام مصادر التشريع الكال
المقاصدي ، وهل يعني هذا أن الفكر اإلصالحي العربي فى جانب منه قد ساهم فى فتح 

 زمانا ، وما هي حدود –باب االجتهاد بعد أن ساد القول  بأن باب االجتهاد قد أغلق 
  مقاصدي ؟هذا االجتهاد ، وكيف يلتقي فى هذا اإلطار التفكير اإلصطالحي باالجتهاد ال

وإذا سلمنا بان الفكر العربي اإلصالحي مارس االجتهاد أو تمثل فهما ما 
لالجتهاد ما هي انعكاسات ذلك على المنظومة الفكرية الدينية فى اإلسالم ؟ وإلى أى 
حد ساهم هذا الخطاب اإلصالحي االجتهادي فى تطوير فهم الدين ؟ وفى التوافق 

 واالجتماعية والسياسية ومن ثم يجوز لنا أن نتساءل لإلجابة عن أسئلة الراهن الفكرية
فى مستوى ثان عن الدور الذي لعبه الفكر اإلصالحي العربي من جهة كونة قراءة 

 قراءة ساهمت فى تسييج هذا –القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين : للمتن الديني 
بين اتجاهات بعض الرؤي المتن تحويله إلى مجال ال مفكر فيه ، أى هل من عالقة ما 

 
 

  إشراف
  محمد علي صالحين/  الدكتور

  



– 

  )٥١٨٢(

اإلصالحية ؟وما ظهر بعد  ذلك من قراءات للنص الديني ؟ لعلنا نجد جانبا من ذلك 
بقيادة محمد رشيد رضا ، حيث انزاحت " لجماعة المنار " واضحا فى الخط الفكري 

أدبيات هذه الجماعة عما نادي به الشيخ محمد عبده ، ومن قبله الشيخ جمال الدين 
، من جرأة فى التفكير ،وعمق فى الفهم ، وإيمان بدور العقل فى تفسير األفغاني 

  .النصوص الدينية واالجتهاد فيها  
ولعل هذه الفرضية تدفعنا حتماإلى التساؤل عن دور االجتهاد الديني اليوم ، أو 
طبيعة االجتهاد الديني ، وما يمكن أن ينشغل به العقل المجتهد اليوم فى الدين ، وفى 

كر الديني ؟ لكل الخوض فى ذلك يستوجب منا أن نمر باألطوار التالية التى ستمثل الف
  .مجموع العناصر الفرعية

وأول هذه العناصر الخوض فى معنى االجتهاد وداللته وعالقته بالنص الديني 
وثانيها بيان داللة مفهوم المجتهد وشروطه ، وثالثهما النظر فى عالقة الفكر اإلصالحي 

االجتهاد الديني بحسب ما تمت اإلشارة اليه اعاله متخذين من خير الدين العربي ب
التونسي ،ومحمد عبده ، مثالين لهذه المقاربة مع التطرق إلى رؤية للشيخ رفاعة 
الطهطاوي الذي مثل خطابه أساسا نظريا للفكر اإلصالحي العربي ، ومن خالل ذلك 

د لدى اإلصالحية  اإلسالمية العربية ، نخلص إلى النظر فى انعكاسات مفهوم االجتها
إن ذلك يمثل محاولة لإلسهام فى بناء تصور لمهمة المجتهد أو : وعليه يمكن القول

المفكر المجتهد فى الدين اليوم فى ضوء التحوالت المتسارعة ، وتعدد أنسان المعرفة 
  .وتقدم أنماط الحياه وتعقدها 
  :المجتهد وشروط االجتهاد 
االجتهاد بحسب شروطه فى اإلسالم يسمى الكجتهد ،والمجتهد إن من يمارس 

للتداخل شروط ممارسة لالجتهاد بالشروط التى تجعل منه مجتهدا أصلًا ويبدو أن أول 
هذه الشروط أن يكون فقيها أى عالما باألحكام الشرعية وطرق االستدالل عليها 

ركن الزم واالجتهاد الديني يتعلق واستخراجها من أدلتها اإلجمالية أو التفصيلية اذ الفقه 
بالتشريع لالحكام واستنباط حلول شرعية وفقهية لمسائل وقضايا مستجدة فى حياه 
الناس ومعاشهم ، وفى ممارستهم لطقوسهم وشعائرهم أو ما به يصح إيمانهم وتثبت 



 

 )٥١٨٣(

ذي استفرغ وسعة التحصيل حكم عبادتهم ومن هنا عرف المجتهد بأنه الفقيه ال
  )١(.شرعي

وتجدر االشارة إلى أنه هناك من رفع مكانة المجتهد إلى منزلة وراث علم 
النبوة فهو قائم فى األمة مقام النبي صلى اهللا عليه وسلم بوصفه وارثًا لعلم النبوة ومبلغا 

   )٢(إياه إلى الناس ، فهو إن لم يكن نبيا لكن فى طبعه ومزاجه أقرب إلى مزاج النبوة 
إن العلماء ورثة األنبياء ، وإن األنبياء لم يورثوا (( لحديث القائل وهذا ما يحيل عليه ا

  )٣()) دينارا وال درهما، وانما  ورثوا العلم
ولعله من هذا المنطلق آمن مفكرو عصر النهضة واإلصالح من علماء الدين 
وفقهاء الشريعة بضرورة إحياء الدين العقيدة وبث التجديد فى الفكر الديني والتشريع 
وجعله موكبا لقضايا العصر مستوعبا للمستجدات الحادثة فى مجاالت العوم 
والتكنولوجيا والتنظيمات الحديثة فى السياسية واإلجتماع ، ومن هنا ترددت تلك الفكرة 

  .التى تعبر أن العلماء المصلحين والمجتهدين يجددون لألمة دينها 
مسلما فال يقبل االجتهاد ممن  فأولها أن يكون المجتهد شروط االجتهادأما عن 

لم يصدق بصحة الرسالة المحمدية ،وأصل مصدرها ذلك أن أساس االجتهاد فى 
اإلسالم اإليمان بالوحي وبصدق الوحي إليه ، وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ومن 

  لم يؤمن بالوحي وصاحبه ، فكيف يجتهد مستندا إلى اساس هو غير مسلم به ؟
يكون المجتهد مكلفًا أى بالغا عاقلًا ، فال اجتهاد لصبي ، وال لمجنون ، كذلك البد وان 

النهما غير مكلفين فى حق نفسيهما ، فكيف بكلفان فى استنباط األحكام أو تبليغها 
  لغيرها ؟

 تلك الصفات النظرية التى البد للمجتهد أن يتصف بها – كذلك –ومن شروط المجتهد 
قاد ، والفكر المستقيم بال عوج ، والقدرة النادرة على والبصر الن الذهن الصافي ،: 

تبين سبيل القصد ، بين اإلفراط والتفريط ، ومراعاه االعتدال بينهما والقوة على التفكير 

                                         
 ةد فى االسالم لنادي نقال عن االجتها١٣٧ ص ٤الشيخ محمد أمين ، شرح التحري الكمال بن همام ، ج ) (١

 ٤٤  مؤسسة الرسالة ، صــ ١٩٨١/ هـ ١٤٠١ ، بيروت ١شريف العمري ، ط 
 ٣٧محمد بن ابراهيم ، االجتهاد وقضايا العصر ، ص )(٢
 ١فتح الباري ج(( رواه الترمذي وأحمد وصحه ابن حبان والحاكم وغيرهما وأخرجه البخاري بصيغة مقاربة ) (٣

  ))١٦٩، ص 



– 

  )٥١٨٤(

المجرد من تأثير األوضاع الراهنة أو العصبيات القديمة الراسخة على طول ، 
األهلية الموهوبة للقيادة والشجاعة والجرأة على مزاحمة سير الزمان المنحرف ، و

  ....والزعامة الفكرية والكفاءة الفذة لالجتهاد 
وبشترط كذلك العلماء فى المجتهد علمه بالكتاب ،ونعني القرآن باعتباره المصدر األول 
للتشريع من جهة أسباب نزوله ومحكمه ومتشابهه ومجملة ومفصلة ومطلقة ومقيدة 

ة واللسان أو ما يصطلح عليه حديثًا بمناهج وناسخة ومنسوخة والقرءات وعلوم اللغ
القراءة ،وذلك حتى يتبين مراد اهللا من خطابه ،ويدرك تعدد وجوه الفهم وطرائق 
االستنباط ،ويشترط كذلك معرفته بالسنة النبوية متمثلة في أقوال الرسول محمد صلى 

لشريعة ولهذا سند فى اهللا عليه وسلم أو فى أفعاله أو كذلك ما أقره وارتاه موافقًا لروح ا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اهللا إن (( القران وهو قوله تعإلى 

  .، وهذا يفترض منه العلم بالفقه وقواعد االستنباط )١ ())اهللا شديد العقاب 
وتضاف إلى هذا كله ضرورة أن يكون عالما بأحوال عصره ، وقضايا أمته 

ت اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية التى أدت  إلى بروز بعض وأسباب التحوال
الظواهر ، أو حلول بعض القضايا وينجم عن هذا بدوره أن يكون المجتهد مطلعا على 
علوم عصره وأمهات مسائل العلم والمعرفة وجديد الكشوفات سواء منها ما يتعلق 

 الغجتماع واالنثروبولوجيا وعلم بالعلوم الطبيعية أو العلوم اإلنسانية كالتاريخ وعلم
النفس ،وذلك إلمكان أن تكون هناك صالت وعالقات تاثير يتأثر بين ما يقول به من 
أحكام أو الوقائع والمستجدات الحادثة وكشوفات هذه العلوم أودورها فى بناء الحكم 

  .الشرعي على الناحية السليمة 
  -:فى معنى االجتهاد ، ودالالته 

بادئ ذي بدء إلى اشكالية تحديد مفهوم االجتهاد وتحول دالالته تجدر االشارة 
عبر العصور بتحول الظروف واألطر اإلجتماعية ، وتقدم حركة العلوم والمعارف التى 
تؤثر بدورها على النظر إلى النص ،واستنباط أحكامه ومعاينة ، ومن ثم فنحن نجد 

اللته يختزل معه االجتهاد ليصبح يعني تحولًا فى مفهوم االجتهاد الديني أو اتساعا فى د
ال يكون )) وفى هذا (( استفراغ الوسع من الفقيه فى استخراج حكم شرعي ظني 

المجتهد قد اجتهد اال اذا كان قد بذل غاية جهده فى المحاولة حت أحس من نفسه العجز 
                                         

 .٧: ر سورة الحش)١(



 

 )٥١٨٥(

   وقد يوسع فى داللة مصطلح اإلجتهاد إلى حد يعني معه ضرورة )١(عن المزيد 
  .تجديد الفكر الديني 

ولهذه الدالالت اللغوية صلة بالمعنى اإلصطالحي الن الفقيه المجتهد ، يبذل وسعه 
وطاقته فى طلب استنباط الحكم من األدلة ، أو من قواعد الشريعة الكلية العامة وهو 
يبلغ فى ذلك لدرجة المشقة واالجتهاد وهو يبلغ الغاية فى الطلب ، ال يالو ، كما ورد 

  )٢(أى ال أقصر )) أجتهد رأيي ، ال ألو (( ى عبارة معاذ ف
هو عبارة عن (( فقد عرفه الغزالي بقوله : وأما معنى االجتهاد فى اصطالح الفقهاء 

بحيث يحس من نفسه .... واستفراغ فى طلب العم باحكام الشريعة ..... بذل المجهود 
  )٣()) بالعجز عن مزيد طلب 
هو بذل الفقيه الوسع فى نيل حكم شرعي ، وعملي بطريق  (( :وعرفه الشوكاني قائلًا 

مسائل : وهو سبيل الفروع ، ولهذا تسمى هذه المسائل :: (( قال .... االستنباط 
  )٤()) االجتهاد والناظر فيها مجتهدا ، وليس هكذا حاال األصول 

  )٥()) هو استفراغ الجهد فى درك األحكام الشرعية (( وعرفه البيضاوي بقوله 
ولكن اختلفت العبارات فى تعريف االجتهاد وتنوعت ، فإنها فى جملتها ال تخرج من 

  .مقولها عما جاء فى هذه التعاريف 
وقد تنبه بعض الدارسين المعاصرين إلى ضرورة تخصيص معنى االجتهاد بهذا 

فمن لم يبذل وسعه ، وطوقه ، حتى يحس من نفسه بالعجز ، عن مزيد (( المعنى بقوله 
 اجتهد ، ومن أجتهد من أمر لغوي ، أو حسي ، او – فقيها –الطلب ، ال يقال فيه ، 

عقلي ، ال يعتبر مجتهدا ، اصطالحا ، على نقل الشوكاني ، ومن أخذ األحكام من 

                                         
 ١٧٥ ، ص ١الكتابات ألبي البقاء الكفري القسم الثاني ج )(١
 ٢٣ ، ص ١٩٨٢محمد سعاد جالل ، االجتهاد فى الشريعة اإلسالمية ، دار ثابت للنشر والتوزيع القاهرة ، ) (٢
وأحمد بن محمد بن علي )  هــ ١٣١٦سنة (  ط ، بوالق ثالثو ٥٣ ص ١أحمد الفيومي المصباح المنير ج ) (٣

فى غريب الشرح )) المصباح ((  هــــ ، فقيه شافعي ، ألف كتابه هذا ٧٧٠المقري الفيومي المتوفي سنة 
 .الكبير للرافعي ، فهو من المعاجم المختصة بلغة الفقهاء 

  ط ، دار لسان العرب ، بيروت ٥٢١لسان العرب المجلد األول ، ص )(٤
  م ١٩٦٦هـــ ، ١٣٨٦صادر ، بيروت  ط ، دار ال– ٣٣٠-٣٢٦ ص ٢تاج العروس مجلد ) (٥



– 

  )٥١٨٦(

ظواهر النصوص ، أو حفظها أو تلقاها من المفتي ، أو كشف عنها فى كتب العلم ، ال 
  )١(ان يصدق عليه االجتهاد اللغوي يقال له مجتهد اصطالحا ، وغن ك

بذل )) : (( ويبدو أنه فى السياق ذاته يندرج تعريف الكمال بن الهمام ان االجتهاد (( 
  )٢(من الفقيه فى تحصيل حكم شرعي ، عقليا كان أو نقليا ، قطعيا كان أو ظنيا 

اط حكم المرعي وطبقًا لهذا فإنم القياس جزء من االجتهاد ، ويؤدي كلمنهما إلى استنب
فيه بذل وجهد اذ الذي يقيس سكوتًا عنه على منصوص على حكمه لعله جامعة بينهما ، 
ويعطي حكم المنصوص للمسكوت عنه ، يمارس نوعا وجزءا من االجتهاد وقد سئل 

 هــ عن االجتهاد والقياس أهما اسمان لمعنى واحد أم مختلفان ٢٠٤الشافعي ت 
  )٣ (.واحد فأجاب انهما اسمان لمعنى 

وتتحدد مجاالت االجتهاد فى ما ال نص فيه من خالل ما تركه الشارع للنظر قصدا أو 
  )٤(فى ما تعلق بالنصوص الظنية ومشتبه االيات ، والنصوص الظنية 

سواء ما كان ظني الثبوت كنصوص الحيدث أوظني الداللة كآي القرآن المشتبه منها أو 
ا يعني أن اإلجتهاد يرتبط بالتأويل فالمجتهدون المجمل أو المحتمل للتأويل ، وهذ

ون كالقياس ، أو المصلحة يؤولون ليدركوا مقصد الشارع ، فاآليات التى يتبعها المجتهد
  .ر ذلك كلها ترتبط بآليات التأويل، أو االستحسان ،أو استصحاب الحال ،أو غيالمرسلة

 المسلمين ، يحث وقد اعتبر الفقهاء أن حكم اإلجتهاد فرض كفاية على عموم
إذا قام به بعضهم ممكن كان مؤهلًا له ،سقط التكليف عن البقية الباقية من الناس ، إذ 
ليس كل الناس مؤهلين له ، ولو تفرغوا جميعا لتحصيل وسائل االجتهاد ، لتوقف سير 

وتعطلت مصالح الناس ، الإضافة إلى أن ذلك ليس فى طوق جميعهم من حيث  الحياه ،
  .واالستعداد الفطري المواهب 

                                         
  هـــ١٢٠٥محمد مرتضى الزبيدي المتوفي سنة : بشرح ) (١
 -١ ، والدرامي وابن حنبل ج٣٨ وابن ماجه فى المناسك ، – ١١ –حديث معاذ أخرجه أبو داود فى األقضية )(٢

  .٢٣٠-٥ ، ج ٢٧
 . م ١٩٣٧  هــ ،١٣٥٦ -مصر أولي  .  ط ١٠١ ص ٢الغزالي ، المستصفي ج )  (٣
 هــ ،    ١٣٥٦ – أولي   –مصر  .  ط   ٢٥٠الشوكاني ، ارشاد الفحول الى تحقيق الحق فى علم األصول ص            )(٤

  م١٩٣٧



 

 )٥١٨٧(

طائفة المجتهدين الذين يدرسون ويستنبطون ، ويعطون : ولذلك وجد من االمة طائفتان 
لكل نازلة حكمها ،ويفتون الناس بما وصل اليه اجتهادهم ، وطائفة المكلفين المستفتين 

فلوال نفر من كل فرقة منهم (( الذين يسألون المجتهدين ويقلدونهم ، قال اهللا تعإلى 
  )١ ())طائفة ليتفقهموا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

  :االجتهاد فى الخطاب اإلصالحي النهضوي 
لقد تكثفت الدعوات المنادية بتجديد الفكر الديني وتجاوز الوضع اإلشكالي لعالقة المسلم 

ج المعاصر بدينه وبتراثه الديني ،وقد ظهر ذلك منذ فجر الفكر اإلصالحي حيث تدم
بعض المقاربات مؤلفات مفكري اإلصالح وأعالم النهضة العربية ضمن باب االجتهاد 
فى الدين ، السيما فى ما تعلق بإيجاد مواقف وحلول للقضايا عرفها الواقع االجتماعي 

: والسياسي من خالل مباحث فقه واالجتهاد فى فقه النص الديني ، ومن هذه القضايا 
  )٢(مل بالتنظيمات والهياكل النيابية والحريات وحقوق المرأة العدالة والديمقراطية والع

وقد جاءت أغلب اجتهادات المصلحين ومفكري النهضة من نوع اإلجتهاد المطلق أو 
اإلجتهاد المقاصدي حيث يتم التفكير فى ايجاد حلول للوقائع والمسائل دون إتباع طريق 

ن الحكم الشرعي من خالل مصادر المتقدمين من الفقهاء ،أى عبر التدرج فى البحث ع
التشريع واألدلة بحسب تراتيبها فاالجتهاد المقاصدي هو الذي يبحث عن األحكام 
والمواقف طبقا لروح الشرع ومقاصده العامة التى ترجع إلى كليات خمس كما هو 

حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ المال ، حفظ الدين ، حفظ العرض ،ومن ثم : معلوم 
  )٣( انسجم وتوافق مه هذه المبادئ فهو من الدين بالضرورة فكل تشريع

ولعل المنحنى االجتهادي فى الفكر اإلصالحي النهضوي تأكد مع الطهطاوي سواء فى 
أو تخليص اإلبريز فى تلخيص    " )٤(المرشد األمين إلى تعليم البنات والبنين " كتابه 

الت التصنيع والعلوم والفنون  حيث دعا إلى االقتباس عن أوربا فى مجا)٥(باريس 

                                         
 .١٢٢:  التوبة)١(

 ٢١محمد بن إبراهيم اإلجتهاد الديني وقضايا العصر ، دار تركي للنشر ،ص )(٢
قال عن االجتهاد فى اإلسالم لناديه  هــ ن٨٦١المتوفي سنة  ) ٥٢٣ص ( للكمال بن الهمام ، التحرير ) (٣

  م ،  ط، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨١ هـ ١٤٠١ طبعة أولى ٢٤شريف العمري ص 
 ٢٢ص ) المرجع السابق ( محمد بن إبراهيم ) (٤
 ٨ ص ١٩٧٢ / ١٣٩٢.  ، دار القلم الكويت ٣مصادر التشريع اإلسالمي فى ما ال نص فيه ، ط ) (٥



– 

  )٥١٨٨(

معتبرا ذلك من الضرورات التى تقرها شريعة اإلسالم وتستوجبها بل هي منجوهر 
   أو )١(مقاصدها المشار اليها اعاله وما كانت مؤلفات محمد عبده رسالة التوحيد 

  )٣(   وكذلك االسالم والنصرانية بين العلم والمدنية )٢(االسالم والرد على منتقديه 
 اعترف بالعقل ودوره فى بناء المعرفة وفى فهم الدين – االسالم –ومثلما أن هذا الدين 

وتأويل آى القران وقد كان الموضوع رده على فرح انطون وأقالم مجلة الجامعة ، بل 
إن الشيخ محمد عبده اجتهد فى مسائل كثيرة مثل ضرورة تجاوز الفهم االحادي للقرآن 

ات والفرق الكالمية المتقدمة والمتأخرة أو إعمال العقل فى إلى األخذ من كل القراء
مراجعة تفسير من تقدم أو كذلك إباحة فن التصوير ، ووضع حد لتلك العقول فى 
مراجعة تفاسير من تقدم ، ووضع حد لتلك األقوال التى تقول بأن االسالم منع التصوير 

  .وحرم فنون الرسم 
ين ودعا إلى االجتهاد من قبل العالم والمقلد على وقد رخص محمد عبده التقليد فى الد

السواء ،أى أنه رأى ضرورة النظر معتبرا ذلك شرطًا لصحة العقيدة ، ولصحة العبادة 
  )٤(، وهو لئن أراد مقاومة الجمود الكائن فى فهم العقيدة وتفسير الشريعة 

ظريا يخرج بموجبه فقد كان يهدف من وراء ذلك أن يجعل من االجتهاد أساسا فكريا ون
والحضارة والمدنية الحديثة ، وفي هذا  المسلمون من حال التخلف إلى طور التقدم 

أنه البد من اجتهاد يعتمد علىالدين والعقل معا حتى متى ال : (( يري محمد  عبده
نستطيع أن نواجه المسائل الجديدة ونقتبس منها ما يفيدنا ، ألن المسلمين ال يستطيعون 

سالح فى الدنيا أن يعيشوا فى عزلة ، والبد أن يتسلحوا بما تسلح به غيرهم ، وأكبر 
هو العلم وأكبر عمدة فى األخالق هو الدين ، ومن حسن حظهم أن دينهم يشرح صدره 

                                         
  ٢٣ ص ،. ن . إبراهيم م) (١
                     ط ، مصورة ، عن طبعة دار الكتب بالقاهرة ٢٩٤ – ٢٩٣ ، ص ٨انظر الجامع الحكام القرآن ج) (٢
 ) م ١٩٦٧ هــ ١٣٨٧( 
انظر مثال محمد عابد الجابري ، الخطاب العربي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة والمعاصر ، الدار ) (٣

هذه المراجع تقرأ مواقف المفكرين العرب المصلحين على أنها شكل من .  ..١٩٩٢التونسية للنشر والتوزيع 
 اشكال االجتهاد فى الدين 

 ١٩٤٧ ٢انظر الشيخ الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشرعية االسالمية ومكارمها ، الرباط مطبعة الرسالة ، ط )(٤



 

 )٥١٨٩(

للعلم وأكبر عمدة فى االخالق هو الدين ، ومن حسن حظهم أن دينهم يشرح صدره 
  )١(للعلم ويحض عليه وبدعو اليه ولالخالق الفاضلة التى تدعو اليها المدنية الحاضرة 

المنحنى الفكري االجتهادي فى المشروع االصالحي لمحمد عبده  إن أبرز ما يميز 
بين نوع من العقائد يتصل بدائرة اإليمان ، (( ومدرسته هو إقامته ذاك الفصل الدقيق 

ونوع يتصل بدائرة االستدالل ، أى أنه يفصل بين الدين والفكر الديني عبر حصر 
  .كرة الخطيرة المسائل المتعلقة بهذا ، ويستدل عبده على هذه الف

باستداللين وأولهما أن عقائد الجيل األول لم تردنا مفصلة وثانيا أن ال فرق بين استدالل 
واخر من حيث امكانية تطرق الخطأ ، فال يمكن لفرقة أن تجيز التأويل فى مسألة 
وتمنعه فى أخرى والنتيجة أن النجاه واإليمان يرتبطان بجد أدني من المسائل قد اتفقت 

أما ما (( ا كل الفرق بل كل األديان ، وال يستثني من ذلك اال الوثنية ، والتعصب عليه
سوى ذلك فهو مسائل االستدالل التى يجوز حولها االختالف ان هذا الفصل الجديد بين 
الدين والفكر الديني ، وان ظل هذا الفكر معرفة تدور حلو المقدس ، كما انه فيه 

  )٢( لمزيد من الحرية للنظر العقلي تضييق لدائرة اإليمان وإطالق
س على صعيد آخر امتاز منهج محمد عبده فى االجتهاد واإلصالح بِح

اجتماعي ،وبالنظر فى قضايا التشريع من منظور تحوالت المجتمع وضرورات الحياه 
فهو مثال اعترض على تعدد الزوجات فرغم أن المذاهب الفقهية أجازت جميعها التعدد 

يمنع عبده من التنبيه إلى أن ذلك صارت مضاعفاته ومشاكله أكبر من أن ، فإن هذا لم 
تقاوم وأصدر فتوى بذلك ، بل وأشار إلى ما يقع بين األوالد من عداوة فتاول بذلك 

  . استدالال اجتماعيا
لقد حاول محمد عبده أن يؤسس للمثل االجتماعية واألخالقية المنشودة والتى تكون 

دن المجتمع وتقدم أفراده، وكأنه يسعي إلى ذلك عبر االستناد إلى الدعامة األساسية لتم
التفسير الحرفي لنصوص الدين الذي يجعل تعدد الزوجات قرارا فرديا بيد الرجل ، 

  )).فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة : (( وهو مراد بقوله تعإلى 
أثرا إلى هكذا اذ يتبين لنا أن المشروع الفكري اإلصالحي لمحمد عبده كان مت

حد كبير بواقعه ومحكوما بقضايا هذا الواقع وضرورات اإلصالح اإلجتماعي 
                                         

 ١٩٧٣ محمد عمارة ، بيروت  أجزاء ، حققها٥نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة االعمال الكاملة للطهاوي )(١
 ١٩٩١. صدر هذا الكتاب فى طبعات كثيرة نذكر منها ط ، الدار العربية للكتاب ، تونس ليبيا ،)(٢



– 

  )٥١٩٠(

والسياسي ، فكان عمله يتوزع بين مهمة عالم الدين والفقيه والمجتهد وواجب المفكر 
األخالقي والمصلح اإلجتماعي ، وهو دور لم يكن مطروحا على المجتهد الديني فى 

حسب إصدار الفتاوي وصياغة األحكام بحسب ما العصر الوسيط حيث كان عليه ف
  ينزل على الناس من النوازل ومن هنا جاء ما يسمى بــ فقه النوازل 

ولعنا نجد المنحنى ذاته فى مشروع المفكر اإلصالحي خير الدين التونسي 
وهو مؤلف ))  أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك (( الذي اشتمل عليه كتابه 

ه حول ضرورة تحديث المؤسسة السياسية وأجهزة الحكم وإقامتها على تتمحور مباحث
العدل مع األخذ بالتنظيمات الحديثة ، وهو يعمق تطلعات النخبة اإلصالحية حينما يؤكد 
باستمرار أن االقتباس الذي يدعو اليه ال يناقض أصلًا من أصول الشريعة وال يتعارض 

األثر يجد أن المرجعية المعرفية التى حددت مع مبادئها وكلياتها ، والناظر فى هذا 
مواقف مؤلفه ونحتت أبعاده تتميز ببعدين أساسين أولهما توسيع دائرة االجتهاد فى 
قراءة النص التأسيسي اعتمادا على مفهوم المصلحة والمقصد ، وثانيهما اعتبار الواقع 

  )١( الكبرى التاريخي المنتج الوحيد لنمط القراءة فى إطار نواميس المنظومة
لقد استلهم خير الدين روح المنهج ، والمقصد الشرعي ، وقد انتبه إلى ذلك بيرم 
الخامس لما عد أقوم المسالك  فهما أصيلًا ألصل المصالح المرسلة وتجاوزا لكتاب ابن 

سراج (( وتأليف الطرطوشي )) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ((القيم الجوزية 
  )٢()) الملوك 

   ، فإن هذه الشهادة ألحد أعضاء )٣(وكما يذهب إلى ذلك بعض الدراسين المعاصرين 
المعاصرين لخير الدين مهمة على الصعيد الفكري بالخصوص ، ألنها تخبر أولًا أن 
خير الدين جزءا من توجه فكري ضارب بجذوره فى التراث ، وثانيا بالعالقة النوعية 

كر بالسياسة على تباين تقاطع المبدع لعالقة الفبين السياسي والفقيه ، فكان ال
  .المقتضيات

وهو ما يقود إلى اإلقرار بأن مسألة التمدن عند خير الدين ، وإن كانت ظاهر ة 
بالعمران عموما فإنها ال يمكن أن تتشكل البته خارج الفضاء الثقافي وخارج التعابير 

                                         
 ٣٠٠محمد عبده ، رسالة التوحيد ضمن األعمال الكاملة ص ) (١
 ٣٣٧ ، ١٩٧٩أحمد أمين ، زعماء اإلصالح فى العصر الحديث ، بيروت ، ) (٢
 ٨١ ، ص ٢٠٠٣حمد عبده ، قراءة جديدة فى خطاب اإلصالح الديني ، دار الطليعة بيروت محمد الحداد ، م) (٣



 

 )٥١٩١(

 كتابه هذا يحرص على التأكيد الثقافية فى مختلف المستويات ، وهذا جعله من خالل
على معنى التميز ، والخصوصية الثقافية والتباين بين األنا واآلخر فيسعى إلى اإلناع و 
بأن ال عالقة بين التقدم بمفهومه المادي واإليمان أو الفكر ، ألن العنصر الثقافي يهب 

روحية ، وال اثر المعنى للظاهرة المادية ويمنحها أبعادها التعبيرية واإلجتماعية وال
للموقع الجغرافي أو الخصوصيات البشرية ، فهو يؤطوها فى سياق المنظومة من القيم 

 ومسار تطور األفكار فيه دليل على ذلك ، – أقوم المسالك –، ولقد كانت بنية الكتاب 
وعلى هذا األساس فهم خير الدين ، إن االسالم باعتباره منظومة دينية قادر أن 

ا حضارية وثقافية متعددة على صعيد اآلن والمكان ، وهو ما أصل شدة يستوعب أنماطً
وعيه بمعنى الزمن من ناحية وبمعنى ليس له مثل التاريخ اإلسالمي البشري ، وليس 

ثم اذا اعتبرنا ما حدث : .... أدل على هذا من فقرة وردت فى خطية الكتاب يقول فيها 
اصل األبدان واألذهان ، لم نتوقف أن فى هذه األزمان من الوسائط التي قربت تو

نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة حاجة الناس بعضهم لبعض متأكدة ، وكل منهم وإن 
كان فى مساعيه الخصوصية غريم نفسه فهو بالنظر إلى ما ينجز بها من الفوائد 

  )١(العمومية مطلوب لسائر بني جنسه 
دين وضرورة حضارية للعرب هكذا يضحي التمدن ركيزة إصالحية لفكر خير ال

والمسلمين وواجبا دينيا يشترك فيه السائس والفقيه ، وساء كان هناك اتفاق وخير الدين 
فى أطروحاته ومقوماته رؤية اإلجتهادية على صعيد التشريع السياسي وأصوله أو تباينًا 
 وإياه وسواء توفق على صعيد الواقع فى إجراء مشروعه أو أخفؤ بحكم مقتضيات

يبقى محطة من محطات الفكر السياسي بتونس وبالبالد )) أقوم المسالك (( السياسة فإن 
  .العربية اإلسالمية و ومظهرا اصيلًا من مظاهر االجتهاد ال يمكن الذهول عنه 

فالناظر فى ذلك ال يخطئ الحضور القوي لتلك المفاهيم واالصطالحات األصولية 
)) مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها (( ى كتاب الفقهية التى نجد صدى لها كذلك ف

    .)٢(للمصلح المغربي عالل الفاسي 
إن الفكر االصالحي النهضوي في بعده االجتهادي كان يصدر عن تمثل بعيد الداللة 

من أن السياسة ما كان فعلًا ، يكون  ) ٥١٣ت ( لمال أورده قديما ابن عقيل الحنبلي 
                                         

  وما بعدها ٩٣الباجي القمرتي ، المرجع السابق ص ) (١
 ٩٤أقوم المسالك ،ص ) (٢



– 

  )٥١٩٢(

ح وأبعده عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول وال نزل به معه الناس أقرب إلى الصال
مقصود الشريعة اقامة العدل بين العباد ، وقيام الناس بالقسط )) ذلك أن ... (( وحي 

    .)١(فاى الطريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست له 
انب نصوص وكما يذهب إلى ذلك بعض الدراسين المعاصرين فلقد مثل هذا النص بج

مماثلة له شواهد دالة على وجوب فتح باب اإلجتهاد وتوسيع مجاالته لتمشل التنظيمات 
الجديدة بعد أن تبينت ضرورتها ، ينبه إلى أن العلماء الهداة جديرون وإعانة أرباب 
السياسة بترتيب تنظيمات جديدة منسوجة على منوال الشريعة ، معتبرين فيها من 

  )٢ (.لمضار الالزمة أخفها المصالح أحقها ومن ا
ومثلما تقدمت اإلشارة فإن خير الدين استخدام بصفة مكثفة عبارات المقاصد الشرعية 

ارتكاب أخف الضررين ، ما ال يتم الواجب اال به فهو واجب ، : واصطالحتها مثل 
جلب المصالح ودره المفاسد ، ولعله كان للبيئة الزيتونية ولتحمس بعض شيوخها كسالم 

حاجب والشيخ محمود قبادو لإلصالح عميق االثر فى بلورة المشروع الفكري بو
  )٣(واإلصالحي لخير الدين التونسي وطبعة بالمنحنى االجتهادي الشرعي 

بهذا يتضح لنا المعالم الكبري بفكرة االجتهاد فى الفكر اإلصالحي النهضوي العربي 
جتماعي فعالم المقاصد الكلية من حيث هو دعوة  إلى التجديد والتطوير والتقدم اإل

للشريعة اإلسالمية ومناط أحكامها العامة من جهة كونها فى عمومها بتحقيق المصلحة 
، ودفع المفسدة ، لكن يبدو أن الرغبة فى إعادة باب االجتهاد واتخاذ ذلك منهجا 
 إلصالح الواقع واإلجابة عن القضايا المستجدة لم يكن كافيا لوحدة لبعث الروح من

جديد فى اإلجتهاد أو تحويله إلى عالقة فكرية قائمة الذات لها رؤية متكاملة فى معالجة 
القضايا الواقع وعالقته بفقه الخير الديني ، ولعل هذا ما دفع إلى تجديد الدعوة إلى فتح 

     .)٤(باب االجتهاد والنظر في األحوال المنهجية والنظرية الواجب اعتمادها فى ذلك 
                                         

 ٥٠ ص ١٩٧٤ ، ٢عالل الفاسي ، مقاصد الشرعية اإلسالمية ومكارمها الرباط و مطبعة الرسالة ط ) (١
 ٥١مصدر السابق ، ص نقال عن ال) (٢
 ٦١ن ص .م)(٣
حول عالقة مشايخ ، جامع الزيتونة باإلصالح وبمشروع خير الدين التونسي الذي جاء كذلك ليعمل هلى ) (٤

تحديث التعليم الزيتوني وتطوير مناهجه ، انظر عبد اللطيف الهرماسي العلماء واإلصالح ، المجلة التونسية 
 م ، ١٩٩٩تونس )) سيراس (( لدراسات واألبحاث اإلقتصادية واإلجتماعية للعلوم اإلجتماعية يصدرها مركز ا

 ٧٧-٩ ، ص ١١٨العدد 



 

 )٥١٩٣(

 لتعقد قضايا الواقع وتسارع التحوالت المجتمعية والثورة المعرفية  ويبدو أن  
أمرا يجعل مشكلة االجتهاد اليوم أعمق بكثير مما كانت فيه باألمس، وال يسع المتتبع 
لتطور الفكر فى العالم العربي المعاصر اال أن يالحظ أن الممارسة االجتهادية في 

لتراجع ، مفتقرة إلى ذلك المستوى الرفيع من العصر الحديث، ال تزال تعاني من أزمة ا
الفهم الذي يمكن تلمسه لدى بعض كبار المجتهدين ممن عنوا بــ التنزيل للمقاصد 

  )١(الشرعية الكبرى على أحوال الناس ووقائعهم اليومية 
ولعل هذا يقودنا إلى التساؤل مجددا أو الدعوة إلى تعميق السؤال حول مهمة 

يوم أو رجل اإلصالح الديني إنها مهمة شاقة من ناحية  ومعقدة من المجتهد الديني ال
ناحية أخرى ، تحتاج إلى المعرفة التامة بقضايا الواقع ، وهذا صعب إن لم نقل 

  .مستحيلًا أو هي اشكالية ومعقدة لكثرة المستجدات العلمية 
تتعلق  ويبدو من األفضل أن ينصرف اليوم عمل المجتهد الديني إلى قضايا أخرى 

بوضع الدين فى الحياه وعالقته بقضايا الوجود والحرية فى أبعادها المتعددة واالستقرار 
والسعادة والعالقات مع االخر ، وهنا تظهر ضرورة الخوض فى قضايا الحوار 
والتسامح والعالقات بين األديان والثقافات والجهاد ، وهي قضايا ملحة وإشكالية من 

  .الضروري الخوض فيها 
هذا يعني أن عمل الفقيه لم يعد متعلقا بالنظر فى آيات الحكام والعبادات بقدر ما يكون و

واجبا عليه النظر فى كليات النص الديني وسياقات قراءته ، ومن هنا يصبح المجتهد 
  .متكلما وفيلسوفًا ومفكرا بالضرورة 

المجتهد فى ضوء إن إعادة تأسيس مفهوم اإلجتهاد وتحديد مهام : وعليه أمكن القول
ظهور الهيئات القانونية والحقوقية والدساتير الجمهورية ومؤسسات المجتمع المدني 
والكشوفات العلمية الحديثة تصبح أعقد سيما فى ما له صلة بالسياسة وشؤون المجتمع 

  . المدني 
 

                                         
انظر مثال أعمال ندوة اإلجتهاد فى الفكر اإلسالمي المنعقدة بكلية االداب والعلوم االنسانية بتونس فى جانفي ) (١

 ١٩٨٧ ، نشرها المركز الجامعي للتوثيق العلمي والتقني ، تونس ١٩٨٦



– 

  )٥١٩٤(

  



 

 )٥١٩٥(

  
  
  
  

  
  

  :توطئة
أجمع الالهوتيون الشرقيون على إنكار شريعة القرآن وأوردوا أدلتهم على ذلك 

أن اهللا لم يشهد لعجائب القرآن، ولم يكن آية ،وأن شريعة القرآن ليس لها فعل : منها
معونة من اهللا، وأن شريعة القرآن شريعة كاذبة حيث تعلم األطفال الكذب واألباطيل 

فرأينا من الواجب علينا أن نفند هذه . رة وغير عادلة،وشريعة متغيرةوأنها شريعة جائ
الدعاوى والشبهات والرد عليها بشيئ من اإلنصاف لنبين مدى إفتراء الالهوتيين على 

  .الدين اإلسالمي
  :أن القرآن لم يكن آية: الدليل األول

  :أن القرآن لم يكن آية ووجه استدالله ما يلي يرى طيموثاوث الجاثليق
كل نبي يأتي من عند اهللا عليه أن يأتي بآيات وإن أتى بكتاب وجب أن يشهد من : أوال

ما ورد في كالم اهللا في التوراة :" سبقه من أنبياء اهللا عليه  بشهادات واضحة فيقول
واألنبياء واألناجيل لم تقبله الناس في أول ورود إال باآليات كما صنع موسى واألنبياء 

  .)١("لى ما تشهد به كتبهم أعني التوراة والنبوات واإلنجيلوالمسيح ورسله ع
لم يأت محمد باآليات وكان من المفروض أن يأتي بآيات أقوى من اإلنجيل وأن :ثانيا 

محمد لم يأت بآية إال القرآن وكل ما نسب إلى محمد من آيات الحقا ال نجد لها ذكر في 
ذكر فيه آياتن ، ولما أراد اهللا أن يثبت دين فأما هذا الكتاب األخير فلم ت:" القرآن فيقول

التوراة أثبته باآليات على يد موسى ومن ورد من بعده من األنبياء ولما أراد أن يورد 
اإلنجيل بدله حققه بما فعله المسيح من اآليات الباهرات في حال ظهوره بالجسد وما 

                                         
 ٣٣ص: طيموثاوس الجاثليق )١(

 
 

 
 

  



– 

  )٥١٩٦(

 كالم اهللا كما تحقق بها فعلته رسله منها باسمه فتحقق باآليات عند الناس أن اإلنجيل
  ".عند بني إسرائيل أن التوراة كالم اهللا

االيات دليل قوي على إثبات نبوة أي نبي ألنها تدل على أن اهللا هو المرسل ألنها : ثالبثا
أفعال يعجز اإلنسان عن القيام بها إال اهللا تعالى لذلك يجب على كل نبي يأتى باآليات 

ا الكتاب أيضا باآليات كالتوراة واإلنجيل بل أكثر من فكان بنبغي أن يحقق هذ:"فيقول
آلياتاإلنجيل ، كما كانت آيات اإلنجيل أكثر من آيات التوراة ؟إلحتياج الوارد بعد إلى 
إلى أكثر من الوارد قبل إلحتياج مثله إلى آيات إلثباتثم بسبب النسخ يحتاج إلى زيادة 

 بغير آيات لقبلت كتب كثيرة من كل مدع تأكيد بزيادة آيات ولو جاز قبول ما يرد هكذا
ولكان ورود اآليات مع التوراة واإنجيل زيادة بال فائدة ولوال أن اآليات شهدت للتوراة 

  ".لما وجب أن تقبل
ولوال أن موسى واألنبياء شهدوا بدين :" أكد طيموثاوث على ضرورة اآليات فقال:رابعا

وهكذا لم نجد اأنبياء والمسيح . أن يقبل المسيح مع شهادة آيات المسيح ورسله لما وجب
شهدوا بهذا الكتاب وال شهدوا هذا الكتاب بعمل موروده آيات لم نستجز أن نقبله خوفا 

  من خوفا من اهللا تعالى 
  :اهللا لم يشهد بعجايبه: الدليل الثاني

يستدل كوادانولوس من أقوال القرأن على أن شريعة محمد ليس لها فعل 
  : ومن هذه األقوالالعجايب اإللهية

فَِإنَّك ال تُسِمع الْموتَى وال تُسِمع الصم الدعاء ِإذَا  :"قول القرآن: القول األول
ِبِريندا ملَّوووجه استدالله هنا. )١("و:  
 أن محمدا لم يعمل عجيبة واحدة بإذن اهللا وتالميذه يولون عنه مدبرين :أوال

  .بة أمامهم ليظهر أنه من اهللاألنه لم يعمل أمامهم عجي
فلو  من آمنوا به حمقا أنهم لم يروه عمل عجايب تدل على أنه رسول اهللا: ثانياً

تعقلوا ودروا أنه ليس له عالمة أو آية تدل على أنه رسول اهللا فبعضهم تركوه كأنه 
  .)٢(غرور وخداع ألنه كان يقول إن اهللا قد أرسله ولم يظهر دليالً على ذلك

                                         
 ٥٢آية،:  سورة الروم)١(

 ٣٣٧ص : فيليبس كوادانولوس )٢(



 

 )٥١٩٧(

ِإنَّك ال تُسِمع الْموتَى وال تُسِمع الصم الدعاء ِإذَا :" قول القرآن :الثانىالقول 
ِبِريندا ملَّوووجه استدالله هنا لماذا محمد لم يحيى قط ميتا ولماذا لم يسمع قط .)١("و

ألنه أصم ولماذا لم يعمل عجيبة تشبه المذكورين وهو قد علم أن تالميذه كانوا يتركونه 
لم يرهم عجايب اهللا ولماذا لم يثبتهم بعالمة لو كان له سلطان من اهللا ألنه أقر بأن 

  .أولئك يريدون منه العجايب وعالمات اهللا ليعرفوا من اآليات أنه رسول اهللا
وقَالُوا لَن نُْؤِمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا ِمن اَألرِض  :"قول القرآن: القول الثالث

َأو ) ٩١(َأو تَكُون لَك جنَّةٌ ِمن نَِخيٍل وِعنٍَب فَتُفَجر اَألنهار ِخاللَها تَفِْجيراً ) ٩٠(اً ينْبوع
َأو يكُون لَك ) ٩٢(تُسِقطَ السماء كَما زعمتَ علَينَا ِكسفاً َأو تَْأِتي ِباللَِّه والْمالِئكَِة قَِبيالً 

 ...."َأو تَرقَى ِفي السماِء ولَن نُْؤِمن ِلرِقيك حتَّى تُنَزَل علَينَا ِكتَاباً نَقْرُؤهبيتٌ ِمن زخْرٍف 

محمد لما طلبوا منه عجايب بإذن اهللا لم يفعل بل أجابهم قائال : ووجه استدالله هنا. )٢(
 بينما .)٣(" ِإالَّ بشَراً رسوالًقُْل سبحان ربي هْل كُنتُ: "إن اهللا قال له أن يقول للطالبين

  .المسيح وموسى والنبيون كانوا يعملون العجايب وإن لم يطلبها منهم أحد
وِإذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُوا لَن نُْؤِمن حتَّى نُْؤتَى ِمثَْل ما  :"قول القرآن: القول الرابع

 وحجة وقال إن العالمات والعجايب ال هنا محمد أفتعل حذرا. )٤ (...."ُأوِتي رسُل اللَِّه
  تفيدهم إيمانا

ولَو َأنَّنَا نَزلْنَا ِإلَيِهم الْمالِئكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى  :" قول القرآن:القول الخامس
اللَّه شَاءي ْؤِمنُوا ِإالَّ َأنا كَانُوا ِليالً مٍء قُبكُلَّ شَي ِهملَينَا عشَرحْل :" وقوله.)٥(  ...."وه

 ضعْأِتي بي موي كباِت رآي ضعب ْأِتيي َأو كبر ْأِتيي الِئكَةُ َأوالْم مهتَْأِتي ِإالَّ َأن وننظُري
ووجه استدالله هنا أن اآلية تدل . )٦ (...."آياِت ربك ال ينفَع نَفْساً ِإيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ

  .ى قول محمد أن اإليمان ال يفيدهم أجرا لو أنهم لم يؤمنوا قبل نظرهم العجايبعل

                                         
 ٨٠آية،:  سورة النمل)١(

 ٩٣ : ٩٠اآليات :  سورةاإلسراء)٢(

 ٩٣اآلية، :  سورةاإلسراء)٣(

 ١٢٤اآلية، :  سورة األنعام)٤(

 ١١١اآلية، : رة األنعام سو)٥(

 ١٥٨اآلية، :  سورة األنعام)٦(



– 

  )٥١٩٨(

ووجه . )١("وما َأرسلْنَاك ِإالَّ مبشِّراً ونَِذيراً :"قول القرآن:القول السادس
  استدالله هنا

 قول محمد أنه لم يرسله اهللا ليعمل العجايب لكن ليبشر وينذر - ١
ر اهللا ولم يظهر صحيفة مكتوبة بيد اهللا أو قول محمد أنه رسول اهللا ووزي - ٢

مختومة بختم اهللا بينما المسيح وموسى والحواريين والرسل والنبيون كانوا 
 .)٢(يقولون أن اهللا أرسلهم لكانوا يعملون العجايب بإذن اهللا تثبيتا لقولهم

 وِإن يروا آيةً )١(اقْتَربتْ الساعةُ وانْشَقَّ الْقَمر  :" قول القرآن:القول السابع
 تَِمرسم رقُولُوا ِسحيوا وِرضع٢(ي (مهاءووا َأهعاتَّبوا وكَذَّبو"....) ووجه استدالله أن . )٣

  .محمد عمل عجيبة ولم يراها أحد إال هو وحده أو بسحر كما يفعل الساحرون
هللا قاب قص القرآن صعود محمد إلى السماء وقرب من ا: القول الثامن

وذكر القرآن أنه كان ليلة ولم يشاهده أحد من الناس إال هو وحده .. )٤(قوسين
 أن محمدا صعد إلى السموات فوق البراق حتى إلى فوق السماء )٥(والمفسرون قالوا

السابع وهناك رآى اهللا وأن محمد وعد البراق بمجد الفردوس والبراق هو دابة فوق 
ال إله إال "ى أبواب السماء اسم محمد مكتوب مع اسم اهللالحماروتحت البغل قامة وأن ف

وأن أبواب السماء انفتحت إذ لفظ جبريل اسم محمد وأن اهللا ". اهللا محمد رسول اهللا
وهبه هبات كثيرة وبعض فضايل فوق جميع الناس وأنه خير من جميع الخاليق وأنه 

 األلسنة وأن األنفال له فوق الجميع يوم القيامة وأنه مخلص الناس وأن له علم جميع
  .وهللا

قص محمد األساطير واألكاذيب على الفلسفة وعلم النجوم إذ : القول التاسع
قال أن النجوم متعلقة من السماء األولى بسالسل من ذهب ولكن علم النجوم يعلمنا أن 

                                         
 ٥٦اآلية، :  سورة الفرقان)١(

 ٣٤١ و ٣٤٠ص : فيليبس كوادانولوس )٢(

 ٣ : ١اآليات، :  سورة القمر)٣(
 : سورة النجم)٤(
 : سورة اإلسراء)٥(



 

 )٥١٩٩(

النجوم مكرورة فى السماء وال متعلقة ومادتها لم يكن من ذهب وأن النجوم ليست فى 
  .اء األولى ولكن فى الثامن وفى السماء األولى هو القمر وال النجومالسم

  .ليس بحق أن الحيوان يدخل الجنة أو الفردوس:القول العاشر
ألسنة كثيرة غير عدد وأجنحة   ذكر محمد أن للمالئكة:القول الحادى عشر

كثيرة والكبرى عجيبة لهم حتى ال يقدر رجل مسرعا أن يمضى من عين إلى عين 
  .)١(خرى من وجوههم فى ألوف كثيرة من أياماأل

أفتعل محمد عجيبة وقال إن المالك جبريل فتح له صدره : القول الثانى عشر
إذ كان صبيا ونقى قلبه من نقطة سوداء التى فيها يقول أن الهوا والشوق وأن الشيطان 

ا أحد من ال يقدر أن يوسوس عليه بعد ما فرق جبرائيل من قلبه تلك النقطة ولم يرهم
     .الناس ولم يترك جبرائيل أثر على صدره

  :شريعة القرآن ليس لها فعل معونة اهللا بنعمته: الدليل الثانى
  :كذب وعد شريعة القرآن: الدليل الثالث

  )٢(يرى كوادانولوس أن القرآن ومحمد وعدوا ببعض أشياء ولم يعملوها منها
موات فى اليوم الثالث كمثل قام المسيح  وعد محمد تالميذه أن يقوم من األ:الوعد األول

  .لكنه لم يقم بعد ستمائة سنة
 وعد المسلمين والبهايم واآلنعام بالطوبى وجنة الفردوس ووجه استدالله :الوعد الثانى

  :هنا
لم يوف بها ألن األنعام والبهايم ال يمكنها الطوبى ألنها غير ناطقة مستدال  - ١

فضل من جميع األعمال بالطوبى لينبغى فألن عمل اهللا أ:"بقول أريسطاطاليس
أن يكون عمال نظرياً وفى الناس ذلك العمل ليكون طوباهم الذى هو شبيه 

 .)٣("عمل اهللا
 قول محمد إن الذين قاتلوا وماتوا في الحرب أنهم لم يموتوا بل هم أحياء عند :ثانياً

واء الذين قتلوا ربهم يرزقون وأن جميع من ماتوا ليس إرادتهم الرجوع إلى الدنيا س
                                         

 ٣٤٢ص : فيليبس كوادانولوس )١(

 ٣٩١ص : فيليبس كوادانولوس )٢(

مدينة اهللا ، الكتاب الثانى عشر، : كتاب العاشرفى الرياضيات، الفصل الثامن؛ مارأوغسطين  ال: اريسطاطاليس )٣(
 الفصل األول



– 

  )٥٢٠٠(

حرباً ألنهم إذا موتوا تلذذاً عظيماً حتى يشتهوا رجوعهم إلى العالم ليتلذذوا مرة أخرى 
  بموتهم وقال ذلك ليصبر جنده  

  شريعة القرآن تعلم األطفال الكذب واألباطيل: الدليل الرابع
  :هايستدل كوادانولوس على أن شريعة محمد تعلم األطفال الكذب وبها أباطيل من

 قول محمد أن األرض متأسسة على قرن ثور وحينما يحرك الثور رأسه  - ١
 :)١(ووجه بطالن هذا القول عنده. تتحرك األرض

لو كانت اآلرض موضوعة على قرن ثورحيث يسكن الثور بقوايمه ولم : أوالً
يكن الثور طايرا حتى يطيرثم الثور فى حيث هو مرجة إذ هو حيوان فيحتاج 

عليه الموت ألنه حيوان فيموت أو قد مات سقطت األرض إلى مرج ثم وجب 
  أو ستسقط حيث يموت الثور

األرض ليست على قرن ثور بل ساكنة فى مركز كرة العالم لثقلها بعداً : ثانياً
  .غاية ما يكون من حركة الثموات التى محرك حولها

 الشَّمِس وجدها تَغْرب ِفي حتَّى ِإذَا بلَغَ مغِْرب) ٨٥(فََأتْبع سبباً  :" قول القرآن - ٢
 :ووجه استدالله على بطالن هذا القول. )٢( ...."عيٍن حِمَئٍة

أنه يضاد علم الجغرافيا وضد علم الكرة وضد علم النجوم وخالف علم العلوم : أوالً
هذا القول هو ظنه بهتان عظيم إنما :" وعلم الرياضيات مستدالً بقول أوغسطين

 قط إلى البحر أو إلى الرض بل تتحرك دايرة بالحاقورة أو السما الشمس لم تسقط
  .الرابع بعداً طويالً دايماً من األرض ومن البحر

محمد ظن أن األرض مع البحر كأنهما بسيطة طوال وليس كرة حتى تصل : ثانياً
الشمس إليهما من ناحية من نواحيهما وفى ناحية تقربهما حتى تسقط إليهما وفى 

  .األخرى تنفرد منهما وترفع إلى فوقهماالناحية 
محمد ظن أن الشمس فى السماء األولى وال فى السما الرابع وأنها ليست فوق : ثالثاً

القمر وأن الشمس ليس بينها وبين األرض توسط الهواء والنار والسموات للقمر 
وللزهرة وعطارد وقد تبين ألجل كثافة الشمس أن الشمس هى فوق سما القمر ألن 

                                         
 ٤١٩: ٤١٦ص : فيليبس كوادانولوس )١(

 ٨٦ و ٨٥اآليتان، :  سورة الكهف)٢(



 

 )٥٢٠١(

القمر يكسف الشمس ويستر شعاعها توسطاً بين أعيننا وبين الشمس والشمس لن 
  .تنكسف قط لو كان القمر فوقها

قول محمد أن الشمس فى عين حمئة والعين الحمئة فى حية والحية فى سعة : رابعاً
  .والسعة فى جبل والجبل فى يد مالك يحمل العالم كله حتى إلى يوم القيامة

جوج ومأجوج وذى القرنين أنه سد بينهما والشعوب قربهما قول القرآن عن يأ - ٣
وجعل بينهما ردما وحايطاً لم يستطيعوا شعب يأجوج ومأجوج أن يظهروه ما 

 .استطاعوا له نقبا
 . قصة ملكة سبأ مع سليمان - ٤
 جند سليمان وجنود من الجن وجنود من الناس وجنود من الطيور وكالمة  - ٥

قَالَتْ نَملَةٌ يا  :"عرفها وكالم النملة فى القرآنالطيور الذى قال سليمان أنه قد 
 ونرشْعال ي مهو هنُودجو انملَيس نَّكُمِطمحال ي اِكنَكُمسخُلُوا مُل ادا النَّمه١٨(َأي (

ورأى سليمان أن الطير متفقده ولم ير الهدهد من . )١("فَتَبسم ضاِحكاً ِمن قَوِلها
ألعذِّبنَّه عذَاباً شَِديداً َأو َألذْبحنَّه َأو لَيْأِتيِني ِبسلْطَاٍن  :"لطيور فهدده قائالًجند ا
فَمكَثَ غَير بِعيٍد فَقَاَل َأحطتُ ِبما لَم تُِحطْ ِبِه وِجْئتُك ِمن سبٍإ ِبنَبٍإ ) ٢١(مِبيٍن 
ِلكُهم وُأوِتيتْ ِمن كُلِّ شَيٍء ولَها عرشٌ عِظيم ِإنِّي وجدتُّ امرَأةً تَم) ٢٢(يِقيٍن 

فأرسله سليمان . )٢("وجدتُها وقَومها يسجدون ِللشَّمِس ِمن دوِن اللَِّه) ٢٣(
برسالته إلى تلك الملكة فألجلها جاءت ملكة سبأ إلى سليمان وفيما هى تمضى 

ن سبأ إلى أورشليم وإذ جاءت ملكة سبأ إليه بخدمة الجن نقل عرشها سليمان م
 .رأت عرشها بأورشليم تعجبت منه

 .)٣(خلط القرآن فى التاريخ ما قصه الكتاب المقدس - ٦
استشهد . )٤(" وما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن ِبباِبَل هاروتَ وماروتَ:"....قول القرآن - ٧

زالن من السماء إلى بابل هنا بقول المفسرين أنهما المكانان المذكوران كانا ين

                                         
 ٢٤: ٢١االيات،:  سورة النمل)١(

 ١٩و ١٨االيتان،:  سورة النمل)٢(

 السفر الثانى ، الفصل التاسع: شر؛ وأخبار األيامالفصل العا:  سفر الملوك الثالث)٣(

 ١٠٢االية،:  سورة البقرة)٤(



– 

  )٥٢٠٢(

يوما يوما ليحكما بين أهل بابل فجأت إليهما امرأة جميلة الوجهلتطالب زوجها 
قدامها فوقعا فى اشتهايها وابتغايها فقالت لهما لو أنهما يعلماها الصالة التى 
كانت ترفعهما إلى السماء أنها ال تأبى فتعلمت الصالة وتضرعت بها إلى اهللا 

سماء والمالكان لخطيتهما ال لتماسها الزنا منها لم يقدرا على فارتفعت إلى ال
تبعها وفرض اهللا للمالكين أو إنهما سيعذبان فى الجحيم فى اآلخرة أو يختارا 
عذابا فى الدنيا وهما اختارا عذابهما فى الدنيا فعلقهما اهللا بحاجبيهما فى كهف 

 .قرب بابل حتى إلى يوم القيامة
بهم أنهم أرواح وقال إن األرواح اشتهوا يجامعوا امرأة المالئكة الذين أقر  - ٨

وعشقوا وقالوا أن أرواح طوباهم إذ هم طوبانيين اشتهوا بزنا وقال إن غير 
 .ميتين سيموتون وقال إن لهم حواجب على أعينهم كأنهم أناس

إنه فى ليلة مشى ومضى ومر :  سرعة البراق الذي أبدعها محمد إذ قال - ٩
وات كلها جميعها ودايرة العالم كتبعها وإن كان يبطو باألرض كلها والسم

بطا قليال ليتعلم من جبرائيل األشياء التى محمد بجميع السموات من السبع 
 .هناك

  .قول محمد عن الخلق أن اهللا وضع مقبضته من تراب مختلف األلوان
 كان أن اهللا يأمر المالئكة ليسجدوا لإلنسان ما قاله محمد عن اإلنسان والمالئكة

 بقر، وغنم، وشاة،: اهللا يأمر المالئكة التعبد لألوثان من دون اهللا وقال إن المالئكة منهم
  وأن لهم وجوه وحوش ووجوه بهايم ووجوه غنم ووحوش،

قول محمد أنه البد أن المالئكة كم عظيم جدا حتى من عين من عينهم غلى األخرى 
  .تكون أميال كثيرة 

داحتى ال يقدر أحد على سيره من قرنه إلى آخر قول محمد فى الثور العظيم ج
  .قرنيه فى الف يوم وإن سلك سريعا

قول محمد القلم من النور واللوح من الزبرجد و الزمرد الذى فيه يسطر كل ما 
  .خلقه اهللا وما سيخلقه

وقول محمد تركيب السموات من دخان ومرة قال إنها من جوهر ومرة قال 
  .ضةأنها من ذهب ومرة قال من ف



 

 )٥٢٠٣(

البحر من شراب فوق السما السابعة واالخر فوقه من هواء والبحر من حجارة 
وفوقه البحر من الظلمة وبفوقه البحر من التنعم ثم القمر وفوقه الشمس وفوقها اسم اهللا 

  .وفوقه جبرائيل وفوقه البحر القاموسى
لفا كرر السبعة والسبعين بسبعمائة وسبعة الف أى أن فوق ما ذكرناه سبعين أ

بعد وفوقها سبعين ألف مكان الفضايل وفوقها سبعين ألف جبل و فوقها سبعين الف 
  سعة سبعين الف مجمع وفى كل مجمع خمس الف مالك يسبحون هللا دائما

السعات األخرى فوق جميعها أى سعات الجواهر وفوقها سعات النعمات 
ال والجواز وفوقها وفوقها سعات السلطان وفوقها سعات الالهوه وفوقها سعات االهم

  المواطى وفوقه المجلس وفوق جميعها دار العام
سخر جبرائيل من القمر بجناح من جناحيه وأخذ منه نور حتى ال يقدر بعد 

  ذلك متساوي الشمس
قول القرآن كتب وشريعة محمد غير معلومة عند الناس وال يعلم تأويله إال اهللا 

يحسن أن الشريعة ال يفهمها الذين تفرض وقال فى موضع آخر أن هذا القول باطل ولم 
لهم أن يحفظوها ألنه لو لم تفهموا ما أمرت به فال يقدروا على حفظها ألنهم ال 
يعلمونها واهللا يفرض شريعته للناس ليحفظوها فال يليق أن تكون غير معلومة حتى ال 

  .يعلم تأويلها إال اهللا
ح غُدوها شَهر ورواحها شَهر وَأسلْنَا وِلسلَيمان الري :"قول القرآن عن سليمان

 ِرنَا نُِذقْهَأم نع مِزغْ ِمنْهي نمِه وبِه ِبِإذِْن ريدي نيُل بمعي نم الِْجن ِمنالِْقطِْر و نيع لَه
ب وتَماِثيَل وِجفَاٍن كَالْجواِب يعملُون لَه ما يشَاء ِمن محاِري) ١٢(ِمن عذَاِب السِعيِر 

 اِدي الشَّكُورِعب قَِليٌل ِمنشُكْراً و وداولُوا آَل دماٍت اعاِسيوٍر رقُدِه ) ١٣(ولَينَا عيا قَضفَلَم
ا خَرفَلَم َأتَهِض تَْأكُُل ِمنسةُ اَألرابِتِه ِإالَّ دولَى مع ملَّها دتَ موالْم لَو َأن نَتْ الِْجنيتَب 

ووجه استدالله بهذه األية أن . )١ (")١٤(كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَِبثُوا ِفي الْعذَاِب الْمِهيِن 
الجن الذين هم عقولهم فايقة على عقول األنسان فضال عظيما هم لم يدروا أن سليمان 

يف لم يدر الجن أنه ميت إذ لم ياكل ولم قد مات ألن جسته جالسة كأنها بدن حى فك

                                         
 ١٤ : ١٢اآليات،:  سورة سبأ)١(



– 

  )٥٢٠٤(

يتحرك ولم يكن له روح وال دليل لهم على حياته وإن كان رجال أحمق يراه فهو لكان 
عرفه أنه ميت فكيف قال محمد أن الجن لم يعرفوه ميتا حتى خر  

 فقال المفسرون أن الناقة وجحشها طولهما )١(قول القرآن عن الناقة وجحشها
 يوم ابتلعا المياة كلها وفى يوم أخر ابتلعا الرجال والنساء فلما كان ثالثين ميال وفى

  )٢ (.واجبا أن يقتال قال القرآن أن اهللا عذب من قتلهما عذابا مهينا
وِحفْظاً ِمن كُلِّ شَيطَاٍن ) ٦(ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا ِبِزينٍَة الْكَواِكِب  :"قول القرآن

ووجه بطالنه على األية كيف هو سلطان للكواكب على الشيطان إذ كان . )٣(")٧(ماِرٍد
الشيطان روحا والكواكب جرما، وجميع الفالسفة يقولون إن الجرمانى ال يغلب على 

  .الروحانى
ِلباس ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنساِئكُم هن ِلباس لَكُم وَأنْتُم  :"قول القرآن

لَهن عِلم اللَّه َأنَّكُم كُنتُم تَخْتَانُون َأنفُسكُم فَتَاب علَيكُم وعفَا عنْكُم فَاآلن باِشروهن وابتَغُوا 
سوِد ِمن ما كَتَب اللَّه لَكُم وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط اَأل

يري أن .)٤("الْفَجِر ثُم َأِتموا الصيام ِإلَى اللَّيِل وال تُباِشروهن وَأنْتُم عاِكفُون ِفي الْمساِجِد
  :الصوم الذى فرضه محمد غير واجب ونادرا ووجه استدالله ببطالن الصوم ما يلى

تغيير اليوم ليال فينتج من ذلك طريقة الصوم ما هى إال تبديل اليوم ليال و: أوالً
األمر شيئ غير واجب وال االمتناع أن يكتفى جسدنا بحالل أكل وشرب اثنى عشر 
ساعة من األربع والعشرين ساعة من اليوم؛ إنما األثنتا عشر ساعة التى فوقه هى للنوم 
 وأما اإلنسان يأكل ويشرب وقت اليوم وينام وقت الليل وإما يأكل ويشرب وقت الليل

  .وينام وقت اليوم فيتقوى قوتا متساويا
صالة المسلمين فى المساجد غير واجب ألنه لم يرتب األمر ترتيبا ولم : ثانياً

يأخذ أوساطا واجبة لتمام الصالة ألنه لو كان مراده يحثهم على الصالة فلم يكن واجبا 
ب والجماع أن يحضهم على جماعهم مع النساء واألكل والشرب الليل كله فاألكل والشر

                                         
 اآليات،:  سورة األعراف)١(

 ٤٢٧ص : فيليبس كوادانولوس )٢(

 ٧و ٦اآليتان، :  سورة الصافات)٣(
 ١٨٧اآلية، :  سورة البقرة)٤(



 

 )٥٢٠٥(

والدليل على . كل الليل يحثهم إلى النوم ال إلى الصالة فينامون فى المساجد النهار كله
وِإذَا قَاموا ِإلَى الصالِة قَاموا كُسالَى يراءون النَّاس وال  :"ذلك شهادة القرآن بقوله

  .)١ (")١٤٢(يذْكُرون اللَّه ِإالَّ قَِليالً 
حقيقى هو صيام النصارى إذ هم ياكلون مرة واحدة فى اليوم الصيام ال: رابعاً

وقليال وال يأكلون اليوم كله فينتج لهم قوة وال يقدرون على الصالة ليال وفى النهار ألن 
الطعام ال يثقلهم فتمام الصيام هى الصالة وإخضاع الجسد فصيام النصارى هو وسط 

   )٢(واجب لهم
  :لة ذلكقسم اهللا فى القرآن باطل ومن أمث

واللَّيِل ِإذَا يسِر ) ٣(والشَّفِْع والْوتِْر ) ٢(ولَياٍل عشٍْر ) ١(والْفَجِر  :"قول القرآن - ١
 .)٣ (")٥(هْل ِفي ذَِلك قَسم ِلِذي ِحجٍر ) ٤(

والساِبحاِت سبحاً ) ٢(والنَّاِشطَاِت نَشْطاً ) ١(والنَّاِزعاِت غَرقاً  :" قول القرآن - ٢
 .)٤ (")٥(فَالْمدبراِت َأمراً ) ٤(فَالساِبقَاِت سبقاً ) ٣(

والنَّهاِر ِإذَا جالَّها ) ٢(والْقَمِر ِإذَا تَالها ) ١(والشَّمِس وضحاها  :" قول القرآن - ٣
) ٦(اها واَألرِض وما طَح) ٥(والسماِء وما بنَاها ) ٤(واللَّيِل ِإذَا يغْشَاها ) ٣(

 .)٥ (")٧(ونَفٍْس وما سواها 
 .)٦ (")١(والتِّيِن والزيتُوِن :"  قول القرآن - ٤
وشَاِهٍد ) ٢(عوِد والْيوِم الْمو) ١(والسماِء ذَاِت الْبروِج :"  قول القرآن - ٥

 )٧ (")٣(ومشْهوٍد

                                         
 ١٤٢اآلية، :  سورة النساء)١(

 ٤٣٠ص :  كوادانولوسفيليبس )٢(

 ٥ : ١اآليات، :  سورة الفجر)٣(
 ٥ : ١اآليات، :  سورة النازعات)٤(
 ٧ : ١اآليات، :  سورة الشمس)٥(
  ١اآليه، :  سورة التين)٦(
 ٣ :١اآليات،:  سورة البروج)٧(



– 

  )٥٢٠٦(

 .)١(")٢(ما َأنْتَ ِبِنعمِة ربك ِبمجنُوٍن ) ١(ن والْقَلَِم وما يسطُرون  :"قول القرآن  - ٦
 .)٢ (")١(والْعصِر  :" قول القرآن - ٧
 .)٣ (")١(والْعاِدياِت ضبحاً  :" قول القرآن - ٨
 .)٤(")٢(والنَّهاِر ِإذَا تَجلَّى ) ١(واللَّيِل ِإذَا يغْشَى  :" قول القرآن - ٩
 .)٥(" )١(والسماِء والطَّاِرِق  :"القرآنقول  -١٠
والنَّاِشراِت نَشْراً ) ٢(فَالْعاِصفَاِت عصفاً ) ١(والْمرسالِت عرفاً  :"قول القرآن -١١

)٦(" )٣(  
 .)٧("وال ُأقِْسم ِبالنَّفِْس اللَّوامِة) ١(ال ُأقِْسم ِبيوِم الِْقيامِة  :"قول القرآن -١٢
ووجه . )٨ (")٢(وَأنْتَ ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد ) ١(ال ُأقِْسم ِبهذَا الْبلَِد  :"قول القرآن -١٣

 استدالله هنا
  . أبى أن يقسم بيوم القيامة وبذلك البلد ويصر مقسما بخليقة مهانة رزيلة :أوال
لعله قد درى أن يظل البلد عسى يكون فيه الخليج األسطيجى فذكر أباطيل أيمن : ثانياً

 غذ قيل أنهم كانوا يقسمون بالنز األسطيجى ولم يحل أن يرتد أحدهم من تلك اآللهة
اليمن فلم يرد محمد أن اإلله الذى صوره فى القرآن أن يحلف بالبلد الذى عسى كان 

  .فيه النز األسطيجى
نقض قوله اختالفا بين قوليه فقال إن اهللا أقسم بالبلد األمين ومرة أخرى قال ال : ثالثا

  .ا البلدأقسم بهذ
لم يقل قط الكتاب المقدس أن اهللا قد أقسم إال لسبب فقد أقسم بنفسه ألن ليس له : رابعاً

فإن :" ويقسم بالشيئ الذى هو فوق من يقسم واستدل على ذلك بقول بولس. فوق شيئ
                                         

 ٢ :١اآليات،:  سورة القلم)١(
  ١اآلية،:  سورة العصر)٢(
  ١اآلية،:  سورة العاديات)٣(
 ٢  و١اآلية،:  الليل سورة)٤(
     ١اآلية،:  سورة الطارق)٥(

     ٣: ١اآلية،:  سورة المرسالت)٦(

    ٢و ١اآلية،:  سورة القيامة)٧(

    ٢و ١اآلية،:  سورة البلد)٨(



 

 )٥٢٠٧(

:" وقال أيضاً. )١("إبراهيم إذا وعده اهللا ولم يكن شيئ أعظم منه يقسم به أقسم اهللا بنفسه
  .)٢("حلف الناس إذا حلفوا بمن هو أعظم منهمإنما ي
 إختصار أسامى سور القرآن فال يجد بينها سورة إبراهيم ويوسف ويونس وآل -٢٧

عمران ومريم ومثلها وهذه االسماء هى فى الكتاب المقدس أيضا لكنه خلط بينها سور 
ر والتين وق النمل والحجارة والفيل والحديد والعنكبوت والدخان والقلم والحجر والفج

  .)٣(وص واألحقاف
وقول . )٤ (")٥(وِإذَا الْوحوشُ حِشرتْ  :" عن قيامة األنعام والبهايم يقول القرآن-٢٨

وما ِمن دابٍة ِفي اَألرِض وال طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه ِإالَّ ُأمم  :"القرآن فى موضع آخر
ووجه بطالن . )٥ (")٣٨(تَاِب ِمن شَيٍء ثُم ِإلَى ربِهم يحشَرون َأمثَالُكُم ما فَرطْنَا ِفي الِْك

  :ذلك عنده
القول بأن الوحوش والبهايم مسوية للناس وأنها ستقوم من الموت وتحشر إلى اهللا : أوالً

وقول محمد فى السنة أن البهايم كأنها أناس بأعمالها . فى الجنة أو فى الفردوس
عذاب الجحيم فيحكمها اهللا فى يوم القيامة حتى ينتقم اضأن من نطح تستوجب النعيم أو 

  .الكبش
البهايم التى ليس لها عقل وهى غير ناطقة وليس لها قضا وال حسابة وال غرادة : ثانياً

عقلية تستطيع بها تختار بين شيئين أو تميل إلى أحد الجانبين فإذا لم يكن لها عقل وال 
ال تستوجب سعادة وال شقاوة وكما اإلنسان الذى هو جاهل يستاهلون عذابا وال أجرا و

وأحمق ال يستوجب أجرا وال عذابا فى الدنيا والبهايم مثله ألن ليس لها عقل وال تعرف 
  )٦(أعمالها هل صالحة أم شريرة

                                         
 رسالة إلى العبرانيين، الفصل السادس: بولس )١(

 ٤٣٣ص :٤٣٠ص: فيليبس كوادانولوس )٢(

 ٤٣٤ص: فيليبس كوادانولوس )٣(

   ٥اآلية،: سورة التكوير )٤(

    ٣٨اآلية،:  سورة األنعام)٥(

  ٤٣٦ص : فيليبس كوادانولوس )٦(



– 

  )٥٢٠٨(

  :جور شريعة القرآن: الدليل الخامس
عة إذا كان كوادانولوس أثبت أن شريعة الرب مستقيمة وأثبت عدل الشري
   )١(اإلنجيلية فهنا حاول أن يثبت جور شريعة القرآن التى خلت من العدل والواجب ألنها

لم تنظر إلى فائدة وخير الجماعة وأباحت بوصايا لألقوياء وضيقت : أوالً
  .وصاياها على الضعفاء

 أمر محمد المسلمين أن يكرهوا غير المسلمين إذ قال أن يضروهم :ثانياً
  .مسلمين أو يعطوهم الخراج وأن ينهبوا أموالهم وأن يستعبدوهمبالحرب حتى يكونوا 

وال تَنِكحوا ما نَكَح آباُؤكُم ِمن النِّساِء ِإالَّ ما قَد سلَفَ ِإنَّه  :"قول القرآن: ثالثاً
كُم وَأخَواتُكُم وعماتُكُم حرمتْ علَيكُم ُأمهاتُكُم وبنَاتُ) ٢٢(كَان فَاِحشَةً ومقْتاً وساء سِبيالً 

وخَاالتُكُم وبنَاتُ اَألِخ وبنَاتُ اُألخِْت وُأمهاتُكُم الالَِّتي َأرضعنَكُم وَأخَواتُكُم ِمن الرضاعِة 
دخَلْتُم ِبِهن فَِإن لَم وُأمهاتُ ِنساِئكُم ورباِئبكُم الالَِّتي ِفي حجوِركُم ِمن ِنساِئكُم الالَِّتي 

كُملَيع نَاحفَال ج ِبِهن خَلْتُمووجه استدالله هنا أن محمدا شرع قهرا .)٢ (...."تَكُونُوا د
بشريعته على المسلمين ألن شريعته لم تنظر إلى خير الجماعة وفائدتها ولكن نظر إلى 

  :ها لنفسه وذلك من وجوهفائدته وتلذذه فضيق بعض وصايا شريعته لألخرين وأباح
نهى القول بالزيجة بين األقارب درجة درجة وحسب عددهم : الوجه األول

وقال إن نكاح األقربين هو فاحشة بينما أباح الشريعة لنفسه وكان اهللا يحثه إلى التلذذ 
ِتي آتَيتَ ُأجورهن وما يا َأيها النَِّبي ِإنَّا َأحلَلْنَا لَك َأزواجك الالَّ :"بالجسد فقال القرآن

 نَاِت خَاالِتكبو نَاِت خَاِلكبو اِتكمنَاِت عبو كمنَاِت عبو كلَيع اللَّه ا َأفَاءِمم ِمينُكلَكَتْ يم
ادَأر ِإن ا ِللنَِّبيهتْ نَفْسبهو ْؤِمنَةً ِإنَأةً مرامو كعم نراجا الالَِّتي ههتَنِكحسي َأن النَِّبي 

 مانُهملَكَتْ َأيا ممو اِجِهموِفي َأز ِهملَينَا عضا فَرنَا مِلمع قَد ْؤِمِنينوِن الْمد ِمن ةً لَكخَاِلص
جرح كلَيع كُونال يووجه استدالله فى هذه اآلية أن محمد أباح شريعته . )٣ (...."ِلكَي

 ليقهر على غيره وينظر إلى فائدته والتلذذ بحواسه وجسده حيث حلل لنفسه نكاح لنفسه
جميع النساء من أقاربه ومن غير اقاربه ألنه نبى شارع الشريعة وهذا محال ألنه وجب 

                                         
 ٤٨٧ : ٤٥٥ص : فيليبس كوادانولوس )١(

 ٢٣و ٢٢اآلية، :  سورة النساء)٢(

 ٥٠اآلية، :  سورة األحزاب)٣(



 

 )٥٢٠٩(

على النبي أن يظهر لعباده أنه طاهر فإذا كان نكاح األقرباء فاحشة على الناس فلماذا ال 
  .كاح األقرباء أقبح فى نبي مما هو فى إنسان غيرهيكون فاحشة لألنبياء فن
 هناك فرق بين حال محمد وحال موسى وعيسى فالمسيح فى :الوجه الثانى

إن للثعالب أحجرة :"إنجيله كان يمتنع من التلذذ الحالل ولم يفعل إال خير وذلك فى لوقا
 أيضا كان يسير والمسيح. )١("ولطير السماء أوكارا وأما ابن اإلنسان فليس يسند رأسه

بالمدن وتعب وجاع وعطش بإرادته ولم يتجنب العسر ولم يتبع اليسر ولكن أسلم نفسه 
أنى أنا هو فإن كنتم تطلبونى دعوا هؤالء :"ألعدائه ليخلص عباده فقال ألعدائه

  .)٢("يذهبوا
وموسي كأنه لم يحسب خالصه ليخلص شعبه ويستغفر اهللا عن ذنوبهم فقال 

  .)٣("ت غفرت لهم هذه الخطيئة وإال فامنحنى من سفرك الذى كتبتفآلن إن أن:" هللا
فالمسيح وموسى يحسبا فايدتهما ليخلصا شعب رعيتهما وشرعا شريعتين 
عادلتان وكانا يرغبين فى فائدة شعبهما أما محمد اتبع فائدته وتلذذ جسده وحواسه ولم 

ساد ذلك قول يحسب خيرا أو شرا لشعبه وكان يقهر على شعبه والدليل على ف
  .)٤("الشارع لفائدة نفسه هو قاهر ظلما على غيره:" أرسطاطاليس
أحل للمسلمين أن يتخذوا لهم زوجات كثيرات ولم يحلل أن يقهروا : رابعاً

  .)٥(عليهن ظلما اختالفا بينهن فى العيش والمباشرة بهن وثيابهن وتكون خصومة بينهن
 ِمنْهن وتُْؤِوي ِإلَيك من تَشَاء ومن تُرِجي من تَشَاء :" قول القرآن:خامساً

ابتَغَيتَ ِممن عزلْتَ فَال جنَاح علَيك ذَِلك َأدنَى َأن تَقَر َأعينُهن وال يحزن ويرضون ِبما 
نكُلُّه نتَهحالل ما لم يكن ووجه استدالله هنا أن محمدا أباح لنفسه أن له . )٦ (...."آتَي

                                         
 الفصل السابع والثالثين:  لوقا)١(

 الفصل الثامن والثالثين:  يوحنا)٢(

 الفصل الثانى والثالثين: روج سفر الخ)٣(

 ٤٦١و ٤٦٠ص، : ،،،،،و فيليبس كواانولوس:  أريسطاطاليس)٤(

 : سورة النساء)٥(
 ١اآلية، :  سورة األنفال)٦(



– 

  )٥٢١٠(

حالالً لغيره أن يفعل بنسائه حسب إرادته عدال أو جورا فلماذا أحل لنفسه ما لم يحل 
  لغيره إذ قال إنه نبى وكان ينبغى للنبى أن يظهر لشعبه أعماال خيرا ال شرا

فناموس موسي وشريعة اإلنجيل  أحل لنفسه ما يشاء من نساء غيره: سادساً
 مباشرة إمرأة الغير هى فاحشة ويجتنبون من يباشر امرأة وشريعة الوثنيين يحسبون أن

لكن محمد اشتهى . )١(الغير ومحمد فى القرآن أمر أن يعذب الزانية والزانى ويجلدهم
وِإذْ تَقُوُل ِللَِّذي َأنْعم  :"امرأة زيد وأخذها من زيد ظلما وأضره أن يطلقها كما قال القرآن

تَ عمَأنْعِه ولَيع ِديِه اللَّهبم ا اللَّهم تُخِْفي ِفي نَفِْسكو اتَِّق اللَّهو كجوز كلَيع ِسكِه َأملَي
 كُونال ي ا ِلكَينَاكَهجوطَراً زا وِمنْه ديى زا قَضفَلَم تَخْشَاه قُّ َأنَأح اللَّهو تَخْشَى النَّاسو

ِفي َأز جرح ْؤِمِنينلَى الْمعطَراً وو نا ِمنْهوِإذَا قَض اِئِهمِعياِج َأداللَِّه و رَأم كَان
   )٢(...."ما كَان علَى النَِّبي ِمن حرٍج ِفيما فَرض اللَّه لَه) ٣٧(مفْعوالً

نهى المسلمين أن ينكحوا امرأة من نسائه من بعد موته وعده اثم كبير :سابعاً
  .)٣(خترن أن يحيين أراملفنسائه بعد موته أ

ووجه  )٤("يسَألُونَك عن اَألنْفَاِل قُْل اَألنْفَاُل ِللَِّه والرسوِل :" قول القرآن:ثامناً
  .استدالله هنا أن محمد أمر أن تكون األنفال واجبة له

ك تَبتَِغي مرضاةَ يا َأيها النَِّبي ِلم تُحرم ما َأحلَّ اللَّه لَ:"  قول القرآن:تاسعاً
 ِحيمر غَفُور اللَّهو اِجكو١(َأز ( ِليمالْع وهو الكُموم اللَّهو اِنكُممتَِحلَّةَ َأي لَكُم اللَّه ضفَر قَد

 ِكيمووجه استدالله هنا. )٥ (")٢(الْح:  
ظماء واألقوياء جور شريعة القرآن باوليغراقياً أى أنه نظر إلى فائدة الع: أوالً

  :ولم ينظر إلى فائدة الفقراء ومن صوره

                                         
 اآلية،:  سورة النور)١(

 ٣٨و ٣٧اآليتان،:  سورة األحزاب)٢(

 اآلية،:  سورة األحزاب)٣(

 ٥٠اآلية، :  سورة األحزاب)٤(

 ٢و ١يتان، اآل:  سورة التحريم)٥(



 

 )٥٢١١(

 أن محمد أحل للرجال أن يباشروا آمائهم وإن كانت نساؤهم يتكرهن وهنا  - ١
أن المسلمين حلال لهم مباشرة آمائهم : استدل بقول مفسروا القرآن فى هذه اآلية

 وإن لم يسر نسائهم
هن على أبدان رجالهن؛ إنما  فى هذا جور على النساء إذ أخذ منهن الحق الذى ل - ٢

الزيجة بين الرجل والمرأة بأخذ الرجل بها حقها على بدن امرآته؛ وكذلك المرآة 
فليتمسك المرء :" تأخذ حقاً لها على بدن رجلها واستدل على ذلك بقول بولس

بامرأته ولتمسك المرآة ببعلها فليبدل الرجل لزوجته الود الذى يجب لها عليه 
مرأة أيضاً بزوجها وليست المرآة بمسلطة على جسدها بل بعلها وكذلك فلتفعل ال

المسلط عليها وكذلك الرجل أيضاً ليس بمسلط على جسده بل للمرأة السلطان 
 .)١("عليه فال يمنعن واحدا منكما صاحبه حقه الذى يجب له

 القرآن لم يحسب العهد بين الرجل والمرآة وأحل للرجل مباشرة إمائه وأن  - ٣
مرأته هو لها على جسده فهذا الحالل لهم ما هو إال أوليغريقياً يسرق حق إ

 .وشرع شريعة لفائدة وتلذذ األقوياء أى الرجال ولكريهة الضعفاء أى النساء
كثرة النساء شرا على النساء؛ حيث أن الزواج بنساء كثيرات كأنهن مستعبدات  - ٤

 .ال زوجات لرجالهن فيتسلط الرجل على المرآة
حله للرجال يعد جورا وظلما على النساء ويعطى السلطان  الطالق الذى أ - ٥

 .)٢(للرجال
شريعة المسيح أمرت بما هو فايدة للجماعة والناس كلهم رجال ونساء فلم تحل : ثانياً

شريعة المسيح للرجال أن يستعبدوا نسائهم وبين أن الزوجة تكون معينة وصاحبته 
  .وزوجته ال تعبدته

ال الرزيلة وحال الرزيلة تفسد الجماعة، والعدل،  محمد فرض بشريعته ح:عاشرا
فى اإلنسان :  وهنا بين كوادانولوس االختالف بين الجسد والروح فقال)٣(والقسط،والحق

قسمان قسم العقل وقسم الحاس وقسم العقل هو قسم الروح وقسم الحواس هو قسم 

                                         
 الرسالة األولى إلى كورنثوس، الفصل السابع:  بولس)١(

 ٤٦٨: ٤٦٥ص :  فيليبس كوادانولوس)٢(

 البوليطيق، الكتاب الثالث، الفصل الخامس؛ والكتاب الرابع، الفصل الثالث:  أريسطاطاليس)٣(



– 

  )٥٢١٢(

شتهى التلذذ الجسد وقسم الروح فايق فاضل وقسم الجسد مرزول خاضع فقسم الجسد ي
. )١("بالحواس وبالجسد لكن قسم الروح يستأثر الخير الروحانى ويهمل تنعم الجسد

إنى أرى فى إعفاء سنة أخرى تضاد سنة ضميرى :" واستشهد بقول بولس الرسول
فإن الجسد إنما يشتهى ما يضر بالجسد :" وقول بولس أيضاً. )٢("وتسبينى لسنة الخطايا

  ووجه استدالله هنا. )٣(" ففى اإلنسان هو أن هووكل واحد منهما ضد صاحبه
 إن فى اإلنسان هوان هوا يتبع الحواس وهوا يتبع العقل بل هما مختلفان فى  - ١

 إنسان الحواس والعقل 
ووجه . )٤( ...."وال تَتَِّبع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَِّه:".... قول القرآن - ٢

 .اجباً أن يتبع الحواس أو هواهااستدالله أن القرآن أقر أن ليس و
فَِإن الْجِحيم ِهي ) ٣٨(وآثَر الْحياةَ الدنْيا ) ٣٧(فََأما من طَغَى  :" قول القرآن - ٣

فَِإن الْجنَّةَ ) ٤٠(وَأما من خَافَ مقَام ربِه ونَهى النَّفْس عن الْهوى ) ٣٩(الْمْأوى 
ووجه استدالله هنا أن من نهى نفسه عن الهوا فهو . )٥ (")٤١(ِهي الْمْأوى 

وإقرار القرآن أن الرياسة . يدخل الفردوس ومن يتبع هواه قيلقى إلى الجحيم
والسلطان والتسلط ينبغى  للعقل ليخضع الجسد الذى يجاهده جورا ليستقر 

عقل اإلنسان ومن هنا أباح وصاياه لشدة الهوا ولتخضيع العقل حتى يستعبد ال
تحت عبودية الحاس وتحت هوا الجسد ويصير الهوا سيدا على العقل فيتسلط 

  )٦(العبد على سيده
  : شريعة القرآن ليس بعدل وال تفرح القلوب: الدليل السادس

يرى كوادانولوس أن شريعة القرآن ومحمد ليس بعدل وال تفرح القلوب ألن محمدا كأن 
ل أباح شريعته لنفسه وكان يبتغى فائدته يألمر الناس غيره فلم يعمل ما أمر به ب

                                         
 ٤٧٠ص :  فيليبس كوادانولوس)١(

 رسالته إلى أهل رومية، الفصل السابع:  بولس)٢(

 رسالته إلى أهل غالطية، الفصل الخامس:  بولس)٣(

 ٢٦اآلية،:  سورة ص)٤(

 ٤١ : ٣٧اآليات، :  سورة النازعات)٥(

 ٤٧١ص :  فيليبس كوادانولوس)٦(



 

 )٥٢١٣(

فلم يفرح عباده بل كانوا يحزنزن ألنهم ينظرون إلى الشارع . ومنفعته وتلذذه وتنعمه
لهم الشريعة أنه كان يأمرهم بشيئ وهو كان يعمل شيئ آخر وكان يبيح شريعته 

   )١(لنفسه
  القرآن وصاياه غير عادلة: الدليل السابع

؛ ألن )٢(رآن لم يكن وصية مضيئة وال يضيئ األبصاريري كوادانولوس أن الق
وما :"....فيه اختالف كثير واختالط حتى ال يفهم مراده من يقرأه كما فى قول القرآن

ِإالَّ اللَّه تَْأِويلَه لَمعووجه استدالله أنه ليس هناك إنسان وال مالك يعلم تأويل . )٣ ( ...."ي
  .قول القرآن إال اهللا وحده

  : األخالط التى بينها كوادانولوسومن
حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الِْخنِزيِر وما  :"قول القرآن: االختالط األول

عبا َأكََل السمةُ والنَِّطيحةُ ويدتَرالْمقُوذَةُ ووالْمنْخَِنقَةُ والْمِر اللَِّه ِبِه وووجه .)٤(." ...ُأِهلَّ ِلغَي
استدالله هنا إقرار القرآن أن فى الطعام تسعة أجناس محرمة عليهم؛ بينما فى موضع 

قُْل ال َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرماً علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ َأن يكُون  :"آخر قال القرآن
ووجه . )٥ ( ...."نَّه ِرجس َأو ِفسقاً ُأِهلَّ ِلغَيِر اللَِّهميتَةً َأو دماً مسفُوحاً َأو لَحم ِخنِزيٍر فَِإ

استدالله فى هذا الموضع أنها ليست محرمة عليهم إال أربعة أنواع من الطعام فأى من 
  .الموضعين الصواب تسعة أجناس أم أربعة؛ فى حين أن القرآن نزل كله جملة واحدة

ثَمراِت النَِّخيِل واَألعنَاِب تَتَِّخذُون ِمنْه سكَراً وِمن  :"قول القرآن: االختالط الثانى
يسَألُونَك عن الْخَمِر والْميِسِر قُْل ِفيِهما ِإثْم  :"وفى موضع ثان قال. )٦ (...."وِرزقاً حسناً

قال القرآن فى موضع و. )٧ ( ...."كَِبير ومنَاِفع ِللنَّاِس وِإثْمهما َأكْبر ِمن نَفِْعِهما

                                         
 ٤٩١ص :  فيليبس كوادانولوس)١(

 ٤٩٣ص :  فيليبس كوادانولوس)٢(

 ٧اآلية، :  سورة آل عمران)٣(
 ٣اآلية، :  سورة المائدة)٤(
 ١٤٥اآلية، : نعام سورة األ)٥(

 ٦٧اآلية، :  سورة النحل)٦(

 ٢١٩اآلية، :  سورة البقرة)٧(



– 

  )٥٢١٤(

ووجه استدالله . )١ (...." ِرجس ِمن عمِل الشَّيطَاِن.... ِإنَّما الْخَمر والْميِسر :"....ثالث
حرم الخمر ويتسأل لمن ينبغى : فى الموضع األول حلل الخمر، وفى الموضع الثانى

ن من تحريم أو الطاعة لتحليل الخمر أم تحريمة فالمسلمون مطيعون لما فى القرآ
  .)٢(تحليل

هنا أقر القرآن .)٣(" والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُون:"  قول القرآن:االختالط الثالث
بحفظ الفروج؛ بينما فى مواضع كثيرة أقر القرآن باستعمال الفروج مرات كثيرة مثلما 

   )٤( مدح محمد شهوة وهوا وتلذذ جسد وحواس محمد وجماعة من النساء
  قبائح شريعة القرآن: الدليل الثامن

يرى كوادانولوس أن الشريعة الحقة هى شريعة المسيح التى ال تقبح بكالم قبيح 
بالفواحش ويزعم أن شريعة محمد مملوءة بأقاويل قبيحة وأمرت بفواحش فمن األقوال 

  : هى-  حسبما يزعم كوادانولوس–القبيحة التى ذكرها القرآن 
ال الجماع وأنواع المباشرات مع النساء والجماع مع تحدث القرآن بجماع وح

الجوارى فى الفردوس، وقوة محمد عند الجماع وزنا محمد ومباشرته مع صبية كان 
لها سبهة أو ثمانية سنين وجماع ونكاح محمد مع قرابته وكثرة الزوجات للرجل واحد 

ر قريبة وغريبة أو معا ومصافحة محمد أنه زنى مع كا إمرأة حرة أو أمة وقريبة أو غي
  )٥(غير غريبة

. )٦ ( ...."ِنساُؤكُم حرثٌ لَكُم فَْأتُوا حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم :"ومن القبايح قول القرآن
ووجه استدالله أن األية يقصد بها باشروهن من دبورهن ووجوهن ومن جانبيهن 

  وحسب الطبيعة وخالف الطبيعة أى كل حين وأى حال ونوع

                                         
 ٩٠اآلية، :  المائدة)١(

 ٤٩٥ص :  فيليبس كوادانولوس)٢(

 ٥اآلية، :  سورة المؤمنين)٣(
 ٤٩٥ص :  فيليبس كوادانولوس)٤(

 ٥٠٢ و٥٠١ص : فيليبس كوادانولوس )٥(

 ٢٢٣اآلية، :  سورة البقرة)٦(



 

 )٥٢١٥(

فَِإن طَلَّقَها فَال تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّى تَنِكح زوجاً  :"قول القرآن: الثالثةالقبيحة 
هرووجه استدالله أن المرأة المطلقة مرة ثالثة ال يحل لها أن ترجع إلى . )١ (...."غَي

وتحاشيك أمرأتك :" ويقول أبو قرة فى هذا المعنى.رجلها لو لم يباشرها رجل غيره
  )٢("ق،ومضاجعتك لها بعد دخول رجل غريب أخر غيرك عليهابالطال

ومن القبايح أن محمد كان يحضر على نسائه فى ساعة واحدة وهن إحدى 
عشر، وهو فوق الثالثين باشر صبية ثمان سنين، وافتخار محمد أن له قوة المجامعة 

وحيضهن وفى وتحدث القرآن بالنساء . والمباشرة مع النساء أكثر من قوة أربعين رجال
 )٣(الجماع والنكاح وفى حال الجماع ووضع الجماع

   

                                         
 ٢٣٠اآلية، : ة سورة البقر)١(

 ١٠٥مجادلة أبوقرة مع علماء المسلمين، ص :  أبو قرة)٢(

 ٥٠٤ص: فيليبس كوادانولوس )٣(



– 

  )٥٢١٦(

  



 

 )٥٢١٧(

  
  
  
  

  
  : شرح مفردات القاعدة: المطلب األول
  : تعريف الحكم لغة واصطالحا: الفرع األول

   .)١(هو القضاء والمنع والحكمة: الحكم لغة
لقد وردت تعاريف مختلفة للحكم الشرعي، وستقتصر الباحثة على ذكر : واصطالحا

  . أهم التعاريف وأشهرها، وهي ثالثة ثم ذكر الراجح منها
خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال :" يف جمهور األصوليين حيث عرفوه بقولهمتعر: أوال

 فجمهور األصوليين نظروا إلى الحكم .)٢("المكلفين، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا
  . الشرعي من خالل مصدره وهو اهللا تعالى فعرفوا على ضوئه

قد وخلص إلى تعريف  تعريف اآلمدي، قد تناول تعريف الجمهور بالمناقشة، والن: ثانيا
   .)٣("خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية: "يراه الراجح فقال

                                         
 .١٤١٥القاموس المحيط، للفيروز أبادي، ص) ١(
هذا التعريف هو لجمهور األصوليين مع اختالف يسير في بعض أالفظه، إذ عبر بعضهم بخطاب الشرع أو ) ٢(

لشارعبدل خطاب اهللا تعالى، كما أن بعضهم توقف عند أفال المكلفين دون ذكر لبقية القيود، فصار ا
، ومن األصوليين من ذكر القيود دون ذكر "خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين:" التعريف  كما يلي

دل هذه القيود بلفظة ، وذكرها البعض اآلخر ليصير التعريف جامعا مانعا، ومنهم من استب"الوضع" لقيد 
المتكرر في التعريف، كما " أو" وذلك للتخلص من حرف" المتعلق بأفعال المكلفين باإلنشاء:" واحدة فقال

الغزالي، : في كل هذا يراجح.  لتشمل الصغير وغيره" العباد" استبدل بعضهم كلمة المكلفين بالفظة 
المطبعة : مع فواتح الرحموت، مصر، عبد الشكور، محب الدين، مسلم الثبوت ١/٥٩المستصفي 
، البناني، حاشية البناني على ٦٧شرح تنقيح الفصول، ص: ، القرافي١/٥٤. هـ١٣٣٤، ١األميرية، ط

: ، ابن امي الحاج، التقرير والتحبير، ضبط عبد اهللا محمود محمد عمر، بيروت٤٩-١/٤٧جمع الجوامع، 
ني، سعد الدين، التلويح على التوضيح، ضبط ، التفتازا٩٩-٢/٩٨م، ١٩٩٩، ١دار الكتب العلمية، ط

، ١/١١٧، البحر المحيط، للزركشي، ١/١٤، ١٩٩٣، ١زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 . ٥ت، ص.محمد علي صبيح وأوالده، د: إرشاد الفحول، للشوكاني، مصر

 .١/٨٥اإلحكام، لآلمدي )٣(

 
 

  



– 

  )٥٢١٨(

 ،)١("وهو مطرد منعكس ال غبار عليه:" فبين محترزات هذا التعريف ثم علق عليه قائال
االقتضاء " مع أنه لم يذكر القيود الموجودة في تعريف األصوليين والمراد بها هي 

وإذا عرف معنى الحكم الشرعي، :"  ذلك يذكرها فيقول، إال أنه بعد"والتخير والوضع
وإن لم يكن متعلقا .... فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب واالقتضاء، أو ال يكون

وإن لم كن متعال بخطاب االقتضاء فإما أن .... بخطاب الطلب واالقتضاء، او ال يكون
 عنده الحكم الوضعي، وذلك  والمراد بغيره.)٢("يكون متعلقا بخطاب التخيير أو غيره

   .)٣("فإن كان األول فهو اإلباحةن وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي:" ألنه قال بعدها
غير أنه يعترض على تعريف اآلمدي في قوله المفيد فائدة شرعية، بأنه غير مانع من 
دخول ما يفيد فائدة شرعية لكن ليس بحكم شرعي بالمعنى االصطالحي؛ وذلك مثل 

بار اهللا عز وجل عن احوال األمم السابقة في القرآن، وما أصابها من عذاب فهو يفيد إخ
فائدة شرعية مقصودة للشارع تتعلق بالمكلفين وافعالهم كفائدة االعتبار واالتعاظ "

  .)٤("بأحوالهم
هو أثر خطاب اهللا تعالى المتعلق بافعال : " عرفوا الحكم بقولهم:  تعريف الفقهاء:ثالثا
   .)٥("فين أقتضاء أو تخييرا أو وضعاالمكل

   .)٦("الحكم الشرعي مدلول خطاب الشارع: وعبر عنه بعض األصوليين بقولهم
فالفقهاء نظروا إلى الحكم الشرعي من خالل محل تعلق هذا الحكم به وهو األفعال التي 

ما فلم يعتبروا الخطاب نفسه حك. )٧(تصدر من المكلفين، ويكونالحكم وصفا شرعيا لها
اآلمدي معهم، بل جعلوا اثر الخطاب وملدوله وهو األمر . كما فعل جمهور األصوليين

: الثابت به هو الحكم، ففرقوا بين الدليل وبين المحكم، فالحكم عندهم في قله تعالى

                                         
 .١/٨٥المصدر السابق، )١(
 .١/٨٥ األحكام، لآلمدياإلحكام في أصول) ٢(
 .١/٨٥المصدر السابق، )٣(
 .٢٨الحكم التكليفي، البيانوني ص) ٤(
، ١٩٨١، ٧،   أصول الفقه، للشيخ محمد الخضري، دار الفكر، ط١/١٥التلويح على التوضيح، التفتازاني ) ٥(

هـ، ١٣٨٨، ٢مطبعة دار التأليف، ط: ،  أصول الفقه، لعباس متولي حمادة،  مصر٢١- ٢٠ص
 .٢٧٧ص

 .١٠٤شرح الكوكب المنير، البن النجار، ص) ٦(
 .١٩، ص١٩٨٧، ٢م، ط.المانع عند األصوليين، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة، د)٧(



 

 )٥٢١٩(

﴿        هو وجوب الصالة المستفاد من هذا النص الشرعي، أما ﴾ 
  . تبروا النص نفسه هو الحكم، ولم يفرقوا بين الدليل والحكمجمهور األصوليين فقد اع

ولعل التعريف الثالث وهو تعريف الفقهاء هو الراجح وذلك ألنه ميز بني الخطاب 
نفسه، على عكس ما ذهب إليه جمهور األصوليين حيث دمجوا بين الحكم والدليل، 

إليه بأن الحكم عبارة عن واألصل أن هذا ال يستقيم، على أنهم استدلوا على ما ذهبوا 
القول النفسي المناسب لمعناه المصدري، والدليل على الحكم هو الوقل اللفظي المناسب 

  . )١(لمعنى المعقول، وهي مسألة كالمية األولى عدم حشرها في مباحث األصول
ومن المتأخرين من اختار هذا التعريف كالشيخ بخيت المطيعى، حيث علقى على الذين 

تمسكون بتعريف الجمهور من األصولييين مع انه معترض عليه من وجوه م زاوا ي
. وما أحوجنا إلى رعاية هذه التكليفات الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين:" كثيرة فقال

ما ثبت بالخطاب " ولو عرفنا الحكم من أول األمر بما هو مصلطح الفهقاء من أنه 
ه المعتزلة، وسلمن امن اعتراطاتهم، ولم اللفظي إلى آخر ما تقدم لسلمنا بكل ما قال

والعجب أن بعض المتأخرين ..... نجنح إلى تكلف الجواب عنهم لما هو بعيدعن الحقيقة
ممان يتصدي للكتابة في علم األصول، قد تشبث بما قاله أولئك المتأخرين من 

  . )٢("األشعاعرة، بالخطاب اللفظي، وسلكوا طريق المحققين 
ذا االختالف في تعريف الحكم الشرعي على أهميته لم يترت عليه إن ه: يمكن القول

  .أي أثر من الناحية العملية، وهذا ما أقر به الخضري الذي اختار تعريف الفقهاء
  : تعريف التكليف لغة واصطالحا: الفرع الثاني
األمر بما يشق، وتكلفت الشيء تحشمته على مشقة وعلى خالف : التكليف لغة

  .)٣(عادتك

                                         
وقد رجح هذا التعريف أيضا البيانوني في كتابه الحم التكليفي في الشريعة اإلسالمية، ووضح سبب هذا )١(

 . وما بعدها٢٨فصيل يراجع هذا الكتاب صاالختيار، وعليه لمزيد من الت
، نقال عن  الحكم التكليفي، ٧٠-١/٦٩حاشية سلم الوصول على نهاية السول، للشيخ محمد بخيت المطيعي، )٢(

 .٣١البيانوني،  ص
  . لسان العرب، البن منظور، تاج العروس: في) كلف(مادة:  انظر)٣(



– 

  )٥٢٢٠(

هو إلزام : هو الخطاب بأمر ونهى، وقيل: وقيل. هو إلزام ما فيه كلفة: صطالحاًوا
  .)١(وكله سائغ. مقتضى خطاب الشرع

هو خطاب اهللا المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء أو : الحكم التكليفي اصطالحاً
  .)٢(التخيير

  : أقسام األحكام التكليفية
  .)٣(باحة، والكراهة، والتحريماإليجاب والندب، واإل: عند الجمهور خمسة
الفرض، واإليجاب، والندب، واإلباحة، والكراهة التنزيهية، : وعند الحنفية سبعة

  .)٤(والكراهة التحريمية، والتحريم
عن وجه خصر قسمة )٥(أبان بعض األصوليين: بيان وجه انحصار أقسام الحكم التكليفي

ع إن اقتضى طلباً جازماً شارأن خطاب ال: األحكام التكليفية في خمسة، وهو
، وإن كان اقتضاء الفعل )الواجب(، والمطلوب فعله)الوجوب(، وأثرها)اإليجاب(فهو

وإن ). المندوب(، والمطلوب فعله)الندب(، وأثره)الندوب(بدون الجزم والحتم فهو
، )الحرمة(، وأثره)التحريم(اقتضى الخطاب تركاً أو نهياً عن فعل على سبيل الجزم فهو

، وإن كان اقتضاء الكف ليس على سبيل )المحرم أو الحرام( وب الكف عن فعلهوالمطل

                                         
، شرح الكوكب ١/٢٢٠: ، روضة الناظر٤٨ن رشد، ص، الضروري، الب١/٨٨: البرهان، للجويني: انظر)١(

  .١/٤٨٣: المنير، البن النجار
، مختصر منتهى ١/١٣٢: ، اإلحكام، لآلمدي١/٨٩: ، المحصول، للرازي١/١١٢: المستصفى، للغزالي: انظر)٢(

، التوضيح شرح التنقيح، لصدر الشريعة، ١٨ص: للبيضاوي: ، منهاج الوصول١/٢٨٢: السؤل واألمل
  .٣٧٠مرآة األصول، لمال خسرو، ص، ١/٣٧

، ٢/٨١٤،٨٠٧: ، التحبير شرح التحرير١/٨٩: ، المحصول، للرازي٢١ص: المحصول، البن العربي: انظر)٣(
  .٣٠ص: ، مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي١/٧٢إرشاد الفحول، 

، ١/٥٢: ح الرحموت، فوات٢/٨٠: ، التقرير والتحبير، البن أمير الحاج٢/١٢٣: التوضيح شرح التنقيح: انظر)٤(
  .٤٧٢ص: تسهيل الوصول، للمحالوي

، علم أصول الفقه، لخالف، ١/٢٦١: ، شرح مختصر الروضة، للطوفي١/١٢٧: المستصفى، للغزالي: انظر)٥(
  .٦٧، الحكم التكليفي، للبيانوني، ص١٨٥ص



 

 )٥٢٢١(

، )المكروه(، والمطلوب الكف عن فعله)الكراهة(، وأثره)الكراهة(الحتم واإللزام فهو
  .)١()المباح(، والفعل المخير)اإلباحة(، وأثره)اإلباحة(وأما التخيير بين الفعل والترك فهو

  : عدةمعنى القا: المطلب الثاني
القاعدة تقرر أن الشيء الواحد يمكن أن تجري عليه األحكام التكليفية الخمسة، فيكون 

  .واجباً ومندوباً ومباحاً ومكروهاً وحراماً، وذلك باعتبارات مختلفة
  : وهناك تعبيرات مقاربة لمعنى القاعدة جاءت في بعض الكتب األصول، منها

  .)٢(اتهااختالف األحكام على الحقائق باختالف جه*
  .)٣(وربما تخضع األحكام في واحد مثاله الطعام* 
  .)٤(الواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام* 
  .)٥(يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهتين* 

                                         
 شرح تنقيح الفصول، ،١/١٦٩: اإلحكام، لآلمدي: هناك نقاش حول إدخال اإلباحة تحت الحكم التكليفي، انظر)١(

، مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، ٢/١٩١: ، التقرير والتحبير، البن أمير الحاج١/١٤٦: ، المسودة٧٩ص
  .٣١ص

  .١/١١٨شرح مختصر الروضة، للطوفي، )٢(
أن األحكام التكليفية الخمسة قد : ، وذكر في شرحه١٣٨محمد الحبش، ص/ شرح المعتمد في أصول الفقه، د)٣(

 مسألة واحدة كالطعام، فإنه يكون مباحاً عادة، لكنه يصير فرضاً إذا كان تركه يفضى إلى تتناوب في
موت محقق، ويصير مكروهاً إن كان يفضى إلى مرض مظنون، ويكون مستحياً إن كان تركه يؤدي إلى 

  . إنهاك وإرهاق، ويصير حراماً إن كان يتسبب يقيناً في آفة أو مرض
" ، يجوز في الواحد بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة١/٨٨في فواتح الرحموت، ، و١/٢٠٨: روضة الناظر)٤(

تعريف الواحد بالجنس : وقصد به الواحد بالنوع، كما مثل له بالسجود هللا، والسجود للصنم، وانظر
  .١٩٦ص) ٢(وبالنوع في هامش،

) ٢(و الشخص في هامشتعريف الواحد بالعين أ: ، وانظر)٤٩(الجامع لمسائل أصول الفقه، للنملة، ص)٥(
  ،١٩٦ص



– 

  )٥٢٢٢(

  : أمثلة على القاعدة
ة، فمن توجد أمثلة عديدة على ما أجرى عليه الفقهاء األحكام التكليفية باعتبارات مختلف

  :)١(ذلك
  : ذهب الفقهاء إلى جريان األحكام التكليفية الخمسة على النكاح، فهو:  النكاح- ١
  .إن خشى العنت والوقوع في الفاحشة أو في محرم يتركه، وكان مستطيعاً:  واجب-
  .لمن تاقت نفسه إليه، ورجا نسالً وإحصاناً:  مندوب-
  .اء، وال يقطعه عن عبادةلمن ال يولد له، وال أرب له في النس:  مباح-
  .لمن ال يشتهيه، ويقطعه عن عبادة غير واجبة أو خاف جوراً بحق منكوحته:  مكروه-
إن تيقن جورا وإضراراً بمنكوحته، كعدم قدرته على الوطء أو القيام :  محرم-

  .)٢(بالنفقة
  : يدور حكمه مع األحكام التكليفية الخمسة، فهو:  السفر- ٢
فريضة والجهاد وبر الوالدين، وكل سفر ال يتم تأدية الواجب إال كسفر حج ال:  واجب-
  .به
كشد الرجال إلى المساجد الثالثة بقصد التعبد، وكزيارة أهل الخير :  مندوب-

  .والصالح
  .كسفر النزهة والتجارة وما كان في معناهما: مباح-
  .كسفر المرء وحده بال رفقة معه: مكروه-
  .)٣(قتراف زنا وشرب خمر ولعب قمار وقطع طريقكسفر المعصية بقصد ا: محرم-

                                         
الطالق، الوصية، اإلبراء، العقد، القضاء المناضلة، الصيد، اللقطة، القتل، الحلف، الفتوى، : ومن األمثلة أيضاً)١(

أن الشائع حرمة المداهنة، لكن هناك -رحمه اهللا-الرخصة، العزيمة، التصوير، المداهنة، ذكر القرافي
، وهناك من أجرى األحكام الخمسة على البدعة، لكن ٤/٢٤٦:  روقالف: مداهنة واجبة ومستحبة، انظر

  .٨٦٧: أخرجه مسلم" كل بدعة ضاللة:" يرده حديث
، ٤/١٨٨: ، الذخيرة، للقرافي٣/٦: ، رد المحتار، حاشية ابن عابدين٢/٢٢٩: بدائع الصنائع، للكاساني: انظر)٢(

، ٦/١٨٠: ، نهاية المحتاج، للرملي٣٤٦ص: ، كفاية األخيار، للحصني١/٣٧٦: البهجة في شرح التحفة
  .١٥- ٨/٦: ، اإلنصاف٥/٦: كشاف القناع

: ، حاشية الجمل على شرح المنهج٢/١٣٩: ، مواهب الجليل٢/٤٦: العناية شرح الهداية، للبابرتي: انظر)٣(
  .١/٥٠٣: ، كشاف القناع١/٦٠٠



 

 )٥٢٢٣(

حكمه عند جماهير األمة جائز في الجملة، أما حكمه على وجه التفصيل، :  االجتهاد- ٣
  : فله أحوال تجعله يتفاوت ما بين التحريم والوجوب، فهو

  .إذا كان المجتهد أهالً، والمسألة سائغة االجتهاد، وحاجة معرفة الحكم شديدة: واجب-
  .إذا لم تكن الحاجة قائمة، وكان الوقت متسعاً مع كون المجتهد أهالً لالجتهاد: دوبمن-
  .إذا كان المجتهد أهالً، وكانت المسألة مما يمكن وقوعه، وكان الوقت متسعاً: مباح-
  .إذا كان المجتهد أهالً، وكانت المسألة مما يستبعد وقوعه: مكروه-
لم توجد الحاجة لذلك، أو كان أهالً لكن كانت إذا لم يمكن المجتهد أهالً، و: محرم-

  .)١(المسألة مما ال يجوز فيه االجتهاد؛ بأن كان الحكم منصوصاً أو مجمعاً عليه
  : موقف العلماء في القاعدة: المطلب الثالث

  . هذه القاعدة بحثها األصوليون تحت مسألة اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء الواحد
الحرام في بعض الصور، فال يمنع أن تجتمع بقية األحكام التكليفية وإذا اجتمع الحالل و

  .في صور أخر
ومن المعلوم أن الواجب ضد الحرام، والمكروه ضد المندوب، كما أن المعصية ضد 

  الطاعة، والمأمور به ضد المنهي عنه، فكيف يمكن اجتماع الضدين في شئ واحد؟
  : تحرير محل النزاع

واحد : واحد الذي يتوارد عليه الوجوب والحظر إلى ثالثة أقسامقسم العلماء الشيء ال
  : فعلى هذا تتأتى الصور التالية. )٢()أو الشخص(بالجنس، وواحد بالنوع، وواحد بالعين

) الشخص(اجتماع األمر والنهي أو الوجوب والحرمة في الواحد بالعين: الصورة األولى
 صل يا زيد عصر اليوم، وال تصل يا زيد :باعتبار واحٍد أو من جهٍة واحدة، كأن يقال

  .عمر اليوم

                                         
، االجتهاد ٤٨٠-٤٧٨فقه، للجيزاني، ص، معالم أصول ال٣/٣٨٨: التقرير والتحبير، البن أمير الحاج: انظر)١(

  .١٢١نادية العمري، ص/ في اإلسالم، د
  .إسناد وفرس: اللفظ الواحد الصادق على أنواع مختلفة كحيوان، تحته: الواحد بالجنس، هو)٢(

  .زيد وبكر: هو اللفظ المقول لنوع واحٍد تحته أشخاص كإنسان، تحته: والواحد بالنوع
  .لفظ واحد دل مفومه، على شخص معين: لمقول للجزئي المشخص كزيد وعمرو، أو هوفهو ا: أما الواحد بالعين

، تحقيق المراد في ١/٣٦١: ، شرح مختصر الروضة، للطوفي٣٤١ص: معيار العلم فن المنطق، للغزالي: انظر
  .١/٢٩٩: ، المهذب في علم أصول الفقه، للنملة، هامش١٥٨أن  النهي يقتضى الفساد، للعالئي، ص



– 

  )٥٢٢٤(

  .)١(استحالة الجمع بينهما إجماعاً؛ لوجود التناقض من كل وجه: حكمها
حرمة : اجتماع األمر والنهي أو الوجوب والحرمة بالجنس، مثل: الصورة الثانية

هما ، ف)الحيوان(الخنزير وإباحة البعير، البعير والخنزير يشملهما جنس واحد هو
  .متحدان جنساً

ال يستحيل اجتماع الواجب والحرام فيما اتحد جنسه؛ لعدم التنافي والتضاد : حكمها
  .)٢(بينهما

اجتماع األمر والنهي أو الوجوب والحرمة في الواحد بالنوع، : الصورة الثالثة
  .)٣(كالسجود، فإنه يتنوع إلى سجود هللا واجب، وسجود للصنم حرام

  .حل نزاع بين مجيز ومانعهذه الصورة م: حكمها
  .ذهب الجمهور إلى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في الواحد بالنوع: القول األول
  .ذهب بعض المعتزلة إلى امتناع انقسام الواحد بالنوع إلى واجب ومحرم: القول الثاني

  :)٤(األدلة والمناقشة
  : أدلة القول األول

 ﴿ه تعالىــاستدلوا بقول:  الكتاب- ١                  
 ﴾)٥(.  

فلو لم يجز الجمع بين الوجوب والحرمة في السجود لما وقع، لكنه واقع شرعاً، 
  .والوقوع دليل الجواز

                                         
  .١/٣٩١: ، شرح الكوكب المنير، البن النجار٢/٦٠٠: ، نهاية الوصول١/١٥٥اإلحكام، لآلمدي، : ظران)١(
، فواتح ١/٣٦٢: ، شرح مختصر الروضة، للطوفي٤/١٥٣: الكاشف عن المحصول، لألصفهاني: انظر)٢(

  .٥٢، مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، ص١/٨٨: الرحموت
: ، شرح مختصر الروضة، للطوفي١/١٤٦: لمستصفى، للغزالي، ا١/٤٦٦: التلخيص، للجويني: انظر)٣(

، شرح الكوكب المنير، ١/٢٠٩: ، البحر المحيط، للزركشي١/٣٧٨: لألصفاني: ، بيان المختصر١/٣٦٢
  .٥٠٠ص: ، تسهيل الوصول، للمحالوي١/٣٩٠: البن النجار

، ١/٢٠٨: ة الناظر، روض٢٣١، إيضاح المحصول، للمازدي، ص١/١٤٦: المستصفى، للغزالي: انظر)٤(
، ١/١٧٦: ، بديع النظام، البن الساعاتي٢/٦٠٢، نهاية الوصول، للهندي، ١/١٥٦: اإلحكام لآلمدي

  . ٢/١٨٦: التقرير والتحبير، البن أمير الحاج
  .٣٧: سورة فصلت، آية)٥(



 

 )٥٢٢٥(

السجود هللا، والسجود للصنم متغايران بالشخصية، فال يلزم من إيجاب :  العقل- ٢
  . أحدهما تحريم اآلخرأحدهما إيجاب اآلخر، وال من تحريم

  : أدلة القول الثاني
استدل المانعون بأن القول بجواز اجتماع الوجوب والحرمة في الواحد بالنوع يلزم منه 
اجتماع النفي واإلثبات في شئ واحد، وهو باطل، والمحرم ليس السجود، بل قصد 

  .تعظيم الصنم، وهو غير السجود
ان واجباً باعتبار، وحراماً باعتبار، فالسجود بأنه ال تضاد هنا؛ ألن السجود ك: نوقش

الواجب هللا مقيد بقصد تعظيم الرب، والمحرم ليس مطلق السجود بل السجود المقيد 
  .بقصد تعظيم الصنم

  .قول الجمهور؛ لقوة االستدالل، وسالمته من االعتراض: والمختار
احد بالعين أو اجتماع األمر والنهي أو الوجوب والحرمة في الو: الصورة الرابعة

الصالة في الدار المغصوبة، فهي : الشخص باعتبارين أو من جهتين، مثالها الشهير
  .)١(واجبة باعتبار كونها صالة، وحرام باعتبار كونها غصباً وشغالً لملك الغير

  : وقع نزاع بسبب اختالف النظر في انفكاك الجهتين، وفيها مذاهب، أهمها اثنان: حكمها
ذهب األكثر إلى تجويز اجتماعهما، وإلى  صحة الصالة في الدار : المذهب األول

  .المغصوبة
  .ذهب بعض آخر إلى المنع من األمرين: المذهب الثاني

  :)٢(األدلة والمناقشة
  : أدلة القول األول

استدل الجمهور المجوزون الجتماعهما، المصححون للصالة في الدار المغصوبة بأدلة 
  : منها

                                         
: معاني، القواطع للس١/١٤٦: ، التلخيص، للجويني١/١٨١: ، المعتمد٢/٣٦٠: التقريب واإلرشاد: انظر)١(

، منتهى الوصول واألمل، ٢/٢٨٦: ، المحصول، للرازي١/١٨٩: ، الوصول إلى األصول١/٢٢٤
، كشف األسرار،  ١/٣٦٢: ، شرح مختصر الروضة، للطوفي٤/١٦٧٥: ، نفائس األصول٤٥ص

، ١/٩٠: ، فواتح الرحموت١/٢٣٢: ، تشنيف المسامع١/٤٦٢: ، التلويح، للتفتازاني١/٥٦٦: للبخاري
  .٥١، أصول الفقه، للخضري، ص٥٣ الفقه، للشنقيطي، صمذكرة أصول

  .المراجع السابقة: انظر)٢(



– 

  )٥٢٢٦(

أوجبت عليك خياطة هذا الثوب، وحرمت عليك سكنى هذه : عبده لو قال السيد ل- ١
الدار، فلو خاط الثوب في الدار المذكورة، لعد مطيعاً لسيده عاصياً له باعتبار الجهتين، 

إنه فعل المحرم والواجب، وحسنت إثابته على الخياطة، ومعاقبته على : وصح أن يقال
، فالصالة في المواضع المغصوبة معصيته بالسكنى، وإذا ثبت هذا في هذه الصورة

  . أمر عبده بالصالة ونهاه عن الغصبمثلها سواء؛ ألن اهللا
 لو أن مسلماً رمى كافراً بسهم في معركة، فمرق من الكافر بسهم في معركة، - ٢

فمرق من الكافر وأصاب مسلماً فقتله، فإنه يثاب على قتله الكافر ويستحق سلبه، 
فهذا فعل واحد . قتل مسلماً، فيدفع الدية، إن كان قتله خطأويعاقب من جهة أخرى؛ ألنه 

  .اشتمل على حرام وواجب باعتبار جهتين، والصالة المتنازع فيها مثله
  : أدلة القول الثاني

استدل المانعون بأن القول بجواز اجتماعهما يلزم منه التناقض؛ إذ فعل المصلي من 
تؤدي فيه، فإذا كان أرضاً مغصوبة، كان قيام وركوع، وسجود وقعود يفتقر إلى مكان ل

  .منهياً عن اللبث فيها، وجميع ما يفعل باطالً محرماً، فال يكون طاعة
بأن المحكوم عليه بالحرمة ليس هو ذات الفعل من حديث هو فعل، بل من جهة : نوقش

كونه غصباً، فال يلزم منه امتناع الحكم عليه بالوجوب من جهة كونه صالة ضرورة 
  .ف  الجهتين، فالجهة منفكةاختال

  .واهللا تعالى أعلم. قول األكثر؛ لقوة حجتهم، وسالمتها من االعتراض: والمختار
  :أثرها في فقه الحسبة واالحتساب: المطلب الرابع

  : وفيه مسألة واحدة
  : جريان األحكام التكليفية على االحتساب: مسألة

، ومع ذلك )١(وبها عينياً أو كفائياًالحسبة واجبة في الجملة من حيث هي، سواء كان وج
  :)٢(يتغير حكمها بحسب االعتبارات والحاالت فتجري عليها األحكام اآلتية

                                         
  .٤٣١،١٦١ص: انظر)١(
، تحفة الناظر ٢٢، معالم القرية في أحكام الحسبة، ص٢١٥،١٨٩نصاب االحتساب، للسنامي، ص: انظر)٢(

: ة، البن مفلح، اآلداب الشرعي٢/٢٧٨: ، الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيثمي٦،٤التلمساني، ص
: ، الفواكه الدواني٤/٢٥٧: ، الفروق، للقرافي٧/٢٧: ، إتحاف السادة المتقين، للزبيدي١/١٩٥،١٨٥
٢/٣٩٤.  



 

 )٥٢٢٧(

  :  الوجوب- ١
تكون الحسبة واجبة كلما تحققت شروط وجوبها، وانتفت موانعها؛ إذ هذا حكمها 

حركة أصالة، فحاالت وجوب الحسبة كثيرة ال انحصار لها، والمحتسب إنما ينطلق في 
إصالحه وتغييره للمنكر من منطلق الحكم بوجوب االحتساب في العموم، وطالما كان 
المعروف المأمور به واجباً متروكاً، والمنكر المنهي عنه حراماً مفعوالً، فقد وجب 

واإلنكار في (-رحمه اهللا-األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا قال الماوردي
  .)١()اجبترك الواجب وفعل الحرام و

  :  الندب- ٢
  : يكون األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مندوباً في الحاالت اآلتية

 إذا تعلقت الحسبة بأمر مندوب ولم يتواطأ أهل بلد على تركه، كنوافل الصالة - أ
والصيام والصدقة، أو كانت تتعلق بنهي مكروه؛ إذ الغرض من الحسبة االمتثال 

و في أمر مستحب، فتكون الوسيلة إليه كذلك أمر مستحباً، والطاعة وتحقيق العبادة، ول
  .)٢(والوسائل لها أحكام المقاصد

  .)٣()واإلنكار في ترك المندوب وفعل المكروه مندوب(- رحمه اهللا- قال الماوردي* 
هذا منكر مكروه، فاعلم أن المنع منه : فإذا قلنا(- رحمه اهللا-وقال الغزالي* 

  .)٤()مستحب
وذلك في األمر بالمعروف : وتارة يكون مستحباً( -رحمه اهللا- ينوقال ابن عثيم* 

  .)٥()المستحب، والنهي عن المنكر المكروه، إن صح أن يطلق عليه اسم منكر
 أن يكون المأمور به واجباً، أو الفعل المنهي عنه محرماً، لكنه يخشى لحوق -ب

قى االستحباب؛ الضرر أو الهالك على نفسه إذا أمر أو نهى، فيسقط الوجوب ويب
  .)٦(لتتوطد دعائم الحق، ويعتز أهله

                                         
  .٨٧ص: الرتبة في طلب الحسبة)١(
  .١٢٦األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، للسبت، ص: انظر)٢(
  .٨٧الرتبة في طلب الحسبة، ص)٣(
  .٢/٣٣٥: إحياء علوم الدين، للغزالي)٤(
  .٢٨٠شرح األربعين النووية، ص)٥(
، األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لخالد ١٠٩تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، البن النحاس، ص: انظر)٦(

  .٢٣، األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لعبد المعز عبد الستار، ص١٢٦السبت، ص



– 

  )٥٢٢٨(

أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله، كما ( -رحمه اهللا- قال الغزالي* 
يقدر على أن يرمى زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها وبريق الخمر، أو يضرب العود 

كر، ولكن يعلم أنه الذي في يده ضربة مختطفة فيكسره في الحال ويتعطل عليه هذا المن
  .يرجع إليه فيضرب رأسه

فهذا ليس بواجب، وليس بحرام، بل هو مستحب، ويدل عليه الخبر الذي أوردناه في 
ويدل عليه أيضاً ما . فضل كلمة حق عند إمام جائر، والشك في أن ذلك مظنة الخوف

ماً، سمعت من بعض الخلفاء كال: أنه قال-رحمه اهللا-روى عن أبي سليمان الداراني
فأردت أن أنكر عليه، وعلمت أني أقتل، ولم يمنعني القتل، ولكن كان في مٍأل من الناس 

  .)١()فخشيت أن يعتريني التزين للخلق، فأقتل من غير إخالص في الفعل
  : ولكن اإلمام الغزالي لم يطلق هذه الحالة على عواهنها، بل اشترط لها ثالثة شروط

  .ي أمره ونهيه حصول الفائدة ووقوع األثر ف- ١
  . اقتصار الضرر واألذى على نفسه دون غيره- ٢
  . أال يفضى إنكاره إلى منكر آخر- ٣

فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل، إذا كان ( قال
فأما . لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين

تغلباً وحده وعنده سيف وبيده قدح، وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح إن رأى فاسقاً م
وضرب رقبته، فهذا مما ال أرى للحسبة فيه وجهاً، وهو عين اإلهالك، فإن المقصود 
أن يؤثر في الدين أثراً ويفديه بنفسه، فإما تعريض النفس للهالك من غير أثر فال وجه 

نما يستحب له اإلنكار إذا قدر على إبطال المنكر له، بل ينبغي أن يكون هذا حراماً، وإ
فإن علم أن يضرب معه . أو ظهر لفعله فائدة، وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه

غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه، فال تجوز له الحسبة، بل تحرم؛ ألنه عجز عن 
  .)٢()دفع المنكر إال بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر

                                         
  .٢/٣١٩: إحياء علوم الدين، للغزالي)١(
  .٣٢٠-٢/٣١٩: حياء علوم الدين، للغزاليإ)٢(



 

 )٥٢٢٩(

 الظن انعدام الفائدة من احتسابه، وإنما استحب االحتساب؛ ليبقى  أن يغلب على- ج
صوت الشرع مسموعاً معلناً، يذكر الناس بأنه قائم لم يمت، وأنه للظالمين 

  .)١(بالمرصاد
أن يعلم أنه ال يفيد إنكاره، لكنه ال يخاف مكروها، فال تجب (-رحمه اهللا- قال الغزالي* 

 تستحب؛ إلظهار شعائر اإلسالم، وتذكير الناس بأمر عليه الحسبة؛ لعدم فائدتها، ولكن
  .)٢()الدين

  .)٣(ولكن من العلماء من يرى بقاء الوجوب في االحتساب حتى ولو لم ترج االستجابة
 أن يكون المنكر قد انتهى أو متوقعاً حصوله، فيستحب الوعظ والتذكير باهللا - د

  .)٤( والترغيب في رحمتهوالتخويف من حسابه وشديد عذابه، والدعوة إلى طاعته
كالذي يستعد بكنس المجلس : أن يكون المنكر متوقعاً( - رحمه اهللا-قال الغزالي* 

وتزيينه وجمع الرياحين؛ لشرب الخمر ويعد لم يحضر الخمر، فهذا مشكوك فيه؛ إذ 
  .ربما يعوق عنه عائق

 فإما فال يثبت لآلحاد سلطنة على العازم على الشرب إال بطريق الوعظ والنصح،
  .)٥(بالتعنيف والضرب فال يجوز لآلحاد وال للسلطان

أن ينتصب لهذا األمر من ليس بفرض عليه، بمعنى أن يتطوع متعاونون مع أهل -هـ
وهذه يمكن تصورها فيما لو تحقق .  والنهي عن المنكرالحسبة في األمر بالمعروف

القيام بفرض االحتساب الكفائي، فإنه يغدو مندوباً في حق الباقين، ويكون من باب 
  .)٦(التعاون على البر والتقوى

                                         
  .٢٣األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لعبد العز عبد الستار، ص: انظر)١(
  .٢/٣١٩: إحياء علوم الدين، للغزالي)٢(
، األمر بالمعروف و النهي ١١٨، تنبيه الغافلين، البن النحاس، ص٢/٢٣: شرح صحيح مسلم، للنووي: انظر)٣(

  . ١٥٧ الدين العمري، صعن المنكر، لجالل
  .٢٣األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لعبد المعز عبد الستار، ص: انظر)٤(
  .٢/٣٢٤: إحياء علوم الدين، للغزالي)٥(
  .١٣سليمان العيد، ص/ الحث على فعله والتحذير من تركه، د-األمر بالمعروف و النهي عن المنكر: انظر)٦(



– 

  )٥٢٣٠(

  :  الكراهة- ٣
هذا منكر مكروه، فاعلم أن المنع منه مستحب، : فإذا قلنا(-رحمه اهللا- قال الغزالي* 

  .)١()يه مكروه وليس بحراموالسكوت عل
  : ويكون االحتساب مكروهاً في الحاالت التالية

 إذا أدى أمر المحتسب بمستحب ونهيه عن مكروه إلى الوقوع في مكروه أشد منه أو - أ
  .مماثل له

  .)٢( أن ينكر أشياء يجيزها مذهب المحتسب عليه، وتمنعها بعض المذاهب األخرى-ب
الحكم في مذهبه، وجهله في " الجاهل"ربما عرفو(- رحمه اهللا- قال الزمخشري* 

  .)٣()مذهب صاحبه، فنهاه عن غير منكر
  :  التحريم- ٤

  : يكون االحتساب حراماً في أحوال، منها
فهذا .  في حق الجاهل بالمعروف والمنكر، الذي ال يميز موضوع أحدهما من اآلخر- أ

عن المعروف، فيكون قد شابه يحرم في حقه األمر والنهي؛ ألنه قد يأمر بالمنكر وينهى 
﴿المنافقين والمنافقات، قال تعالى                    

                ﴾)٤(.  
 وقد تقرر أن من الشروط المعتبرة الواجب توفرها في األمر بالمعروف والنهي عن

 ﴿؛ قال تعالى)العلم(المنكر                           
                     ﴾)فينبغي أن يكون . )٥

  .)٦(المحتسب عالماً بما يأمر به، عالماً بما ينهى عنه

                                         
  .٢/٣٣٥: إحياء علوم الدين، للغزالي)١(
  .٢٤األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لعبد المعز عبد الستار، ص: انظر)٢(
  .٢/٢٢٧: للنيسابوري: ، غرائب القرآن٨/١٤٦: مفاتيح الغيب: ، انظر١/٣٩٦: الكشاف)٣(
  .٦٧: سورة التوبة، آية)٤(
  .١٠٨: سورة يوسف، آية)٥(
، حاجة البشر إلى ٣٣٢اب االحتساب، للسنامي، ص، نص٤تحفة الناظر وغنية الذكر، التلمساني، ص: انظر)٦(

  .٨/١٤٦: ، مفاتيح الغيب١/٤٢٥: ، الكشاف، للزمخشري٢٥األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ص



 

 )٥٢٣١(

يترتب على إنكار المنكر فتنة أو فساد أو منكر أعظم منه، كمن ينهى عن  أن -ب
، أو كمن يطارد سيارة بسرعة فائقة ترك )١(شرب خمر فيؤدي نهيه إلى قتل نفس

صاحبها صالة الجماعة، أو غازل امرأة، مما يتسبب في هالكه، أو هالك غيره، ففي 
  .هذا الحالة يحرم االحتساب

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى (-  اهللارحمه- قال ابن القيم* 
وهذا كاإلنكار . اهللا ورسوله، فإنه ال يسوغ إنكاره، وإن كان اهللا ببغضه ويمقت أهله

  .)٢()على الملوك والوالة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر
من أهله أو جيرانه في أنفسهم أو  أن يترتب على أمره ونهيه ضرر يصيب غيره - ج

  .حرماتهم
فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو ( -رحمه اهللا- قال الغزالي* 

رفقائه، فال تجوز له الحسبة، بل تحرم؛ ألنه عجز عن دفع المنكر إال بأن يفضى ذلك 
ليتركها فإن إيذاء إلى منكر آخر فإذا كان يتعدي األذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه، ف

  .)٣()المسلمين محذور
  :  اإلباحة- ٥

  .لم أقف على حالة يكون فيها حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباحاً
  : ولكن قد يقال*
إن حالة التكافؤ بين المعروف والمنكر المتالزمين تقتضى التوقف، وقد يقال فيها -

  .بالتخير، والتخير هو معنى اإلباحة
تبار حالة اإلنكار في مسائل الخالف السائغ أنها من حاالت االحتساب ويمكن اع-

الجائزة المباحة على رأي بعض العلماء، بشرط أن يكون المحتسب مجتهداً، وإال 
  .فبعضهم منع من اإلنكار على فاعل المنكر المختلف فيه اختالفاً سائغاً

قة اإلنكار وأسلوبه، ولعل فلعل من منع إنما على سبيل التحريم أو الكراهة بحسب طري
  .من قال بالجواز واإلباحة كان على سبيل المباحثة والمناظرة، ال على سبيل اإلنكار

                                         
  .٤تحفة الناظر وغنية الذاكر، للتلمساني، ص: انظر)١(
  .٣/٣٣٨: إعالم الموقعين عن رب العالمين)٢(
  .٢/٣٢٣،٣٢٠: احياء علوم الدين، للغزالي)٣(



– 

  )٥٢٣٢(

  :وقد يقال* 
 إن اإلباحة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العسير تصور وقوعها؛ إذ -

يكون حراماً أو المعروف شرعاً إما أن يكون واجباً أو مندوباً، والمنكر شرعاً إما أن 
  !، والمباح ال يدخل في حدهما؛ فأتى يتجه إليه األمر والنهي؟)على تسمح(مكروهاً 

يجريان كثيراً على ألسنة الناس في ) ال تفعل(، والنهي)افعل(إال إذا قيل بأن فعل األمر-
  .ال تأكل، وال تلبس، وال تنم: كل، والبس، وثم، أو: المباحات، كقولهم
  .جاري العادات ال الشرعياتلكن هذا يقع في م

  هل هناك حالة توقف في االحتساب؟
التوقف ليس حكماً تكليفياً، ولكن عندما ال تستبين حالة االحتساب في إقدام المحتسب 

  .على األمر والنهي أو إحجامه، يكون حكم االحتساب حينئذ التوقف
سد أمر مطلوب في كما لو اجتمعت المصالح والمفاسد، فإن تحقيق المصالح ودرء المفا

  .)١(الحسبة، فإذا تساوت فقد يتوقف، وقد يتخير، وقد يختلف التساوي والتفاوت
 هذه الحالة التوقفية، وارتباطها بالموازنة -رحمه اهللا-ويقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية* 

وجماع ذلك داخل _(-رحمه اهللا- بين المصالح والمفاسد، وتالزم المعروف بالمنكر، قال
فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات، أو : ة العامةفي القاعد

فينظر في -وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة- تزاحمت، فإن األمر والنهي
فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن . المعارض له

  .كثر من مصلحتهمأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أ
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكٍر بحيث ال يفرقون 
بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعاً، أو يتركوهما جميعاً، لم يجز أن يؤمروا بمعروف 

  : وال أن ينهوا عن منكر؛ بل ينظر
لمنكر، ولم ينهه عن فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من ا* 

منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل 
  .اهللا، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات

                                         
  .١/١٣٠: قواعد األحكام في إصالح األنام، العز ابن عبد السالم:  انظر القواعد الكبرى الموسوم بـ)١(



 

 )٥٢٣٣(

وإن كان المنكر أغلب نهي عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف؛ * 
لمنكر الزائد عليه أمراً بمنكٍر، وسعياً في ويكون األمر بذلك المعروف المستلزم ل

  .معصية اهللا ورسوله
يصلح : فتارة. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتالزمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما* 

األمر، وتارة يصلح النهي، وتارة ال يصلح ال أمر وال نهي حيث كان المعروف 
  .)١()عةوالمنكر متالزمين؛ وذلك في األمور المعينة الواق

  : وجه ارتباط المسألة بالقاعدة
واردة ومنطبقة على مسألة األمر ) الفعل الواحد تعتريه األحكام التكليفية الخمسة(قاعدة

  .بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارات مختلفٍة، كما سبق بيانه
فإن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة (-رحمه اهللا- قال ابن قيم الجوزية* 
ائدة، وقد يكون فرضاً على األعيان، وقد يكون فرضاً على الكفاية، وقد يكون ز

  .)٢()مستحباً
إذا قلت لصاحبك :" وال أدل على صحة انطباقها وصدق ارتباطها من حديث النبي

 األمر بالمعروف فجعل النبي. )٣("أنصت، واإلمام يخطب، فقد لغوت: يوم الجمعة
- في هذه الحالة-هذه الحالة مع كونه فرضاً محتماً؛ ألنهوالنهي عن المنكر، محرماً في 

  .واهللا تعالى أعلم. )٤(لغو يصرف االنتباه عن الخطبة الواجب سماعها
  

                                         
: ، االستقامة١٣٠-٢٨/١٢٩: ، مجموع الفتاوى، البن تيمية٨٧-٨٦األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ص)١(

٢١٨-٢/٢١٦.  
  .١٣٥التبيان في أيمان القرآن، ص)٢(
) ٨٩٢(برقم)  ١/٣١٦(في صحيحه، كتاب الجمعة، باب اإلنصات يوم الجمعة واإلمام يخطبأخرجه البخاري )٣(

)   ٢/٥٨٣)(في اإلنصات يوم الجمعة في الخطبة( ، باب )الجمعة(وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب 
  .من حديث أبي هريرة) ٨٥١(برقم

، الروضة الندية، لصديق خان ٢/٧٢: ني، البناية شرح الهداية، للعي٣/١٨٣: طرح التثريب، للعراقي: انظر)٤(
  .١/٣٧٣: القنوجي



– 

  )٥٢٣٤(

  



 

 )٥٢٣٥(

  
  
  

  : مقدمـــة 
نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، ومن سـيئات             إن الحمد هللا ،   

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا     ومن يضلل فال هادي له ،      أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له،      
أما بعد . ا عبده ورسولهوحده ال شريك له وأشهد أن محمد :  
وقـد دلـت    . أفضل األعمال، ومن أطيـب الخـصال      فإن التفقه في الدين من      

كَـان    ومـا  قوله تعالى﴿: منها. النصوص من الكتاب والسنة على فضله، والحث عليه
 ِفرقٍَة ِمنْهم طَاِئفَةٌ ِليتَفَقَّهوا ِفي الـديِن وِلينْـِذروا   الْمْؤِمنُون ِلينِْفروا كَافَّةً فَلَولَا نَفَر ِمن كُلِّ

قَو﴾ونذَرحي ملَّهلَع ِهموا ِإلَيعجِإذَا ر مه١٢٢:التوبةسورة ( م. (  
فقد رتب . »الدين من يرد اهللا به خيراً يفقهه في«: صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وقوله         

دل على أهميتـه،  الفقه في الدين، وهذا مما ي النبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الخير كله على
الناس معـادن خيـارهم   :  "  -صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم - وقوله. وعظم شأنه وعلو منزلته

  " .خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا  في الجاهلية
عظيمة، ودرجته في الثـواب كبيـرة؛ ألن    فالفقه في الدين منزلته في اإلسالم         

له، وما عليه من حقوق وواجبات، يعبد ربـه   ، وعرف ماالمسلم إذا تفقه في أمور دينه
  .والسعادة في الدنيا واآلخرة على علم وبصيرة، ويوفق للخير

الفقه الجنـائي عنـد أبـو     (من أجل ذلك جاءت الدراسة التي بين أيدينا وهي          
، وهو اإلمام أبو المعالي عبـد  ) دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتيالمعالي الجويني 

لملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد بن عبد اهللا بن حيوة الجويني ، الفقيـه الـشافعي                ا
      .المشهور بإمام الحرمين، وأحد أبرز علماء الدين السنة عامةً واألشاعرة خاصة

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
  :       لقد تلخصت دوافع اختيار الموضوع فيما يأتي 

 معرفة األحكام الفقهية الخاصة بالحدود والجنايات حاجة المسلمين إلى - ١
ا من غير تعقيد أو استطراد  مشروحة شرحا حديثا ميسر.  

 
 

 



– 

  )٥٢٣٦(

الفقه "ني لم أجد ــ حسب علمي واطالعي ــ من أفرد هذا الجانب إ- ٢
  . ببحث مستقل تناول فيه اآلراء الفقهية على كثرتها في هذا البحث "الجنائي

ام الفقه الجنائي اإلسالمي عرضا يثبت عظمته المساهمة في عرض أحك - ٣
  .وسموه 

عرض المنهج الفقهي لإلمام الجويني في الحدود والجنايات مقارنة بالقانون  - ٤
  .الكويتي وعمل موازنة منهجية لهما

  :منهج البحث 
إن هذا الموضوع محتاج إلى دراسة وصفية وتحليلية مع محاولة المنهج  - ١

ثه ، باإلضافة إلى مراعاة منهج المقارنة الفقهية في االستقرائي في بعض مباح
  .  وتتبعها بالقانونمسائله الفقهية

 أقوم بجمع آراء اإلمام الجويني من خالل مؤلفاته وكتبه الفقهية ثم مقارنتها - ٢
  . بالمذاهب األخري والقانون الكويتي

بل أقوم  أقوم بتخريج األحاديث النبوية من مظانها فلم أكتفي بالصحيحين - ٣
  . بالتخريج من كتب السنن األخري 

 أقوم بعزو األيات القرآنية ، والتعريف باألعالم غير المشهورين الذين لم يذع - ٤
  .صيتهم 



 

 )٥٢٣٧(

  الفقه الجنائي عند الجويني
  :توطئة تعريف الجنايات

  :الجنايات في اللغة: أولًا
  نى في االصطالح معنى في اللغة ، ومع:     جمع جناية ، والجناية لها معنيان 

 هي الذنب والجرم ، وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب            :فمعناها في اللغة    
 )١("ال يجني جان إال على نفسه     " وفي الحديث الشريف    . أو القصاص في الدنيا واآلخرة    

وتجنى فالن على فالن ذنبا إذا تقوله عليه وهو بريء ، وتجنى عليه وجاني إذا ادعـى                 
  .ية عليه جنا

. تناولهـا مـن شـجرتها       : جنى الثمرة ونحوها وتجنّاها كل ذلك       : قال ابن سيده    
  . )٢(والجني الثمر المجتنى ما دام  طريا 

  :الجنايات في االصطالح: ثانيا
 هي اسم لفعل محرم شرعاً سواء حل بمال أو          :    ومعناها في اصطالح الفقهاء     

 اسم الجناية الفعل في النفـوس واألطـراف         نفس ، ولكن في لسان الفقهاء يراد بإطالق       
    )٣ (.فإنهم خصوا الفعل في المال باسم وهو الغصب

لكنها في العرف   . كل فعل عدوان على نفس أو مال        : والجناية  : "وقال ابن قدامة    
مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على األبدان ، وسموا الجنايات على األموال غـصبا              

  )٤ (".يانة ، وإتالفا ، ونهبا ، وسرقة ، وخ
  ويالحظ مما سبق أن غالب الفقهاء يرون أن لفظ الجناية إذا أطلق ال يراد معناها               
العام وهو الفعل المحرم شرعا ، وإنما المعنى المخصص بالعرف وهو الجنايـة علـى               

  .النفس أو األطراف

                                         
  ).٨/٢٧: ( ، السنن الكبرى )٢/٨٩٠: (، سنن ابن ماجة ) ٤/٤٦١: ( سنن الترمذي )١(
اآليـة  : ، واآلية من سـورة مـريم   ) ١١٤: (مختار الصحاح : ، وينظر   ) ١٥٦-١٤/١٥٤: ( لسان العرب    )٢(
)٢٥.(  
: ، ومجمـع األنهـر   ) ٦/٥٢٧: (، والدر المختار ) ٢/٥٢: (، وتبيين الحقائق ) ٢٧/٨٤: (المبسوط :  ينظر   )٣(
)٤/٣٠٨. (  
                 : ، والمبــدع ) ٥/٥٠٣: (، وكـشاف القنــاع  ) ٩/٤٣٣ : (اإلنــصاف: ينظــر ، و) ١١/٤٤٣: ( المغنـي  )٤(
)٨/٢٤٠. (  



– 

  )٥٢٣٨(

 الجنايـة  بمعناها العام ، فـأطلق لفـظ   :    وهناك قسم من الفقهاء استعمل الجناية       
على جرائم الحدود والقصاص ، فيعمون بها االعتداء على النفوس واألبدان واألعـضاء          
والفروج واألعراض واألموال ، وكذلك استباحة ما حرمه اهللا تعـالى مـن المـأكوالت       

   )١ (.والمشروبات

وذهب ابن جزي من المالكية إلى أنها تشمل أكثر من هذا كالمحظورات األخـرى              
القتل ، والجـرح    :  الجنايات الموجبة للعقوبة ثالث عشرة وهي      ": عقوبة فقال   الموجبة لل 

، والزنى ، والقذف ، وشرب الخمر ، والـسرقة ، والبغـي ، والحرابـة ، والـردة ،                    
والزندقة ، وسب اهللا وسب األنبياء والمالئكة ، وعمل السحر ، وترك الصالة والـصيام          

".) ٢(    
للجناية على عمومه ويدخل تحتـه كـل أنـواع          والراجح أن االصطالح الشرعي     

الجنايات ، سواء أوجبت القصاص أو المال أو الكفارة ، أو أوجبت الحد أو التعزيـر ،                 
على أن يعنون لكل جناية بنوعية الفعل الذي حصل من الجاني ، فـان كانـت الجنايـة       

نـون لهـا   على اآلدمي ، يعنون لها بالجناية على اآلدمي ، وان كانت علـى المـال يع            
بالجناية على المال ، وان كانت على العرض يعنون لها بالجناية على العرض ، وهكذا                

  .حتى تتميز كل جناية عن األخرى

                                         
  )٥/٢٨: (، واالختيار ) ٣٩٨-٢/٣٩٧: ( بداية المجتهد :  ينظر )١(
  )٢٢٦: ( القوانين الفقهية )٢(



 

 )٥٢٣٩(

  حكم الجمع بين الجلد والرجم في الحد على الزاني المحصن
  حكم الجمع بين الجلد والرجم في الحد على الزاني المحصن : المطلب األول 
  : ني في المسألة فقه الجوي: أولًا  

 وظاهر الحديث الجمع بين الجلد والرجم، في حق الثيب، وقد صار إلى ذلك "
اتفق العلماء المعتبرون من الصحابة رضي اهللا  وهذا ليس بقوي فقد أصحاب الظاهر

  ."غيرهم على أن المحصن ال يجلد ويقتصر على رجمه عنهم
لة ، هنالك مصطلحات وقبل ان نخوض في عرض أقوال العلماء في هذه المسأ

  :شرعية ال بد من تعريفها وهي كما يأتي 
  :الجلد . ١

الضرب بالسوط ، وهو مصدر جلده يجلده جلداً ، وجلده الحد جلداً أي :    لغة 
    )١ (.ضربه وأصاب جلده

هو ضرب جلد الرجل والمرأة بالسوط عدداً من الجلدات حداً ، أو :  وشرعاً 
    )٢ (.بمحصنتعزيرا وهو يختص بمن ليس 

  :الرجم . ٢
هو القتل ، وقد ورد في القرآن الرجم بمعنى القتل في غير موضع من :   لغة 

كتاب اهللا عز وجل ، وإنما قيل للقتل رجم ألنهم كانوا إذا قتلوا رجالً رموه بالحجارة 
وأصل الرجم الرمي . حتى يقتلوه ثم قيل لكل قتل رجم ومنه رجم الثيبين اذا زنيا 

    )٣ (.رة ، رجمه يرجمه رجما فهو مرجوم بالحجا
    )٤ (.هو رمي الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت: وشرعاً 

                                         
 ، وتاج )٩٥:(لقرآن ، والمفردات في غريب ا) ٣٤٩:(، والقاموس المحيط ) ٣/١٢٥:(لسان العرب : ينظر  )١(

  )١٧٥:(،  وأنيس الفقهاء ) ٧/٥٠٨:(العروس 
  )١٠٤:(، والتعريفات ) ٥/٢٣٠:(العناية :   ينظر )٢(
)  ١٤٣٥: (، والقاموس المحيط ) ١/٢٢١:(المصباح المنير : ، وينظر   ) ٢٢٧ – ١٢/٢٢٦:(  لسان العرب )٣(

  )١٧٥:(، وأنيس الفقهاء  ) ٢١٩ – ٣٢/٢١٨:(،  وتاج العروس 
، وكشاف القناع ) ١٦٥ – ١١/١٦٤:(، وشرح مسلم )  ٢/٣٨٣:(، والهداية ) ١٢/٣١٠:(المغني :  ينظر )٤(

):٦/٨٩. (  



– 

  )٥٢٤٠(

  :اإلحصان . ٣
    )١ (.المنع :    لغة 

اإلسالم ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والعفة ، : جاء بمعنى :   وشرعاً 
    )٢(ي نكاح صحيح وهو المراد هناوالتزويج ، ووطء المكلف الحر امرَأتَه في قُبِلها ف

أجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت ، ولم يخالف في 
    )٣ (.ذلك اإل الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه

  :مذاهب الفقهاء : ثانيا
  واختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أو ال ؟

  :على ثالثة أقوال 
 ال يجتمع الجلد والرجم على الزاني المحصن ، وإنما عليه الرجم :ول القول األ

  .فقط 
أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن : وبذلك قال جمهور العلماء وروي ذلك عن 

 ، والنخعي ، والزهري ، وابن أبي ليلى ، والليث ، واألوزاعي ، والثوري مسعود 
إسحاق بن راهوية ، والحسن : ية عن ، وابن شبرمة ، وأبي ثور ، والطبري وهو روا

أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهم ، وأحمد في المشهور : بن حي وهو قول 
    )٤ (.عنه 

                                         
، والقاموس المحيط ) ١/١٣٩:(، والمصباح المنير ) ١٣/١١٩:(، ولسان العرب ) ١/٣٩٧:(النهاية :  ينظر )١(

):١٥٣٦.(  
، ) ١٢/١١٩:(، وفتح الباري )  ٣١٧ – ١٢/٣١٤ (:، والمغني )  ٤/١٤٦:(مغني المحتاج :  ينظر )٢(

  )٢٣٣: (، والقوانين الفقهية ) ١٠/١٧١: (واإلنصاف 
، ) ٢/٤٣٧: (، وبداية المجتهد ) ٩/٧٩: (، والتمهيد )  ٣/٤٥:(، والجصاص ) ١١٢:(اإلجماع :  ينظر )٣(

، ) ١٢/١٢٠: (فتح الباري ، و) ١١/١٨٩:(، وشرح مسلم للنووي ) ١٢/٣٠٩: (، والمغني ) ٢/٣٨٣:(والهداية 
  )٧/٢٥٤: (، ونيل األوطار )  ١٣/٢٧٣: (وعمدة القارئ 

: ، والتمهيد ) ٦/٧: (، وزاد المسير ) ٥/٩٥: (، والجصاص ) ٣/٢٧٧: (مختصر اختالف الفقهاء :  ينظر )٤(
: نين الفقهية ، والقوا) ٥/٨٧: (، والقرطبي )  ٢/٤٣٨: (، وبداية المجتهد ) ٧/٤٨٧: (، واالستذكار ) ٩/٧٩(
، واإلنصاف ) ١٢/٣١٣:(، والمغني ) ٤/١٤٦: (، ومغني المحتاج ) ١١/١٨٩: (، وشرح مسلم للنووي ) ٢٣٢(

  ) .٧/٢٥٥: (، ونيل األوطار ) ١٢/١٢٢: (، وفتح الباري ) ١٠/١٧٠: (



 

 )٥٢٤١(

 يجتمع الجلد والرجم على الزاني المحصن ، فيجلد مائة جلدة ثم :القول الثاني 
، وداود  ، والحسن البصري علي ، وابن عباس ، وأبي ذر : يرجم وروي ذلك عن 

أبي بن كعب ، والحسن بن حي ، واسحاق بن راهوية : ، وابن المنذر وهو رواية عن 
    )١(أحمد في رواية  ، وجميع الظاهرية ، وبعض أصحاب الشافعي ، : وبه قال 

 أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة ، وأما الشاب :القول الثالث 
  .صن فقط فيجلد إن لم يحصن ، ويرجم إن أح

   )٢ (.أبي ذر ، وأبي بن كعب ، ومسروق : وهو مروي عن 

  األدلة ومناقشتها :ثالثًا
  :استدل أصحاب القول األول بالسنة واألثر: أدلة أصحاب القول األول 

يا رسول اهللا إني قد ظلمت نفسي {: فقال أن ماعز بن مالك أتى رسول اهللا  .١
    )٣(} ثالحدي. . . ثم أمر به فرجم . . . وزنيت 

جاءت الغامدية ، : وعن عبداهللا بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما قال  .٢
ثم أمر بها ، فحفر لها إلى . . . يا رسول اهللا إني قد زنيت فطهرني : "فقالت

   )٤(" الحديث . . . صدرها ، وأمر الناس فرجموها 
ن النبي ا. . .  الذي زنى بامرأة من استأجره  )٥(وما ورد في قصة العسيف  .٣

 واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام : "  قال
 فغدا عليها ، فاعترفت فأمر بها رسول اهللا : فان اعترفت فارجمها ، قال 

   )٦ (".فرجمت 
أن اليهود جاؤوا إلى رسول اهللا : " وما صح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  .٤

امرأة زنيا فقال لهم رسول اهللا  فذكروا له ان رجال منهم و ما تجدون في 
                                         

تمهيد ، وال) ٧/٤٧٨:(واالستذكار ) ٦/٦:(، وزاد المسير البن الجوزي ) ١١/٢٣٤:(المحلى :  ينظر )١(
) ١٠/١٧٠:(، واإلنصاف ) ١٢/٣١٣:(، والمغني ) ٥/٨٧:(، والقرطبي ) ٢/٤٣٨:(، وبداية المجتهد ) ٩/٧٩:(

  )٧/٢٥٥:(، ونيل األوطار ) ١٢/١٢٢:(، وفتح الباري ) ١١/١٨٩:(، وشرح مسلم 
  ) .١٢/١٢٢:(، وفتح الباري) ١١/٢٣٤:( المحلى )٢(
  .واللفظ له ) ٣/١٣٢٣:( مسلم ، وصحيح) ١٢/١٢٣:( البخاري بشرح الفتح )٣(
  )٤/١٥٢:(، سنن أبي داود ) ٥/٣٤٨:(واللفظ له ، مسند احمد ) ٣/١٣٢٣:( صحيح مسلم )٤(
  )٢/٤٠٩:(، والمصباح المنير ) ٩/٦:(، ولسان العرب ) ٤٣٢:(مختار الصحاح : األجير ، ينظر :  العسيف )٥(
  .واللفظ له )  ١٣٢٥ – ٣/١٣٢٤:(، صحيح مسلم ) ١٢/١٤٠:( البخاري بشرح الفتح )٦(



– 

  )٥٢٤٢(

التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبداهللا بن سالم كذبتم إن 
فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما 

ا آية قبلها وما بعدها فقال له عبداهللا بن سالم ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيه
 فرجما الرجم ، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول اهللا 

   )١ ("عبداهللا فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة : ، قال 
  :وجه االستدالل من السنة واألثر 

ان األحاديث المتقدمة دلت على ان حد الزاني المحصن هو الرجم فقط دون الجلد 
 أمر برجم ماعز والغامدية والمرأة التي زنى بها األجير وإليهوديين بي ، الن الن

وكانوا محصنين ، ولم يأمر بجلدهم قبل الرجم ، ولو كان الجلد واجباً لبينه رسول اهللا 
 ولما سكت عنه ، فلما اقتصر على الرجم ، دل على ان هذا هو الحد الشرعي 

  . للزاني المحصن 
إن اهللا { :  في خطبته المشهورة ، وفيها أنه قال طاب وما ورد عن عمر بن الخ .٥

 بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل اهللا آية الرجم ، تعالى بعث محمداً 
 ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، ورجم رسول اهللا 

كتاب اهللا ، فيضلوا بترك واهللا ما نجد آية الرجم في : بالناس زمان أن يقول قائل 
فريضة أنزلها اهللا ، والرجم في كتاب اهللا حق على من زنى إذا ُأحِصن من الرجال 

   )٢(. .."والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو  االعتراف 
  :وجه االستدالل 

 ولم  بحضور الصحابة  على منبر رسول اهللا ان هذه شهادة من عمر 
ى أن آية الرجم نزلت في القرآن وقرئت ووعيت وعمل بها في عهد ينكره أحد ، عل

  .النبي عليه الصالة والسالم وفي عهد خلفائه الراشدين 
 ، فلما اقتصر على ذكر الرجم ، دل ذلك ولو كان الجلد من الحد لبينه عمر 
  . على ان الرجم هو الحد وحده دون الجلد 

                                         
  ) .٣/١٣٢٦:(واللفظ له ، صحيح مسلم ) ٣/١٣٣٠:(  صحيح البخاري )١(
  )٣/١٣١٧:(، صحيح مسلم ) ١٢/١٤٨:(  البخاري بشرح الفتح )٢(



 

 )٥٢٤٣(

  :أدلة أصحاب القول الثاني 
   . )١( ﴾الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خَاِشعون﴿ : قوله تعالى .١

  : وجه االستدالل 
ان هذه اآلية الكريمة عامة تعم جميع الزناة ، ولم تخص محصناً من غير 

    )٢ (.محصن
  : ونوقش

أن اآلية كانت في الزاني والزانية المحصنين وغير المحصنين وأن حدهما الجلد ، 
 أنه رجم الزاني المحصن ،  فقد ثبت عنه النبي ثم نسخ في حق المحصن بفعل 

، وكلها ) ، والغامدية ، واليهوديين" ماعز"ولم يجلده في أكثر من حادثة ، منها قصة
 بالرجم فقط ، فكان ذلك تخصيصاً لعام الكتاب ، وبقي الجلد قضى فيها رسول اهللا 

  .معموالً به في حق غير المحصن 
خذوا عني ،  : " قال رسول اهللا :  قال وما صح عن عبادة بن الصامت  .٢

خذوا عني ، قد جعل اهللا لهن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب 
  . )٣ ("بالثيب جلد مائة والرجم 

  :وجه االستدالل 
  . جمع بين الجلد والرجم في الزاني المحصن ان النبي 
  :ونوقش 

 من عقوبة الزنا للنساء وهي الحبس  ناسخ لما شرع أوالً   ان حديث عبادة 
في البيوت ، فنسخ الحبس بالجلد ، وزيد الثيب الرجم ، ثم نسخ الجلد في حق الثيب ، 

 فإنها جاءت من -   ماعز ، والغامدية ، واليهوديين - والناسخ له ما ثبت في قصة 
ذكر في  بالرجم فقط ولم يطرق متنوعة بأسانيد مختلفة ، وكلها قضى فيها رسول اهللا 

شيء منها الجلد مع الرجم ، فدل ترك ذكره على عدم وقوعه ، ودل عدم وقوعه على 
  .عدم وجوبه 

                                         
  )٢( اآلية :   سورة النور )١(
  )٥/٨٧:(، والقرطبي ) ٢/٤٣٨:(، وبداية المجتهد ) ٩/٧٩:(التمهيد :  ينظر )٢(
، السنن الكبرى  ) ٢/٨٥٢:(، سنن ابن ماجة ) ٤/١٤٤:(، سنن أبي داود ) ٣/١٣١٦:( صحيح مسلم )٣(

):٨/٢٢١(  



– 

  )٥٢٤٤(

    )١ (.فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب
 بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت أتى على :" عن الشعبي قال  .٣

نها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ، ثم أتوني بأقرب النساء م: فلما ولدت قال 
   )٢ ("الحديث. . . جلدتها بكتاب اهللا ورجمتها بالسنة : قال 

  :وجه االستدالل 
 قد جمع بين الجلد والرجم على شراحة الهمدانية فدل ذلك على أن   أن علياً 

  .هذا هو الحكم في الزاني المحصن 
  :ونوقش

قبل علمه بإحصانها فلما ثبت عنده إحصانها  جلد شراحة الهمدانية ان علياً 
   . )٣(رجمها ، وليس هذا من باب الجمع 

  :أدلة أصحاب القول الثالث 
الشيخ والشيخة إذا :" . . . وفيها انه قال . ما ورد في خطبة عمر المشهورة  .١

  . )٤ ("زنيا فارجموهما ألبته نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم 
  : ونوقش .٢

مخالف للحكم الثابت شرعاً ، حيث ان الحكم في هذا اللفظ معلق ان الحكم فيه 
على الشيخوخة سواء كان هذا الشيخ ثيباً أم بكراً ، مع ان الحكم الثابت خالف ذلك فانه 
معلق على الثيوبة سواء أكان شيخاً أم شاباً ، وحينئٍذ فال يصح هذا اللفظ الذي استدلوا 

  .به 
لثيبان يجلدان ، ويرجمان ، والبكران يجلدان الشيخان ا: " قال عن أبي ذر  .٣

   . )٥("وينفيان 

                                         
  )١٢/١٢٢:(فتح الباري :   ينظر )١(
، السنن الكبرى ) ٤/٢٦٩:(، سنن النسائي ) ١/١٠٧:(، مسند احمد ) ١٢/١١٩:( البخاري بشرح الفتح )٢(

  }هذا الحديث صحيح اإلسناد{: وقال ) ٤/٤٠٥:(واللفظ له ، مستدرك الحاكم ) ٨/٢٢٠:(للبيهقي 
  )٥/٢٤١:(، وشرح فتح القدير ) ٩/٣٧:(المبسوط : ينظر   )٣(
: ، السنن الكبرى ) ٢/٨٥٣: (، سنن ابن ماجه ) ٤/٢٧٣: (، سنن النسائي ) ١/٤١٠: ( مسند البزار )٤(
  ) .٥/٥٣٩: (، مصنف ابن ابي شيبة ) ٣١٤: (، الموطأ ) ٢١٢ – ٨/٢١١(
  )٥/٥٤١:(ف ابن أبي شيبة    مصن)٥(



 

 )٥٢٤٥(

 على الشيخ الكبير الجلد والرجم ، وعلى الشاب المحصن فقد جعل أبو ذر 
  .الرجم فقط 

  :ويجاب على هذا من وجوه   
 قد أمر برجم المحصن ، ولم يفرق بين شيخ وشاب ، فال وجه ان النبي  .١

  .لتخصيص أحد دون أحد 
شذت فرقة من أهل الحديث فقالت الجمع على الشيخ الثيب  : " قال عياض .٢

  . )١ ("دون الشاب وال أصل له 
   .  )٢ ("وهذا مذهب باطل ال أصل له : " وقال النووي  .٣

  .رأي القانون الكويتي والترجيح:  الثانيطلبالم
  : رأي القانون الكويتي: أولًا

 - امرأة أو كان رجال - متزوج شخص كل" ١٩٥نص قانون العقوبات الكويتي في المادة 
 مـدة  بالحبس يعاقب بالجريمة متلبسا وضبط بذلك، راض وهو زوجه، بغير جنسيا اتصل

 )٣(العقوبتين هاتين بإحدى أو دينار آالف خمسة تجاوز ال سنوات وبغرامة خمس تجاوز ال

 "  
  :الترجيح:ثانيا

وأدلتهم ومناقـشتها ،    ) عالىرحمهم اهللا ت  (تبين لنا من خالل عرضنا ألقوال العلماء        
ان الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول األول وهم جمهور العلماء بناء على قوة األدلـة                
التي استدلوا بها على أن حد الزاني المحصن هو الرجم فقط دون الجلد ، الن هذا آخـر    

م يـأمر   ، فانه أمر برجم  ماعز ، والغامدية ، وإليهوديين  ول       األمرين من رسول اهللا     
بجلدهم ، والن الجلد ال داعي له مع وجود الرجم إال مجرد التعذيب ، ألن هذا الرجـل                  
الذي استحق الرجم إذا رجم انتهى من حياته فال حاجة إلى أن نعذبه أوالً ثم نرجمـه ،                  

  .    وألن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه 
  
  

                                         
  ).٢/٩٢( من قانون العقوبات ١٩٥المادة رقم   )١(
  )١١/١٨٩:(   شرح مسلم )٢(
  )١١/١٨٩:(   شرح مسلم )٣(



– 

  )٥٢٤٦(

  المصادر والمراجع
  :المذهب الحنفي 

: عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، تحقيـق             : يار لتعليل المختار  االخت .١
  . هـ ١٤٢٦ ، ٣عبد اللطيف محمد عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

، ضـبطه   ) هـ٩٧٠ت( زين الدين بن نجيم الحنفي       :البحر الرائق شرح كنز الدقائق       .٢
  .م ١٩٩٧ ، ١ العلمية ، بيروت ، طزكريا عميرات ، دار الكتب: وخرج أحاديثه 

، دار الكتاب   ) هـ٥٨٧ت( عالء الدين الكاساني     : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .٣
  .م ١٩٨٢العربي ، بيروت ، 

، دار الفكـر ،     ) هـ٨٥٥ت(محمد محمود بن أحمد العيني       : البناية في شرح الهداية    .٤
  .م ١٩٩٠، ٢بيروت ، ط 

ـ     .٥ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفـي ، دار           : قتبين الحقائق شرح كنز الدقائ
  . هـ ١٣١٣الكتب اإلسالمية ، القاهرة ، 

ـ ٥٣٩ت( عالء الدين السمرقندي     : تحفــة الفقهاء  .٦ ، دار الكتـب العلميـة ،       ) هـ
  .م ١٩٩٤ ، ٢بيروت ، ط 

محمد أمين المعروف بـابن عابـدين ، دار    : حاشية رد المحتار شرح تنوير األبصار      .٧
  .م ٢٠٠٠ ، بيروت ، الفكر

كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد المعـروف بـابن الهمـام               : شرح فتح القدير     .٨
  ) .ت.د(، دار إحياء التراث العربي ، القاهرة ، ) هـ٨٦١ت(

الشيخ نظام وجماعة من : الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان    .٩
 . م ١٩٩١علماء الهند ، دار الفكر ، بيروت ، 

عبد الرحمن بن محمد بن سـليمان الكليبـولي          : مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر      . ١٠
خليـل عمـران   : ، حققه وخـرج أحاديثـه         ) هـ  ١٠٧٨ت  (المدعو بشيخي زاده ،     

  .هـ ١٤١٩المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
بـدون  (محمـد أمين الشهير بابن عابديـن  ،         : مجموعــة رسائل بن عابــدين    . ١١

  ) .بيانات طبـع 
ت (أبو الحسن علي بن عبد الجليل الرشداني المرغياني          : الهداية شرح بداية المبتدي    . ١٢

  ) .ت.د( ، طبعة المكتبة اإلسالمية ، ) هـ ٥٩٣



 

 )٥٢٤٧(

  :المذهب المالكي] : ب[
ابـن عبـد البـر النمـري القرطبـي           : االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمـصار      . ١٣

  .م ١٩٩٣، ١ دمشق ، ودار الوعي ، القاهرة ، ط، دار قتيبة ،) هـ٤٦٣ت(
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الـشهير           : بداية المجتهد ونهاية المقتصد    . ١٤

 ،  ٤، طبعة مصطفى البـابي الحلبـي ، القـاهرة ، ط           ) هـ٥٩٥ت  (بابن رشد الحفيد    
  . م ١٩٧٥

محمد عبـد   : يح  أحمد الصاوي ، تحقيق وضبط وتصح      : بلغة السالك ألقرب المسالك    . ١٥
 .م ١٩٩٥السالم شاهين ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

محمد عـرفه الدسوقي ، تحقيق محمد علـيش ،      : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     . ١٦
  ) .ت.د(دار الفكر ، بيروت ، 

: على الصعيدي العدوي المالكي ، تحقيق        : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني      . ١٧
  .هـ ١٤١٢قاعي ، دار الفكر ، بيروت ، يوسف الشيخ الب

أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير ، طبـع            : الشــرح الكبــير  . ١٨
  ) .ت.د(إحياء الكتب العربية ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

محمد بن أحمد بـن محمـد علـيش          : شرح منح الجليل على مختصر العالمة خليل       . ١٩
 ) .ت.د(مكتبة النجاح ، ليبيا ، ، ) هـ١٢٩٩ت(

أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي ،        : الفواكه الدواني على رسـالة أبي زيد القيرواني       . ٢٠
  ) .ت.د(رضا فرحات ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، : ، تحقيق )  هـ١١٢٦ت(

 أبو عمـر يوسف بن عبد اهللا بـن عبـد البـر            : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي      . ٢١
محمد محمد ولد ماديك الموريتاني ، مكتبة الرياض الحديثة ،           : ، تحقيق   ) هـ٤٦٣ت(

  .م ١٩٨٠ ،٢المملكة العربية السعودية ، ط
: أبو الحـسن المـالكي ، تحقيـق     : كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني       . ٢٢

 .هـ ١٤١٢يوسف الشيخ محمد البقاعي ،  دار الفكر ، بيروت ، 

زكريـا  : ، تحقيـق  ) هـ١٧٩ت(مالك بن أنس بن عامر األصبحي   : الكبرىالمدونة   . ٢٣
  ) .ت. د (عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 



– 

  )٥٢٤٨(

أبـو   : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب          . ٢٤
محمد حجى  : ، أخرجه وأشرف عليه     ) هـ٩١٤ت(العباس أحمد بن يحيي الونشريسي      

  .م ١٩٨١ر وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، المملكة المغربية ، ، نش
محمـد علـيش ، دار الفكـر ، بيـروت ،             : منح الجليل شرح على مختصـر خليل      . ٢٥

  .م١٩٨٩
شمس الدين أبو عبد اهللا محمـد الطرابلـسي ،           : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     . ٢٦

ار عـالم الكتـب ،    زكريـا عميـرات ، د     : تحقيق  ) هـ٩٥٤ت  (المعروف بالحطاب   
 .م ٢٠٠٣

  :المذهب الشافعي ] : جـ[
محمـد محمـد   : زكريا األنصاري ، تحقيق    : أسنى المطالب في شرح روض الطالب      . ٢٧

  .م  ٢٠٠٠ ،  ١تامر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
دار المعرفة ، بيروت ،     ) هـ٥٠٥ت(اإلمام أبو حامد الغزالي      : إحياء علــوم الدين   . ٢٨

 ) .ت.د(

مكتب البحـوث  : محمد الشربيني الخطيب ، تحقيق    : ع في حل ألفاظ أبي شجاع     اإلقنا . ٢٩
 .هـ ١٤١٥والدراسات بدار الفكر ، بيروت ، 

ـ ٦٧٦ت(أبو زكريا محي الدين بن شرف النــوري       : تحرير ألفاظ التنبيه   . ٣٠ ، دار  )  ه
  . هـ ١٤٠٨ ، ١القلم ، دمشق ، ط

ـ ٤٥٠ت(  الماوردي   أبو الحسن على بن محمد بن حبيب       : الحاوي الكبير  . ٣١ ، دار  ) هـ
  ) .ت.د (الفكر ،  بيروت ، 

عبد الحميد الشروانى ،     : حواشي الشروانى وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج        . ٣٢
  ) . ت . د( وابن القاسم العبادي ، دار الفكر ، بيروت 

عادل : ، تحقيق ) هـ ٦٧٦ت ( محي الدين النووي  : روضة الطالبين وعمدة المفتين . ٣٣
 ) .ت.د(مد عبد الموجود ، وعلى محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، أح

أبو منصـور محمد بن أحمد األزهري الهـروي ،      : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي     . ٣٤
، ١محمد جبر األلفي ، وزارة األوقاف والـشئون اإلسـالمية ، الكويـت ، ط        : تحقيق  
  .هـ ١٣٩٩



 

 )٥٢٤٩(

جالل الـدين عبـد      : ضمن كتاب الحاوي للفتاوى   قطع المجادلة عند تغيير المعاملة       . ٣٥
عبد اللطيف حسن عبـد الـرحمن ،   : ، تحقيق   )   هـ   ٩١١ت  ( الرحمن السيوطي ،    

 .م ٢٠٠٠ ،١دار الكتب العلمية ، بيروت  ، ط

ـ ٦٧٦ت(أبو زكريا محي الدين بن شرف النــوري       : المجمــوع . ٣٦ ، دار الفكر   )  ه
  .م ١٩٩٧، بيروت ، 

شمس الدين محمـد بـن الخطيـب         : عرفة معاني ألفاظ المنهاج   مغني المحتاج إلى م    . ٣٧
على محمد معوض ، وعادل أحمد عبد الموجـود ، دار الكتـب             : الشربيني ، تحقيق    
 . م ١٩٩٤العلمية ، بيروت ، 

أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسـف الـشيرازي           : المهذب في فقه اإلمام الشافعي     . ٣٨
  .  م ١٩٩٥وت ، ط ، دار الكتب العلمية ، بير) هـ٤٧٦ت(

شمس الدين محمد بن العباس أحمد بن حمزة ابـن    : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج     . ٣٩
، دار الفكر ، بيروت ،      ) هـ  ١٠٠٤ت(شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير       

 .م ١٩٨٤

  :المذهب الحنبلي ]: د[
صمي النجـدي  عبد الرحمن بن قاسم العا  : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      . ٤٠

 .هـ ١٣٩٧، ١، ط) هـ١٣٩٢ت(

شمس الدين محمد بـن عبـد اهللا الزركـشي           : شرح الزركشي على مختصر الخرقي     . ٤١
عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية        : ، قدم له ووضع حواشيه      ) هـ٧٧٢ت(

  .م ٢٠٠٢، بيروت ، 
صور بن إدريس من : شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى   . ٤٢

  . م ١٩٩٦، عالم الكتب ، بيروت ، ) هـ١٠٥١ت (البهوتي 
تقي الدين أو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي              : الفتاوى الكبرى  . ٤٣

، تحقيق ، محمد عبد القادر عطا ، ومصطفى عبد القـادر عطـا ، دار                ) هـ٧٢٨ت(
  .م ١٩٨٧، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط

أبـو الزهـراء حـازم      : ، تحقيق   ) هـ٧٦٢ت(د بن مفلح المقدسي     محم : الفــروع . ٤٤
  . هـ ١٤١٨القاضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 



– 

  )٥٢٥٠(

) هـ١٠٥١ت(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي        : كشاف القناع عن متن اإلقناع     . ٤٥
  .هـ١٤٠٢هالل مصيلحي ،  دار الفكر ، بيروت ، : ، تحقيق 

تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد          : سالمالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإل      . ٤٦
محمد بن عبد الـرحمن بـن       : ، جمع وترتيب      ) هـ٧٢٨ت(الحليم بن تيمية الحراني     

  .هـ  ١٤١٨ ، ١قاسم ، ط
مـصطفى الـسيوطي الرحبـاني       : مطالب أولى النهى في شـرح غايـة المنتهـى          . ٤٧

  . م ١٩٦١، طبعة المكتب اإلسالمي ، دمشق ، ) هـ ١٢٤٣ت(
  :مذهب الظاهري ال]: هـ[

: ، تحقيق )هـ٤٥٦ت(محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ،           : المحلى . ٤٨
  ) . ت .د( أحمد محمد شاكر ، إدارة الطباعة المنيرية ، القاهرة 

  :الفقه العام والمقــارن ] : و[
 ، ٢وهبـة الزحيلـى ، دار الفكـــر ، دمـشق ، ط          : الفقه اإلسالمــي وأدلتـه   . ٤٩

 .م ١٩٨٩

عبد الرحمن الجـزيري ، دار اإلرشـاد ، القاهـرة ،          : الفقه على المـذاهب األربعة    . ٥٠
 ) .ت.د(

وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية ، الكويت ، طبعة  : الموسوعة الفقهية الكويتية
  م١٩٨٧ ، ٢دار ذات السالسل ، الكويت ، ط

  
  
 

  



 

 )٥٢٥١(

  
  
  

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمة

 :الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد
فإنه من فضوِل الكالِم القوُل بأن مؤلفاِت أبي حيان األندلسي جديرةٌ بأن تتجـه              

 شاهدةٌ على علـو منزلتـه فـي الـدرس           -رحمه اهللا –إليها أنظار الدارسين، فمؤلفاتُه     
  .اللغوي

 تلك المؤلفاِت القيمِة كتاب تذكرِة النحاة، وإنه لمـن دواعـي األسـِف أال               ومن
يصل إلينا من هذا المؤلِف الذي يقع في أربعة أجزاء إال الجزء الثـاني منـه، والبـاقي      

  .مفقود
وقد اشتمل هذا الجزء من الكتاِب على جملٍة من المسائِل القيمـة، فـي النحـِو        

ان في كتابِه هذا ينقُل ما كان يدور في مجـالِس العلمـاِء    والصرِف واللغة، وكان أبو حي    
من حواراٍت علمية، وكان في بعض المواضِع يضيف بعـض المـسائِل التـي يـرى                

  .إضافتَها وإن لم تكن قد أثيرت في المجلِس الذي ينقله
وقد رأيت أن أختار ثالثَ مسائَل من هذا الكتـاب، وأتعـرض لهـا بالـشرح                

شة، وحرصت أن تتنوع هذه المسائُل فتكون كلُّ واحدٍة منها في فـرع             والدراسة والمناق 
من فروع هذا العلم، أعني النحو والصرفَ واللغة، وعلى ذلك قُسم البحث إلـى ثالثـِة                

  :مطالب
  .دراسة مسألة في النحو: المطلب األول
  .دراسة مسألة في الصرف: المطلب الثاني
  .غةدراسة مسألة في الل: المطلب الثالث

  .وعلى اهللا االتكال، وهو وحده المستعان

 
 

 قسم النحو والصرف/ امعة أم القرىطالب دكتوراه بج
 
  



– 

  )٥٢٥٢(

  :دراسة مسألة في النحو: المطلب األول
واعلم أن األسماء كلَّها يعطفُ عليها إال الضمير المخفـوض،          : " قال أبو حيان  

مررت بك وبزيد، ودخلت إليـه    : فإن العطفَ عليه غير جائز إال بإعادِة الخافِض كقولك        
ت به وزيد، كان غير جائز عند البصريين البتـة إال فـي             مرر: وإلى عمرو، ولو قلت   

واتقـوا اهللا الـذي     : "قرأ حمزة . ضرورة الشعر، وقد قبحه الكوفيون، وأجازوه مع قبحه       
بالخفض عطفا على الضمير المخفوض، والقراء غيـره قـرؤوا          " تساءلون به واألرحام  

  .)١(" بالنصب عطفا على اهللا عز وجل
  :الدراسة

 ويونس واألخفشُ العطفَ على الضميِر المخفوض مـن غيـِر           أجاز الكوفيون 
إعادِة الخافض، واحتجوا لمذهِبهم في هذه المسألِة بالسماِع عن العرب، حيـث ذكـروا              

  :شواهد عديدةً تدلُّ على جواِز مذهِبهم، ومن هذه الشواهد
  .، بجر األرحام)٢(" حاِمواتَّقُوا اللَّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه والَْأر : " قراءة حمزة-١
" ويستَفْتُونَك ِفي النِّساِء قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتْلَـى علَـيكُم   : " قوله تعالى -٢

  ).فيهن(في موضع خفض؛ ألنه عطف على الضمير المخفوض في ) ما(فـ )٣(
ِمنُون يْؤِمنُون ِبما ُأنِْزَل إليك وما ُأنِْزَل       لَِكِن الراِسخُون ِفي الِْعلِْم ِمنْهم والْمؤْ     " -٣  

 فـي    على الكافِ   خفض بالعطفِ  في موضعِ : فالمقيمين،  )٤(" ِمن قَبِلك والْمِقيِمين الصالةَ   
  يعنـي مـن األنبيـاءِ      يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصالةَ      :  فيه  والتقدير )إليك(

ومـن  : والتقدير فيـه  " قبلك" أن يكون عطفًا على الكاف في        عليهم السالم، ويجوز أيضا   
   . المقيمين الصالة، يعني من أمتكقبِل

ـ ،  )٥(} وصد عن سِبيِل اللَِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحرامِ       {: وله تعالى ق -٤  فَفعطَ
)المسجدبه( من  على الهاِء) الحرام.(  

                                         
  ).١٥١ -١٥٠(تذكرة النحاة ) (١
  ).١(النساء ) (٢
  ).١٦٢(النساء ) (٣
  ).١٦٢(النساء ) (٤
  ).٢١٧(البقرة ) (٥



 

 )٥٢٥٣(

ـ ،  )١( "كُم ِفيها معاِيشَ ومن لَستُم لَـه ِبـراِزِقين        وجعلْنَا لَ ":  تعالى قوله  -٥ ـ ف
  ).لكم(الضمير المخفوض في  في موضع خفض بالعطف على: )من(

  : قول الشاعر-٦
   واألياِم من عجِبكا ِبم فَبه فاذْ::فاليوم قَربتَ تَهجونَا وتَشِْتمنَا 

  .بك وباأليام: التقدير و)بك(خفض بالعطف على الكاف في : فاأليام
  : قول الشاعر-٧  

   حتِْفي أم ِسواهاانا كَيه أِف::َأكُر على الكَِتيبِة ال أبالي 
  .أم في سواها: والتقدير" فيها" على الضمير في )أم(ـ ب" سواها"فعطف 

  : قول الشاعر-٨  
  ِب غُوطٌ نَفَاِنفُ وما بينَها والْكَع::تُعلَّقُ في ِمثِْل السواِري سيوفُنَا 

ومـا  : والتقدير" بينها"مخفوض بالعطف على الضمير المخفوض في       : فالكعب
  .بينها وبين الكعب غوط نفانف

  : قول الشاعر-٩  
منْهاِجِم عملَّا سألت ِبِذي الجِرق :: هحاء المٍم ذي اللِّويوأبي نُع  

  .)٢() عنهم(فوض في مخخفض بالعطف على الضمير ال: )أبي نعيم(ـ ف
  :ومنع البصريون هذه المسألة، واحتجوا للمنع بوجوه، هي

  علـى الـضميرِ     واحد، فإذا عطفـتَ     شيءٍ  بمنزلةِ  مع المجرورِ  ن الجار  أ -١  
 على الحرف الجار، وعطْفُ االسِم علَـى الحـرِف ال   فكأنك قد عطفت االسم،  المجرور

  .يجوز
  ٢-  ا عن التنوي     أن الضميرقد صار عوض       العطـفُ  ن؛ فينبغـي أن ال يجـوز  

على التنوين العطفُعليه، كما ال يجوز .  
  على المظهـرِ    المجرورِ  المضمرِ  عطفُ  ال يجوز  ه على أنَّ  نه وقع االتفاقُ  أ -٣  

 فكـذلك ينبغـي أن ال يجـوز عطـفُ         " مررت بزيٍد وك  "المجرور؛ فال يجوز أن يقال      
 ألن األسـماء " مررت ِبـك وزيـدٍ  "يقال   المجرور، فال     المجرور على المضمرِ   المظهِر

                                         
  ).٢٠(الحجر ) (١
  ).٣٨٢ -٣٧٩(اإلنصاف في مسائل الخالف : انظر) (٢



– 

  )٥٢٥٤(

 في العطف، فكما ال يجوز أن يكون معطوفًا فـال يجـوز أن يكـون معطوفًـا          مشتركةٌ
  .)١(عليه

وأما الجـواب عـن      : "ورد أبو البركات األنباري ما احتج به الكوفيون، فقال          
 "لَِّذي تَساءلُون ِبـِه والَْأرحـامِ     واتَّقُوا اللَّه، ا  ": أما احتجاجهم بقوله تعالى   : الكوفيين كلمات

 لـيس مجـرورا     "والَْأرحاِم"أن قوله   :  أحدهما ،فال حجة لهم فيه من وجهين     ] ١: النساء[
ِإن اللَّه  ": بالعطف على الضمير المجرور، وإنما هو مجرور بالقسم، وجواب القسم قوله          

 مجرور ببـاء مقـدرة      "والَْأرحاِم"ه   قولَ أن: ثاني والوجه ال  .]١: النساء ["كَان علَيكُم رِقيباً  
  .وباألرحام، فحذفت لداللة األولى عليها:  الملفوظ بها، وتقديرهغيِر

 "ويستَفْتُونَك ِفي النِّساِء قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفيِهن ومـا يتْلَـى علَـيكُم            "أما قوله تعالى    
 أنا ال نسلم أنه في موضـعِ      : أحدهما :ضا من وجهين  فال حجة لهم فيه أي    ] ١٢٧: النساء[

اهللا يفتيكم فيهن ويفتيكم    :  والتقدير فيه  ،"اهللا" على   بالعطِف  رفع جر، وإنما هو في موضعِ    
أنا نسلم أنه في موضع     : والثاني .فيهن ما يتلى عليكم، وهو القرآن، وهو أوجه الوجهين        

 ال علـى الـضمير      "تَفْتُونَك ِفي النِّـساءِ   يس": من قوله " النساء"جر، ولكن بالعطف على     
  ".فيهن"المجرور في 

لَِكِن الراِسخُون ِفي الِْعلِْم ِمنْهم والْمْؤِمنُون يْؤِمنُون ِبما ُأنْـِزَل          ": وأما قوله تعالى  
      ِقيِمـينالْمو ِلكقَب ا ُأنِْزَل ِمنمو ا مـن          ،]١٦٢: النـساء  ["إليكفـال حجـة لهـم أيـض  

 نصب على المدح     جر، وإنما هو في موضعِ     أنا ال نسلم أنه في موضعِ     : أحدهما:وجهين
أنه فـي موضـع جـر،        أنا نسلم : والوجه الثاني ...أعني المقيمين : بتقدير فعل، وتقديره  
يؤمنون بما  : فكأنه قال ] ١٧٧: البقرة ["ِبما ُأنِْزَل ِإلَيك  ": من قوله " ما"ولكن بالعطف على    

بالمقيمين، على أنه قدروي عن عائشة عليها السالم أنها سـئلت عـن هـذا      أنزل إليك و  
لد عثمان أنـه سـئل عنـه،    وهذا خطأ من الكاتب، وروي عن بعض        : الموضع، فقالت 

: ما أكتب؟ فقيـل لـه     : قال] ١٧٧: البقرة ["ما ُأنِْزَل ِمن قَبِلك   "إن الكاتب لما كتب     : فقال
علـى أن   " المقيمـين "فـي   " اكتب"مل أعمل قوله    اكتب والمقيمين الصالة، يعني أن الم     

  .الكاتب يكتبها بالواو كما كتب ما قبلها، فكتبها على لفظ الممل
] ٢١٧: البقرة ["وصد عن سِبيِل اللَِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحرامِ        ":أما قوله تعالى  
 ال بـالعطفِ  "  اهللا سـبيلِ "ى   عل  بالعطفِ مجرور" المسجد الحرام "فال حجة لهم فيه؛ ألن      

                                         
  ).٣٨٢(اإلنصاف في مسائل الخالف : انظر) (١



 

 )٥٢٥٥(

 عنه   الصد وصد عن سبيل اهللا وعن المسجد الحرام؛ ألن إضافةَ        : والتقدير فيه " به"على  
صددته عن المـسجد   : "، أال ترى أنهم يقولون     بهِ  الكفرِ  من إضافةِ   في االستعمالِ  أكثر" ،

  ؟"كفرت بالمسجد: "وال يكادون يقولون
فـال  ] ٢٠: الحجـر  ["يها معاِيشَ ومن لَستُم لَه ِبراِزِقينوجعلْنَا لَكُم فِ  ": وأما قوله 

جعلنا لكـم فيهـا   : أي" معاِيشَ" على   بالعطفِ  نصبٍ في موضعِ " من"حجة لكم فيه؛ ألن     
  . واإلماء والعبيدالمعايشَ

  :وأما قول الشاعر
  فاذهب فما بك واأليام من عجِب

ا؛ ألنه مجروربك" في  على الكاِفالقسم، ال بالعطِف على فال حجة فيه أيض."  
  :وأما قول اآلخر

  َأِفيها كَان حتِْفي َأم ِسواها
في موضع نـصب علـى الظـرف، ولـيس       " سواها"فال حجة فيه أيضا؛ ألن      

  ...مجرورا على العطف؛ ألنها ال تقع إال منصوبة على الظرف
  :وأما قول اآلخر

  وما بينها والكعِب غُوطٌ نَفَاِنفُ
ال حجة فيه أيضا؛ ألنه ليس مجرورا على ما ذكروا، وإنما هو مجرور علـى       ف

وما بينها وبين الكعب، فحذف الثانية لداللـة        : مرة أخرى، فكأنه قال   " بين"تقدير تكرير   
  :وهذا هو الجواب عن قول اآلخر...األولى عليها

  وأبي نعيم ذي اللواء المحرق
ى ما ادعوه لكان من الشَّاذ الذي ال يقـاس        ثم لو حِمَل ما أنشدوه من األبيات عل       

  .)١(" عليه، واهللا أعلم
  :وقد انتصر ابن مالك لرأي الكوفيين في هذه المسألة، فقال في األلفية  

  ضِميِر خَفٍْض الِزٍم قَد جِعلَا:: وعود خَاِفٍض لَدى عطٍْف علَى 
  ظِْم و النَّثِْر الصِحيِح مثْبتَاِفي النَّ:: ولَيس ِعنِْدي لَاِزما ِإذْ قَد َأتَى 

وقد تعرض لألوجه التي ذكرها البصريون فردها، وذكر أن فيها من الـضعف             
ألن شَبه ضميِر الجر بالتنويِن لو منَع من العطِف عليِه بـال إعـادِة              "ما ال يخفى، وذلك     

                                         
  ).٣٨٧ -٣٨٢(اإلنصاف في مسائل الخالف ) (١



– 

  )٥٢٥٦(

، وألنه لو منَع من العطِف      الجار لمنَع منه مع اإلعادة، ألن التنوين ال يعطف عليه بوجه          
عليه لمنَع من توكيِدِه واإلبداِل منه، ألن التنوين ال يؤكَّد وال يبدُل منه، وضـمير الجـر                 

ولو كان حلوُل كلِّ واحٍد من المعطـوِف        ...يؤكد ويبدُل منه بإجماع، فللعطِف ُأسوةٌ بهما      
وال كـل شـاة   ...أخيـه رب رجل و: والمعطوِف عليه شرطا في صحِة العطِف لم يجز       

: وأمثال ذلك كثيرة، فكما لم يمتنع فيها العطف، ال يمتنع فـي نحـو             ... وسخلتها بدرهم 
  .)١(" الجوازمررت بك وزيد، وإذا بطل كون ما تعلقوا به مانعا وجب االعترافُ بصحِة

وأبو حيان قد نقل في التذكرة المذهبين، وتوقف عند النقل، فلم يبين رأيـه فـي    
 وإلى أي  الفريقين يميل، فذهبتُ ألتمس رأيه في كتابه البحِر المحـيِط فألفيتُـه                المسألة،

، وتصحيح مذهبهم هو الصواب عندي فـي هـذه المـسألة،         )٢(يصحح مذهب الكوفيين    
  :وذلك من وجوه

، وثبـت فـي   -تعالى– أنه قد ثبت مذهبهم في أفصِح الكالم، وهو كالم اهللا    -١
 يكن السماع فيه قليال بحيث ال يجوز أن تُبنى عليه المـسألة،  غيره من كالم العرب، ولم 

  :بل هو سماع معتد به، ولذلك قال ابن مالك
  ِفي النَّظِْم و النَّثِْر الصِحيِح مثْبتَا:: ولَيس ِعنِْدي لَاِزما ِإذْ قَد َأتَى 

الـضرورِة  فليس السماع في النظِم وحده بحيث يمكن التمحُل له بالحمِل علـى             
والذي : "ونحوه، بل هو في النثِر الصحيِح أيضا، وهو سماعٌ كثير، ولذلك قال أبو حيان             

وقد ورد مـن ذلـك فـي    ...نختاره أنَّه يجوز ذلك في الكالِم مطلقا؛ ألن السماع يعضده     
وأنت ترى هذا الـسماع وكثرتَـه،       ...أشعاِر العرِب كثير يخِرج أن يجعل ذلك ضرورة       

رفَ العرِب في حرِف العطف، فتارة عطفت بالواو، وتارة بأو، وتارة ببل، وتـارة            وتَص
  .)٣(" بأم، وتارة بال، وكلُّ هذا التصرِف يدلُّ على الجواِز
فهذه جملـةٌ أيـضا مـن الـنظِم         : "وقال الشاطبي بعد أن عدد شواهد الكوفيين      

وأمثـل مـا يتعلَّـقُ بـه     ...قوِل بجوازه المنقوِل عن الثقاِت ثابتًا غير نادر، فال بد من ال         
  .أي أن أصح دليل يتعلقُ به في إجازِة هذه المسألة هو السماع عن العرب)٤(" السماع

                                         
  ).٣٧٦ -٣/٣٧٥(شرح التسهيل ) (١
  ).٣/١٦٧ -٢/١٥٦(البحر المحيط : انظر) (٢
  ).١٥٧ -٢/١٥٦(البحر المحيط ) (٣
  ).١٦٢، ٥/١٦٠(المقاصد الشافية ) (٤



 

 )٥٢٥٧(

 ما تعلق به البصريون في المنِع ضعيف، وما ذكروه من األوجه مـردود،              -٢  
            دابِن مالك لها، وفي توجيههم لشواهِد الكوفيين نظر، فقد ر علـى مـاذكره     وقد تقدم رد 

وصد عن سِبيِل اللَِّه وكُفْر     : "أبو البركات األنباري من أن المسجد الحرام في قوله تعالى         
 -عنـده –فيسقط بذلك   ) به(ال على الهاء من     " سبيل"معطوف على   " ِبِه والْمسِجِد الْحرامِ  

منه الفـصل بـين     احتجاج الكوفيين، فقيل في الرد أنه لو كان معطوفا على سبيل للزم             
وصد عن سبيل اهللا وعن المسجد      : المصدر وصلته، إذ التقدير على ما ذكره البصريون       

جزء من صلة المصدر، لكنه قد فصل بينهما        " المسجد الحرام "الحرام، فالصد مصدر، و   
، وال يجوز الفصل بين المـصدر وصـلته،   "وكفر به : " بـقوله -على تقدير البصريين  –

، لكن ينتفي هذا المحظور علـى       )١(نا إلى ارتكاب هذا المحظور      فمذهب البصريين يقود  
وكفر به وكفر بالمسجد الحرام، فليس المسجد علـى         : مذهب الكوفيين، إذ التقدير عندهم    

، فمذهب الكـوفيين علـى هـذا أصـح؛ ألن     "صد"هذا التقدير جزءا من صلة المصدر      
لـى الفـصل بـين      المصير إلى العطف على الضمير المخفوض أسهل من المـصير إ          

  .المصدر وصلته
  :وأما قوله

  َأِفيها كَان حتِْفي َأم ِسواها
عند سيبويه وجمهور البصريين ال تكون إال ظرفا، ولذلك تمـسكوا       " سواها"فـ    

بأن قالوا بأنها في هذا البيت باقية على أصلها من الظرفية، ال معطوفة على الهاء مـن                 
ن أنها ال تلزم النصب على الظرفية، بل تقـع غيـر            ، ومذهب ابن مالك والكوفيي    )فيها(

، فمـن  )٢(ظرف مرفوعةً ومجرورةً ومنصوبةً، ويؤيدهم في مذهبه هذا كـالم العـرب      
  :استعمالها مرفوعة

  فَِسواك باِئعها وَأنْتَ الـمشْتَِري:: وإذَا تُباع كَِريمةٌ َأو تُشْتَرى 
  :ومن استعمالها مجرورة قوله

  ِإذَا جلَسوا ِمنّا وال ِمن ِسواِئنا:: ِطقُ الفَحشَاء من كَان ِمنْهم ولَا ينْ
  :ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله

  وإن ِسواك من يَؤملُه يشْقَى:: لَديك كَِفيٌل ِبالـمنَى ِلمَؤمٍل 
                                         

  ).٢/١٥٥(، والبحر المحيط )٣/٣٧٦(شرح التسهيل : انظر) (١
  ).٣٠٦ -٣٠٣(شرح ابن عقيل : انظر) (٢



– 

  )٥٢٥٨(

ظرفية بطل توجيـه    وإذا ثبت من كالم العرب أن سوى ال تلزم النصب على ال             
  :البصريين بتعين النصب على الظرفية في قوله

اهِسو تِْفي َأمح ا كَاناَأِفيه  
وأما باقي شواهد المسألة فيلحظ فيها ميُل البصريين إلى شيء مـن التكلـف،              
فقالوا بتقدير العامل في تخريج شواهد الكوفيين، وذلك العامل إما فعل، أو جـار مقـدٍر                

 لداللة األول عليه، وفي ذلك حمٌل على خالِف األولى، إذ إن عـدم التقـديِر                في الثاني 
  .أولى من التقدير

 علـى غيـر العطـف    -ال سيما اآليات منها–كما أن حمَل بعِض تلك الشواهِد      
على الضمير مما يخرج الكالم عن الفصاحة، فال يلتفت إلى التأويل، وقد ذكر ذلك أبـو              

  .)١(حيان 
٣-               اللغـِة بـاب إن في منِع مثِل هذا األساليِب تضييقٌ ألساليِب الكالم، وباب 

توسع، ولستُ أنادي بأن يتوسع في كلِّ شيٍء حتى ال تكون القواعد معتبرة، بل يتوسـع                
فيما كان على منهاِج العرب وطرائِق كالمهم، وقد ثبت أن هذه الطريقةَ هي من سـمِت                

   ها من مثِل           كالِم العرِب الذي يجوزالمتقدمة، وغير لنا انتحاُؤه، يقطع بذلك تلك الشواهد 
إنمـا مـثلكم واليهـوِد      : "وفـي البخـاري   " ما فيها غيره وفرِسـه    : "قوِل بعِض العرب  

 مما يعني ثبوت  هذه المسألة شعرا ونثرا، فال يسوغ اعتبارها من الشاذ              )٢(" والنصارى
، فإجازتها علـى    -تعالى–أنها ثابتةٌ في كتاِب اهللا      الذي ال يحسن القياس عليه، ال سيما و       

كثرِة وروِدها خير من تحجير الواسع، والتمحِل لحمِل الـشواهِد علـى وجـوٍه بعيـدة،         
  . وتكلِف التخريِج لها

                                         
  ).٢/١٥٦: (البحر المحيط: انظر) (١
  ).٥/١٥٧(المقاصد الشافية : انظر) (٢



 

 )٥٢٥٩(

  :دراسة مسألة في الصرف: المطلب الثاني
: ذهب عيسى إلى أنـه يـصغر      : مذاهب) أحوى(في تصغير   : " قال أبو حيان  

يـٍو،                )١ (ُأحيوذهب يونس إلى أنه يـصغر أح ،يوذهب أبو عمرو إلى أنه يصغر ُأح ،
 ٣("  فال يصرف)٢(وذهب المبرد إلى أنه يصغر أحيي(.  

  :الدراسة
رجل أحوى، وامرأة   : ، من الحوة وهي سمرة الشفة، يقال      )أفعل(بزنة  ) أحوى(

  . حواء، وهو من باب الهوة والقُوة، عينه والمه واو
واوي العين والـالم، ومـن      ) أفعل(َأحوو، بزنة   ): أحوى(وعلى هذا فإن أصل     

القواعد الصرفية أن الواو إذا وقعت رابعة بعد فتحة قُلبت ياء، على حـد القلـب فـي                  
، )أغزيـت : (، فلما جيء بالهمزة صارت الواو رابعة فقيل       )غزوتُ(، إذ أصله    )أغزيت(

فتحركت الياء وانفتح مـا     ) أحوي(قلبت ياء، فصار    وقعت واوه رابعة، ف   ) أحوو(وكذلك  
فـإذا  ). أحـوى (قبلها فوجب قلبها ألفا على مقتضى القاعدة الصرفية المشهورة، فصار           

فاجتمعـت يـاء    ) ُأحيوى: (ُأريد تصغيره ضم أوله وفُتح ثانيه وزيدت فيه ياء ثالثة فقيل          
 أن نطبقَ القاعدةَ الـصرفيةَ التـي        التصغير مع الواو التي هي عين الكلمة، فنحتاج إلى        

               في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الـواو والواو على أنه إذا اجتمعت الياء تنص
فيحتاج إلى النظِر إلى الِم الكلمة فإنَّها بعد        ). ُأحيى(ياء وأدغمت في الياء، فيصير اللفظُ       

لت إلى األلِف ألنها كانت ياء متحركـةً        العمِل المتقدِم ال يجوز أن تبقى ألفا، ألنها إنما آ         
                  التـي هـي عـين القلب، إذ صارت الياء اللفظُ زال موجب غّرما قبلَها، فلما ص انفتح
مكسورة؛ ألنها وقعت بعد ياِء تصغير، وياء التصغير ال يكون ما بعـدها إال مكـسورا،          

، فتُقلـب   )أحيـو (ير اللفظُ   فتعود األلفُ التي هي الم الكلمة إلى أصِلها وهو الواو، فيص          
فتحـذف اليـاء    . بثالث ياءات ) أحيي(الواو ياء لوقوعها طرفا بعد كسرة، فيصير اللفظ         

األخيرة وفقا للقاعدة الصرفية التي تنص على أنه إذا اجتمع في آخر االسـِم المـصغِر                

                                         
فقد نقل سيبويه أن عيسى كان يصرفه، ) أحي(هكذا في الطبعة، وكان ينبغي على المحقق أن يضبطه منونا ) (١

  ).٣/٤١٥(، وشرح المفصل )٣/٤٧٢(الكتاب : وانظر. وسيأتي الكالم فيه
  .في هذا الضبط نظر، وسيأتي بيانه) (٢
  ).١٦٣(تذكرة النحاة ) (٣



– 

  )٥٢٦٠(

طرفِّهـا،  ثالثُ ياءات حذفت األخيرة فرارا من الثقل، وإنما خُصت األخيرة بالحـذف لت            
  .)١(وكثرِة تطرِق التغييِر إلى الالم 

             على فهِم المذاهِب األربعِة التي ذكرها أبو حيـان يساعد وهذا التفصيُل المتقدم
فيمنع صرفه، إذ هو وصف     ) ُأحي: (إجماال، فمذهب المبرد أنه يقول في تصغير أحوى       

 إال أن هـذا     -نقص بزنة ُأفيع  إذ هو بعد ال   –ٌبزنِة أفعَل فعالء، وهو وإن نقص منه الالم         
النقص غير معتد به في الصرف، ألن الالم إنما سقطت للتخفيف، والمحذوف للتخفيـف         

  .)٢(هو في حكم المنطوق به، وهو مذهب سيبويه 
بثالِث ياءات، وهو مما وهم     ) أحيي(على أن محققَ كتاِب التذكرِة قد أثبتَ لفظَ         

ثبته المحقق، بل إنه في المقتضب نقل في تـصغير    فيه، إذ لم أعثر للمبرد على مثل ما أ        
ممنوعا من الصرِف على الوجه الـذي تقـدم، والثـاني           ) أحي(أحوى مذهبين، أحدهما    

  .)٣(وسيأتي ) ُأحيٍو(
، كأنه اعتبر نقصه وخروجه عـن  )أحي: (وكان عيسى بن عمر يصرفه ويقول 

  .زنة أفعل
له معاملةَ االسِم المنقوص، بنـاء      فيعام) هو أحي : (وأبو عمرو بن العالء يقول    

  .على حذِف الياِء األخيرِة منه الواقعِة بعد كسر
، ووجه ما ذهب إليه أنه نظر إلـى أن  )٤() ُأحيٍو(وذهب يونس إلى أن تصغيره      

، وفـي نحـِو هـذه    )أسود(قد وقعت ثالثة وسطا، فهي في ذلك نظير  ) أحوى(الواو في   
أحدهما أن تُدِغم ياء التصغيِر مع الواِو بعـد قلِبهـا       : جهانالمسألِة عند إرادِة التصغيِر و    

أن تـدع اإلدغـام المتقـدم،       : والثاني. ُأسيد، وهو أجود المذهبين   : ياء، فتقول في أسود   
وبهـذا  ، ُأسيِود، حمال على أساود، إذ التصغير والتكسير من واد واحد         : فتقول في أسود  

ُأحيٍو، فلم تجتمع فيـه ثـالث يـاءات،         :  فقال فيه  المذهِب أخذ يونس في تصغيِر أحوى     
  .وأصله ُأحيِوي، آخره ياء مكسور ما قبلها فهو اسم منقوص تسقط ياؤه رفعا وجرا

                                         
  ).٤١٥ -٣/٤١٣(شرح المفصل : انظر) (١
  ).٣/٤٧٢(الكتاب : انظر) (٢
  ).٢/٢٤٤(المقتضب : انظر) (٣
  ).٣/٤٧٢(الكتاب : انظر. غير مصروف، نقله عنه سيبويه) أحي(وله مذهب آخر يرى فيه أنه يصغر على ) (٤



 

 )٥٢٦١(

  :دراسة مسألة في اللغة: المطلب الثالث
مـرض  "نقل أبو حيان حديثا دار في مجلس النضر بن شميل مـع رجـل، إذ                

ال تقـل  : مسح اهللا ما بك، فقال النضر: له رجلالنضر، فدخل الناس إليه يعودونه، فقال       
  :مصح، ألم تسمع قول األعشى: مسح ما بك، ولكن قل

  أفْسد اِإلزباد منها فَمصح:: وِإذَا ما الخَمر ِفيها َأزبدت 
إن : ال بأس، السين قد تعاقب الصاد، فتقوم مقامها، فقال النـضر          : فقال الرجل 

ال يكون هذا فـي  : ثم قال النضر ... لمن اسمه سليمان صليمان    كان كذا، فينبغي أن تقول    
الطاء والخاء والقاف والغين، فيبدلون السين صـادا بهـذه          : السين إال مع أربعة أحرف    

وهذه يقال لهـا    : قال الصولي . سراط، وصراط وزراط  : وربما أبدلوها بزاي، كما قالوا    
ين، فأما إذا كانـت قبـل فـال، واهللا    حروف االستعالء تبدل بها السين إذا كانت بعد الس        

  .)١(" الموفق
  :الدراسة

هذه من المسائل التي كثر الغلط فيها، وقد كان أبو حيان مسبوقا بالتنبيه إليهـا،               
ويقولـون  : "فقد ذكرها الحريري في كتابه درِة الغواص في أوهـاِم الخـواص، فقـال             

  : الراجزا قالكم ، مصحيهاب فومسح اهللا ما بك، بالسين، والص: للمريض
ِمقد كَاد لَ الِبوِل طُنى َأني مصاح  

  :وكقول الشَّاِعر وقد أحسن ِفيِه
ا بيدإر قَنَّك كُِسيتَد ِم::هاً اِبشَ م جِهنُأ و نِةمد ابمحالِح مص   
َأورتَاك مصاِق ِفي ححالـمو حنُسا ه::ب اِملَاٍق عِبى الَْأي سا لَي٢(" ِصِحم(  

ويـشبه  : " ثم ذكر الواقعة التي نقلها أبو حيان، وذكر معها قصة تشبهها فقـال            
 بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفُرات        األدباء جوز   ما حكي أيضا َأن بعض     هِذه النادرةَ 

خلُونَها جنَّات عدن يـد {: أرقأت: َأن تُقَام السين مقام الصاد ِفي كل موضع، فقال لَه الوزير 
  .)٣("  وانقطع فخجَل الرجُل؟أم ومن سلح} ومن صلح من آباِئِهم وأزواجهم وذرياتهم

                                         
  ).١٦٠(تذكرة النحاة ) (١
  ).٢٠-١٩(درة الغواص في أوهام الخواص ) (٢
  ).٢٠(رة الغواص في أوهام الخواص د) (٣



– 

  )٥٢٦٢(

ويستفاد من هذا المجلِس الذي نقله أبو حيان معرفةُ مواضِع قلِب السين صـادا،    
لكن يجدر التنبيه إلى أن ذلك موقوفٌ على السماع، وذكر بعضهم أنها لغة قوم من تميم                

الطاء، والقاف، والغين، والخاء،    : السين صاداً عند أربعة أحرف    لبون   يق عنبريقال لهم بل  
بـسطة  :  يقولون ،إذا كُن بعد السين، وال يبالون أثانية كانت أم رابعة بعد أن يكُن بعدها             

 سين وقعت بعدها عـين      ، فكلُّ )١( وبصطة، وسرقت وصرقت، وسخَّر لكم وصخَّر لكم      
 إن شئت جعلتهـا صـادا        فأنت مخير  الصاد، أو طاء جاز فيها      أو غين أو خاء أو قاف     

سراط وصراط، وسقر وصـقر،     :  الكالم؛قالوا وإن شئت جعلتها سينا، وليس هذا في كلِّ       
  . )٢( ولم يقولوا الصوق بدل السوق

أن تكون  أن تكون هذه الحروف بعد السين ال قبلها، و        : ولهذا القلِب شروطٌ هي   
قلب  ي  ألن األضعفَ  ،ها سينًا نت الصاد هي األصل لم يجز قلب      السين هي األصل، فإن كا    

إلى األقوى، وال ي٣(  األقوى إلى األضعفقلب(.  
وقد علل ابن دريٍد لهذا النوع من القلب، فذكر أن سبب قلِب السين صادا مـع                
هذه األحرف هو أن الصاد أقرب لهذه الحروف من السين، إذ السين على ظهِر اللـسان            

 القاف والظاء فهما في الغار األعلى من الفم، ففي االنتقال من وسط الفم إلى أعـاله                 أما
: ثقل، فأبدلوا السين صادا ألن الصاد أشد ارتفاعا وأقرب لهذه الحروف من السين، قـال     

 علـى    مطمئنـةٌ   الفمِ  من وسطِ   ألن السين  ...السين عند القاف والطاء يبدلونها صادا     "...
  اللـسان   فاسـتثقلوا أن يقـع     ، شاخصتان إلى الغار األعلى    اءط وال والقافَ ، اللسان ظهِر

  والقافِ  إلى الطاءِ  عليها ثم يرتفع      إليها لقـربِ    الحروفِ  فأبدلوا السين صادا ألنها أقرب  
هم اللسان   وكان استعمالُ  ، إلى القاف والطاء    ارتفاعا وأقرب   ووجدوا الصاد أشد   ،المخرج

 ، والسين األصـل ،صقر:  من استعماله مع السين فمن ثم قالوايسرفي الصاد مع القاف أ    
 وكذلك إذا دخل بين السين والطاء والقاف حرف حـاجز           ،سط وإنما هو قِ   ،صطِق: وقالوا

 ،صـبط :  أال تـراهم قـالوا     ، وتوهموا المجاورة في اللفظ فأبدلوا     ،أو حرفان لم يكترثوا   
  .)٤("  وفي السويق صويق،وقالوا في السبق صبق

                                         
  ).١٠١ (اأثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس نموذج) (١
  ).١/٥٠(جمهرة اللغة، باب األمثلة : انظر) (٢
  ). ٢٢٧(دراسات في فقه اللغة : انظر) (٣
  ).٥١ -١/٥٠( جمهرة اللغة، باب األمثلة ) (٤



 

 )٥٢٦٣(

وعلى ضوء مفهوم التماثـل الـصوتي،        : "وقال الدكتور عبدالرازق القادوسي   
 قوله   الذي يقف وراء قراءةِ     الرئيس  هو السبب   هذه األصواتِ   إن تجانس  يصح أن نقولَ  

فاألصـل  . بالزاي الخالصة ) الزراط(بالسين، و   ) السراط(بالصاد، و   ) الصراط: (تعالى
ت مرقق، ولكن لما جاور الطاء، وهـو صـوت شـديد            السين وهو صو  ) السراط(في  

  .)١("  وهو الصادرها المفخم نظي من السيِنمفخم، كان من األسهل في النطق أن يبدَل
                   عمـر  وال يجوز التعاقب بين الصاِد والسيِن في غيِر مـا تقـدم، ويـروى أن             

سـوء  : "فقال عمر " أسبت: "خرهما لآل  فقال أحد  ،برجلين يرميان  مر   -رضي اهللا عنه  –
، )٢( مـن اللحـن   في هذا الموضع     فجعل إبدال الصاد سينا      ،"اللحن أشد من سوء الرمي    

  . أعلم-تعالى-واهللا 

                                         
  ).١٠٥ (الصناعة المعجمية تاج العروس نموذجأثر القراءات القرآنية في ا) (١
  ).١٠(من تاريخ النحو العربي ) (٢



– 

  )٥٢٦٤(

  :المصادر والمراجع
عفيف عبدالرحمن، مؤسسة الرسالة، الطبعة     . د: أبو حيان األندلسي، تحقيق   :  تذكرة النحاة  -١

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦األولى، 
الشيخ عادل عبدالموجود وآخرون، دار الكتب      : أبو حيان األندلسي، تحقيق   : المحيط البحر   -٢

  .م١٩٩٣ -ه١٤١٣لبنان، الطبعة األولى -العلمية، بيروت
عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الخامسة،       . د: سيبويه، تحقيق :  الكتاب -٣

  .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠
محمد عـضيمة، المجلـس األعلـى للـشؤون         . د: قيقأبو العباس المبرد، تح   :  المقتضب -٤

  .م١٩٩٤ -ه١٤١٥اإلسالمية، مصر، 
دار العلـم   ،  رمزي منيـر بعلبكـي    . د: ، تحقيق أبو بكر بن دريد األزدي    :  جمهرة اللغة   -٥

  .م١٩٨٧األولى،  الطبعة،  بيروت،للماليين
يم، المكتبـة  محمد أبو الفضل إبـراه   : الحريري، تحقيق :  درة الغواص في أوهام الخواص     -٦

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤العصرية، بيروت، الطبعة األولى، 
أبو البركـات األنبـاري،    :  اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين -٧

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤المكتبة العصرية، الطبعة األولى، 
وت، الطبعـة   إيميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بير     . د: ابن يعيش، تحقيق  :  شرح المفصل  -٨

  .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢األولى، 
محمد المختون، هجر للطباعة،   . عبدالرحمن السيد ود  . د: ابن مالك، تحقيق  :  شرح التسهيل  -٩

  .م١٩٩٠ -ه١٤١٠مصر، الطبعة األولى، 
محمد محيي الدين عبدالحميـد، مكتبـة دار التـراث،          : تابن عقيل،   :  شرح ابن عقيل   -١٠

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠
جمـع مـن    : أبو إسحاق الشاطبي، تحقيـق    : افية في شرح الخالصة الكافية     المقاصد الش  -١١

أساتذة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسـالمي بجامعـة أم القـرى،               
  .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨الطبعة األولى، 

  .مكتبة الفالح، سعيد األفغاني،من تاريخ النحو العربي -١٢
إبراهيم الصالح، دار العلم للماليين، الطبعة األولـى،        صبحي  . د:  دراسات في فقه اللغة    -١٣

  .م١٩٦٠ -ه١٣٧٩



 

 )٥٢٦٥(

ـ          -١٤ عبـد الـرازق    . د :اأثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس نموذج
 قسم اللغة العربية    ،إشراف األستاذ الدكتور رجب عبد الجواد     ،  )رسالة دكتوراه  (القادوسي

  .م٢٠١٠/ هـ ١٤٣١ ، جامعة حلوان- كلية اآلداب -



– 

  )٥٢٦٦(

 



 

 )٥٢٦٧(

  
  
  
  

  :مقدمة
إن تنوع الوقف واالبتداء واختالفه في الموضع الواحد يرجـع إلـى أسـباب              
كثيرة، فقد يختلف ويتنوع باختالف التفسير، وبتعدد أوجه اإلعراب في الموضع الواحد،            
وكذلك بسبب اختالف القراءات؛ لذا فإنه يلزم إلتقان الوقف واالبتداء الوقوف على هـذه      

يتسنى لقارئ القرآن ضبط الوقف وتوجيهه، ولينجو مـن الوقفـات          العلوم وإتقانها حتى    
القبيحة التي تخل بالمعنى، والتي قد توافق بعض المعاني الغيـر واردة فـي موضـع                

  .الوقف
وال شك أن تنوع القراءات القرآنية قد أثر تأثيرا مباشرا فـي تنـوع الوقـف                

 وقد ساهم الوقـف واالبتـداء      واالبتداء في كثير من مواضع اختالف القراءات القرآنية،       
بدوره في ترجيح بعض معاني هذه القراءات، وفي ترجيح بعض أوجه توجيهاتها علـى          

  .البعض اآلخر
الوقف واالبتداء بين التأثير    القرآنية و القراءات  وفي هذا البحث تحت عنوان      

  : سوف نتحدث عنوالتأثر
 .تعريف القراءات القرآنية: المطلب األول -
 .وأقسامه، تعريف الوقف واالبتداء : يالثانالمطلب   -
 .أثر تنوع القراءات في الوقف واالبتداء: الثالثطلب مال  -
أثر الوقف واالبتداء في تنوع المعاني الدالة عليهـا         : المطلب الرابع  -

 .القراءة
 .النتائج -
  .المصادر -

        
  
  

 
 

  



– 

  )٥٢٦٨(

  : تعريف القراءات:المطلب األول
  :في اللغة   ) أ

قراءة في اللغة مشتقة  من مادة قرأ، وهي مـصدر           جمع قراءة ، وال   : القراءات
قرأ يقرأ قرآنًا وقراءة ، فكل منهما مصدر للفعل، وهـو علـى وزن            : للفعل قرأ ، يقال     

  : فعالة، وهذا اللفظ يستعمل للمعاني اآلتية
تـه  أ أي جمع وضم الشيء إلى بعضه ، فكل شـيء قر ،الجمع والضم  .١
 .)١(فقد جمعته
 ،قـرأت الكتـاب  : لمات المكتوبة، ومنه قولهم وهي النطق بالك  :التالوة .٢

 . تلوته:أي
 ألنها ضم ألصوات الحروف في الذهن لتكوين الكلمات         ؛وسميت التالوة قراءة  

 . التي ينطق بها
  :  في االصطالح اتتعريف القراء) ب

 جملة من التعاريف للقـراءات نختـار منهـا        – رحمهم اهللا    –لعلماء القراءات   
  : التعريفات اآلتية

  )٢(:تعريف بدر الدين الزركشي: والأ
القراءات هي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها مـن             "

  .)٣("تخفيف وتثقيل وغيرهما
  : ونالحظ على هذا التعريف أمورا منها

أنه تعرض لمواضع االختالف دون مواضع االتفاق، ولعل السبب في           .١
ه من األلفـاظ    ي فالمتفق عل  ،رآن حقيقتين متغايرتين  ذلك أن الزركشي جعل القراءات والق     
 . هو القرآن والمختلف فيه هو القراءات

                                         
 الرويفعـى  األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد: لمؤلف لسان العرب   ) ١(

     ج-١٥: األجـزاء  عدد هـ ١٤١٤ - ثالثةال: الطبعة بيروت – صادر دار: الناشر)هـ٧١١: المتوفى (اإلفريقى
١/١٤٩. 

 األصل، تركي. واألصول الشافعية بفقه عالم: الدين بدر اهللا، عبد أبو الزركشي، اهللا عبد بن بهادر بن محمد) ٢(
 ٦/٦٠ للزركلي األعالم -  هـ٧٩٤ سنة توفي فنون عدة في كثيرة تصانيف  له. والوفاة المولد مصري

 األولـى، : الطبعة إبراهيم الفضل أبو محمد: المحقق )هـ٧٩٤: المتوفى(للزركشيالقرآن   معلو في البرهان) ٣(
 .١/٣١٨ ج-٤: األجزاء عدد العربية الكتب إحياء دار: الناشر م ١٩٥٧  - هـ ١٣٧٦



 

 )٥٢٦٩(

 . لم يتعرض في  تعريفه للنقل والرواية وعزو المختلف فيه إلى ناقليه .٢
  )١( - رحمه اهللا–: تعريف شمس الدين ابن الجزري: ثانيا

  .)٢(" الناقلةالقراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو" 
  )٣(:تعريف شهاب الدين القسطالني: ثالثا

 هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب اهللا ، واختالفهم  فـي              :علم القراءات "
اللغة واإلعراب ، والحذف واإلثبات ، والتحريك واإلسكان والفصل واالتصال ، وغيـر         

ـ : ذلك من هيئة النطق واإلبدال من حيث السماع ، أو يقال           م يعـرف منـه اتفـاقهم      عل
واختالفهم في اللغة واإلعراب ، والحذف واإلثبات ، والفصل والوصـل ، مـن حيـث          

  .)٤("علم بكيفية أداء كلمات القرآن ، واختالفها معزوا لناقله:  أو يقال،النقل
ونالحظ أن القسطالني نوع في التعريفات لعلم القراءات مع تشابه كبير بينهـا             

 ينحصر في االختصار فقط في األلفاظ ، والتعبير عن األخذ بالـسماع            ويكاد الفرق بينها  
في التعريف األول ، وبالنقل في التعريف الثاني ، أما التعريف الثالث فهو يشبه تمامـا                

  . تعريف ابن الجزري رحمه اهللا

                                         
 الشيرازيالشافعي، ثم الدمشقي العمري الدين، شمس الخير، أبو يوسف، بن على بن محمد بن محمد بن محمد) ١(
 فـي  النـشر ( كتبـه  من دمشق، في ونشأ ولد. الحديث حفاظ من. زمانه في اإلقراء شيخ: الجزري بابن شهيرال

 الدرايات نهاية (اسمه له آخر كتاب من اختصره مجلدان،) القراء طبقات في النهاية غاية (و ،) العشر القراءات
 .٧/٤٥ للزركلي  األعالم انظر هـ ٨٣٣ توفي ) التجويد علم في التمهيد (و ،) تاءاالقر رجال أسماء في

  يوسـف  بـن  محمد بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين شمس: المؤلف الطالبين ومرشد المقرئين منجد )٢(
 .٩  ص١:األجزاء عدد م ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ األولى: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر )هـ ٨٣٣ :المتوفى(

 علماء من: الدين شهاب العباس، أبو المصري، القتيبي القسطالني الملك عبد بن بكر أبي بن محمد بن أحمد )٣(
 اللدنية المواهب (و. أجزاء عشرة)البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد (له. القاهرة في ووفاته مولده. الحديث

ـ ٩٢٣ تـوفي ) القراءات علم في اإلشارات لطائف (و النبوية، السيرة في) المحمدية المنح في  عـالم األ   - هـ
 .١/٢٣٢ للزركلي

 تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان والدكتور عبد الصبور شاهين          لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالني    ) ٤(
 .١/١٧٠ج لجنة إحياء التراث اإلسالمي/المجلس األعلى للشئون اإلسالمية /



– 

  )٥٢٧٠(

علم يعلم منه اتفـاق النـاقلين لكتـاب اهللا تعـالى       :" )١(تعريف الدمياطي : رابعا
والتحريك والتسكين والفصل والوصل ، وغير ذلك مـن          ي الحذف واإلثبات  واختالفهم ف 
 .)٢("واإلبدال وغيره من حيث السماع هيئة النطق

علم يعرف به كيفية النطـق بالكلمـات     :")٣(تعريف عبد الفتاح القاضي   : خامسا
 .)٤("ه اتفاقا واختالفا مع عزو كل وجه لناقلأدائهاالقرآنية وطريق 
ه إمـام مـن أئمـة       يمذهب يذهب إل  :" )٥( العظيم الزرقاني  تعريف عبد : سادسا

القراءة مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم ، مع اتفاق الروايات والطرق عنـه ،                
 .)٦("سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف ، أو في نطق هيئاتها

هـو   :" وقد اختار بعضهم تعريفا للقراءات بعد نقله للتعريفات الـسابقة فقـال           
 .)٧("مذاهب الناقلين لكتاب اهللا عز وجل في كيفية أداء الكلمات القرآنية اتفاقا واختالفا

  :  وهي،وذكر صاحب هذا التعريف بعض المزايا له
أن عبارة الناقلين لكتاب اهللا التي استخدمها الـدمياطي أدق مـن عبـارة               : أوال

ادة قرأ ، والحدود يعاب فيها إعـادة     أن لفظ القراء من مشتقات م     :  األول ،القراء  لسببين  
  . المعرف أو أحد مشتقاته لما فيه من الدور

                                         
عـالم بـالقراءات، مـن    : لبنـاء أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي، شهاب الدين الـشهير با         ) ١(

ام بدمياط، وتـوفي بالمدينـة   من، وأقاليولد ونشأ بدمياط، وأخذ عن علماء القاهرة والحجاز و        . النقشبنديينفضالء
في ) الحلبيةاختصار السيرة (و )  األربعة عشرإتحاف فضالء البشر بالقراءات(من كتبه . حاجا،  ودفن في البقيع    

    .هـ ١١١٧توفي سنة ). المحلى على الورقات إلمام الحرمينحاشية على شرح(األزهرية، و 
 الـشهير  الـدين  شـهاب  الدمياطي، الغني عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد: المؤلف إتحاف فضالء البشر    ) ٢(

 - م٢٠٠٦ الثالثـة، : الطبعة لبنان – العلمية الكتب دار: الناشر مهرة أنس: المحقق )هـ١١١٧: المتوفى(بالبناء
 .٦ ص١: األجزاء عدد  هـ١٤٢٧

 .)هـ١٤٠٣: المتوفى(عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي ) ٣(

 من وتوجيهها الشاذةُ القراءاتُ - والدرة الشاطبية طريقي من المتواترة العشر القراءات في الزاهرة بدور ال )٤(
 الكتـاب  دار: الناشـر  )هـ١٤٠٣ :المتوفى (القاضي محمد بن الغني عبد بن الفتاح عبد: المؤلف العرب  لغة

  .١/٧ ١: األجزاء عدد لبنان  – بيروت العربي،

  .)هـ١٣٦٧: المتوفى(محمد عبد العظيم الزرقاني ) ٥(
 .١/٤١٢مناهل العرفان) ٦(
دار العرب اإلسالمي    /  لعبد الحكيم بن عبد الهادي قابة        القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها       ) ٧(
  .٤٤صم ١٩٩٩لطبعة األولى ا



 

 )٥٢٧١(

صار مصطلحا يطلق على األئمـة المـشهورين دون         ) القراء(أن لفظ   : الثاني
  . الرواة وأصحاب الطرق ، وإطالقه يوهم إخراج غيرهم واألمر ليس كذلك

ن الجزري تغني عن عبـارة    كما عند اب  "أداء الكلمات القرآنية  "أن عبارة   : ثانيا  
كيفية النطق وطريقة األداء كما عند الشيخ عبد الفتاح القاضي ؛ ذلك ألن الحدود يفضل               

  .فيها االختصار ما أمكن وأغنى
جامعة لكل ما يعنى به علم القـراءات ، وبعـض          ) اتفاقا واختالفا (عبارة   :ثالثا

تعريف الزرقاني ، وهذه المزايا     التعريفات توهم أنه يعنى بمواضع الخالف فقط كما في          
  . تجعل هذا التعريف مقدما على غيره كما يرى صاحبه

وهذا التعريف الذي اختاره  بعضهم  شبيه بتعريف ابن الجزري مـع التغييـر           
،  يعني المتفـق   " علم بكيفية أداء كلمات القرآن     ":في بعض األلفاظ ، فقول ابن الجزري      

يـشير  ، "بعزو الناقلـة :" ي ما اختلف فيه النقلة ، وقوله        ، يعن " واختالفها:"  وقوله ،هايعل
هم، وتعريف ابن الجـزري  يإلى القراء والرواة والطرق من خالل إسناد هذه القراءات إل        

  . لعلماهو التعريف المختار لكونه مختصرا جامعا لحدود هذا 
  :هميتهأو، وأقسامه ، تعريف الوقف واالبتداء : الثانيالمطلب 

  : ف الوقف لغةتعري: أوال 
   :منها، ويراد به معان عدة ، يطلق الوقف في لسان اللغة 

 .)١(وقف األرض على المساكين وقفا حبسها: الحبس .١
 سكت، كما يقـال     : أي ،يقال وقف القارئ على الكلمة وقوفا     : السكوت .٢

 .  توقيفا علمه مواضع الوقفهأي سكت ، ويقال وقف كلمته فوقف 
 . )٢(منعه عنه : وقف فالنا عن الشيء: المنع .٣
وسـكن بعـد    ،  يقال وقف وقوفا أي قام من جلـوس         : السكون والقيام  .٤

 .)٣("أي عاينه:  ، يقال وقف على الشيء ةالمشي ، ويطلق على المعاين

                                         
 .٩/٣٥٩لسان العرب ) ١(
 فريق بمساعدة) هـ١٤٢٤: المتوفى (عمر الحميد عبد مختار أحمد د: لمؤلف معجم اللغة العربية المعاصرة      )٢(

 . ١/٢٤٨٣- ٤: األجزاء عدد م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى،: الطبعة الكتب عالم: الناشر  عمل
 )هـ ٨١٧: المتوفى (آبادى الفيروز يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد: لفلمؤ ١انظر القاموس المحيط ) ٣(

 الرسـالة  مؤسـسة : الناشـر  العرقسوسي نعيم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق



– 

  )٥٢٧٢(

ـ مأن أغلبها يتسق مـع ال      المعاني اللغوية لكلمة الوقف    والمالحظ في هذه    ىعن
وقد وردت مادة وقف فـي      ،  االصطالحي للوقف كما سيأتي في تعريفاته االصطالحية        

  .أربعة مواضع في القرآن الكريم
 مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت  ُّ  :في قوله تعـالى   : األول
 .سواِبوالمعنى هنا ح ، )١(َّ َّـ هي مي هن من مل

 ىئنئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ : الثاني في قوله تعالى   
 .ضواِروقفوا هنا بمعني ع، )٢(َّزب رب يئ

  .)٣(َّ لك  خك حك جك مق حق مف ُّ  :في قوله تعالى: الثالث 
  .)٤(َّ مه جه هنمنُّ :قوله تعالى: الرابع 
،  موقوفون محبوسون في موقف الحـساب      ، الحبس ىوالمعنى في اآليتين بمعن    

  .)٥( الحبس والمنعىوقفوهم بمعن
  :االبتداء لغة 

وبديت بالـشيء قدمتـه       ،   يقال ابتدأت الشيء ابتداء ، والبدء فعل الشيء أوال        "
  .)٦("وفعل أوال، وبدأ افتتح 

  :وقد جاءت مادة بدأ بصيغة الماضي في ستة مواضع في القرآن الكريم
  .)٧(َّ حك جك مق حقمف خف حف جف ُّ : األول

  .)٨(َّحض جض مص خص حص مس  خس  ُّ : الثاني 

                                                                                                     
-٨٦٠ /١: األجـزاء  عـدد  م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة لبنان – بيروت والتوزيع، والنشر لطباعة
٨٦١. 

 .٢٧سورة األنعام ) ١(
 .٣٠ سورة األنعام )٢(
 .٣١سورة سبأ ) ٣(
 . ٢٤ سورة الصافات آية )٤(
 مجمـع : الناشر عمر الحميد عبد مختار أحمد د: المؤلفالمعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته       ) ٥(

 .١١٦٩ -١١٦٨ ص- ١: األجزاء عدد المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك
  .٨٧ ، المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته ١/٣٤القاموس المحيط ) ٦(
  .٢٩ سورة األعراف آية )٧(
 . ١٣ سورة التوبة آية )٨(



 

 )٥٢٧٣(

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّ : الثالـــــث
  .)١(َّىن

  .)٢( َّّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّ : الرابع
  .)٣(َّمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ :الخامس 

 َّ خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني ُّ :السادس
)٤(.  

  : الوقف واالبتداء في االصطالح: ثانيا
  :الوقف: أوال

وسوف أعرض بعض هـذه التعريفـات مـع         ،  للعلماء تعريفات كثيرة للوقف   
  . ها عند الحاجةيق عليالتعل

ب علـى   تويتر،   القرآن أداء يعرف كيف    ه وب ،فن جليل :"  تعريف الزركشي  .١
، ويؤمن االحتـراز عـن      تبين معاني اآليات   وبه ت  ،ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة    

  .)٥("الوقوع في المشكالت
 وهذا التعريف لم يضع حداً فاصالً لتعريف الوقف واالبتداء ، وغاية ما يؤخذ             

األمـن  من هذا التعريف هو بيان ألهمية الوقف ودوره في الوقوف على معاني اآليات و          
 . لوقفمن الوقوع في المعاني القبيحة المترتبة على قبح ا

وهو مجاز مـن  ، قطع النطق عند آخر اللفظ ":  تعريف أبي حيان األندلسي  .٢
  .)٦("وكأن لسانه عامل في الحروف ثم قطع عمله فيها، قطع السير 

وهذا التعريف الذي نسبه القسطالني ألبي حيان األندلسي فإنه دال على الوقف            
 . مانعغير أنه ال يمنع دخول السكت فيه فهو تعريف جامع غير 

                                         
 .٧٦ سورة يوسف آية )١(
 .١٠٤األنبياء آية   سورة)٢(
 .٢٠ سورة العنكبوت آية )٣(
  .٧ سورة السجدة آية )٤(

 .١/٣٤٢البرهان ) ٥(
  .١/٢٤٨لطائف اإلشارات لفنون القراءات  )٦(



– 

  )٥٢٧٤(

كلمـة الوضـعية    القطع صوت القارئ على آخر      ": تعريف الجعبري  .١
 على بعـضها، فهـو      هزمانا، قال فقطع الصوت جنس، وآخر الكلمة فصل أخرج قطع         

 آخرهـا وضـعا     إنكلما الموصولة، ف  :  ليندرج فيه نحو   )لوضعيةا( و .لغوي ال صناعي  
وهذا أجود مـن قـولهم   : لهو ما يزيد على اآلن ، أخرج به السكت ، قاو وزمانا   ،الميم

 .)١("قطع الكلمة عما بعدها أو قطع الحرف عن الكلمة  لعمومه
هـو قطـع     قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما، أو      :"تعريف األشموني  .٢

 . )٢("الكلمة عما بعدها
 ألنه لم يبين هل هذا مـع الـنفس أو           ؛ أدخل السكت  )زمنا ما (فقول األشموني   

ألن قوله قطع الكلمة عمـا      ؛  قطع والسكت مع الوقف     عدمه، وفي تعريفه الثاني جمع ال     
 .هذا التعريففي بعدها ال يمنع من دخول السكت والوقف 

الوقف عبارة عن  قطـع الـصوت        : تعريف ابن الجزري رحمه اهللا       .٣
على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بما يلي الحـرف الموقـوف                

ويـأتي   اتح الـسور ،   فو اإلعراض ، وينبغي معه البسملة في        ه ، أو بما قبله ال بنية      يعل
 فيما اتصل رسما ، والبـد       وسط الكلمة ، وال   في رؤوس اآلي وأوساطها و ال يأتي في         

 .)٣("من التنفس معه
 ا؛ جامع كونهألنه تعريف جامع مانع، أما      ؛  وهذا التعريف هو التعريف المختار    

 يميـع أنـواع الوقـف االختيـار       شـمل ج  ،  "قطع الصوت علـى الكلمـة     "ألن قوله   
  ،أخـرج الـسكت  ،  "زمنا يتنفس فيه القارئ   " :ن قوله  أل ا؛االضطراري، وأما كونه مانع   و

وقوله بنية استئناف القراءة أخرج القطع الذي يعني قطع الصوت بنية اإلعـراض عـن        
  .القراءة

  :االبتداء : ثانيا 

                                         
 .المرجع السابق) ١(
 األشـموني  الكـريم  عبـد  بن محمد بن الكريم عبد بن أحمد: المؤلفء  واالبتدا الوقف بيان في الهدى منار )٢(

 القـاهرة،  - الحديث دار: الناشر الطرهوني الرحيم عبد: المحقق )هـ١١٠٠ نحو: المتوفى( الشافعي المصري
  .٢٣/ ١ ج- ٢:األجزاء عدد٢٠٠٨: النشر عام مصر

 .١/٢٤٠النشر في القراءات العشر ) ٣(



 

 )٥٢٧٥(

. وة بعد قطع أو وقف    هو استئناف القراءة  بعد الوقف، أو هو الشروع في التال          
الوقـف  ": وهذا التعريف مستنبط من كالم ابن الجزري في تعريف االبتداء حيث قـال            

قال الدكتور عبد الكـريم     ،  " قطع الصوت زمنا يتنفس فيه القارئ بنية استئناف القراءة          
على تعريـف اصـطالحي   ) يعني المتقدمين(لم أقف في كتبهم   " :إبراهيم عوض صالح    

وذلك ألنه محطة راحـة     ؛  ن السبب في ذلك أن الوقف كان شغلهم الشاغل          وربما كا ،  له
 لذا فإنهم اختلفوا فـي تعريفـه        ؛للقارئ كي يستعيد نفسه وقوته لالستمرار في التالوة           

  .)١("وفي أقسامه بخالف االبتداء فإنه غالبا ما يكون بمحض إرادة القارئ
وأمـا  :"حيث قـال  ،  قسامه  وقد تحدث ابن  الجزري رحمه اهللا عن االبتداء وأ         

ه ضـرورة فـال يجـوز إال        ي ألنه ليس كالوقف تدعو إل     ؛االبتداء فال يكون إال اختيارا      
 ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمـام         ،...  موف بالقصد    ىبمستقل بالمعن 

  .)٢("وعدمه
  :أقسام الوقف 

ى مراعاة الوقف   م الوقف ، ومنشأ هذا االختالف هو مد       ياختلف العلماء في تقس   
 تستوعب تعدد المعاني للمقاطع القرآنيـة  ىجل ذلك تعددت األقسام حت واللفظ ، أل ىللمعن

 تستوعب أوجه اإلعراب المختلفة في اللفـظ الواحـد والتـي            ىوحت) الجمل ، اآليات  (
ه تنوع الوقف الذي يالئم هذه األوجه ، ومن         يتتراوح بين القوة والضعف مما يترتب عل      

  :ماتهذه التقسي
  )٣(:تقسيم ابن األنباري: أوال

وعـرف  ،  قسم الوقف إلى ثالثة أقسام وقف تام، ووقف حسن، ووقـف قبـيح            
والوقـف القبـيح    ،  ه وال يحسن االبتداء بما بعده     ينه الذي يحسن الوقف عل    أالوقف التام ب  

  .)١ (بتام و ال حسن الذي ليس
                                         

/  كلية القرآن الكـريم     –الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في كتاب اهللا للدكتور عبد الكريم عوض صالح             ) ١(
  .١٠رسالة دكتوراة  الجزء األول ص

  .١/٢٣٠النشر في القراءات العشر  )٢(
 من أعلم أهل زمانه باألدب واللغة، ومن أكثر الناس        : م بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري       محمد بن القاس   )٣(

شـرح  (في اللغـة، و     ) الزاهر(من كتبه   . كان يحفظ ثلثمائة ألف شاهد في القرآن      :  للشعر واألخبار، قيل    حفظا
عجائب (و  ) تءاالها(و  ) وجل زإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا ع      (و  ) الطوال الجاهليات   القصائد السبع   

  .٦/٣٣٤ هـ انظر األعالم  للزركلي ٣٢٨ هـ  وتوفي عام ٢٧١ ولد عام األلفات شرح  و ) علوم القرآن



– 

  )٥٢٧٦(

ده، وال يكون بعده مـا      والتام عنده هو الذي يحسن الوقف عليه واالبتداء بما بع         
يتعلق به والحسن ما يحسن الوقوف عليه، وال يحسن االبتداء بما بعده، والقبيح ما لـيس        

  .)٢(بتام وال حسن
ويفهم من ذلك أن كل ما لم يتعلق بما بعده في اللفظ فهو تام سواء تعلـق فـي                   

 َّ خم حم ُّ :المعنى أم ال، ويدل على ذلك ما مثل به للوقف الحسن من قوله تعالى
عقل عنك ما أردت ، وليس بتـام ألنـك إذا     َّ خم حم ُّ : ألنك إذا قلت: "  قال 

  .)٣("قبح االبتداء بالمخفوض       َّ ىم مم ُّ : ابتدأت
فقد جعل الفيصل بين التام والحسن هو االرتباط في اللفـظ، وهـذا التقـسيم ال     

  . عدمهيفسح المجال إلى وجود تفاضل في الوقف بحسب االرتباط في المعنى من
 :)٤ (دينتقسيم السجاو: ثانيا

 .)٥(" الكالمىع معن وشنَّدر المراما لو وصل طرفاه غي:" الزم  .١
 .)٦("ما يحسن االبتداء بما  بعده:" المطلق  .٢
ما يجوز فيه الوصـل والفـصل لتجـاذب المـوجبين مـن             ": الجائز .٣

 .)٧("الطرفين
 يل  ُّ :لـه مثـاال   وإنما ذكر   له  المجوز لوجه ، لم يذكر تعريفا مباشرا        . ٤
 َّ ني  مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن  مم ام

)٨( 

                                                                                                     
: المتـوفى (األنبـاري  بكـر  أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن محمد: المؤلف انظر إيضاح الوقف واالبتداء   ) ١(

: النشر  عام بدمشق العربية اللغة مجمع مطبوعات: الناشر انرمض الرحمن عبد الدين محيي: المحقق )هـ٣٢٨
 .١٥٠-١/١٤٩ ج-٢: األجزاء عدد م١٩٧١ - هـ١٣٩٠

 . انظر المرجع السابق)٢(
 .١/١٥٠ج  إيضاح الوقف واالبتداء)٣(
في الفـرائض  ) السراجية(له  محمد بن محمد بن عبد الرشيد ابن طيفور، سراج الدين أبو طاهر السجاوندي         )٤(

ذخائر نثار في أخبار السيد (رسالة، و  ) والمقابلة الجبر(و ) واالبتداء الوقف(و ) شرح السراجية (لمواريث، و وا
  .٧/٢٧هـ األعالم للزركلي ٦٠٠توفي عام ) المختار صلّى اهللا عليه وسلم

بعة األولـى    الط – دار المنهاج    –الوقف واالبتداء للسجاوندي دراسة وتحقيق الدكتور محسن هاشم درويش          ) ٥(
  .١٠٥   ص٢٠٠١  -١٤٢٢

 .١٠٧ الوقف واالبتداء للسجاوندي )٦(
 .١١١ المرجع السابق )٧(
 .٨٦سورة البقرة ) ٨(



 

 )٥٢٧٧(

 َّين ىنُّ :ألن الفـاء فـي قولـه    :"  ، وقال    َّمنُّ :فقد أجاز الوقف على   
وذلك يوجب  الوصل ، إال أن نظم الفعل على          ،   الجواب والجزاء    ىتعقيب يتضمن معن  

١("ي للفصل وجهاِراالستئناف ي( .  
يـه الوصـل والفـصل مـع     بأنه ما يجوز ف : ويمكن أن يعرف المجوز لوجه      

 .ضعف جواز الفصل
لكنه يرخص الوقف   ،  ما ال يستغني ما بعده عما قبله        :" المرخص ضرورة   . ٥

  .)٢(" ألن ما بعده جملة مفهومة؛ضرورة انقطاع النفس لطول الكالم، وال يلزمه بالعود
ونالحظ على تقسيم السجاوندي الشمول لكل ما يمكن الوقوف عليـه واالبتـداء    

 .ه، وما عدا هذا من أقسام اليجوز الوقف عليه ويندرج في ذلك الحسن والقبيحبما بعد
 : تقسيم األشموني: ثالثا

ـ ،  م ، وكاف    توأشرت إلى مراتبه بتام أو أ     :" قال األشموني   ، وحـسن    ىوأكف
ـ وأقبح، فالكافي والحسن يتقاربـان، والتـام فوقه       ،  وأصلح، وقبيح   ،  وأحسن وصالح   ا م

 ويعبـر  ،ثم األحسن، ثم األصـلح ى، ثم األكف، مترتبة، فأعالها األوالصالح دونهما في ال  
  .)٣(" ال يفهم بدونهىعنه بالجائز ، وأما وقف البيان وهو أن يبين معن

ونالحظ على هذا التفسيم كثرة أنواع الوقوف الجائزة، والتفاضل فـي النـوع             
لة في أحيان كثيرة    الواحد، وهو ما يؤدي إلى وجود فروق طفيفة بينها مما يجعلها متداخ           

  . يصعب التمييز بينها خاصة بين الوقف والذي يليه في المرتبة
 : تقسيم أبي عمرو الداني واختاره ابن الجزري : رابعا

 :بعد أن ذكر الداني أقسام الوقف عند من سبقه اختار تقسيمه إلى أربعة أقـسام              
ي هو الذي يحـسن  الوقـف   ه واالبتداء بما بعده ، والكافيالتام هو الذي يحسن القطع عل  

.  دون اللفـظ   ىه أيضا واالبتداء بما بعده غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعن             يعل

                                         
 .١١١الوقف واالبتداء للسجاوندي ) ١(
 .١١٢المرجع السابق ص) ٢(
 .١/٢٥منار الهدى ) ٣(



– 

  )٥٢٧٨(

 ى بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظ والمعن        يبدأه وال   يوالحسن هو الذي يحسن  الوقف عل      
  .)١(جميعا ، والقبيح هو الذي ال يعرف المراد منه

وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقـف        :"  في النشر  وقال ابن الجزري رحمه اهللا    
   .)٢("ما أن يتم أوال فإن تم كان اختيارياإن الكالم  أل؛ينقسم إلى اختياري واضطراري 

والحسن، وجعل تحـت االضـطراري      ،  وجعل تحت االختياري التام، والكافي    
  .)٣ (الوقف القبيح

ـ  مثلولو الحظت ستجد أن هذا التقسيم      ،داني رحمـه اهللا  تقسيم أبي عمـرو ال
 هو التقـسيم األفـضل وذلـك        )تقسيم الوقف إلى تام وكاف وحسن وقبيح      (وهذا التقسيم   

  :لآلتي
م وعدمها من حيث اللفـظ      هذا التقسيم يراعي كل المتعلقات بين الكال       .١

 .ىوالمعن
ـ يهذا التقسيم أكثر دقة من التقسيمات السابقة حيث لوحظ عل   . ٢  إمـا أنهـا   :اه

 بحيث ال تستوعب جميع المتعلقات في       ةلتمييز بينها، وإما قاصر   متداخلة حيث يصعب ا   
  . ىاللفظ والمعن
  :أثر تنوع القراءات في الوقف واالبتداء: الثالثطلب مال

؛ ف القراءة ختالللوقف صلة وطيدة بعلم القراءات؛ ألنه قد يتنوع الوقف تبعا ال          
وهو بالتأكيد يؤثر تـأثيرا      ،ن اختالف القراءات وتعددها يؤدي إلى تعدد المعاني       ألوذلك  

وهذا التنوع الناشئ يؤدي إلى وجود معاني يستحيل        ،  مباشرا في تنوع الوقف واالبتداء      
رضها وتضادها وهو ما يلفت النظر إلى إعجـاز القـرآن وتميـزه عمـا سـواه ،                  اتع

والقراءات القرآنية هي المجال العملي لتطبيق الوقف واالبتداء فقد يجوز الوقـف علـى          
ن العلماء اهتموا بـذكر مـذاهب       إ ولذلك ف  ى؛خرأ ، وال يجوز الوقف على قراءة        قراءة

القراء في الوقف واالبتداء، وجعلوا من تمام العلم بالقراءات معرفة الوقـف واالبتـداء              

                                         
 حمن المرعشلي مؤسـسة الرسـالة  انظر المكتفى ألبي عمرو الداني دراسة وتحقيق الدكتور يوسف عبد الر  ) ١(

  .١٤٨: ١٤٠هـ من ص١٤٠٧الطبعة الثانية 
  .١/٢٢٥النشر في القراءات العشر ) ٢(
 .١/٢٢٦المرجع السابق ) ٣(



 

 )٥٢٧٩(

البد من معرفة أصول مذاهب القـراء       ":  قال ابن الجزري رحمه اهللا     ،لكل قراءة بحسبها  
  .)١(" مذهبه قراءة كٍلفي الوقف واالبتداء، ليعتمد في

ه ، وما يحسن ومـا  يمعرفة ما يتم الوقف عل : " وقال أبو عمر الداني رحمه اهللا     
 فتـه ا تلـزم معر   م أدوات القراء المحققين ، واألئمة المتصدرين ، وذلك م         يقبح من أجلِّ  

  .)٢("ناليالطالبين وسائر الت
ب أن تتـوفر     يج ي اهللا جعل معرفة الوقف من الشروط الت       هوابن الجزري رحم  

فالحاصـل أن الـذي يـشترط علـى جـامعي        :" في جامعي القراءات ، قال رحمه اهللا      
وعـدم  ، داء رعاية الوقف واالبتداء، وحسن األ    :" ربعة شروط البد منها وهي    أالقراءات  
  .)٣("التركيب

  : تداءب تنوع القراءة في تنوع الوقف واالأثرهذه بعض األمثلة التي تبين و
 مج حج مث  هت   ُّ  : من قولهَّ جخ مح ُّ  :الوقف على  .١

 مح ُّ  :الوقف على ، )٤(َّخص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح
ـ  التاء فـي قول وإسكان كاف على قراءة من قرأ بفتح العين         َّ جخ  حس  ُّ :ه تعـالى ــ

 كـالم أم    عـن  اهللا عز وجل عن أم مريم فهو منفصل          ن ألن ذلك إخبار م    ؛ َّ  خس
ـ ن وضم الت بإسكان العي  َّ  خس  ُّ : وأما من قرأ   ،مريم ومستأنف  اء فـال يقـف   ــ

اعتـذارا  : فكأنها قالت . ألنه من كالم أم مريم فال يفصل بينه       ؛  َّ جخ مح ُّ  :على
 .)٥("إني وضعتها أنثي وأنت يا رب أعلم بما وضعت

ـ                                                            :راءةـففي هذا المثال ظهر جليا أثر اختالف القراءة في الوقـف، فعلـى ق
 ، بينمـا    َّ جخ مح ُّ  :سكان التاء جاز الوقف علـى     إفتح العين و  ب َّ  خس ُّ 

 بإسكان العـين وضـم      َّ  خس  ُّ  :امتنع الوقف على نفس الكلمة في قراءة من قرأ        
  . التاء

                                         
 .١/٢٣٨ النشر )١ (
 محمد ولد سيدي  . رسالة ماجستير غازي بنيدر العمري إشراف د      ) ٩٦/ ٢(شرح القصيدة الخاقانية للداني      )٢ (

 . أم القرىبجامعة) ١٤١٩( حبيب
 .٢/٢٠٤ النشر )٣ (
  .٣٦ سورة آل عمران )٤ (
 .٣٩ انظر الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى ص)٥ (



– 

  )٥٢٨٠(

  حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّ :في قولـه تعـالى      .٢
 َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

ــراءة، )١( ــى ق  َّجفُّ :فعل
 كالم   لى قراءة الرفع  ع َّجفُّ : ؛ ألن  َّمغُّ: يجوز الوقف على كلمة   بالرفع  

 :وأما على قراءة الجزم فـي     ،   وقف كاف    َّمغُّ :ه فالوقف على  ليوع،  مستأنف  
 حينئذ معطوفة على     َّجفُّ : ألن  ؛  َّمغُّ : فال يوقف على كلمة    َّجفُّ

  .)٢ ( َّحض جضُّجواب الشرط 
 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ :في قوله تعالى .٣
اختلــف ، )٣ (َّ خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث

 ، وقرأهـا    َّقُِتـلَ ُّ: ببناء الفعل للمجهـول    )٤( فقرأ بعضهم  َّهبُّ :ةالقراء في قراء  
 أجـاز    َّقُِتَل ُّفعلى قراءة البناء للمفعول     ،    َّهبُّ : بالبناء للفاعل  )٥(البعض اآلخر 

 :أي على(ها يالعلماء الوقف عل
ـ َّ    حت  جتُّ :واستئناف) َّ قُِتل ُّ  َّجتُّ مبتدأ و  َّ ال     حت ُّ، ف

ناء للفاعـل   ب بال َّهبُّ:ومن قرأ ،   أيضا  مقتولين َّ  حت ُّ :ولو وصل لكان  ،  خبر
،  فال يفصل بين الفعل وفاعله     َّ   حت ُّ : هو َّهبُّ :ن فاعل أل؛  هاي عل وقففال    
 َّ هت مت  حت  جت ُّ : ثم يستأنف  ،لِت قُ  نبي  على القراءة األولى كم من     ىوالمعن

ل بعـضهم  ِتكم من نبي قاتل معه ربيون وقُ: ىبعد قتله ، وأما على القراءة  الثانية فالمعن 
 .)٦(بنوا عن قتال عدوهمجل منهم وما ضعفوا وما ِتل من قُتْفما وهن الباقون لقَ

وهناك أمثلة كثيرة جدا تبين أثر اختالف القراءات على تنوع الوقف ، وسوف             
 في تنـوع الوقـف إن شـاء اهللا          تافنتعرض في الدراسة  التطبيقية ألثر قراءات االلت       

  .تعالى
  :تداء في تنوع المعاني الدالة عليها القراءةأثر الوقف واالب: المطلب الرابع

                                         
 .١٠ سورة الفرقان )١ (
) ٢(" ْل لَكعجيا"وِمهزِبج اقُونَأ الْبقَرفِْع اللَّاِم، وكٍْر ِبرو بَأباِمٍر وع نابكَِثيٍر و نَأ اب٢/٣٣٣النشر . قَر 
 .١/٥٤٦ انظر منار الهدى )٣ (
 .١٤٦سورة آل عمران ) ٤(
  قرأ نافع وابن كثير، والبصريان بضم القاف وكسر التاء من غير ألف، وقرأ الباقون بفتح القاف            " قاتل معه   ")٥(

  .٢/٢٤٢ النشر – وألف بينهما والتاء
  .١٩١-١/١٩٠انظر منار الهدى ) ٦(



 

 )٥٢٨١(

تحدثنا في المطلب عن أثر تنوع القـراءات واختالفهـا فـي تنـوع الوقـف                
واالبتداء، وأوردنا بعض األمثلة التي تدل على ذلك ، وتأثر الوقـف وتنوعـه بتنـوع                
القراءات واضح؛ إذ أن األصل هو القراءة ، ثم إن تنوع الوقف يأتي تابعـا الخـتالف                 

  .القراءة سواء أكان هذا االختالف في المعنى أو اإلعراب
أما أثر الوقف في القراءات فال يعقل أن يكون للوقف تأثير في اختالف القراءة              

وإنمـا  فالموضوع أوال هو القراءة، والوقف يأتي مختلفا ومتنوعا بتنوع هذه القراءات،             
يكون للوقف تأثير في توضيح  المعاني المترتبة على اختالف القراءات ومؤكدا عليهـا،        
أو يرجح معنى على معنى آخر ، أو يرجح توجيه للقراءة على ترجيح آخر، وال شـك                 
أن اختالف علماء الوقف في نوع الوقف في الموضع الذي اختلفت فيه القراءات باعـث   

  . إلى اختالفهم في تحديد نوع الوقف في هذا الموضععلى تلمس المعاني التي أدت
وهذه أمثلة توضح تأثير الوقف في تحديد معاني القراءات، أو ترجيح وجه من             

  :وجوه توجيهها على وجه آخر
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ :قوله تعـالى   :المثال األول 
 ىب نب  مب زب رب يئ نئ مئ ّٰزئ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت زتمت رت يب
   .)١(َّ مك  لك اك يق
ـ  فـي  الغيبة على اءاليب البصري عمرو بوأ رأق  نت ُّو  َّرب يئُّ :نيالفعل
  .)٢(الخطاب على فيهما بالتاء والباقون   َّىت

وقـرأ أبـو    :" الـسمين  قال الخطاب إلى الغيبة من التفات فيها الخطاب وقراءة
، والبـاقون     في الموضعين بالغَيبة جرياً علـى األسـماء المتقدمـة           َّرب ُّ:عمرو
على :  وقيل ، مسند لضمير اهللا تعالى     َّنئ ُّ إن   :طاب وهذا واضح على قولنا    بالخ

 معترضاً   َّنئ مئ زئ ُّ، ويكون )أشهدهم(ـ ب  َّرب يئُّ :قلقراءة الغيبة يتع  
            .)٣("بين الفعِل وعلَّته، والخطاب على االلتفات فيكون الضميران لشيء واحد

                                         
  .١٧٣ ، وآية ١٧٢ سورة األعراف آية )١ (
 .٢/٢/٢٧٣ انظر النشر )٢ (
 .٥/٥١٤ الدر المصون )٣ (



– 

  )٥٢٨٢(

 سواء َّنئ ُّ :على الوقف زيجو الخطاب قراءة في بااللتفات القول على
 َّنئ ُّ :علـى  حكاية ىانته الكالم نأل ؛ المالئكة قول من أو الذرية قولمن   أكان

 الكـالم  يكـون  وأ ،العهد هذا بعد كفرهم على) للذرية يأ (لهم موبخا همإلي اهللا التفت ثم
ـ  فالوقف وعليه االلتفات، ىمعن في تقدم كما  النبي معاصري إلى التفاتا  :علـى  ىأكف

 علـى  والتـوبيخ  الشديد اللوم يحمل فهو،   غيرهم خطاب إلى التفت ألنه ؛َّنئ ُّ
  .عليهم العهد خذأ مابعد الكفر على صرارهمإ

يشير إلى االلتفات في قراءة الخطاب ويؤكد        َّنئُّ: فالوقف األكفى على  
 رب يئُّ :على تلك المقاصد التي يهدف إليها، ويؤكد على أن الكالم من قوله تعـالى             

 نث مث زث  رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب  مب زب
  .  هو كالم اهللا تعالىَّ مك  لك اك يق يف ىف يث ىث

 وال ،َّمئ زئُّ :علـى  يجـوز  فـال  الغيبـة  قـراءة  علـى  الوقـف  ماأو
 لفظـا  قبله ماب  َّمب زب رب يئ ُّ :تعالى قوله تباطرال وذلك َّنئُّ:على
 يقولوا نأ كراهة أي ، يقولوا نأ نفسهمأ على شهدهمأ القراءة هذه على والمعنى ،ىومعن
  . )١(يقولوا  لئالو، أ

يؤكـد   َّنئُّ،َّمئ زئُّ:وعدم الوقف في قراءة الغيبة على الكلمتـين       
على االتصال اللفظي والمعنوي بين الكالم وبعضه، وهذا ما يؤكد عليه عـدم الوقـف               
على هاتين الكلمتين لمن قرأ بالغيبة، وهو ما يظهر أثر الوقف في التأكيـد علـى هـذه             

  .المعاني
ـ     :المثال الثاني   جح مج  حج مث هت مت خت ُّ :الىقولـه تع

   .)٢( َّ  خس حس جس مخ جخ مح
 بيـاء  يعقـوب    عن ورويس   ، وخلف العاشر  ، والكسائي ، وحمزة ،بن كثير اقرأ  

  .)٣( بتاء الخطاب َّ  خسُّ :وقرأ الباقون ،  َّ حك ُّ  :الغيبة
إلـى   َّ ين ىن نن ُّ : االلتفات من الغيبة فيىعلوقراءة الخطاب 

  .)١( َّ  خسُّ :خطابهم التفاتا في
                                         

 .٢٦٧ ، ١/٢٦٦ انظر القطع واالئتناف )١ (
 .٨٥ سورة الزخرف آية )٢ (
 .٢/٣٧٠ انظر النشر )٣ (



 

 )٥٢٨٣(

فـال يـتم     ،    المتقدمة اآلي كل رؤوس    ى بااللتفات ال يتم الوقف عل      القول ىعل
 :ىال عل و، َّ رئ ُّ  :ىوال عل،  َّ جت ُّ  :ىعل وال َّ مه ُّ :ىالوقف عل

             : على ضمائر الغيبـة فـي  َّ  خسُّ :؛ وذلك لعود الخطاب التفاتا في  َّ جسُّ
  . َّين ىن نن ُّ 

 اوهـذ كاف  كل ما تقدم     ىالوقف عل ف )قل: (تقديروعلى توجيه قراءة الخطاب ب    
   .)٢(شموني وغيرهذكره األما 

فمن ترك الوقف على رؤوس اآلي المذكورة فقد رجح عنده القـول بااللتفـات            
  .في توجيه قراءة الخطاب، وقد دلل على ذلك بترك الوقف على رؤوس اآليات

: ومن وقف على هذه اآليات فقد رجح عنده توجيه قراءة الخطاب على تقـدير             
  .قل

  . فإن الوقف وعدمه قد دال على كال المعنيين في توجيه قراءة الخطابوهكذا
   

                                                                                                     
 .٨/٥٧ انظر تفسير أبي السعود )١ (
 .٣/٩٢٢ ، وعلل الوقف ٢/٢٥٦ انظر منار الهدى )٢ (



– 

  )٥٢٨٤(

  :نتائج البحث
تنوع واختالف القراءات القرآنية له تأثير واضح في الوقف واالبتـداء      . ١

من حيث جواز الوقف وعدمه، ومن حيث نوع الوقف، فقد يتفاضل الوقف مـن قـراءة        
 .تالف القراءاتلقراءة أخرى بحسب المعاني التي تترتب على اخ

للوقف واالبتداء دور فعال في التأكيد على معاني القراءات، والترجيح           . ٢
 .بين معانيها؛ وذلك عندما تتعدد أوجه القراءة الواحدة من حيث المعنى أو اإلعراب

أهمية دراسة القراءات القرآنية، والوقوف على معانيها ومـدى تـأثير        . ٣
 .تنوعها على الوقف واالبتداء

سة الوقف واالبتداء، ومعرفة مدى تأثيره في ترجيح المعاني         أهمية درا  . ٤
  .المختلفة للقراءات القرآنية ، ومساهمته في التأكيد على المعاني المختلفة لها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٥٢٨٥(

  :مصادر البحث
 الدين شهاب الدمياطي، الغني عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد: المؤلف  إتحاف فضالء البشر  

 – العلميـة  الكتـب  دار: الناشر مهرة أنس: المحقق )هـ١١١٧: المتوفى(بالبناء الشهير
 .١: األجزاء عدد  هـ١٤٢٧ م٢٠٠٦ الثالثة،: الطبعة لبنان

 األنبـاري  بكـر  أبـو  بشار، بن محمد بن القاسم بن محمد: المؤلف إيضاح الوقف واالبتداء  
 مطبوعـات : الناشـر  رمـضان  الرحمن عبد الدين محيي: المحقق )هـ٣٢٨: المتوفى(

ـ ١٣٩٠: النـشر   عـام  بدمـشق  العربية اللغة مجمع                  : األجـزاء  عـدد  م١٩٧١ - هـ
 .١٥٠-١/١٤٩ ج-٢

 الشاذةُ القراءاتُ - والدرة الشاطبية طريقي من المتواترة العشر القراءات في الزاهرة بدورال
ـ  بـن  الغنـي  عبـد  بن الفتاح عبد: المؤلف العرب  لغة من وتوجيهها  القاضـي  دمحم

  .١: األجزاء عدد لبنان  – بيروت العربي، الكتاب دار: الناشر )هـ١٤٠٣: المتوفى(
 إبـراهيم  الفـضل  أبو محمد: المحقق )هـ٧٩٤: المتوفى(للزركشيالقرآن   علوم البرهان في 
: األجزاء عدد العربية الكتب إحياء دار: الناشر م ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦ األولى،: الطبعة

٤. 
: المتـوفى  (السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: المؤلف علوم القرآن اإلتقان في   
: الطبعـة  للكتـاب  العامة المصرية الهيئة: الناشر إبراهيم الفضل أبو: المحقق )هـ٩١١

  .٤:األجزاء  عدد م ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤
لسعود العمادي أبو ا: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف        = تفسير أبي السعود  

 –دار إحياء التراث العربـي      : الناشر) هـ٩٨٢: المتوفى(مصطفى   محمد بن  محمد بن    
 .بيروت

 المبـين  اهللا لكتـاب  تالوتهـم  حال الخطأ من لهم يقع عما الجاهلين وإرشاد الغافلين يهتنب
ـ ١١١٨: المتوفى (الصفاقسي النوري الحسن أبو سالم، بن محمد بن علي: المؤلف  )هـ
 .١: األجزاء عدد اهللا عبد بن الكريم عبد مؤسسات: الناشر النيفر الشاذلي محمد: المحقق

. رسالة ماجستير غازي بنيدر العمـري إشـراف د        ) ٩٦/ ٢ (شرح القصيدة الخاقانية للداني   
 .بجامعة أم القرى) ١٤١٩( حبيب محمد ولد سيدي

: المتـوفى  (آبـادى  يروزالف يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد: لمؤلفالقاموس المحيط ا  
 نعـيم  محمـد : بإشـراف  الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق )هـ ٨١٧



– 

  )٥٢٨٦(

: الطبعـة  لبنان – بيروت والتوزيع، والنشر لطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر العرقسوسي
 . ١: األجزاء عدد م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،

دار /  لعبد الحكيم بن عبد الهادي قابـة          مهاالقراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكا     
  .م١٩٩٩العرب اإلسالمي الطبعة األولى 

عبـد  / د– تحقيـق    –القطع واالئتناف لإلمام أبي جعفر  أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس             
م  الناشـر دار     ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣– الطبعة األولى    –الرحمن بن إبراهيم  المطروحي      

 .١٢ الرياض ص–عالم الكتب 
 بن محمد بن جبارة بن علي بن يوسف: المؤلف عليها الزائدة واألربعين القراءات في لكاملا

 جمال: المحقق )هـ٤٦٥: المتوفى (المغربي شكريالي الهذَلي القاسم أبو سواده بن عقيل
 األولـى، : الطبعـة  والنـشر  للتوزيع  سما مؤسسة: الناشر الشايب رفاعي بن السيد بن

  .٩٣ ص١: األجزاء ددع م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨
 منظـور  ابـن  الـدين  جمـال  الفـضل،  أبو على، بن مكرم بن محمد: لمؤلف  لسان العرب 

: الطبعة بيروت – صادر دار: الناشر)هـ٧١١: المتوفى (اإلفريقى الرويفعى األنصاري
 .١٥: األجزاء عدد هـ ١٤١٤ - الثالثة

مر السيد عثمان والدكتور عبـد       تحقيق الشيخ عا   لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالني    
  .لجنة إحياء التراث اإلسالمي/المجلس األعلى للشئون اإلسالمية /الصبور شاهين 

) هـ١٤٢٤: المتوفى (عمر الحميد عبد مختار أحمد د: لمؤلف معجم اللغة العربية المعاصـرة  
 عـدد  م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى،: الطبعة الكتب عالم: الناشر  عمل فريق بمساعدة
  .٤: األجزاء

 عمـر  الحميد عبد مختار أحمد د: المؤلف المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته     
 - ١: األجزاء عدد المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر

  .١١٦٩ -١١٦٨ص
 بـن  أحمـد  نب محمد بن زكريا: المؤلف واالبتداء الوقف في المرشد في ما لتلخيص لمقصدا

ـ ٩٢٦: المتـوفى  (الـسنيكي  يحيى أبو الدين زين األنصاري، زكريا  دار: الناشـر  )هـ
 . ١:األجزاء عدد م ١٩٨٥  هـ ١٤٠٥ الثانية،: الطبعة المصحف

 دراسة وتحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعـشلي مؤسـسة      المكتفى ألبي عمرو الداني   
  .١٤٨: ١٤٠هـ من ص١٤٠٧الرسالة الطبعة الثانية 



 

 )٥٢٨٧(

 الكـريم  عبد بن محمد بن الكريم عبد بن أحمد: المؤلف ءواالبتدا الوقف بيان في الهدى منار
 الطرهوني الرحيم عبد: المحقق )هـ١١٠٠ نحو: المتوفى( الشافعي المصري األشموني

 .٢:األجزاء عدد٢٠٠٨: النشر عام مصر القاهرة، - الحديث دار: الناشر
ـ ١٣٦٧: المتوفى (الزرقاني العظيم عبد محمد: مؤلفال مناهل العرفان في علوم القرآن      )هـ

  . ٢: األجزاء عدد الثالثة الطبعة: الطبعة وشركاه الحلبي البابي عيسى  مطبعة: الناشر
 محمد بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين شمس: المؤلف الطالبين ومرشد المقرئين منجد

ـ  ١٤٢٠ األولى: الطبعة العلمية تبالك دار: الناشر )هـ ٨٣٣ :المتوفى( يوسف بن  هـ
 .٩  ص١:األجزاء عدد م ١٩٩٩-

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسـف        :  المؤلف الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     
الـدكتور أحمـد    : المحقق) هـ٧٥٦: المتوفى(بن عبد الدائم  المعروف بالسمين الحلبي        

  .١١: األجزاءدار القلم، دمشق عدد: محمد الخراط الناشر
 بـن  محمد بن الجزري،محمد ابن الخير أبو الدين شمس :  المؤلف النشر في القراءات العشر   

 هــ الناشـر   ١٣٨٠ المتـوفى  (الضباع محمد علي: ه المحقق  ٨٣٣: المتوفى (يوسف
  .  ٢ : األجزاء العلميةعدد الكتاب دار تصوير [الكبرى التجارية المطبعة

 راجعه وعلق عليـه     – للشيخ محمد مكي نصر الجريسي       لتجويدنهاية القول المفيد في علم ا     
هـ ١٤٢٠ الطبعة األولى  –  الناشر مكتبة الصفا      –وقدم له الشيخ طه عبد الرؤوف سعد        

 .م١٩٩٩ -
 – دار المنهـاج     – دراسة وتحقيق الدكتور محسن هاشم درويش        الوقف واالبتداء للسجاوندي  

  .٢٠٠١  -١٤٢٢الطبعة األولى 
 كليـة  – للدكتور عبد الكريم عوض صـالح      اء وصلتهما بالمعنى في كتاب اهللا     الوقف واالبتد 

  .رسالة دكتوراة  / القرآن الكريم 



– 

  )٥٢٨٨(

  



 

 )٥٢٨٩(

  
  
  
  

  
  

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

   إن الحمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

ى اهللا عليه وآله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صل
  .وسلم
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   هذا؛ وإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخير الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، 
  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار

  :   أما بعد
   فقد هاجم كثير من المستشرقين اإلسالم، وتركز هجومهم على عدة محاور منها 

تناولها المستشرقون ادعائهم احتواء السنة السنة النبوية المطهرة، ومن المسائل التي 

                                         
 ).١٠٢(سورة آل عمران، آية ) ١(

 ).١(سورة النساء، آية ) ٢(

 ).٧١-٧٠(سورة األحزاب، آية ) ٣(

 
 

 
  باحث في مرحلة الدكتوراه، تخصص الحديث وعلومه، 

  قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين، 
  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

  



– 

  )٥٢٩٠(

، وممن سار على طريقهم )١(النبوية وشروحها لبعض النصوص المأخوذة من اإلنجيل
: فيليب ِحتّي الذي أورد في كتابه. األميركي الجنسية د- اللبناني األصل -المؤرخ 

الثاني يعتقد هؤالء المسلمون أن السنة هي المصدر : ((ما يلي) اإلسالم والغرب(
للتشريع، وأنها وحي من اهللا كالقرآن تماماً، ذلك على الرغم من احتواء السنة على 
متون منقولة عن مصادر غير إسالمية، بل إن معظم نصوص السنة مأخوذ عن أناجيل 

ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه عبد اهللا بن عمر أن رجالً جاء لمحمد .. النصارى
إن استطعت أن تعفو عنه سبعين مرة :  فرد محمد قائالًوسأله عن العفو عن المسيء

ومما ال شك فيه أن هذا القول وارد في إنجيل متَّى على لسان عيسى عليه . فافعل
السالم، وهناك حديث آخر عن جابر وفيه أن بركة محمد حلت على طعام جابر فأكل 

القصة مستوحاة ألف رجل من وعاء واحد ولم ينقص ذلك مما في الوعاء شيئاً، وهذه 
  .)٢())أيضاً من إنجيل متَّى

فيليب ِحتّي على السنة .لذا أحببت أن أساهم في كتابة بحث يتعلق بدراسة عن هجوم د
فيليب ِحتّي في دعواه احتواء .مناقشة د(: (النبوية، ومناقشته في دعواه، وسميت بحثي

  )).السنة النبوية على نصوص من اإلنجيل
  :خطة البحث

  : من مقدمة وتمهيد ومبحثين هي كالتالييتكون البحث
وفيها خطة البحث والدراسات السابقة والمنهج المتبع في كتابة : المقدمة -

 .البحث
 وفيه تعريف االستشراق وأثره، مع التعريف بالدكتور محل الدراسة، التمهيد -

  .وعالقته باالستشراق
  .، وتحليلهمدعى بهعرض ال: المبحث األول -
  .الرد عليهقشة المدعى به، ومنا: المبحث الثاني -
 . وفيها أهم النتائج، والفهارس العامة:الخاتمة -

                                         
ارى عند تصديهم لشرح مثل ما طعن به المتشرق موريس سيل من عدم تورع العلماء في األخذ من النص) ١(

 .الديانة اإلسالمية: األحاديث، وذلك في كتابه

 .١٠٧-١٠٥ص ) ٢(



 

 )٥٢٩١(

 :الدراسات السابقة
  :فيليب ِحتّي، ما يلي.   من أفضل ما وقفت عليه من دراسات سابقة تخص د

  .عبد الكريم باز.، أاإلسالمي التاريخ على بروكلمان وكارل حتّى فيليب افتراءات .١
 .شوقي أبو خليل.كتابه تاريخ العرب المطول، إعداد دموضوعية فيليب ِحتّي في  .٢

  :ووقفت على مقاالت متعددة حول هذا الموضوع، من أهمها
 .فالح بن محمد الصغير. االستشراق وموقفه من السنة النبوية، إعداد د .١
 .ساسي سالم الحاج.الظاهرة االستشراقية وأثرها على الدراسات اإلسالمية، د .٢
 .لكريم لألستاذ محمد صدر الحسن الندويالمستشرقون والقرآن ا .٣
من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين في العناية بمتون األحاديث،  .٤

  .عزية على طه.د
 .محمد بن عبود.منهجية االستشراق في دراسة التاريخ اإلسالمي، د .٥

  :أما عملي في البحث فهو على النحو التالي
 .ن مع ذكر المرجعِحتّي بنصها بين قوسي.أنقل عبارات د .١
 .محاولة تتبع كالمه من كتبه المطبوعة .٢
 .االعتماد في مناقشة كالمه على التحليل العميق، وربط عباراته بعضها ببعض .٣
 .عدم اإلطالة في سرد النصوص من الكتاب والسنة للرد عليه .٤
 .ُأثبت اآليات القرآنية بالرسم العثماني .٥
أو أحدهما، أما إن ) البخاري ومسلم(أكتفي بعزو ما أورده من أحاديث الصحيحين  .٦

كان الحديث في غير الصحيحين، فإني أخرجه تخريجاً موجزاً، مع الحكم على 
 .السند

  .ال أنقل أو أضمن كالماً إال بعزو .٧
   هذا؛ وإني أشكر اهللا تعالى ظاهراً وباطناً أن وفقني لطلب العلم الشرعي، وهيأ لي 

  .سبحانه الحمد والشكر على إنعامه وإفضاله دائماً وأبداًاألسباب المعينة الدالة عليه؛ فله 
   ثم أشكر مهجة فؤادي والدي الكريمين شفاهما اهللا تعالى بمنه وفضله، على 
اهتمامهما ومتابعتهما لي، واهللا أسأل أن يرزقنا القبول في الدنيا واآلخرة، والعلم النافع 

م على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والعمل الصالح، واهللا ولي التوفيق وصلِّ الله
  .وصحبه أجمعين



– 

  )٥٢٩٢(

  :التمهيد
  :وفيه نقطتان هما

  .تعريف االستشراق: النقطة األولى
 شكلي االختالف هذا أن رغم لالستشراق، موحد تعريف إيجاد في الباحثون اختلف   

  .والمستشرقين لالستشراق مشتركة عناصر على بينهم فيما يتفقون أنهم إال وجزئي،
 :مازن مطبقاني حيث يقول. لعل أشمل توضيح عن االستشراق هو ما ذكره دو   
 ذلك في بما وغربيين شرقيين- أوروبيين من الغربيين عن يصدر ما كل بأنه((

 والمسلمين إلسالما اقضاي تتناول -جامعية– أكاديمية دراسات من وأمريكيين -السوفيت
 يلحق كما الفن، أو الفكر أو السياسة وفي االجتماع، وفي الشريعة، وفي العقيدة، في

 من العربية باللغة أو بلغاتهم سواء الغربية اإلعالم وسائل تبثه ما كل باالستشراق
 تنشره ما أو فضائية، قنوات أو متحركة رسوم أو سينمائية أفالم أو تلفاز أو إذاعات
 علينا يخفى ما االستشراق من أن كما، وقضاياهم المسلمين تتناول كتابات من صحفهم

. السرية أو العلنية ومؤتمراتهم ندواتهم في الغربيون والسياسيون الباحثون يقرره مما
 وغيرهم، ومارونيين أقباط من العرب النصارى يكتبه ما باالستشراق نلحق أن ويمكننا

 ما باالستشراق نلحق أن بد وال الغربي، المنظار خالل من اإلسالم إلى ينظر ممن
 أفكار من كثيرا وتبنَّوا المستشرقين، أيدي على تتلمذوا الذين المسلمون نالباحثو ينشره

 والمناهج األساليب في أساتذته على تفوق التالميذ هؤالء بعض إن حتى المستشرقين
 ونشره هؤالء بإنتاج االستشراقية النشر دور احتفال ذلك على ويدل االستشراقية،

 بعض كتابات من يترجمونه ما أو رصينة ةعلمي بحوث أنها على األوروبية باللغات
  .)١())األوروبية اللغات إلى والمسلمين العرب

  .االستشراقبالتعريف بالدكتور محل الدراسة، وعالقته : النقطة الثانية

                                         
مازن مطبقاني، موجود على موقع المدينة المنورة لدراسات وبحوث . االستشراق، د: بحث بعنوان) ١(

 http: // medina center.org .االستشراق



 

 )٥٢٩٣(

  .)١( :Ph. Hitti  خوري ِحتّي فيليب
 هـ١٣٠٣ رمضان من ٢  في لبنان جبل لمحافظة التابعة شمالن بلدة في ولد   

 مدرسة في االبتدائية علومه وتلقىألبوين مسيحيين،  م،١٨٨٦ هيوني من ٢٢ قالمواف
 الثانوية، األمريكية الغرب سوق بمدرسة التحق ثم شمالن، كنيسة قسيس يد ىعل القرية
 شهادة على منها وحصل ببيروت، األمريكية بالجامعة التحقمنها  تخرج أن وبعد

 لمدة تخرجه بعد فيها بالتدريس عمل أن ثيلب ولم ،)م١٩٠٨ (العلوم في البكالوريوس
  .سنوات ثالث

 األمريكية، المتحدة الواليات   وبعدها سنحت له فرصة إكمال الدراسات العليا في 
 درجة على منها وحصل كولومبيا، بجامعة والتحق) م١٩١٣( سنة في الفرصةاستغل ف

 إلى عام الشرقية اساتالدر قسم في مدرساً الجامعة عينته ثم، )م١٩١٥(نة س هالدكتورا
 العربي، للتاريخ أستاذاً ببيروت األمريكية الجامعة فيليعمل  للبنان عاد ثم ،)م١٩١٩(

 من والتاريخ والفكر األدب رجال من عدد يديه على وتخرج، )م١٩٢٥(إلى سنة 
  .صروف وفؤاد فريحة، وأنيس زريق، وقسطنطين جبور، جبرائيل: أمثال

يكا وتعين أستاذاً مساعداً لآلداب السامية في جامعة برنستون    ثم عاد أدراجه إلى أمر
) م١٩٤١(، ورئيساً للجامعة من سنة )م١٩٣٦(، وأستاذاً إلى سنة )م١٩٢٩(إلى سنة 
، ورئيساً لقسم )م١٩٤٤(، وبعدها أستاذ كرسي اللغات الشرقية )م١٩٤٤(إلى سنة 

، حتى أحيل إلى التقاعد، )م١٩٥٤(إلى سنة ) م١٩٤٤(اللغات واآلداب الشرقية من سنة 
ولكنه لم ينقطع عن العمل، فانتدب أستاذاً زائراً في جامعتي هارفارد، وبرنستون، 

 لوزارة رسمي غير اًمستشارواألكاديمية األمريكية للعصور الوسطى، مع عمله 
  .األوسط الشرق شؤون في األمريكية الخارجية

دراسات الشرق األوسط منذ سنة ِحتّي إدارة برامج .    ومن أشهر ما قام به د
، وذلك لما ظهر أهمية هذه المنطقة بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، وكان )م١٩٤٧(

من جهوده اختياره مجموعة من المتخرجين اختياراً دقيقاً وتدريبهم على مهام في 
الشرق األوسط، وكذا رئاسته لمجلس اإلعانات األمريكية للشرق األوسط منذ سنة 

  ).م١٩٥٤(وإلى سنة ) م١٩٤٩(
                                         

، وكتاب المبشرون والمستشرقون ١٥١- ٣/١٤٨عقيقي نجيب ال: كتاب المستشرقون لألستاذ: مراجع ترجمته) ١(
 .١٠/٢٦٧الدرر السنية : ، وكتاب الموسوعة التاريخية١/١٥



– 

  )٥٢٩٤(

تدوين اسمه في كتاب :    لقد تم تقديره من الحكومة األمريكية وذلك عن طريق
مشاهير أمريكا، ونقش اسمه على حائط المعرض العالمي في نيويورك بين اثني عشر 

  .عظيماً أدوا للديمقراطية خدمات من الخدمات الجلَّى
 لكل -  فيليب ِحتّي - المنحة المسجلة باسمه : تّيِح.   ومما يجدر اإلشارة به في حياة د

  ).م١٩٤٥(طالب عربي يدرس في القسم الشرقي بجامعة برنستون منذ سنة 
، ووسام األرز )م١٩٥٣(   وقد كرم من بلده لبنان وقلدته حكومتها وسام الشرف 

، وكذا من الحكومة السورية وسام االستحقاق من الدرجة األولى سنة )م١٩٥٦(
  .، وكذا أهدته مصر وسام االستحقاق من الدرجة األولى)م١٩٥٤(

 مصنفاً بالعربية واالنجليزية، وقد ترجمت إلى ٢٥له ما يزيد على :    آثاره العلمية
  :عدة لغات عالمية، ومن أهم مؤلفاته

 .اإلسالم منهج حياة .١
 .اإلسالم والغرب .٢
 .تاريخ العرب، مطول .٣
 .تاريخ العرب، موجز .٤
 . وفلسطينتاريخ سوريا ولبنان .٥
 .صانعو التاريخ العربي .٦

  :   وله أيضاً جهود تحقيق كتب وفهرس مخطوطات مثل
 .االعتبار ألسامة بن منقذ .١
  . صفحة، بمعاونة آخرين٦٦٠فهرس مخطوطات مكتبة جامعة برنستون في  .٢
 .مختصر الفرق بين الفرق للبغدادي .٣
 .نظم العقيان في أعيان األعيان لجالل الدين السيوطي .٤

 في م١٩٧٨ ديسمبر من ٢٤، الموافق هـ١٣٩٩ سنة المحرم من ٢٧ في: توفي   
  .أمريكا - برنستون مدينة

   وفي الحقيقة له جهود جبارة في مساعدة الحكومة األمريكية لفهم منطقة الشرق 
 – المثال سبيل على -: األوسط، ولكن له عبارات قاسية تمس الثقافة العربية، ومن ذلك

 لم ((:يقول حيث "العربي األدب "عنوان تحت، "األمريكية عارفالم دائرة "فيما كتبه 
 عشر، التاسع القرن من األخير القسم في إال بالظهور الجديدة األدبية الحياة أمارات تبدأ



 

 )٥٢٩٥(

 جهود من واستوحوا تعلموا لبنان من نصارى الجديدة الحركة هذه قادة من الكثرة وكان
  .)١())ناألمريكييالمبشِّرين 
ص لنا عالقته باالستشراق وبخاصة عالقته مع المستشرقين األمريكان، وما وهذا يلخ

إدارته وإشرافه على برنامج دراسات الشرق األوسط إال دليل على بعض ما قدمه 
  .خدمة لالستشراق

  .وتحليلهمدعى به، عرض ال: المبحث األول
 الثاني للتشريع، يعتقد هؤالء المسلمون أن السنة هي المصدر: ((فيليب ِحتّي.    قال د

وأنها وحي من اهللا كالقرآن تماماً، ذلك على الرغم من احتواء السنة على متون منقولة 
.. عن مصادر غير إسالمية، بل إن معظم نصوص السنة مأخوذ عن أناجيل النصارى

ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه عبد اهللا بن عمر أن رجالً جاء لمحمد وسأله عن 
ومما . إن استطعت أن تعفو عنه سبعين مرة فافعل: ء فرد محمد قائالًالعفو عن المسي

ال شك فيه أن هذا القول وارد في إنجيل متَّى على لسان عيسى عليه السالم، وهناك 
حديث آخر عن جابر وفيه أن بركة محمد حلت على طعام جابر فأكل ألف رجل من 

 القصة مستوحاة أيضاً من إنجيل وعاء واحد ولم ينقص ذلك مما في الوعاء شيئاً، وهذه
  .)٢())متَّى

   إن هذا االدعاء الذي ادعاه من احتواء السنة النبوية على متون منقولة من اإلنجيل لم 
أقف عليه إال في موضع واحد من كالمه، مما دعاني إلى جمع شتات كالمه بشكل عام 

  .ليتم التصور الصحيح لفكرته المشار إليها
تّي من الباحثين الذين تكلموا على تاريخ العرب بشكل عام، وتاريخ فيليب ِح.    كان د

بعض المناطق العربية بشكل خاص، والمتتبع لكالمه حول السنة النبوية يقف على كالٍم 
، والخلفاء له حول الدين اإلسالمي، والقرآن الكريم، والسنة النبوية، وسيرة النبي 

 أقواله المبثوثة في كتبه إلى خمس أطر أساسية الراشدين، ويمكن تقسيم كالمه بعد تتبع
  :هي
  .كالمه على النبي : أوالً
  .أثر البيئة والديانات األخرى على النبي : ثانياً

                                         
 .م١٩٤٨، طبع سنة ١٢٩ص ) ١(

 .بهاء النحال. افتراءات إنجيل متّى، د: ، ولمعرفة حقيقة إنجيل متّى ينظر١٠٧-١٠٥اإلسالم والغرب، ص ) ٢(



– 

  )٥٢٩٦(

  .كالمه على القرآن الكريم: ثالثاً
  .كالمه على السنة النبوية: رابعاً

  .كالمه على الخلفاء الراشدين: خامساً
  :   وإلى بيان أقواله في كل إطار

  .كالمه على النبي : أوالً
إذا كان الواقع، وإذا كان التاريخ قد حرما محمداً الفتى الثروة والسعادة فإن (( .١

إيمان الناس ورواياتهم الشعبية أغنت حياته وزينتها بالعجائب التي تذّكرنا بما 
 .)١())أحاط به المسيحيون حياة المسيح، والبوذيون حياة بوذا من عجائب وخوارق

 .)٢())زمان يصل بنا إلى دهاليز الفترة التاريخية المضيئةفي (( .٢
لقد تسلم النبي الرسالة، ولم تكن الدعوة التي تلقاها النبي العربي كتلك التي (( .٣

تلقاها موسى وأشعياء وبولس الرسول، أولئك الذين رأوا رؤيا وسمعوا صوتاً، أما 
  .)٣())النبي فلم ير بل سمع صوتاً

األساطير التي راجت بين العامة قلّدت الرسول هالةً من النور إال أن التقاليد و(( .٤
  .)٤())اآللهي

لو قام في الثلث األول من القرن السابع الميالدي أحد وتكهن بأن دولة خامدة (( .٥
الذكر وضيعة الجانب تخرج من مجاهل جزيرة العرب، ثم تنقض على الدولتين 

 وتظفر -)٥(نولة آل ساساد-العظيمتين المعروفتين فتقوض الدولة الواحدة 
لو :  أزهى مقاطعاته، نقول-بيزنطة- بأمالكها، ثم تقطع من واليات الثانية 

والواقع أن ، صدرت مثل هذه النبوءة من فم إنسان ذلك العصر لحكم عليه بالجنون
فبعد الرسول تغيرت طبيعة بالد العرب الجدباء، وأخذت تنشئ . هذا ما حدث فعلًا
.. ان، فكأن أعجوبة حلت فيها كر وجود من يشاركهم في أي صقعرجالًا أبطالًا يند

إن عظمة الجيش العربي لم تقم على قوة السالح أو جودة التنظيم، بل كان ثمرة 

                                         
 .١٥صانعو التاريخ ص ) ١(

 .أن حياة النبي محمد قبل زواجه بخديجة كانت أساطير وخرافات: بهويقصد ) ٢(

 .١٨ المرجع السابق ص )٣(

 .٥٣المرجع السابق ص ) ٤(

 .٢/٣٧تاريخ الطبري : هي الفرس، انظر) ٥(



 

 )٥٢٩٧(

لقد جاء ، القوة المعنوية الروحية التي كان اإليمان والدين قد عززاها في نفسه
اجتاحته فيها سطوة اإلسالم مهيبا بالشرق إلى النهوض من كبوته بعد ألف سنة 

ولقد انفتح أمام األمم المغلوبة باب الحرية فصاروا يمارسون عقائد . الغريب
 .)١())أديانهم دون إزعاج

 أمة، يلم يسجل التاريخ أن رجال واحدا سوى محمد، كان صاحب رسالة وبان(( .٦
 قام بها محمد، كانت وحدة متالحمة، وكان الدين يهذه الثالثة الت.. ومؤسس دولة

 .)٢()) توحدها على مدى التاريخيو القوة الته
 .)٣())لقد تزوج النبي من نحو اثنتي عشرة زوجة بدافع الحب والشهوة(( .٧

  :أثر البيئة والديانات األخرى على النبي : ثانياً
كان للنصارى واليهود كتاب، وأنهم كانوا أكثر تقدماً، وأحسن مستوى مما كان (( .١

ربية آنذاك محاطة ببلدان تدين بالمسيحية، وينبغي عليه قومه، كانت الجزيرة الع
أن يكون النصارى الذين تعرف إليهم النبي من جماعة السريان واألقباط 
واألحباش والعرب المتنصرة على أطراف سورية والعراق، وكانوا يفدون إلى 

 .)٤())الجزيرة العربية تجاراً أو عبيداً أرقاء، أو زائرين
 وكانت المسيحيين، من القبائل هذه معظم كان محمديةال البعثة أيام وفي(( .٢

 ينتشرون النساطرة رهبان كان وقد كله، الوادي في منتشرة والصوامع، األديرة،
 األسواق ويزورون كلها، العرب بالد خالل فيجوبون العام، المركز هذا من

 قد  النبي أن السيرة في جاء وقد السمع، إليهم يصيخون من ويعظون الكبرى،
 يدعى براهب )٥(ىبصر من بالقرب والتقى شبابه، في سورية إلى ذهب

 العاصمة  م٥١٢ عام في كاتدرائيتها بنيت التي بصرى وأصبحت، نسطورا
 المرويات وتقول كبير، تجاري كمركز اشتهرت كما المنطقة، في الدينية

 مما كثير على اطلع وهناك، وقافلته هو بها مر  محمد النبي أن اإلسالمية
                                         

 .١٩٣ ص - مطول– تاريخ العرب )١(

 .١/١٧٥الرسول في عيون غربية منصفة لجورج برناد شو ) ٢(

 .١٦٠ ص – مطول –تاريخ العرب ) ٣(

 .١٧ ص – موجز –تاريخ العرب ) ٤(

المعالم األثيرة في السنة : كبرى مدن حوران، وهي معروفة اليوم في سوريا، وبها آثار قديمة، انظر: بصرى) ٥(
 .١/٤٩محمد شراب : والسيرة لمؤلفه



– 

  )٥٢٩٨(

 المسيحية األفكار بعض نقلوا )١( الغساسنة يزول أن وقبل، المسيحية عن عرفه
 .)٢())اإلسالم على أخرى أفكار بعض مع تأثير لها كان التي

نظر راهب مسيحي اسمه بحيرا إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، هذه (( .٣
 شيئاً عن األساطير اإلسالمية والمسيحية التي حيكت حول بحيرا تعكس لنا

  .)٣())العالقات القديمة بين الديانتين، وعن أثر المسيحية
واعترافه بالكعبة وبالحجر األسود وببئر زمزم وهي من بقايا الجاهلية العربية، (( .٤

  .)٤())جعل اإلسالم يبتعد عن الديانتين التوحيديتين اليهودية والنصرانية
هيأ الجو ألهل ) مسيحياً (إلى جانب جماعة تنتظر مهدياً أو ملخصاً منتظراً(( .٥

  .)٥())المدينة أن يتقلبوا عن رضى نبياً ذا سلطة تقوم على الدين
إذا كان السيد المسيح برر عمل تالميذه يوم السبت، على أساس أن السبت (( .٦

وجد لإلنسان ال اإلنسان للسبت، فلماذا ال يبرر النبي محمد غزوته هذه في 
  .)٧(غزوة بدر:  الكالمويقصد بهذا. )٦())األشهر الحرم؟

أن اإلسالم بدعة نصرانية : نقل الرأي الذي ساد في العصور الوسطى ومفاده .٧
  .)٨(أكثر منه ديناً جديداً

 .كالمه على القرآن الكريم: ثالثاً
وهناك سورة مكية أخرى قديمة تُعرف بالفاتحة، هذه السورة البسيطة في (( .١

، ذلك أنها )٩(بالصالة الربانية عند النصارىكلماتها الغنية بمعانيها، تُشبه أحياناً 

                                         
ه الجزيرة العربية تاريخ شب: دولة تقع على أطراف الشام حتى منطقة الجوالن جنوبي دمشق، انظر: الغساسنة) ١(

 .١٥٨عبد العزيز صالح ص : لمؤلفه

 .٤٢تاريخ سورية ص ) ٢(

 .١٦تاريخ العرب ص ) ٣(

 .٣١ المرجع السابق ص )٤(

 .٢٣المرجع السابق ص ) ٥(

 .٢٦المرجع السابق ص ) ٦(

 .لم تكن غزوة بدر الكبرى في شهر حرام، بل كانت في شهر رمضان المعظم في اليوم السابع عشر منه) ٧(

 .١٧٦ ص -مطول–تاريخ العرب ) ٨(

محمد . د: الطائفة الكاثوليكية، لمؤلفه: ، انظر..))أبانا الذي في السماء: ((الصالة الربانية عند النصارى هي) ٩(
 .٩٧آل عمر ص 



 

 )٥٢٩٩(

أشبه بصالة يرددها المؤمن حوالي عشرين مرة في النهار، مما يجعلها أعظم 
 .)١())قطعة دينية تالوة وتبركاً

 .)٢())والعجيبة الوحيدة التي جاءت على يده كانت إعجاز القرآن(( .٢
  .)٣())نجد قطعة رائعة في جالل اهللا ومجده(( .٣
 .)٤())ر مخلوقالقرآن غي(( .٤
  .)٥())القرآن أوسع الكتب المدونة انتشاراً ويقرأ أكثر من غيره(( .٥
كتاب حي فعال في النفوس خصوصاً إذا رتل ترتيالً وتلي بلغته (( .٦

  .)٦())األصلية
اشتمل على حسن السبك وعذوبة السجع والبالغة وموسيقى األلفاظ (( .٧

 .)٧())واألناقة
ال تثبت أن هناك اقتباساً : التوراة قالعمل مقارنة بين القصص القرآني و(( .٨

  .)٨(، ثم نقل بعض العبارات التي تتوازي في الكتابين المقدسين))صريحاً
  :كالمه على السنة النبوية: رابعاً

يعتقد هؤالء المسلمون أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وأنها وحي من (( .١
سنة على متون منقولة عن اهللا كالقرآن تماماً، ذلك على الرغم من احتواء ال

مصادر غير إسالمية، بل إن معظم نصوص السنة مأخوذ عن أناجيل 
 .)٩())النصارى

  .)١٠())الصالة الرقيقة: ((قوله عن دعاء الطائف .٢

                                         
 .٢٩ ص - موجز–تاريخ العرب ) ١(

 .٥٣المرجع السابق ص ) ٢(

 .٣٠المرجع السابق ص ) ٣(

 .٥٣المرجع السابق ص ) ٤(

 .١٧٤-١٧٣ ص – مطول -تاريخ العرب ) ٥(

 .١٧٥ -١٧٤المرجع السابق ص ) ٦(

 .١٧٥المرجع السابق ص ) ٧(

 .١٧٣ – ١٧٢ المرجع السابق ص )٨(

 .، وعلى هذه الفكرة مدار البحث١٠٥اإلسالم والغرب ص ) ٩(

 .٢١ ص – موجز –تاريخ العرب ) ١٠(



– 

  )٥٣٠٠(

  :كالمه على الخلفاء الراشدين: خامساً
كانت مطابقة لمشروع دبر بليل بين عمر : ((قال عن مبايعة أبي بكر بالخالفة .١

 )).ن أبي عبيدة ليقتسموا الملكوبينه وبي
انتخاب أبي بكر في سقيفة بني ساعدة هو المحصلة النهائية لهذه : ((وقال أيضاً .٢

 )).المؤامرة
لم تكن لديه في البداية خطة مدروسة لفتح المناطق : ((وقال عن أبي بكر .٣

 عن طريق مهمات بسيطة تتركز –المجاورة، والخطة تتلخص في القيام 
 من ناحية  باستنفاذ القوة العسكرية للعرب- لب واإلغارةعلى النهب والس

والحصول على أموال الغنائم من ناحية أخرى، وبعد فتح تلك المناطق ثم 
ضمها إلى الدولة اإلسالمية، وهو ما لم يكن متصورا لذاته من تلك المهام، 

رساليات العسكرية بسرعة كبيرة، خرج زمام إلولكن حين انتشرت هذه ا
ين من يده، وحين بدأت الفتوحات فجأة تم وضع خطة منظمة لها، المحارب

 .))وهو ما نتج عنه قيام الدولة العربية
إن عمر جعل الدستور العسكري االشتراكي سمواً للعروبة، : ((وقال عن عمر .٤

  .))كما ضمن للمؤمن األعجمي درجة أسمى من غير المؤمن
ا أحدثته السنون التي لحقت والحقيقة أن األخبار تعزو إلى عمر كثيرا مم(( .٥

عهده من إنشاءات دعت إليها التجارب واألحوال الجديدة، وأن ما جاء به 
الخلفاء وعمال األمصار األول في صدد الخراج والجزية، وأصول جبايتها 
وسياسة أموال الدولة لم يكن بالشيء الخطير، فلقد أبقى اإلسالم أساس الحكم 

ى ما كانت عليه في سوريا ومصر، ولم يفكر وأنظمة اإلدارية البيزنطية عل
أرباب األمر في األمصار الفارسية أن يبدوا أصول الحكومة المحلية، ولم 

اتحون الضرائب إال طبقًا لطبيعة البالد وبمقتضى األصول المرعية فيأخذ ال
في العهد المنقرض سواء أكان بيزنطيا أو فارسيا، ولم يعتبروا في ذلك إذا 

نت لهم صلحا أو أنهم فتحوها عنوة، وال اهتدوا بتشريع أوجده كانت قد دا
 .)١())رعم

                                         
 .٢٢٨ ص – مطول –تاريخ العرب ) ١(



 

 )٥٣٠١(

لم تكن الحماسة الدينية بين الحاجة ((: قال عن الفتوحات اإلسالميةو .٦
االقتصادية التي دفعت بمعاشر البدو الذي تكونت منهم أكثر جيوش الفتح إلى 

  .))ما وراء تخوم البادية إلى األراضي الخصبة في الشمال
  )).يهوكانت مشكلة علي األولى هي التخلص من منافس((:ل عن خالفة عليقاو .٧
أن السبب الذي دفع عائشة رضي اهللا عنها إلى الخروج ضد علي أيضاً ادعى  .٨

 .حادثة اإلفك ألن علياً نالها باإلفك: هو
 .)١(ينكر وجود العهدة العمرية المتعلقة بالقدس .٩

 .ين الشرق والغرباعتبر الفتوحات اإلسالمية وكأنها صدام ب .١٠
  :وكان له رأي إيجابي حول بعض النقاط المتعلقة بالمستشرقين السابقين، ومنها

كانت الصورة التي انطبعت في :((تكلم عن أثر الحمالت الصليبية ثم قال .١
نفوس الغربيين عن النبي العربي وعن القرآن الكريم، صورة بعيدة عن 

ألدباء الغربيين في القرون اإلنصاف والحق، ومن المؤسف أن يكون بعض ا
الماضية قد أسرفوا في فاحش القول أمثال دانتي وفوليتير حتى إن الكاتب 

 الذي اختار أن يكون محمد أحد أبطاله لم ينصف القرآن الكريم وقال )٢(كارليل
 .)٣())فيه قول سوء

القى النبي العربي والقرآن الكريم على يد المسيحيين في العصور الوسيطة (( .٢
التشويه والتشنيع الشيء الكثير، وتبدو هذه الحقيقة مذهلة ألن اإلسالم من من 

جميع األديان األخرى أقرب دين إلى المسيحية، فإن المسيحي ال يالقي في 
القرآن الكريم ما يخالف عقيدته سوى في أمور طفيفة قد يبدي اعتراضاً عليها، 

 االختالفات الالهوتية بل ولكن الفرقة بين اإلسالم والمسيحية ليس مردها إلى
  .)٤())إلى التطورات السياسية

  .   هذه بعض ما وقفت عليه من كالمه المبثوث في ثنايا كتبه

                                         
: ، لمؤلفه٩١المفصل في تاريخ القدس ص : ، وانظر٢٣٠ ص - مطول–تاريخ العرب : ذكره في كتابه) ١(

 .عبد العزيز الدوري: ، لمؤلفه٨وفكرة القدس في اإلسالم ص . عارف العارف

 .٢/٤٩المستشرقون للعقيقي : ، انظر)م١٨٠٤(جوزيف كارليل، انجليزي : دانتي، وفوليتير، وكارليل هو) ٢(

 .٣٢ ص - موجز–تاريخ العرب ) ٣(

 .١٧٢ ص – مطول –تاريخ العرب ) ٤(



– 

  )٥٣٠٢(

   إن فيليب ِحتّي مع ما أعطي من براعة في التعبير وسهولة في اختزال المعلومة 
ى هذه وترتيبها إال أنه يظهر عليه وبشدة مدى تأثير العوامل الخارجية التي دعته إل

  :العبارات، ومنها
تربيته الدينية الكنسية في لبنان، في وقت كان العالم العربي واإلسالمي يئن  .١

 .تحت وطأة االحتالل الغربي
إتقانه للسان العربي ألنه عربي األبوين والمنشأ جعله يقف على ما يريد دون  .٢

 .حاجة للترجمة أو السؤال عن المعلومة
ي بيروت ثم سفره إلكمال الدراسات العليا في تخرجه من الجامعة األمريكية ف .٣

 .جامعة كولومبيا، تخصص دراسات شرقية تاريخية
  :)١(تأثره بالمستشرقين وبخاصة األمريكان، وممن كان في وقته جماعة منهم .٤
 Cornilius Van Dykeكرنيليوس فانديك   .أ 
  Dunckan Black MacDonaldدنكان بالك ماكدونالد   .ب 
 George Sartonجورج سارتون   .ج 
 Gustav Von Grunbaumجوستاف فون جرونباوم    .د 
 Wilfred Cantwell Smithويلفرد كانتويل سميث    .ه 

 .إسهامه في تحرير دائرة المعارف اإلسالمية، والمعارف اإلسالمية البريطانية .٥
 .عمله محرراً استشارياً في لإلسالم في دائرة المعارف األمريكية .٦
 .عمله محرراً استشارياً ليكوالم .٧
 .ه محرراً استشارياً لمعجم وبسنرعمل .٨
 .عمله محرراً استشارياً لدائرة المعارف للعلوم االجتماعية .٩

عمله عضواً في هيئة المحررين للندوات في لجنة جاريث للمخطوطات  .١٠
 .الشرقية

تناول التدريس في الجامعات األمريكية  والجامعة األمريكية في بيروت لتاريخ  .١١
  .ات الشرقيةالعرب ولآلداب السامية واللغ

                                         
 .بحث االستشراق، لمازن مطبقاني، مرجع سابق: لزيادة االطالع) ١(



 

 )٥٣٠٣(

      كل هذه العوامل وغيرها جعلته يقف على أكبر قدر ممكن من المعلومات 
المتناثرة حول اإلسالم والعرب، ويستفيد من صياغة عباراته بإتقان، رغم ما فيها من 

  . والقرآن الكريم والسنة النبويةهجوم على اإلسالم والنبي 
لنبوية استفاد من عموم هجومه على النبي فيليب ِحتّي في هجومه على السنة ا.   إن د
 وهذا أمر مشاهد ومالحظ عند ذكري لبعض عباراته سالفة الذكر، ويتضح هذا ،

  :الهجوم فيما يلي
 مجرد إنسان عادي وأن التقاليد واألساطير التي راجت بين تصويره للنبي  .١

 .)١(العامة قلّدت الرسول هالةً من النور اآللهي
 .)٢( ما حصل مع المسيح، وما حصل مع بوذاكان يربط هذا بمثل .٢
 بالديانات السابقة، فكان ال يجد مجاالً يستطيع منه بيان مدى تأثر النبي  .٣

 .النفوذ للفكرة إال سطّر فيها ما سال به قلمه
والعجيبة الوحيدة التي جاءت : ((إنكاره ألي معجزة نبوية إال القرآن حيث قال .٤

 .، إال أن القرآن لم يسلم كذلك من انتقاده)٣())على يده كانت إعجاز القرآن
  .مناقشة المدعى به، والرد عليه: المبحث الثاني

فيليب ِحتّي؛ والتي تدور حول السنة النبوية، .   إن الفكرة العامة التي ذكرها د
يعتقد هؤالء : ((واحتوائها على نصوص من اإلنجيل؛ هي ما نص عليها بقوله

 الثاني للتشريع، وأنها وحي من اهللا كالقرآن تماماً، ذلك المسلمون أن السنة هي المصدر
على الرغم من احتواء السنة على متون منقولة عن مصادر غير إسالمية، بل إن معظم 

ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه عبد .. نصوص السنة مأخوذ عن أناجيل النصارى
إن : ء فرد محمد قائالًاهللا بن عمر أن رجالً جاء لمحمد وسأله عن العفو عن المسي

ومما ال شك فيه أن هذا القول وارد في إنجيل . استطعت أن تعفو عنه سبعين مرة فافعل
متّى على لسان عيسى عليه السالم، وهناك حديث آخر عن جابر وفيه أن بركة محمد 
حلت على طعام جابر فأكل ألف رجل من وعاء واحد ولم ينقص ذلك مما في الوعاء 

  .)٤())القصة مستوحاة أيضاً من إنجيل متّىشيئاً، وهذه 

                                         
 .سبق معنا) ١(

 .سبق معنا) ٢(

 .سبق معنا ) ٣(

 .، وسبق معنا هذا المقطع في موضعين سابقين١٠٧ -١٠٥اإلسالم والغرب، ص ) ٤(



– 

  )٥٣٠٤(

  :مناقشة هذه الفكرة من خالل ما يلي
فيليب ِحتّي لها عنده عدة دوافع أشرت لبعضها .إن هذه الفكرة التي ذكرها د .١

ِحتّي ينبني في الحقيقة على تصوره الخاطئ في .فيما سبق، وعليه فما قاله د
ه عز وجل، بل وعدم إيمانه مكانة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم عند رب

لقد : ((بحقيقة أنه نبي مرسل من ربه تعالى، ويدل على هذا الفهم الخاطئ قوله
تسلم النبي الرسالة، ولم تكن الدعوة التي تلقاها النبي العربي كتلك التي تلقاها 

، أولئك الذين رأوا رؤيا وسمعوا صوتاً، أما )١(موسى وأشعياء وبولس الرسول
  .)٢()) بل سمع صوتاًالنبي فلم ير

   وكأنه أراد أن يظهر فكرة اإلنكار للرسالة النبوية، لذا وجد فكرة اختالفه عن األنبياء 
المذكورين في طريقة التلقي المباشر عن طريق الرؤية والصوت؛ وجدها مدخالً للتلميح 

عه  وسما لجبريل  رؤية النبي – عمداً أو سهواً - بالشك في الرسالة، وقد فاته 
  .ِحتّي.وعليه فال يصح ما قاله د. )٣(منه،

ما تقدم ذكره من اتهامه للعامة من الناس من تقليدهم الرسول هالةً من النور  .٢
 بالديانة ، وكأنه أراد الوصول لهذه النتيجة بما ذكره من تأثر النبي )٤(اآللهي

حية  بالمسيالمسيحية التي كانت سائدة في بالد العرب، ومدى معرفة النبي 
 .)٦(، ولقائه بنسطورا)٥(عن طريق لقائه ببحيرا الراهب

، وهو ظاهر في    وقد غفل أو تغافل عن النور الرباني الموجود في وجه النبي 
  .قصة بحير الراهب

                                         
الطائفة الكاثوليكية، مرجع سابق،  : ث بالديانة المسيحية، انظرشاؤول اليهودي، الذي عب: بولس الرسول هو) ١(

 .٣١ص 

 .١١، وسبق معنا في ص ١٨صانعو التاريخ ص ) ٢(

 ).٤(كيف كان بدء الوحي، حديث رقم : صحيح اإلمام البخاري، كتاب بدء الوحي، باب: انظر) ٣(

 .سبق معنا ) ٤(

 ،)٣٦٢٠ (رقم حديث ،  النبي نبوة بدء في جاء ما ابب المناقب، كتاب الجامع، في الترمذي قصته روى )٥(
 ،٢/٢٤ للبيهقي النبوة دالئلو ،١/٢٠٣ هشام ابن سيرة في وأخباره غريب، حسن حديث: وقال

 .١/٨٥ للسيوطي الكبرى الخصائصو

 الطائفة وبشرية، إلهية،: طبيعتين ذو عيسى المسيح إن: القائل: وهو النسطوري المذهب إليه ينسب )٦(
 .٧٩ صمرجع سابق،  اثوليكية،الك



 

 )٥٣٠٥(

ِحتّي من بعض التصرفات من النبي والتي قد تجعل القارئ يظن .ما ذكره د .٣
ى جانب جماعة تنتظر مهدياً إل: ((صحة تأثر النبي بالمسيحية، وذلك مثل قوله

 هيأ الجو ألهل المدينة أن يتقلبوا عن رضى - مسيحياً - أو ملخصاً منتظراً 
، ولعل ما دعاه إلى قول هذا ما كان يجري بين ))نبياً ذا سلطة تقوم على الدين

اليهود المستوطنين في المدينة وبين أهالي المدينة من األوس والخزرج، وقد 
هذا الفهم لما كانوا يسمعونه من يهود من خروج نبي غاب عن ذهنه خطأ 

 .جزماً ليس من أتباع المسيح
محاولته اليائسة إدخال ما قد يساعده على إقناع القارئ بتأثر النبي بالمسيحية؛  .٤

وذلك من خالل تبرير المسيح عمل تالميذه يوم السبت، فلم ال يبرر النبي 
 قوله هذا والذي اتضح فيه عجزه القتال في األشهر الحرم، وإني ألستغرب من

 !عن إبراز الفكرة التي يدعو إليها، وما يدريه بهذا القياس الفاسد؟
 جعله يتمسك بفكرة تأثر النبي بالديانات األخرى، لقد تفاجأ من موقف للنبي  .٥

واعترافه بالكعبة وبالحجر األسود وببئر زمزم وهي من : ((وذلك في قوله
جعل اإلسالم يبتعد عن الديانتين التوحيديتين اليهودية بقايا الجاهلية العربية، 

 .)١())والنصرانية
لما قامت قائمة هذا النبي وصار المسلمون كياناً مستقالً أراد النبي أن :    وكأنه يقول

يبتعد عن الديانتين التوحيديتين اليهودية والنصرانية من خالل اعترافه بالكعبة والحجر 
من بقايا الجاهلية العربية وليست من دين اليهود والنصارى، األسود وبئر زمزم، وهي 

 .وقد غفل أو تغافل عن أن هذه األماكن الطاهرة هي من دين إبراهيم 
، ويدل على ذلك إقراره بالجهد اضطرابه الشديد في التعامل مع النبي  .٦

لم يسجل التاريخ أن ((:  في تكوين المسلمين حيث قالالمبذول من النبي 
هذه ..  أمة، ومؤسس دولةي واحدا سوى محمد، كان صاحب رسالة وبانرجال

 ي قام بها محمد، كانت وحدة متالحمة، وكان الدين هو القوة التيالثالثة الت
 .)٢())توحدها على مدى التاريخ

                                         
 .سبق معنا ) ١(

 .سبق معنا ) ٢(



– 

  )٥٣٠٦(

؛ إال أن قد تظن أن ِحتّي تقر بمثل هذا، ما لك وللطعن في النبي .   فما دمتَ يا د
 كان من تلقاء نفسه، ولم يكن مرسالً من ربه عز من هذا النبي هذا الجهد العظيم 

إن ما تم من انتصار الجيوش : ِحتّي قوله.وجل، ولعل ما يدل على هذا الفهم عند د
 –اإلسالمية في بالد الشام ومصر والعراق إنما كان انتصاراً للعروبة ال للمحمدية 

  .)١(دعوة اإلسالم وفي هذا افتئات شديد على –الدعوة اإلسالمية 
  :مدعى بهالرد على ال

  :)٢(   سيكون الرد على المدعى به من خالل ثالثة جوانب هي كالتالي
  )).يعتقد هؤالء المسلمون أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع: ((قوله: الجانب األول
  )).وأنها وحي من اهللا كالقرآن تماماً: ((قوله: الجانب الثاني
  )).بل إن معظم نصوص السنة مأخوذ عن أناجيل النصارى: ((لهقو: الجانب الثالث

أما الجانبان األول والثاني فالذي يعتقده المسلمون تجاه السنة النبوية المطهرة أنها وحي 
من اهللا تعالى كالقرآن الكريم، وهي المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي، ويدل عليه أدلة 

  :)٣(كثيرة، منها
  : نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه ال ينطق عن الهوىإخبار اهللا تعالى عن .١

 ال ينطق عن الهوى، إنما هو    لقد أخبرنا اهللا جل شأنه أن نبيه المصطفى الكريم 
  .وحي يوحيه اهللا تعالى إليه

   2 1 0 / . -  , + * ( )  ' & % $ #     "!  ﴿: قال اهللا تعالى
3  4 5 6 7 8  L)٤(.  

، لفظة عامة؛ تشمل جميع ما يلفظه صلى اهللا L . -  , + ﴿ :   فقوله عز وجل
،  L 4  3   2 1 0 ﴿: عليه وآله وسلم وما ينطق به، ألنها في سياق النفي، وقوله

حصر ذلك بالوحي، ذلك ألن الكالم إذا سبقه نفي، ثم جاء بعده حصر؛ يكون ما بعد 

                                         
 .١/٥٢دروزة محمد عزت : التفسير الحديث لمؤلفه: انظر) ١(

 هذه بيان في رأيت ما أروع من وهو أحمد، خليل إبراهيم: األستاذ والقرآن، واإلنجيل التوراة في محمد:  انظر)٢(
 .الحقيقة

 .٤٠ – ٣١د خليل مال خاطر، من ص .أ: ي، لمؤلفهمختصر السنة النبوية وح:  انظر)٣(

 ).٥-١(سورة النجم، آية ) ٤(



 

 )٥٣٠٧(

 أن كل ما –ند اهللا تعالى  والعلم ع–النفي منحصراً بما بعد الحصر، فيكون معناه 
  .ينطقه صلى اهللا عليه وآله وسلم ما هو إال وحي يوحى إليه

إنما هو وحي يوحى إليه به، دل على أن السنة النبوية :    وإذا كان كل ما يقوله 
  .هي وحي؛ واهللا تعالى أعلم

  :الحكمة المعطوفة على الكتاب .٢
D E F G    H I K J ﴿:    قال اهللا تعالى  L M N  

O PQ R S   T L)ر عطف الحكمة على الكتاب في أربع آيات )١وقد تكر ،
 وهي وحي منزل من – هي السنة النبوية –، فالحكمة المعطوفة على الكتاب )٢(كريمات

  :عند اهللا تعالى بداللة اآليات التاليات
                 A B C D E F G  H @ ?  < ﴿:    قال اهللا جل وعز

I L،)ل اهللا عز شأنه، وقا)٣ :﴿ Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í 
 ÏÎÐ Ñ Ò Ó ÔL﴾)وهاتان اآليتان تدالن على أن الحكمة منزلة )٤ ،

من عند اهللا تعالى، كما هو الحال في الكتاب العزيز، ألنها معطوفة عليه، ومقرونة به، 
  .وكالهما منزل

c ﴿: إن الحكمة هنا هي الكتاب بداللة قوله تعالى:    وال يصح أن يقال  b
 e  df   g  h i j kl   m n   o p L،)قال اإلمام )٥ ،
 وذكر الحكمةَ، فسمعت – وهو القرآن –ذكر اهللا الكتاب : ((رحمه اهللا) ه٢٠٤(الشافعي 

  .)٦())الحكمةُ سنة رسول اهللا : من أرضى ِمن أهل العلم بالقرآن يقول

                                         
 ).٢٩(سورة البقرة، آية ) ١(

 ).٢(، وسورة الجمعة، آية )١٦٤(، وسورة آل عمران، آية )١٥١(سورة البقرة، آية ) ٢(

 ).٢٣١(سورة البقرة، آية ) ٣(

 ).١١٣(سورة النساء، آية ) ٤(

 ).٣٤(سورة األحزاب، آية ) ٥(

 ).٧٩-٧٨(كتاب الرسالة ) ٦(



– 

  )٥٣٠٨(

  :التكفل ببيان الكتاب .٣
رآن الكريم في صدر النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم،    لقد تكفل اهللا تعالى بجمع الق

 Ê  Ë Ì Í Ï    Î Ð Ñ Ò Ó  Ô ﴿: كما تكفل جل شأنه ببيانه، فقال تعالى
Õ Ö × Ø Ù    Ú Û Ü   Ý Þ  L)١(.  

 يعالج من التنزيل شدة، كان رسول اهللا : ((   وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
 إذا نزل جبريل عليه السالم كان رسول اهللا : ((اية، وفي رو))وكان مما يحرك شفتيه

عليه بالوحي، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، فيشتد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل 
                    Z[ \ ]L ﴿ Ê  Ë Ì Í Ï    Î Ð Ñ Ò Ó  ﴿اهللا اآلية التي في 

Ô Lفتقرأه[علينا أن نجمعه في صدرك، وقرآنه : ، قال [﴿Ö × Ø Ù L  ،
أن : ، علينا أن نبينه بلسانك، وفي روايةÛ Ü   Ý ÞL﴿فإذا أنزلناه فاستمع : قال

 بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب فكان رسول اهللا : نبينه على لسانك، قال
  .)٢(.متفق عليه)).  كما وعده اهللاجبريل قرأه النبي 
ن اهللا عز وجل ببيان القرآن الكريم؛ ، تكفل مÛ Ü   Ý Þ L﴿:    ففي قوله تعالى

  .الخ.... الذي يشكل على الناس في معانيه، ومجمله وعامه، وأحكامه،
إما أن يكون قرآناً الحقاً؛ ينزله في كتابه مثل :    وهذا البيان الذي تكفّل اهللا تعالى به

  .القرآن النازل، أم ال
اً، وهكذا يحتاج القرآن إلى قرآن    فإن كان قرآناً افتقر هو اآلخر إلى بيان آخر أيض

  .تاٍل ليبينه، ويكون الدور، والدور باطل
   يضاف إلى ذلك أيضاً أن مجمَل القرآن، ومعانيه، وأحكامه، موجودة في القرآن 

  .الكريم، وقد بينها النبي المصطفى الكريم 
               : قوله تعالى   وإن كان البيان عالوة على القرآن الكريم كان منزل أيضاً، باعتبار 

﴿ Û Ü   Ý ÞL حيث تكفّل اهللا به، وكان هذا البيان المنزل غير الذي نقرؤه، وهو ،
                                    Û Ü   Ý﴿:وحي أيضاً باعتبار االلتزام الذي التزم اهللا سبحانه به في قوله تعالى

Þ  Lبها إلى النبي الكريم صلى اهللا عليه ، وال شك أن هذا البيان هو السنة الموحى 
                                         

 ).١٩ – ١٦(سورة القيامة، آية ) ١(

، وله أطراف، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب )٤(أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوحي، حديث رقم ) ٢(
 ).١٤٨-١٤٧(الصالة، حديث رقم 



 

 )٥٣٠٩(

  > ; : 9 8 7    6  5 ﴿: وآله وسلم، ويدل على ذلك قوله تعالى
 =>  L)بل حصر اهللا تعالى مهمة الرسول الكريم صلى اهللا عليه وآله )١ ،

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û Ü ﴿: وسلم في البيان، فقال جل شأنه
Ý Þ ß àL) ٢(.  
  :بيان األحكام الشرعية .٤

ن أغلب اآليات القرآنية الكريمة في أحكام العبادات والمعامالت الخاصة والعامة،    إ
بل حتى في العقائد واألخالق، جاءت مجملةً، أو عامةً، أو مطلقةً، وجاءت السنة النبوية 
الشريفة مبينة، أو مقيدة، أو موضحة، أو مخصصة، ونحو ذلك أو جاءت بأحكام زائدة، 

، فجاءت السنة النبوية )٣(ª « ¬ L﴿جاءت اآلية مجملة : ثالًففي العبادات م
الشريفة لتبين أوقاتها، وعدد ركعات كل صالة، وكيفيتها، إلى غير من األحكام 

  .الموضحة المبينة للصالة وأحكامها
   فهل عين النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ذلك من تلقاء نفسه، أم هو الوحي الذي لم 

:  واهللا جل وعز يقول– حاشاه بأبي هو وأمي -يف يكون من عند نفسه نطلع عليه؟ وك
﴿V  W X Y    Z      [ \ ] ^ L)لكنه البيان الذي وكَّله اهللا جل شأنه )٤ ،

  . بهإليه، وأوحاه له فنطق 
  .إلى غير ذلك من األدلة

بل إن معظم نصوص السنة مأخوذ عن أناجيل : ((أما الجانب الثالث فهو قوله
  )).رىالنصا

ِحتّي أنه بهذا األسلوب والطعن قد بلغ مناه من النيل من هذه السنة النبوية .   فقد ظن د
، المطهرة، ولم يعلم جزماً أن هذا ينقلب عليه فيكون عالمةً على صدق النبي 

  :ويتضح هذا من خالل النقاط التالية
 تخريج الحديثين المشار إليهما في كالمه: النقطة األولى:  
فقد أخرجه الترمذي بسنده من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا :  الحديث األول   أما

كم أعفو عن الخادم؟ ! يا رسول اهللا: ، فقالجاء رجل إلى النبي : ((عنهما قال

                                         
 ).٤٤(سورة النحل، آية ) ١(

 ).٦٤(سورة النحل، آية ) ٢(

 ).٧٢(ية سورة األنعام، آ) ٣(

 ).٤٥--٤٤(سورة الحاقة، آية ) ٤(



– 

  )٥٣١٠(

كل يوم سبعين : يا رسول اهللا، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: ، ثم قالفصمت عنه النبي 
  .)١())مرة

فقد أخرجه مسلم بسنده من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا :    وأما الحديث الثاني
 خَمصاً، فانكفأت إلى امرأتي، فقلت لما حِفر الخندق رأيت برسول اهللا : (عنهما يقول

 خمصاً شديداً، فأخرجت لي جراباً فيه هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول اهللا : لها
 وطحنتْ، ففرغتْ إلى فراغي فقطّعتها فذبحتها،: صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال
 ومن معه، ال تفضحني برسول اهللا :  فقالتفي برمتها، ثم وليت إلى رسول اهللا 

إنا قد ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعاً من ! يا رسول اهللا،: فجئته فساررته، فقلت: قال
أهل يا : ((، وقالشعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك، فصاح رسول اهللا 

ال تُنزلن : ((، وقال رسول اهللا ))الخندق إن جابراً قد صنع لكم سوراً فحي هال بكم
فجئت وجاء رسول اهللا ))برمتكم وال تخبزن عجينكم حتى أجيء ، يقدم الناس حتى 

قد فعلت الذي قد قلِت لي، فأخرجتْ له عجينتا : بك، وبك، فقلت: جئت امرأتي، فقالت
ادعواني خابزة : ((د إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قالفبصق فيها وبارك، ثم عم

، وهم ألف، فأقسم باهللا ألكلوا حتى ))فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم وال تنزلوها
لتخبز :  أو كما قال الضحاك–تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتِغطُّ كما هي، وإن عجينتنا 

  .)٢())كما هو
 النقطة الثانية: 

صحيح، هذا من حيث دراسة السند، وأما من : ن، والحديث الثانيحس: الحديث األول
  .فالحديثان ال غبار عليهما: حيث المعنى

، فهما مأخوذان منه، وال )٣(فلورودهما في إنجيل متَّى: ِحتّي فيهما.وأما وجهة مطعن د
رأيت في كالمه هل هاتين القصتين من تحريف الرواة والمحدثين واقتباسهما من 

   أخذهما وغيرهما من اإلنجيل؟أو أن النبي اإلنجيل، 

                                         
، )١٩٤٩(الترمذي في الجامع، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في العفو عن الخادم، حديث رقم  أخرجه )١(

 .٤٨٨رقم . ٨٨٠/ ١هذا حديث حسن غريب، والحديث صححه األلباني في السلسلة الصحيحة : وقال

 ).٢٠٣٩(، حديث رقم أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب األشربة) ٢(

 العهد الجديد، والقصة الثانية في إنجيل ٣٣ من الكتاب المقدس ٢٢ ، ٢١ : ١٨: األولى في إنجيل متى القصة )٣(
من بحث =    =د، نقلت هذا العهد الجدي٣٩ – ٢٦ من الكتاب المقدس ٣٨ – ٣٠ : ١٥ ، ٢٨ – ١٥: متى



 

 )٥٣١١(

  :   وكال االحتمالين غير صحيح لما يلي
إن ما ورد في اإلنجيل من أقوال منسوبة لعيسى عليه السالم وتتشابه مع هذين  .١

الحديثين ال يدل بحال على االقتباس المشار إليه في كالمه، لما عِرفَ من 
 .)١(منهالتحريف الهائل لألناجيل وعدم سالمتها 

، ألنه كان أمياً ال يقرأ وال ال يصح كونها مأخوذة من اإلنجيل من قبل النبي  .٢
 .)٢(يكتب

ال يصح كذلك الظن بالمحدثين أنهم اقتبسوها من اإلنجيل لصحة منهج  .٣
 .المحدثين في قبول األحاديث وردها المبني على الشرع والعقل

 النقطة الثالثة: 
ِحتّي لذكرها .ن هذين الحدثين ولو اطلع عليها دبالتتبع هناك أحاديث أخر أصرح م

قال : عن أبي مسعود األنصاري رضي اهللا عنه قال: في كالمه، وعلى سبيل المثال
إذا لم تستح فاصنع ما : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى: ((النبي 
  .)٣())شئت

 كتاب أحاديث :   وهذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح أحدهما
بيان أن مخرج مثل هذه األحاديث واحد، : األنبياء، وكأنه يشير إلى فائدة لطيفة هي

  .كلها تدل على أن األنبياء إخوة، ومصدر تلقيهم من رب العالمين واحد أال وهو الوحي
 النقطة الرابعة:  

 أراد أن ، والسنة النبوية المطهرة،ِحتّي يبحث عن منتقد ينتقد به النبي .لما كان د
يجمع كل مطعن في ظنه، وقد غفل عن أن هذا التشابه في بعض القضايا يدل على أن 

  .المصدر واحد كما ذكرت آنفاً

                                                                                                     
، مطبوع بمجلة البحوث ٢٨٢ساليب المحدثين، ص من افتراءات المستشرقين على أ: عزية طه، بعنوان.د

 .ه١٤١١ ، رجب٣١اإلسالمية الرياض العدد 

 .محمد آل عمر، مرجع سابق. د: كتاب الطائفة الكاثوليكية لمؤلفه: لالستزادة حول هذا األمر) ١(

 .خليل مال خاطر/ د.أ: ، والرد على منكريها، لمؤلفهكتاب أمية النبي : انظر) ٢(

، وكتاب األدب، )٣٤٨٤ - ٣٤٨٣(حديث رقم : لبخاري في الصحيح، كتاب أحاديث األنبياء، باباأخرجه ) ٣(
 ).٦١٢٠ (إذا لم تستح فاصنع ما شئت، حديث رقم: باب



– 

  )٥٣١٢(

: ِحتّي إلى هذا التشابه الموجود بين القرآن واإلنجيل، وذلك في مثل قوله.   وقد أشار د
رب دين إلى وتبدو هذه الحقيقة مذهلة ألن اإلسالم من جميع األديان األخرى أق((

المسيحية، فإن المسيحي ال يالقي في القرآن الكريم ما يخالف عقيدته سوى في أمور 
  .)١())طفيفة قد يبدي اعتراضاً عليها

   ولكن ال يوافق على ما طرحه من فكرة عدم وجود ما يخالف عقيدة المسيح في 
 التحريفات التي القرآن الكريم سوى في أمور طفيفة، ومن يقرأ القرآن يجد الكثير من

 ®     ¬ » ª ©﴿: طالت المسيحية، ولكن لعله يقصد قوله تعالى
¯ ° ± ² ³´ µ ¶   ¸ ¹ º » ¼L.)٢(.  

  .)٣(   وكذا ما عقده من مقارنة بين القرآن والتوراة
أنا أولى الناس : (( بقوله   وهذا التشابه بين األنبياء هو ما ذكره سيدنا رسول اهللا 

الدنيا واآلخرة، واألنبياء إخوة لعالت، أمهاتهم شتى ودينهم بعيسى ابن مريم في 
  .)٤())واحد

ِحتّي، لو كان يريد الحق ويِقر به، قال .   وهذا الحديث فصٌل في محل النزاع مع د
أنا أولى الناس بابن : ((الحافظ ابن حجر رحمه اهللا مبيناً لماذا قال رسول اهللا 

  .)٥())لعهد بهمن جهة قوة قرب ا: ((، قال))مريم
أن أصل دين األنبياء واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع :    ومعنى الحديث

  .)٧(j k l m n L ﴿: ، قال اهللا تبارك وتعالى)٦(الشرائع
ثم إن هذا إخبار عن األمم المختلفة األديان، باعتبار : ((قال الحافظ ابن كثير رحمه اهللا

ئع المختلفة في األحكام المتفقة في التوحيد؛ كما ما بعث اهللا به رسله الكرام من الشرا

                                         
 .سبق معنا ) ١(

 ).٨٢(سورة المائدة، آية ) ٢(

 .سبق معنا ) ٣(

حديث رقم ) اذكر في الكتاب مريمو: (البخاري في الصحيح، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول تعالى أخرجه )٤(
من حديث أبي ) ٢٣٦٥(، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الفضائل، حديث رقم )٣٤٤٣ - ٣٤٤٢(

 . هريرة

 .٦/٥٦٤ فتح الباري )٥(

 .٦/٥٦٤، وفتح الباري ٣/٢٩١النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير : انظر) ٦(

 ).٤٨(سورة المائدة، آية ) ٧(



 

 )٥٣١٣(

نحن معاشر األنبياء : (( قالأن رسول اهللا : ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة
التوحيد الذي بعث اهللا به كل رسول أرسله، : ، يعني بذلك))إخوة لعالت، ديننا واحد

  * (  ) ' & % $ # "!  ﴿: وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى
+  ,       - .  / L)وقال تعالى)١ ، :﴿ D E F G H I K J L  

 MN L )٣(..))، وأما الشرائع فمختلفة في األوامر والنواهي)٢(.  
 النقطة الخامسة:  

 اإلسالم بين التشريعات في كثيرة مشتركة أموراً هناك أن - كما سبق -  ريب ال   
 كلها الديانات مصدر ألن ، سولهر وسنة اهللا كتاب في جاء مما األخرى، والديانات

 الرسل إلى الوحي طريق عن البشر إلى تأتي وكلها األحد، الواحد اهللا عند من
 بقي أنه إال والنقصان والزيادة التحريف أصابها السابقة الديانات أن ورغم واألنبياء،

  .النبوية والسنة الكريم القرآن توافق التي األمور بعض منها
 تعالى اهللا كتاب في جاء لما األديان تلك من مقتبسة اإلسالم رسالة تكان لو إنه م   ث

 به اتصف عما فضال هذا ونصرتهم، مواالتهم وعدم ومحاربتهم، بمخالفتهم األمر
 للقرآن كان فلو الدين، لهذا وإخالص صدق من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صحابة
 الكثير لرأينا االقتباس، حيث من ماويةالس الكتب من وغيرهما واإلنجيل بالتوراة عالقة

 على دليل وهذا هذا، من شيء يحدث لم ولكن ذلك، إلينا ينقلون الصحابة هؤالء من
 .)٤(قولهذا ال بطالن

                                         
 ).٢٥(األنبياء، آية سورة ) ١(

 ).٣٦(سورة النحل، آية ) ٢(

 .٥/٢٤٨تفسير القرآن العظيم ) ٣(

 .فالح الصغير. د: ، لمؤلفه٥١االستشراق وموقفه من السنة النبوية ص : انظر) ٤(



– 

  )٥٣١٤(

  الخاتمة
  أحسن اهللا ختامنا جميعاً

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 
  ..جمعينوعلى آله وصحبه أ

  :انتهت هذه الدراسة إلى النتائج التالية
فيليب ِحتّي في دعوى احتواء السنة النبوية على نصوص من اإلنجيل .لم يرد د .١

هدم اعتماد المسلمين على السنة كمصدر للتشريع، بل أراد هدم اإلسالم كدين 
  .رباني

غم عدم موضوعيته الصادقة في نقده وتحليله لتاريخ العرب واإلسالم، ر .٢
 .محاولته الدفاع عن قضايا معينة كما سبق اإلشارة إلى بعضها

تسبب له هذا في إدخاله ضمن الناقمين على العرب واإلسالم، ولوال انتشار  .٣
جهوده ومؤلفاته، وإعجاب كثير من الباحثين العرب به لكان من ضمن 

 .المهملين
ا سهامهم اعتماده في حقيقة نقده على مجموعة من المستشرقين الذين صوبو .٤

 .للطعن في العرب واإلسالم
في والسنة المطهرة القرآن العظيم من خالل أثر الدعوة المحمدية عن تغافل  .٥

 .يقظة العرب الجديدة
٦. في ما أثراًوالسنة النبوية  القرآنية والمبادئ والمسلمين لإلسالم يجعل أن ضن 

 .عالميةال الحضارة
هر وبخاصة لما تكلم عن الخالفة اعتمد كثيراً في طعنه على النيات، وهذا ظا .٧

 .)١(والفتوحات اإلسالمية، وانتشار الدين اإلسالمي
 وبعثته، وهذا ظاهر في موقفه مرة اضطرب كثيراً في تعامله مع النبي  .٨

 .بالمدح وأخرى بالذم تصريحاً وتلميحاً

                                         
حادثة اإلفك ألن : هو  ادعاؤه أن السبب الذي دفع عائشة رضي اهللا عنها إلى الخروج ضد علي ومن ذلك )١(

 .٢٥٠ ص انظر كالمه في تاريخ العرب مطول. الها باإلفكعلياً ن



 

 )٥٣١٥(

له أقوال خطيرة تمس التاريخ اإلسالمي تناولها بعض الباحثين بالتعقب والرد،  .٩
 .)١ (عبد الكريم باز. شوقي أبو خليل، وأ.  دمثل

يجب تسليط الضوء على مخرجات منحته الدراسة في جامعة برنستون منذ  .١٠
/ ٢٠١٦، وما زالت تستقبل طالباً عرباً إلى هذه السنة )م١٩٤٥(سنة 

 .م٢٠١٧
من كثرة ما كتب عن التاريخ منذ ستة آالف سنة ) أبو التاريخ(أطلق عليه اسم  .١١

 .ة التاريخسابقة في ذم
من أهم أسباب اإلقبال على مؤلفاته عنايته بالناس في حياتهم وأديانهم ولغاتهم  .١٢

 .وثقافتهم واقتصادياتهم ومجتمعاتهم كأساس تنوع وتطور للحضارات
 :له أقوال يشكر عليها سبق بعضها، ومنها .١٣

 أمة، ي سوى محمد، كان صاحب رسالة وبان واحداًلم يسجل التاريخ أن رجالً((
 قام بها محمد، كانت وحدة متالحمة، وكان الدين هو يهذه الثالثة الت.. ؤسس دولةوم

والقرآن أوسع الكتب المدونة انتشاراً، ويقرأ ..  توحدها على مدى التاريخيالقوة الت
 .)٢())أكثر من غيره

   هذا مجمل ما انتهت إليه الدراسة، والباحث يسأل اهللا تعالى بأسمائه العليا وصفاته 
  .حسنى أن يتقبل منه جميع عمله خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع مجيبال

  .   تم والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات
  .   وصلِّ اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                         
 . من هذا البحثصفحة سابقة: انظر) ١(

 .سبق ذكرها ) ٢(



– 

  )٥٣١٦(

  :فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم .١
لوراق للنشر والتوزيع، المكتب مصطفى السباعي، دار ا.د: االستشراق والمستشرقون، إعداد .٢

 .اإلسالمي
مجمع الملك : فالح بن محمد الصغير، الناشر. االستشراق وموقفه من السنة النبوية، إعداد د .٣

 .فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة
مازن صالح مطبقاني، مركز المدينة المنورة لدراسات وبحق .االستشراق، إعداد د .٤

 .االستشراق
 .ه١٤٠٣/ ٣فيليب ِحتّي، دار العلم للماليين، بيروت، .م منهج حياة، داإلسال .٥
 .م١٩٦٢فيليب ِحتّي، طبع نيوجرسي، أمريكا، .اإلسالم والغرب، د .٦
 .بهاء النحال، بدون دار نشر، وال تاريخ طباعة. افتراءات إنجيل متّى، د .٧
لكريم باز، تهامة عبد ا.، أاإلسالمي التاريخ على بروكلمان وكارل حتّى فيليب افتراءات .٨

 .م١٩٨٣للنشر، جدة، 
خليل مال . د.أمية النبي المصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم والرد على منكريها، إعداد أ .٩

 .ه١٤٢٥خاطر، نشر دار القبلة، جدة، 
 .ه١٣٨٧/ ٢تاريخ الطبري ألبي جعفر الطبري، دار التراث، بيروت،  .١٠
 .ه١٤٢٢/ ١كر، بيروت، تاريخ العرب القديم، إعداد توفيق برو، دار الف .١١
دار . جبر ائيل جبور. أدورد جرجي، ود. فيليب حتي، ود. تاريخ العرب مطول، بقلم د .١٢

 .م١٩٤٩الكشاف للنشر والطباعة 
 .١٩٦٨فيليب ِحتّي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة .تاريخ العرب موجز، د .١٣
 .ه١٤١٥/ ٤لفيومي، دار الفكر العربي، محمد إبراهيم ا: تاريخ الفكر الديني الجاهلي، إعداد .١٤
 .م١٩٧٢فيليب ِحتّي، دار الثقافة، بيروت، .تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، د .١٥
تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها، عبد العزيز بن صالح، مكتبة األنجلو المصرية،  .١٦

 .القاهرة، بدون تاريخ
 .ه١٣٨٣لعربية، القاهرة، التفسير الحديث، دروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب ا .١٧
 .ه١٤٢٥تفسير القرآن العظيم البن كثير، تحقيق جماعة، دار عالم الكتب، الرياض،  .١٨
 .ه١٤٢٠جامع الترمذي، نشر دار السالم، بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ،  .١٩
 .الخصائص الكبرى لجالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ .٢٠
محمد بيومي مهران، دار المعرفة الجامعية، : ديم، إعداددراسات في تاريخ العرب الق .٢١

 .اإلسكندرية، الطبعة الثانية



 

 )٥٣١٧(

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ألبي الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية،  .٢٢
 .ه١٤٠٥/ ١بيروت، 

 .م١٩٦٤الديانة اإلسالمية، المستشرق موريس سيل، لندن،  .٢٣
 .يق الشيخ أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروتالرسالة لإلمام الشافعي، تحق .٢٤
 .جورج برنارد شو: الرسول في عيون غربية منصفة للباحث .٢٥
 .ه١٤١٥سلسلة األحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف، الرياض،  .٢٦
وت، أحمد أنور الجندي، المكتبة العصرية، بير: السنة في مواجهة شبهات االستشراق، إعداد .٢٧

 .ه١٤٠١/ ١صيدا، لبنان، 
مصطفى السقا، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، : السيرة النبوية البن هشام المعافري، تحقيق .٢٨

 .ه١٣٧٥/ ٢
/ ١السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي، عبد الشافي محمد عبد اللطيف، دار السالم، القاهرة،  .٢٩

 .ه١٤٢٨
محمود زايد، دار .أنيس فريحة، مراجعة د. فيليب حتي، ترجمة د.صانعو التاريخ العربي، د .٣٠

 .م١٩٨٠الثقافة بيروت 
 .ه١٤٢٠صحيح البخاري، نشر دار السالم، بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ، الرياض،  .٣١
 .ه١٤٢٠صحيح مسلم، نشر دار السالم، بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ، الرياض،  .٣٢
محمد بن علي آل عمر الزيلعي، . د: الطائفة الكاثوليكية وأثرها على العالم اإلسالمي، إعداد .٣٣

 .ه١٤٣٢رسالة دكتوراه، طبع مجلة البيان، 
ساسي سالم الحاج، نشر مركز .الظاهرة االستشراقية وأثرها على الدراسات اإلسالمية، د .٣٤

 .دراسات العالم اإلسالمي، مالطا
 .ه١٤٠٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالني، دار الريان، القاهرة،  .٣٥
 .فكرة القدس في اإلسالم، للباحث عبد العزيز الدوري .٣٦
محمد البهي، مطبعة األزهر، : المبشرون والمستشرقون في موقفهم من اإلسالم، إعداد .٣٧

 .القاهرة
 .مجلة البيان، المنتدى اإلسالمي، لندن، الجزء التاسع .٣٨
نار، اإلسكندرية، إبراهيم خليل أحمد، دار الم: محمد في التوراة واإلنجيل والقرآن، األستاذ .٣٩

 .ه١٤٠٩/ ١
 .ه١٤٢٦د خليل مال خاطر، نشر دار القبلة، جدة، .مختصر السنة النبوية وحي، إعداد أ .٤٠
 .المستشرقون لألستاذ نجيب العقيقي، طبع دار المعارف، القاهرة .٤١



– 

  )٥٣١٨(

اإلسالم : المستشرقون والقرآن الكريم لألستاذ محمد صدر الحسن الندوي، ضمن كتاب .٤٢
 .والمستشرقون

تشرقون والمبشرون في العالم العربي واإلسالمي، الشيخ إبراهيم خليل أحمد، دار الوعي المس .٤٣
 .العربي

المعالم األثيرة في السنة والسيرة، لمحمد بن محمد شُراب، دار القلم، والدار الشامية، دمشق،  .٤٤
 .ه١٤١١/ ١بيروت، 

 .المفصل في تاريخ القدس، للباحث عارف العارف .٤٥
عزية على .قين على أساليب المحدثين في العناية بمتون األحاديث، دمن افتراءات المستشر .٤٦

طه، مجلة البحوث اإلسالمية، تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث، الرياض، العدد 
 .ه١٤١١، رجب ٣١

مناهج : محمد بن عبود، ضمن كتاب.منهجية االستشراق في دراسة التاريخ اإلسالمي، د .٤٧
 .العربية واإلسالميةالمستشرقين في الدراسات 

 ).١١(الموسوعة التاريخية نشر موقف الدرر السنية في الشبكة العنكبوتية، عدد األجزاء  .٤٨
شوقي أبو خليل، عن طريق .موضوعية فيليب ِحتّي في كتابه تاريخ العرب المطول، إعداد د .٤٩

       :صفحة التحميل/ الشبكة العنكبوتية
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot٢/gap.php?file=٠٠٧٩٦٥.pdf 

 .ه١٤١٨النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير، دار الفكر،  .٥٠
سمير .د: محمد ياسين صديقي، ترجمة.د: الهجمات المغرضة على التاريخ اإلسالمي، إعداد .٥١

 .إبراهيم، دار الصحوة للنشر
  :الموسوعات اإللكترونية

  ).٣،٤٨(الشاملة المكية؛ اإلصدار 
  :المواقع االلكترونية

  االستشراق وبحوث لدراسات المنورة المدينة مركز موقع
ttp: // madinacenter.com 



 

 )٥٣١٩(

  
  
  
  

  
  

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسـيئات             
أعمالنا ، من يهده اهللا فهو المهتد ، ومن يضلل فال هادى له ، وأشهد أن ال إللـه إال اهللا              
وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصـحابه                

   بالليل وفرساناً بالنهار وبعد ،،،الذين كانوا رهباناً
فإن من أعظم نعم اهللا تعالى على من اصطفى من عباده في هذه الحياة الـدنيا                
الفقه في الدين ومعرفة الحالل والحرام كي يعبد اإلنسان ربه على بصيرة ، مـن أجـل         

ْؤِمنُون ِلينِفـروا  وما كَان الْم :ذلك تعالى اهللا تعالى عباده للتفقه في الدين فقال جل وعال         
كَافَّةً فَلَوال نَفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنْهم طَاِئفَةٌ ِليتَفَقَّهوا ِفي الديِن وِلينِذروا قَـومهم ِإذَا رجعـوا                 

  ونذَرحي ملَّهلَع ِهم(١)ِإلَي      وأخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن من عالمة مـن أراد اهللا ،
ى به الخير الفقه في الدين فقال صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عـن           تعال

من يرد اهللا به خيرا يفقهـه       : " قالالنبي صلى اهللا عليه وسلم      معاوية رضي اهللا عنه أن      
  .)٢("في الدين 

وإن الناظر فى الشريعة اإلسالمية يجد أنها قد يسرت للناس سبل التعامل بالحالل لكـى               
 أجواء المحبة سائدة بين األفراد ، ولكى تبقى الحياة سعيدة نقية ، ال يعكر صفوها                تكون

  .كدر وال ضغينة 

                                         
  .١٢٢: اآلية: سورة التوبة )١(

 رقـم    حـديث  –ا يفقهه في الدين     من يرد اهللا به خير    : باب   - كتاب العلم  - في صحيحه    البخاري  أخرجه  ) ٢(
  ).  ١٧٨٥( رقم  حديث– باب النهي عن المسألة  - كتاب الزكاة-في صحيحه  مسلم ، وأخرجه) ٧١ (

 
 

 
  



– 

  )٥٣٢٠(

من غشنا  (ومن أجل هذه األهداف السامية حرم اإلسالم الغش بقوله صلى اهللا عليه وسلم            
، وحرم االحتكار لما فيه من تضييق على عباد اهللا بقوله صـلى اهللا عليـه                )١()فليس منا 

مـن احتكـر طعامـاً    ( ، وقوله صلى اهللا عليه وسـلم        )٢()ال يحتكر إال خاطئ     ( وسلم  
  .)٣()أربعين ليلة فقد برئ من اهللا تعالى وبرئ اهللا تعالى منه

ولما كان االحتكار ركيزة من ركائز النظام الرأسمالى الحـديث، وسـمة مـن سـمات             
 أنه يحمل فى طياتـه      التعامل االقتصادي فى معظم الشركات إن لم يكن فى كلها ، رغم           

بذور الهالك والدمار لما يسببه فى ظلم وعنت وغالء وبالء ، ولما فيـه مـن إهـدار                   
لحرية التجارة والصناعة ، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين ، فقد              

أحكام االحتكار في الفقه اإلسـالمي دراسـة فقهيـة           ( رأيت أن يكون موضوع بحثى    
  . ل اهللا تبارك وتعالى السداد واإلخالص والقبول فاسأ) مقارنة

  خُطـــة البحث
  : يحتوى هذا البحث على أربعة مباحث كاآلتى

  : تعريف االحتكار وفيه مطلبان: المبحث األول
  .االحتكار في اللغة : المطلب األول
  .االحتكار في اصطالح الفقهاء: المطلب الثاني
   : مطلبانحكم االحتكار، وفيه : المبحث الثاني
  . حكم االحتكار: المطلب األول
  .الحكمة من تحريم االحتكار: المطلب الثاني

                                         
 -مـن غـشنا     : "  باب قول النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم             - كتاب اإليمان  - أخرجه مسلم في صحيحه   ) ١(

   . ١٧١ :حديث
، ) ٣٠٩٨(  باب تحريم االحتكار في األقوات حـديث رقـم           –  كتاب المساقاة     -أخرجه مسلم في صحيحه    ٢)(

 ذكر الزجر عن احتكـار المـرء        – باب التسعير واالحتكار     –وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع         
 باب – أبواب اإلجارة  –، وأخرجه أبوداود في كتاب البيوع       ) ٥٠١٣( أقوات المسلمين التي البد لهم حديث رقم        

 باب ما جاء في االحتكار حديث       – أبواب البيوع    –، وأخرجه الترمذي    ) ٣٠٠٧( رة حديث رقم    النهى عن الحك  
  ٠) ٢١٥١(  باب الحكرة والجلب حديث رقم –، وأخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات ) ١٢٢٥(رقم 

أخرجه ، و ) ٤٧٤١(  مسند عبد اهللا بن عمر حديث رقم         – ومن مسند بنى هاشم      – أخرجه أحمد فى المسند      ) ٣(
وقال الشيخ األلبانى ) ١٩٩٦٨(  فى احتكار الطعام حديث – كتاب البيوع واألقضية –ابن أبى شيبة فى المصنف    

  ٠) ١١٠٠( ضعيف الترغيب والترهيب حديث رقم : حديث منكر انظر : 



 

 )٥٣٢١(

  .ما يجرى فيه االحتكار : المبحث الثالث
  .شروط االحتكار المحرم: المبحث الرابع

ثم بعد ذلك أختم البحث بخاتمة أذكر فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خالل هـذا                 
  .المبحث



– 

  )٥٣٢٢(

  المبحث األول
  تعريف االحتكار 

  : وفيه مطلبان
  تعريف االحتكار في اللغة: المطلب األول

ما جاء في لسان العرب البن : عرف علماء اللغة االحتكار بتعريفات متقاربة منها
االحتكار جمع : ابن سيدهقال . ر الطعام للتربص، وصاحبه محتكادخار: الحكر: منظور

نعمتها أم صدق برة :  وقت الغالء به، وأنشدالطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار
  .ما احتكر : والحكر والحكر جميعاً ، وأب يكرمها غير حكر

 إذا أدخل عليـه مـشقة   فالن يحكر فالناً: الحكر الظلم والتنقص وسوء العشرة ويقال      و 
  .)١(بورجل حكر على النس ومضرة في معاشرته ومعايشته، والنعت حكر،

الظلم وإساءة المعاشرة والفعل كـضرب والـسمن        : الحكر: طوجاء في القاموس المحي   
ما احتكـر  : بالعسل يلعقهما الصبي والقعب الصغير والشيء القليل ويضمان وبالتحريك   

حكر واللجاجة واالسـتبداد بالـشيء   : أي احتبس انتظارا لغالئه كالحكر كصرد وفاعله    
: والمحـاكرة   ،   والتحـسر  االحتكار: والتحكر   ،   حكر كفرح فهو حكر والماء المجتمع     

  . )٢( بالطائفومخالفاسم من االحتكار : والحكرة بالضم . المالحة 
  االحتكار في االصطالح: المطلب الثاني

ال يختلف معنى االحتكار الشرعي االصطالحي عن معناه اللغوي، وقـد عـرف عنـد              
  . الفقهاء بتعريفات متقاربة فى المعانى واأللفاظ 

ما عرفـه بـه   : عرف فقهاء الحنفية االحتكار بتعريفات كثيرة منها      : عند الحنفية : أوالً  
االحتكار شرعاً اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلـى الغـالء        : اإلمام الحصفكى حيث قال   

من احتكر على المـسلمين أربعـين يومـاً         :(  لقوله صلى اهللا عليه وسلم     )٣(أربعين يوماً 
   .)٤()ضربه اهللا بالجذام واإلفالس 

                                         
ـ  محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري       :لسان العرب   ) ١( الطبعـة   بيروت ، -دار صادر :  طبعة ٢٠٨ صـ   ٤ ج

مجموعـة  :  تحقيق –دارالهداية :  طبعة ٧٢صـ ١١لمحمد مرتضى الحسينى الزبيدى جـ  :  ، وانظر تاج العروس      ىاألول
  ٠من المحققين

 ٠  بيروت–مؤسسة الرسالة  : طبعة ٤٨٤صـ ١جـ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ل :القاموس المحيط ) ٢(
 ١٣٢٧ طبعة األستانة لسنة ٥٤٧ صـ ٢ األنهر جـالدر المنتقى على متن الملتقى بهامش مجمع) ٣(
 .وسنده صحيح ) ٢١٥٥( أخرجه ابن ماجه فى سنته من حديث ابن عمر  )٤(



 

 )٥٣٢٣(

إن االحتكار أن يشترى طعاماً فى مصر ويمتنـع عـن           : اإلمام الكاساني بقوله    وعرفه  
بيعه ، وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المـصر                

 .)١(وذلك المصر صغير وهذا يضر به
ما عرفـه   : عرف فقهاء المالكية االحتكار بتعريفات كثيرة منها      : مذهب المالكية   : ثانياً  
هو االدخار للمبيع وطلب الـربح بتقلـب األسـواق أمـام     : ي حيث قال    اإلمام الباج به  

  . )٢(االدخار للقوت فليس من باب االحتكار
ما عرفـه   : عرف فقهاء الشافعية االحتكار بتعريفات كثيرة منها      : مذهب الشافعية   : ثالثاً  

غالء ليمسكه ويبيعـه    أنه اشتراء القوت وقت ال    : به اإلمام شمس الدين الرملى حيث قال      
  . )٣(بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق
هو إمساك ما اشتراه وقت الغالء ليبيعه بـأكثر ممـا           : وعرفه الخطيب الشربينى بقوله   

اشتراه عند اشتداد الحاجة بخالف إمساك ما شاتراه وقت الرخص ال يحرم مطلقـاً وال               
وعيالـه أو ليبيعـه يمثـل مـا     إمساك علة ضيعته وال ما اشتراه فى وقت الغالء لنفسه    

  .)٤(اشتراه
ما عرفـه   : عرف فقهاء الحنابلة االحتكار بتعريفات كثيرة منها      : مذهب الحنابلة   : رابعاً  

  : واالحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثالثة شروط: به اإلمام ابن قدامة حيث قال
  .محتكراً أن يشترى فلو جلب شيئاً أو أدخل من غلته شيئاً فأدخره لم يكن : أحدها
أن يكون المشترى قوتاً ، فأما اإلدام والحلواء والعسل والزيت وأعالف البهـائم             : الثاني

  .فليس فيها احتكار محرم 
  .أن يضيق على الناس بشرائه: الثالث 

  : وال يحصل ذلك إال بأمرين
  .أن يكون فى بلد يضيق بأهله االحتكار كالحرمين وبالثغور : أحدهما

                                         
  .١٢٩ صـ ٣جـ: بدائع الصنائع) ١(

 ٠هـ ١٣٢ طبع بمصر سنة ١٥ ، صـ٥ألبى الوليد سليمان بن خلف الباجى جـ: المنتقى شرح الموطأ) ٢(

 .هـ بالقاهرة ١٣٥٧ طبعة مصطفى الحلبى سنة ٤٥٦ ، صـ٣جـ: جنهاية المحتاج شرح المنها) ٣(

 . طبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة ٣٨ صـ٢مغنى المحتاج شرح المنهاج جـ) ٤(



– 

  )٥٣٢٤(

فى حال الضيق بأن البلد قافلة فيتبادر ذو األموال فيشتريها ويـضيقون            أن يكون   : الثانى
  . )١(على الناس

االحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، واالمتناع عن بيعه وبذله            : التعريف المختار   
حتى يغلو سعره غالء فاحشاً غير معتاد، بسبب قلته، أو انعدام وجوده فى مظانه ، مـع              

  . )٢(الدولة أو الحيوان إليهشدة حاجة الناس أو 
  المبحث الثاني
  حكم االحتكار 

  : وفيه مطلبان
  حكم االحتكار: المطلب األول

  : اختلف الفقهاء فى حكم االحتكار على مذهبين 
، )٣(وهذا مذهب جمهور الفقهـاء مـنهم المالكيـة        أن االحتكار محرم،    : المذهب األول   

  . ، وغيرهم )٦(، والظاهرية)٥(، والحنابلة)٤(والشافعية على الصحيح عندهم
، وبعض الـشافعية    )٧(وهذا مذهب جمهور الحنفية   أن االحتكار مكروه،    : المذهب الثاني   

  . حيث عبروا عنه بالكراهة إذا كان يضر بالناس
  : استدل الجمهور على حرمة االحتكار بالكتاب والسنة والمعقول: أدلة المذهب األول 

                                         
 ٠ وما بعدها دار الحديث بالقاهرة ٦٠ ، صـ٥المغنى البن قدامة جـ) ١(

ـ  بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله لألستاذ الدكتور فتحى الدرينى         ) ٢( طبعة مؤسـسة   ٤١١ صـ   ١  ج
 ٠م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ الطبعة الثانية -الرسالة بيروت

   ٠ ١٧صـ٥المنتقى شرح موطأ مالك جـ) ٣(
وِحكْمةُ مشْروِعيِتِه الرفْقُ ِبالِْعباِد : ما نصه ) ط دار الفكر ٢٢٧ / ٤ مواهب الجليل شرح مختصر خليل (جاء فى 

 ٠سمعاِش وِلهذَا يمنَع ِمن احِتكَاِر ما يضر ِبالنَّاوالتَّعاون علَى حصوِل الْ

  .٤٣صـ١١ ، شرح النووى على صحيح مسلم جـ٣٨صـ٢مغنى المحتاج جـ) ٤(

  .٣٣٨ صـ٤ ، اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف جـ١٧٦ صـ٣كشاف القناع جـ) ٥(

  . ٦٤ صـ٩المحلى جـ) ٦(

ـ ٤ـاالختيار لتعليل المختار ج   ) ٧( ـ      ١٦٠ ص ـ ٨ ، الهداية شرح بداية المبتدى ج  طبعـة دار إحيـاء      ٤٩١ ص
 .التراث العربى ببيروت 



 

 )٥٣٢٥(

  :من القرآن الكريم :أوالً
ِإن الَِّذين كَفَروا ويصدون عن سِبيِل اللَِّه والْمسِجِد الْحراِم الَّـِذي جعلْنَـاه              : ل تعالى قا

  .)١(ِللنَّاِس سواء الْعاِكفُ ِفيِه والْباِدي ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نُِذقْه ِمن عذَاٍب َأِليٍم
روي عن يعلى بـن أميـة أن        : إلمام القرطبي عند تفسيره لهذه اآلية     قال ا : وجه الداللة 

، وقـد فهـم   )٢()احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه     :(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      
  .)٣(من هذا صاحب االختيار الحنفى أن اآلية أصل فى إفادة تحريم االحتكار

  .)٤(ى الوعيدإن االحتكار من الظلم وداخل تحته ف: وقال الغزالي
إذ أن : وما ذهب إليه اإلمام الغزالي رحمه اهللا فى بيان وجه الداللة هو القـول الـراجح    

مدلول اآلية عام ويدخل تحت النهى كل من أراد محرماً وال شك أم االحتكـار داخـل                 
تحت نطاق هذا العموم الشامل لالحتكار وغيره ، فإن قيل إن اآلية نزلت بـسبب غيـر             

  .)٥(تكار قلنا إن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السببالنهى عن االح
جاءت أحاديث كثيرة فى السنة النبوية تدل على تحريم االحتكار          : من السنة النبوية  : ثانياً
  : منها

ما روى عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اهللا العـدوى أن النبـى                : الدليل األول 
  .)٦()اطئال يحتكر إال خ:( صلى اهللا عليه وسلم قال

                                         
   .٢٥: اآلية: سورة الحج ) ١(
وضعفه األلبـانى  ) ١٧٤٠( باب  تحريم حرم مكة حديث رقم         – كتاب المناسك    –أخرجه أبو داود في سننه      ) ٢(

 ٠)١٨٤(جامع حديث رقم ، وفى ضعيف ال) ٢٠٢٠(فى ضعيف سنن أبى داود حديث رقم

 . طبعة دار الكتب المصرية ٣٤ ، صـ١٢جـ: الجامع ألحكام القرآن ) ٣(

 . طبعة دار الشعب ٧٧٥ صـ٤جـ: إحياء علوم الدين ) ٤(

رسالة دكتوراه للباحث محمد متولى محمد عبد الجواد بمكتبة كلية الشريعة بالقاهرة برقم : المنافسة واالحتكار) ٥(
 )١٢٩٤. ( 

، وأخرجه ابـن    ) ٣٠٩٨(  باب تحريم االحتكار فى األقوات حديث رقم         –أخرجه مسلم فى كتاب المساقاة        )٦(
 ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المـسلمين  – باب التسعير واالحتكار –حبان فى صحيحه فى كتاب البيوع  

 بـاب النهـى عـن    – اإلجارة  أبواب–، وأخرجه أبوداود فى كتاب البيوع       ) ٥٠١٣( التى البد لهم حديث رقم      
 باب ما جاء فى االحتكـار حـديث رقـم           – أبواب البيوع    –، وأخرجه الترمذى    ) ٣٠٠٧( الحكرة حديث رقم    

 ٠) ٢١٥١(  باب الحكرة والجلب حديث رقم –، وأخرجه ابن ماجة فى كتاب التجارات ) ١٢٢٥(



– 

  )٥٣٢٦(

ن الخـاطئ   ألوالتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز،          : وجه الداللة 
  .)١(هو المذنب العاصى وهو فاعل من خطئ من باب علم إذا أثم في فعله

والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف فى إفادة عـدم الجـواز ألن            : قال اإلمام الشوكاني  
  .)٢(الخاطئ المذنب العاصي

:( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : ما روى عن معقل بن يسار قال      : لثانيالدليل ا 
من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على اهللا أن يقعده بعظم من                 

  .)٣()النار يوم القيامة
دل هذا الحديث على معاقبة من يقدم على ذلك بمكـان فـى النـار ، وال    :  وجه الداللة 
  .)٤( إال الرتكابه المحرميكون ذلك

إن هذا الحديث ضعيف ألن فى إسناده زيد بـن          : اعترض على االستدالل بهذا الحديث    
ولم أجد من ترجمـه وبقيـة رجالـه رجـال       : قال في مجمع الزوائد     . مرة أبا المعلى    

  .)٥(الصحيح 
أنه لو فرض أن الحديث ضعيف فإنه يتقوى بحديث معمـر           : أجيب عن هذا االعتراض   

  .)٦(ابق المذكور فى صحيح مسلم والذى يفيد حرمة االحتكار وعدم جوازه الس
قال رسول اهللا صـلى اهللا      : ما روى عن أبى هريرة رضي اهللا عنه قال          : الدليل الثالث 

  .)٧()من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ : (عليه وسلم
  .ى تحريم االحتكار وعدم جوازهالحديث واضح الداللة كسابقه عل: وجه الداللة

                                         
 ٠ طبعة دار الفكر ٤٤صـ١٣جـ: المجموع شرح  المهذب ) ١(

 . طبعة مكتبة اإليمان بالمنصورة ٢٦٧ ، صـ ٥جـ : األوطار  نيل ٢)( 

، ) ١٠٤٣٣(  باب ماجاء فى االحتكـار حـديث رقـم       – كتاب البيوع    –أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ٣(
 وضعفه ٠)١٩٨٤٤(  حديث معقل بن يسار حديث رقم – أول مسند البصريين –وأخرجه اإلمام أحمد فى المسند 

  ٠) ٣٢٨( وغاية المرام حديث رقم ) ١١٠٦( فى ضعيف النرغيب والترهيب حديث رقم الشيخ األلبانى 
  .١٢للدكتور محمد عبد الستار الجبالى صـ: االحتكار والتسعير الجبري ) ٤(

 .  طبعة مكتبة اإليمان بالمنصورة ٢٦٦ صـ ٥جـ : نيل األوطار) ٥(

 . ٢٦٧ صـ ٥جـ : المصدر السابق ) ٦(

، ) ١٠٤٣٢(  باب ما جاء فـى االحتكـار حـديث رقـم     –فى السنن الكبرى كتاب البيوع    أخرجه البيهقى   ) ٧(
 ). ٨٤٣٣(  مسند أبى هريرة حديث رقم – ومن مسند بنى هاشم –وأخرجه أحمد فى المسند 



 

 )٥٣٢٧(

إن هذا الحديث فى إسـناده أبـو معـشر وهـو       : اعترض على االستدالل بهذا الحديث    
  .)١(ضعيف

أنه لو فرض أن الحديث ضعيف فإنه يتقوى بحديث معمـر           : أجيب عن هذا االعتراض   
  .)٢(السابق المذكور فى صحيح مسلم والذى يفيد حرمة االحتكار وعدم جوازه

  : المعقولمن: ثالثاً
 أن المشترى إذا امتنع عن بيع ما اشتراه للتجارة عند حاجة الناس إليه فقـد مـنعهم           -١

  .حقهم ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام
وألن االحتكار من باب الظلم ألن ما بيع فى المصر فقد تعلق بـه              : قال اإلمام الكاساني  

هم إليه فقد منعهم حقهم، ومنـع       حق العامة، فإذا امتنع المشترى عن بيعه عند شدة حاجت         
  .)٣(الحق عن المستحق ظلم وحرام، يستوي في ذلك قليل المدة وكثيرها، لتحقق الظلم

 دفع الضرر عن عامة الناس قياساً على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس                -٢
  .)٤(إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس

  : استدل أصحاب المذهب الثانى القائلون بكراهة االحتكار باآلتي: نى أدلة المذهب الثا
 قصور الروايات الواردة فى تعداد ما يجرى فى االحتكار من ناحية السند والداللـة               -١

  .ال تقوى بالتحريم، كما ال تنتهض ألن تكون دليالً عليه
ترتبه علـى اللعـن   بأن الروايات غير قاصرة فى داللتها على التحريم ل       : أجيب عن هذا  

  .والوعيد الوارد فيها كما أن االختالف فى التعداد ال يعنى الكراهة دون تحريم
فتصريح الحنفية بالكراهة على سبيل اإلطالق ينصرف إلى الكراهـة          : فضالً عن ذلك    

  .التحريمية وفاعل المكروه تحريماً عندهم يستحق العقاب ، كفاعل الحرام 
  .موالهم وتحريم التصرف حجر عليهم  أن الناس مسلطون على أ-٢

بأن حرية المالك فى ملكه مطلقة ما لم يترتـب علـى ذلـك إضـراراً             : أجيب عن هذا  
باآلخرين إذ ال ضرر وال ضرار، والضرر يزال، ودر المفاسـد مقـدم علـى جلـب                 

  .)٥(المصالح
                                         

  . ٢٦٦ صـ ٥جـ : نيل األوطار) ١(

 . ٢٦٧ صـ ٥جـ : المصدر السابق ) ٢(
 .  ١٢٩ ، صـ٣جـ: بدائع الصنائع ) ٣(
 .  طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت٤٣ صـ ١١جـ : شرح النووي على صحيح مسلم ) ٤(
  .١٤محمد عبد الستار الجبالى صـ/ االحتكار والتسعير الجبري للدكتور ) ٥(



– 

  )٥٣٢٨(

 وبعد عرض مذاهب الفقهاء فى حكم االحتكار وأدلة كل مذهب فـإن           : المذهب المختار   
مجموع األدلة ترجح رأى جمهور الفقهاء القائل بتحريم االحتكار فى كل شـئ يـضر               

  .بالناس حبسه وهم فى حاجة إليه
  الحكمة من تحريم االحتكار: المطلب الثاني

 رفع الضرر عن عامة الناس، ولـذا        )١(يتفق الفقهاء على أن الحكمة فى تحريم االحتكار       
إنسان شيئاً، واضطر الناس إليـه ، ولـم يجـدوا           فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر          

  .)٢(غيره، أجبر على بيعه، دفعاً لضرر الناس، وتعاوناً حصول العيش
الحكرة في كل شئ فى السوق من الطعام والزيـت  : " وفى هذا المعنى يقول اإلمام مالك 

فإن كان ال يضر بالـسوق    ... والكتان وجميع األشياء والصوف، وكل ما أضر بالسوق         
  .)٣("فال بأس بذلك 
 النـاس  عامة عن الضرر دفع االحتكار تحريم في والحكمة : قال العلماء  :وقال النووي 

 غيره يجدوا ولم إليه الناس واضطر طعام إنسان عند كان لو أنه على العلماء أجمع كما
  .)٤(الناس عن للضرر دفعاً بيعه على برأج
ره المحتكرين على بيع مـا عنـدهم بقيمـة    ولهذا كان لولي األمر أن يك   : قال ابن القيم  و

المثل عند الضرورة إليه، مثل من عنده طعام ال يحتاج إليه، والناس في مخمـصة، أو                
وإذا اتفق أهل   : وقال الشيخ . سالح ال يحتاج إليه، والناس محتاجون إليه للجهاد أو غيره         

صـاحبها بـدون   السوق على أن ال يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليهـا ليبيعهـا       
: قيمتها؛ فإن ذلك فيه من غش الناس ما ال يخفى، وإن كان ثم من يزيد فال بأس، وقـال                 

وإذا كان ال يبيع إال هو بما يختار، صار كأنه يكره الناس على الشراء منه، فيأخذ منهم                 
  .)٥(أكثر مما يجب عليهم

                                         
باِد وِحكْمةُ مشْروِعيِتِه الرفْقُ ِبالِْع: مانصه  ط دار الفكر ٢٢٨/ ٤مواهب الجليل شرح مختصر خليل جاء في ) ١(

قَاَل ِفي ِكتَاِب التِّجارِة إلَى َأرِض الْحرِب ، والتَّعاون علَى حصوِل الْمعاِش وِلهذَا يمنَع ِمن احِتكَاِر ما يضر ِبالنَّاِس     
 كَتَّاٍن َأو صوٍف َأو عصفٍُر َأو غَيِرِه فَما كَـان  قَاَل ماِلك والْحكْرةُ ِفي كُلِّ شَيٍء ِمن طَعاٍم َأو إداٍم َأو       ، ِمن الْمدونَِة   

 .فَال بْأس ِبِه ، وِإن لَم يضر ذَِلك ِبالنَّاِس وال ِباَألسواِق ، احِتكَاره يضر ِبالنَّاِس مِنع محتَِكره ِمن الْحكْرِة 

 .بعدها  وما ٩١ صـ ٢جـ : الموسوعة الفقهية الكويتية) ٢(

  .١٢٣ صـ ١٠جـ : المدونة ٣ )(

  .٤٣صـ١١شرح النووي على مسلم، جـ) ٤(
 .محمد جميل غازي/د: ، مطبعة المدني، القاهرة، تحقيق٣٥٤الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، البن القيم، صـ) ٥(



 

 )٥٣٢٩(

  المبحث الثالث
  ما يجري فيه االحتكار

  : فيه االحتكار على ثالثة مذاهب كالتالياختلف الفقهاء فيما يجرى 
، )١( أن المحرم إنما هو احتكار األقوات خاصة وممن قال بهذا الـشافعية            :المذهب األول 

  ).٢(وجمهور الحنابلة
 يجرى االحتكار فى كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه حيث قرر            :المذهب الثاني 

يحصل بحبسه األذى فإن احتكـاره إثـم   من قال بهذا الرأى أن كل ما ينفع المسلمين ، و     
  غير مشروع 

وبهذا قال المالكية، والظاهرية، وبه قـال أبـو يوسـف مـن الحنفيـة، والـشوكاني،                 
  .)٣(والصنعاني

فـي    يجرى االحتكار فى قوت اآلدمى فقط ، وبهذا الرأى ذهب الحنابلة:المذهب الثالث  
  ).٤(الصحيح من المذهب

اب المذهب األول على أن االحتكار ال يكـون إال فـى         استدل أصح : أدلة المذهب األول  
  : أقوات الناس خاصة بالسنة واألثر والمعقول

  :استدلوا بأحاديث منها: من السنة النبوية: أوالً
سـمعت  :  ما رواه ابن ماجة فى سنته عن عمر بن الخطاب رضى اهللا عنـه قـال                -١

 طعامهم ضربة اهللا بالجـذام      من احتكر على المسلمين   :" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  .)٥("واإلفالس

                                         
  .٢/١٠٥إحياء علوم الدين  ، و٢/١٠٤ ، البيان للعمرانى ١١/٣٦ ، وشرح النووى على صحيح مسلم ١/٣٨٧المهذب ١) (
  .٢٥٤ ، الروض المربع صـ ٢/١٥٩ ، شرح منتهى اإلرادات ٥/٢٧٥المغنى ٢) (

 ،  ٢٦٧  صـ ٥ ، نيل األوطار  للشوكانى جـ ٦٥-١٩/٦٤ ، المحلى جـ ١٠/١٢٣ ، المدونة جـ ٥/١٦المنتقى جـ ٣) (
   . ٤٤ ، صـ ٣سبل السالم للصنعانى جـ 

  . ٣/١٧٦ القناع جـ كشاف٤/٣٣٨ اإلنصاف جـ ٤) (
 .سبق تخريجه ٥) (



– 

  )٥٣٣٠(

  : اعترض على االستدالل بهذا الحديث 
حديث عمر فى إسناده الهيثم بن رافع ، قال أبـو           : حيث قال اإلمام الشوكانى رحمه اهللا     

هو الذي خرجه ابن ماجه يعنـى هـذا، وفـى           : روى حديثاً منكراً، قال الذهبي    : داوود
  . )١(جهولإسناده أبو يحيى المكى وهو م

مـن احتكـر    : "  حديث بن عمر عند الحاكم وابن أبى شيبة والبراز وأبو يعلى بلفظ            -٢
وأيما أهل عرصـة    " زاد الحاكم   " الطعام أربعين ليلة فقد برئ من اهللا ، وبرئ اهللا منه            

  ".أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اهللا 
: ختلف عنه، والثاني قال ابن حـزم        وفى إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة واألول م         

معروف ووثقه ابن سعد وروى عنـه جماعـة ، واحـتج بـه              : إنه مجهول وقال غيره   
  .النسائي

ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث فى الموضوعات، وحكي         : قال الحافظ ابن حجر   
  .) ٢(ابن أبى حاتم عن أبيه أنه منكر

معت أبا عبد اهللا يسأل عن أى شئ االحتكار ؟          س: ما رواه األثرم قال   : من األثر   : ثانياً  
  .إذا كان من قوت الناس فهو الذى يكره ، وهذا قول ابن عمر: فقال

هذا األثر واضح الداللة على جواز احتكار غير الطعام، ألنـه لـو كـان               : وجه الداللة 
  .احتكار غير الطعام محرماً لما فعله هؤالء، ولما أفتوا بجوازه 

  : ول من المعق: ثالثاً
، )٣("أن الضرر األعم إنما يلحق العامة بحبس القـوت والعلـف         " :قال اإلمام الكاساني    

اعتبار الضرر المعهود والمتعارف عليه الالحـق للعامـة بحـبس            " :وقال المرغينانى 
  .)٤("القوت والعلف

استدلوا بظاهر األحاديث التى حرمت االحتكار بصفة عامـة مـن           : أدلة المذهب الثاني  
  .)٥(فرق بين قوت اآلدمى والدواب وبين غيرهغير 

                                         
  .٢٦٦ صـ ٥جـ : نيل األوطار١) (

 . وما بعدها ٢٦٦  صـ ٥جـ : نيل األوطار٢) (

 ٠ ١٦٠صـ٤جـ :  بدائع الصنائع ٣) (

  .٨/٤٩٢جـ : الهداية هامش فتح القدير٤) (

  .٢٦٧ صـ ٥جـ :  نيل األوطار ٥) (



 

 )٥٣٣١(

  : ومنها
 ما رواه مسلم وغيره عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اهللا عـن رسـول اهللا        -١
 ال يحتكر إال الخاطئ : "  أنه قال. "  
من دخل فى شئ من أسـعار  : "  قال   ما رواه أحمد عن معقل بن يسار أن النبى           -٢

  " إن حقاً على اهللا أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة المسلمين ليغليه عليهم ف
هذه األحاديث وغيرها مما فى معناها صريحة فى تحريم االحتكار مطلقـاً          : وجه الداللة 

  .)١(فى كل ما يضر بالناس قوتاً كان أو غيره
  .إن في بعضها ضعفاً : فإن قيل: اعتراض على هذا الدليل

لو فرض عدم ثبوت شـئ منهـا فـى          : " انى رحمه اهللا  كما قال اإلمام الشوك   : فالجواب
الصحيح فكيف وحديث معمر المذكور فى صحيح مسلم، والتـصريح بـأن المحتكـر              

  .)٢("خاطئ كاف فى إفادة عدم الجواز، ألن الخاطئ المذنب العاصى 
استدل أصحاب المذهب على أن االحتكار ال يكون إال فى أقـوات          : أدلة المذهب الثالث    

إن الضرر فى األعـم     : " ما قاله الكاساني  : علف الحيوان فقط بالمعقول، ومنه    اآلدمى و 
  . )٣("األغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف ، فال يتحقق االحتكار إال به

بأن الضرر قد يلحق باحتكار غير األقوات ، كاحتكـار الـسالح فـى     : ويعترض عليه   
  . )٤(اجة المرضىوقت الجهاد واحتكار الدواء استغالالً لح

بعد ذكر أدلة المذاهب ومناقشتها فيما يجرى فيه االحتكار يتـضح أن           : المذهب المختار   
المذهب الراجح هو المذهب التالى والذى يرى أصحابه أن االحتكار يكون فى كـل مـا         
يضر بالناس حبسه، قوتاً كان أو غيره وذلك لقوة أدلته، فمعظم األحاديث الـواردة فـى            

  .كار جاءت مطلقة عن القيد، فيجب العمل بمطلقها من غير تقييدمنع االحت

                                         
محمد حلمى عيسى رحمه اهللا  ، بحث منشور بحولية كلية           / الدكتور  االحتكار دراسة فقهية مقارنة ألستاذنا      ) ١(

  .٤٣٧الشريعة والقانون بالقاهرة العدد الثامن عشر صـ

  .٢٦٧ صـ ٥جـ : نيل األوطار ) ٢(

   .٣/١٢٩جـ : بدائع الصنائع ) ٣(
  . ٤٣٦محمد حلمى عيسى صـ / ألستاذنا الدكتور: االحتكار دراسة فقهية مقارنة) ٤(



– 

  )٥٣٣٢(

  المبحث الرابع
  شروط االحتكار المحرم

أن االحتكار ليس هو مطلب الحبس، قد يحبس اإلنـسان          : )١(من المتفق عليه بين الفقهاء    
قوته وقوت عياله لسنة أو ألكثر دون أن يعد هذا الفعل من قبيـل االحتكـار لمـا روى      

عن ابن شهاب الزهري، عـن      : فى باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله        البخارى  
كان يبيع نخيـل  ( مالك بن أنس عن عمر رضى اهللا عنه أن النبى صلى اهللا عليه وسلم              

   . )٢()بنى النضير ويحبس ألهله قوت سنتهم
 الحديث واضح الداللة على أن هذا النوع من اإلمساك حالل مباح ، وأنـه           : وجه الداللة 

ليس من باب االحتكار المنهى عنه، ومن ناحية أخرى فإن الحديث ال داللة فيـه علـى                 
  . )٣(عدم جواز حبس القوت أكثر من سنة

وبناء عليه فإن االحتكار المحرم هو ما توافرت فيه شروط معينة ذكرها الفقهاء فـى               
  : كتبهم وأقوالهم، منها ما يلي

وقد بينت سـابقاً أراء الفقهـاء فـى هـذه     : اتأن يكون الشئ المحتكر من األقو  : أوالً  
المسألة ، وأن القول الراجح هو أن االحتكار يجرى فى حبس كل ما يحتاج إليه النـاس                 
من قوت وغيره فى األولى باالعتبار ، ألن األحاديث المطلقة تفيد ذلك ، وحملها علـى                

 فـى العـصر     إطالقها هو الذى يناسب ما طرأ على االحتكار من مستجدات ومتغيرات          
  .الحديث 

فـإن كـان مجلوبـاً مـن     : أن يكون الشئ المحتكر قد اشترى من سوق البلدة  : ثانياً  
  : الخارج أو منتجاً من ضيعة المحتكر فإن حبسه ال يعد من قبيل االحتكار ألمرين

  ".الجالب مرزوق والمحتكر ملعون: "  قوله صلى اهللا عليه وسلم:األول
علق بالشئ المشترى من الداخل، فشراؤه وحبسه إلحاق ضـر   إن حق العامة قد ت  :الثاني

بهم فى حين أنه ال يوجد هذا الحق فيما اشترى من الخارج ثـم جلبـه، ألنـه بإمكـان             
المشترى الذى اشترى واحتكر أن ال يشترى وال يجلب أصالً ، وبإمكانـه أيـضاً أن ال             

                                         
  .٤٣٨ألستاذنا الدكتور محمد حلمى عيسى صـ : حتكار دراسة فقهية مقارنة اال) ١(

 ).٥٠٤٨(  باب حبس نفقة الرجل سنة على أهله حديث رقم – كتاب النفقات –أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(

  ٠ ٣٨صـ٢جـ: مغنى المحتاج ) ٣(



 

 )٥٣٣٣(

و أنتجه حتـى ال يلحـق   يزرع ، وإن كان األولى واألفضل أن ال يقوم بحبس ما جلبه أ           
  .ضرراً بالناس

 المحتكر قد اشترى فى وقت الضيق والشدة وغـالء األسـعار            ءأن يكون الشي  : ثالثاً
  .وأن شراءه واحتكاره قد ألحق ضرراً بالناس

 قيدت بعض األحاديث الواردة فى النهى عن االحتكـار مـدة االحتكـار              :الوقت: رابعاً
من احتكر طعاماً أربعـين     ( عمر رضى اهللا عنهما      بأربعين يوماً فقد ورد فى حديث ابن      

  ...) .يوماً فقد برئ من اهللا تعالى وبرئ اهللا تعالى منه 
  فهل يعد هذا القيد الوارد فى الحديث شرطاً من شروط االحتكار أم ال ؟ 

أن أقل مدة االحتكار أربعون يوماً اعتماداً على        : األول: اختلف الفقهاء على أربعة أقوال    
  .أن أقل مدة االحتكار شهر ألن ما دونه عاجل: الثاني. ديث ابن عمرظاهر ح

أن االحتكار احتكار طالت المدة أم قصرت، ذلك أن التقييد الوارد فى الحـديث              : الثالث
ال يراد بها لتحديد، وإنما المراد جعل المحتكر االحتكار حرفة يقصد بها نفـع نفـسه ،                 

  .وإلحاق الضرر بغيره 
  . ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد:شوكانى رحمه اهللايقول اإلمام ال

أن المحتكر إنما يكون آثماً ديانة بنفس االحتكار، طالت المدة أم قـصرت، وأن              : الرابع
بيان المدة إنما يكون لبيان ما يتعلق بها من أحكام الدنيا، كإجبار المحتكر على بيـع مـا      

  .)١(عنده، دفعاً للضرر، ونحو ذلك

                                         
 ، االحتكار في ميزان الشريعة      ٤٧٠ـ   ، ص  ٢ماجد ابورخية جـ    / االحتكار دراسة فقهية مقارنة للدكتور      ) ١(

 . ، طبعة دار الجامعة الجديدة ٧٥ صـ – ٥٣أسامة عبد السميع صـ / وأثره على االقتصاد والمجتمع للدكتور 



– 

  )٥٣٣٤(

  مـــةالخات
وقد توصلت من خالله إلـى مـا        ) االحتكار دراسة فقهية مقارنة   (فهذا هو بحث    : وبعد
  : يلي
 إن االحتكار جريمة اقتصادية اجتماعية، وثمرة من ثمرات االنحراف عن مـنهج             :أوالً

  .اهللا، وقد تنوعت صورة، وتعددت أساليبه 
، وإنما يكون فى كل مـا يحتـاج إليـه      إن االحتكار ال يكون فى األقوات فحسب     :ثانياً

أن الحاجـة تنـزل منزلـة       (الناس من مال وأعمال ومنافع، ذلك أنه من المقرر فقهـاً            
فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعـد        ) الضرورة عامة كانت أم خاصة    

الشرع وعموماته وإطالقاته، فاالحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليـه األمـة مـن               
األقوات والسلع والعقارات، من األراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلميـة           
والمنافع لتحقق مناطه، وهو الضرر الالحق بعلمه المسلمين من جراء احتباسه وإغـالء             

  .سعره 
 فيما يتعلق بالسلع واحتكارها، فإنه ال فرق بين أن تكون السلعة المحتكرة منتجـة               :ثالثاً

، أو مشتراة من السوق الداخلية، أم مستوردة من الخارج، فالكل احتكار ما             إنتاجاً خاصاً 
  .دامت النتيجة واحدة وهى لحوق الضرر 

 إن على الدولة أن تتدخل لحماية أفرادها من عبث العـابثين ومـصاصى دمـاء                :رابعاً
ثقـة  الشعوب ، وذلك باتخاذ اإلجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر االحتكار وإعـادة ال            

  .)١(والطمأنينة إلى نفوس المواطنين 

                                         
  . ٤٩٤ ، صـ ٢ماجد أبورخية جـ / د: االحتكار دراسة فقهية مقارنة) ١(



 

 )٥٣٣٥(

  المصادر والمراجع
  :القرآن الكريم: أوالً
  :كتب التفسير وعلوم القرآن: ثانياً
     محمد بن أحمد األنصاري القرطبي المتـوفى         لإلمام أبو عبد اهللا    -الجامع ألحكام القرآن 

  . طبعة دار الشعب بالقاهرة-هـ٦٧١سنة 
    هـ٧٣٠ بن علي الرازي الجصاص أبو بكر المتوفى سنة           لإلمام أحمد  -أحكام القرآن- 

  . تحقيق محمد الصادق قمحاوي-هـ١٤٠٥طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت 
    ـ ٥٤٣ بن العربي المتوفى سـنة        لإلمام أبو بكر محمد بن عبد اهللا       -أحكام القرآن  -هـ

  .ا عطر تحقيق محمد عبد القاد- لبنان-طبعة دار الفكر للطباعة والنشر
  : كتب الحديث وشروحه: ثالثاً
       لإلمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني          -فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 تحقيـق محـب الـدين    - بيـروت - طبعة دار المعرفة  -هـ٨٥٢الشافعي المتوفى سنة    
  .الخطيب

   لإلمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي المتـوفى سـنة   -شرح صحيح مسلم 
  . الطبعة الثانية- بيروت-هـ طبعة دار إحياء التراث العربي٦٧٦

     هـ١٧٩ األصبحي المتوفى سنة      لإلمام مالك بن أنس أبو عبد اهللا       - موطأ اإلمام مالك- 
  .ي تحقيق محمد فؤاد عبد الباق- مصر-طبعة دار إحياء التراث العربي

      حمد بن أبي شيبة الكـوفي      بن م   لإلمام أبو بكر عبد اهللا     -المصنف في األحاديث واآلثار
.  الطبعة األولـى   -هـ١٤٠٩ طبعة مكتبة الرشد بالرياض سنة       -هـ٢٣٥المتوفى سنة   

  .تحقيق كمال يوسف الحوت
   طبعة  -هـ٢١١ بن همام الصنعاني المتوفى سنة       ق لإلمام أبو بكر عبد الرزا     -المصنف 

  .ن األعظمي تحقيق حبيب الرحم- الطبعة الثانية-هـ١٤٠٣ بيروت -المكتب اإلسالمي
       بن عبد    لإلمام أبو عمر يوسف بن عبد اهللا       -التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد 

 - طبعة وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسـالمية       -هـ٤٦٣ النمري المتوفى سنة     رالب
  . البكريرمصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبي:  تحقيق١٣٨٧المغرب 

      بن أبي بكر أبو الفضل الـسيوطي        ن لإلمام عبد الرحم   -مالكتنوير الحوالك شرح موطأ 
  .م١٩٦٩-١٣٨٩ - مصر- طبعة المكتبة التجارية الكبرى-هـ٩١١المتوفى 



– 

  )٥٣٣٦(

      محمد شمس الحق العظـيم أبـادي المتـوفى سـنة        -عون المعبود شرح سنن أبي داود 
  .، الطبعة الثانية١٩٩٥ طبعة دار الكتب العلمية بيروت -هـ١٣٢٩

  المبـاركفوري   م بن عبد الرحي   نمحمد عبد الرحم  :  بشرح جامع الترمذي    تحفة األحوذي 
  . طبعة دار الكتب العلمية بيروت-هـ١٣٥٣أبو العال المتوفى سنة 

        لإلمام محمد بن إسـماعيل الـصنعاني        -سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام 
 الطبعة  -١٣٧٩روت   بي - طبعة دار إحياء التراث العربي     -هـ٨٥٢األمير المتوفى سنة    

  . الخوليزالرابعة، تحقيق محمد عبد العزي
         لإلمام محمد بن علـي بـن       : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار

  .م١٩٧٣ طبعة دار الجيل بيروت -هـ١٢٥٥محمد الشوكاني المتوفى سنة 
  :كتب الفقه اإلسالمي وأصوله:  رابعاً

  : كتب الفقه الحنفي-أ
 ـ ٤٨٣ لشمس األئمة اإلمام شمس الدين السرخسي المتوفى سنة    -ط  المبسو  طبعـة  -هـ

  .دار المعرفة بيروت
       ـ ٥٧٨ لإلمام عالء الدين الكاساني المتـوفى        - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -هـ

  . الطبعة الثانية-١٩٨٢طبعة دار الكتاب العربي بيروت 
       دين عثمان بن علـي الزيلعـي الحنفـي      لإلمام فخر ال   -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

  .هـ١٣١٣ - القاهرة- طبعة دار الكتاب اإلسالمي٧٤٣المتوفى سنة 
    طبعة دار الكتـب     -هـ٥٣٩ لإلمام عالء الدين السمرقندي المتوفى سنة        -تحفة الفقهاء 

  . الطبعة األولى-م١٩٨٤-١٤٠٥العلمية بيروت 
 حاشية ابن عابدين(بصار المسماة حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األ(-  
       الشهير بابن عابدين المتوفى م بن أحمد بن عبد الرحي     زلمحمد أمين بن عمر بن عبد العزي 

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١هـ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ١٢٥٢سنة 
       لزيد الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بـن بكـر             - البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

  . بيروت الطبعة الثانية- طبعة دار المعرفة-هـ٩٧٠هير بابن نجيم المتوفى سنة الش
     بن مسعود المعروف د بن عبد الحميد لكمال الدين محمد بن عبد الواح      -شرح فتح القدير 

  . طبعة دار إحياء التراث العربي-هـ٦٨١بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 



 

 )٥٣٣٧(

   بن محمود بن مودود بن محمود أبـي الفـضل           اهللا لإلمام عبد    -االختيار لتعليل المختار 
 لبنـان   -هـ طبعة دار الكتب العلميـة بيـروت       ٦٨٣مجد الدين الموصلي المتوفى سنة      

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
  : الفقه المالكي-ب
      محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبـدري          ألبي عبد اهللا   -التاج واإلكليل لمختصر خليل 

  . الطبعة الثانية-١٣٩٨ طبعة دار الفكر بيروت -ـه٨٩٧الشهير بالمواق المتوفى سنة 
      بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد     ب لإلمام عبد الوها   –التلقين في الفقه المالكي 

 الطبعة األولـى  -هـ١٤١٥ مكة المكرمة -هـ طبعة المكتبة التجارية ٣٦٢المتوفى سنة   
  .تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني

    لإلمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيـد    -لمقتصدبداية المجتهد ونهاية ا 
 الطبعـة  - طبعة مكتبة اإليمـان - تحقيق رضوان جامع رضوان-هـ٥٩٥المتوفى سنة   

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧األولى 
      لشهاب الدين أحمد بن إدريـس القرافـي المتـوفى سـنة             -الذخيرة في فروع المالكية 

  .م تحقيق محمد مجي١٩٩٤روت  بي-هـ طبعة دار الغرب اإلسالمي٦٨٤
     بن عبـد     لإلمام أبو عمر يوسف بن عبد اهللا       - االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار 

 -م٢٠٠٠ طبعة دار الكتب العلمية بيروت       -هـ٤٦٣ النمري القرطبي المتوفى سنة      رالب
  .الطبعة األولى تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض

     محمد بـن محمـد بـن عبـد       لإلمام أبي عبد اهللا    -ل  مواهب الجليل شرح مختصر خلي 
هـ طبعـة دار الفكـر بيـروت    ٩٥٤ المغربي المعروف بالحطاب المتوفى سنة   نالرحم
  . الطبعة الثانية١٣٩٨

     للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المـالكي          - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
  .يق محمد عليش تحق- طبعة دار الفكر بيروت-هـ١٢٣٠المتوفى سنة 

    ـ ١٧٩ لإلمام مالك بن أنس األصبحي المتوفى سنة         - المدونة الكبرى  طبعـة دار    -هـ
  .م١٩٩١ -هـ١٤١١ بيروت الطبعة األولى -الفكر

  : الفقه الشافعي-ج
   ـ ٢٠٤ محمد بن إدريس الشافعي القرشي المتوفى سـنة           لإلمام أبي عبد اهللا    -األم  -هـ

  .طبعة الثانية ال-هـ١٣٩٣ بيروت -طبعة دار المعرفة



– 

  )٥٣٣٨(

      لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة          -روضة الطالبين وعمدة المفتين 
  . الطبعة الثانية-هـ١٤٠٥ بيروت - طبعة المكتب اإلسالمي-هـ٦٧٦

     لإلمام أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي المتـوفى سـنة          -المجموع شرح المهذب 
  .ي طبعة مكتبة اإلرشاد جدة تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيع-هـ٦٧٦

        للشيخ محمد الخطيـب الـشربيني المتـوفى         -مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
  . طبعة دار الفكر بيروت-هـ٩٧٧

     لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن         - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
 طبعة دار الفكر    -هـ١٠٠٤ سنة   شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير المتوفى      

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بيروت 
    لإلمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المـاوردي المتـوفى سـنة     -الحاوي الكبير 

م الطبعة األولى، تحقيـق     ١٩٩٩ -هـ١٤١٩ طبعة دار الكتب العلمية بيروت       -هـ٤٥٠
  .دالشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجو

  لإلمام تقي الدين أبي بكر بـن محمـد الحـسيني    -ر في حل غاية االختصاركفاية األخيا 
 طبعـة  -محمد بكر إسماعيل  . هـ تحقيق د  ٨٢٩الحصنى الدمشقي الشافعي المتوفى سنة      

  .دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي
      للشيخ سليمان بن محمد البيجرمي المتـوفى  -حاشية البيجرمي على شرح منهج الطالب 

  ٠م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ الطبعة األولى - طبعة دار الفكر-م١٢٢١سنة 
  : كتب الفقه الحنبلي-د
        لإلمام عالء الدين أبي الحـسن علـي بـن           -اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف 

 بيـروت   - طبعة دار إحياء التـراث العربـي       -هـ٨٨٥سليمان المرداوي المتوفى سنة     
  .تحقيق محمد حامد الفقي

  للشيخ منصور بن يونس بـن إدريـس البهـوتي     - شرح زاد المستنقع      الروض المربع 
  .هـ١٣٩٠ - طبعة مكتبة الرياض الحديثة بالرياض-هـ١٠٥١المتوفى سنة 

   ـ ٧٦٣ محمد بن مفلح المتوفى سنة        شمس الدين أبي عبد اهللا     -الفروع  طبعـة دار    -هـ
  .ازم القاضيأبو الزهراء ح:  تحقيق- الطبعة األولى-هـ١٤١٨الكتب العلمية بيروت 

       بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي          لإلمام أبو محمد عبد اهللا     -المغني في فقه اإلمام أحمد 
  . الطبعة األولى-هـ١٤٠٥ طبعة دار الفكر بيروت -هـ٦٢٠المتوفى سنة 



 

 )٥٣٣٩(

  محمد بن أحمد بن قدامـة المقدسـي   ن لشمس الدين أبو محمد عبد الرحم      -الشرح الكبير 
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦الحديث بالقاهرة الطبعة األولى  طبعة دار -هـ٦٨٢المتوفى سنة 

       لإلمام الحافظ المحدث الفقيه اللغوي أبي علي الحسن         -المقنع في شرح مختصر الخرقي 
ـ  -هـ٤٧١ بن البنا المتوفى سنة      بن أحمد بن عبد اهللا      بـن  ز تحقيق الدكتور عبـد العزي

ـ ١٤١٥عة الثانيـة   الطب- طبعة مكتبة الرشد بالرياض-سليمان بن إبراهيم البهيمي    -هـ
  .م١٩٩٤

      للشيخ مصطفى السيوطي الرحيبـاني المتـوفى        -مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 
  .م١٩٦١ - دمشق- طبعة المكتب اإلسالمي-هـ١٢٤٣سنة 

  : الفقه الظاهري-هـ
  لإلمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة         - المحلى باآلثار 

  .لجنة إحياء التراث العربي:  تحقيق- بيروت- دار اآلفاق الجديدة طبعة-هـ٤٥٦
 : مراجع فقهية حديثة : خامساً 

        للدكتور أسامة عبد الـسميع  -االحتكار في ميزان الشريعة وأثره في االقتصاد والمجتمع 
  .    ، طبعة دار الجامعة الجديدة 

      ية ضمن كتاب بحوث فقهيـة       بحث للدكتور ماجد أبورخ    -االحتكار دراسة فقهية مقارنة
 . فى قضايا اقتصادية معاصرة ، طبعة دار النفائس باألردن 

      بحث ألستاذنا الدكتور محمد حلمى عيـسى ، منـشور           -االحتكار دراسة فقهية مقارنة 
  .بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة العدد الثامن عشر 

  ار الجبالى ، طبعة مكتبة الغد  للدكتور محمد عبد الست-االحتكار والتسعير الجبري. 

       بحث للدكتور محمد أبو زيد األمير ، منـشور          -االحتكار ومعالجته في الفقه اإلسالمي 
  .م ٢٠٠٢ سنة ١ضمن حولية كلية الدراسات اإلسالمية للبنات بالمنصورة جـ 

       رسالة دكتوراه للدكتور محمد عبـد الجـواد ،      -المنافسة واالحتكار في الفقه واالقتصاد  
   . ١٢٩٤بمكتبة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة برقم 

  :كتب اللغة: سابعاً
  لإلمام جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور المتـوفى سـنة              :  لسان العرب

  . الطبعة األولى- طبعة دار صادر بيروت-هـ٧١١



– 

  )٥٣٤٠(

  ـ ٨١٧لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى سـنة         : القاموس المحيط  -هـ
  . بيروت-طبعة مؤسسة الرسالة

       لإلمام أحمد بن محمد بن علي المقري       : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي
  . بيروت- طبعة المكتبة العلمية-هـ٧٧٠الفيومي المتوفى سنة 

  هـ٧٢١ الرازي المتوفى سنة     رلإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القاد       : مختار الصحاح- 
  .محمود خاطر: طبعة جديدة تحقيق:  الطبعة-هـ١٤١٥ بيروت - لبنانطبعة مكتبة

  ـ ٣٩٥لإلمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتـوفى سـنة        : مقاييس اللغة  -هـ
 محمد  م تحقيق عبد السال   - الطبعة الثانية  -م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ بيروت   -طبعة دار الجبل  

  .هارون
     الدين أبو السعادات المبـارك بـن محمـد      لإلمام مجد : النهاية في غريب الحديث واألثر 

ـ ١٣٩٩ طبعة المكتبة العلمية بيـروت      -هـ٦٠٦الجزري ابن األثير المتوفى سنة        -هـ
  . محمود محمد الطناحي-م تحقيق طاهر أحمد الزاوي١٩٧٩

  
 



 

 )٥٣٤١(

  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعد 

 ألنها إشـكالية  ال يمكـن         قديما وحديثا  مةا الحكام من القضايا اله    لى  قضية الخروج ع  
إغفال أي من عناصر هذه المنظومة الختالف العلماء وفهمهـم وتـأويلهم للنـصوص              

  دة فى حكم الخروج عليهمالوار
  ) حكم الخروج على الحكام ( وموضوع هذا البحث هو 

ثم بيان حكم الخـروج     نعنى بالخروج على الحكام     ويهدف به الباحث الوقوف على ماذا       
بيـان  عليهم فمن العلماء من يعارض فكرة الخروج ومنهم من يؤيدها وأعرض باألدلة ل            

 بسبب تأويل كل فريـق      بينهم   نة ويأتي الخالف  حجية كل منهما باألدلة من الكتاب والس      
مع ذكر آراء المذاهب األربعـة       لتفسير اآليات واألحاديث علي حسب ما يوافق مذهبهم         

   الراجحمع بيان رأى العلماء المعاصرين فى حكم الخروج عليهم وأخيرا الرأي
ع وأركـز   واعتمد علي أمهات المصادر والمراجع األصلية في التحرير والتخريج والجم         

وأتجنب االستطراد مع استقصاء أدلة األقوال وتوثيقها  من كتـب  ،علي موضوع البحث  
  التطبيق من كتب الفقهاء والمحدثين  ، ومعرفة الرأي الراجح فيها المذهب نفسه ثم 

  ومن أجل ذلك قسمت البحث الى مقدمة وفصلين وخاتمة 

 
 

 
  



– 

  )٥٣٤٢(

  مقدمة
  أهمية موضوع االمامة

 وكان أعظم خـالف بـين        ، من الموضوعات الهامة  ية الحكام   أو وال  ،قضية  اإلمامة    
   األمة هو موضوع اإلمامة 

  ): هج ٥٤٨ت  ( يقول الشهرستاني
وأعظم خالف بين األمة  خالف اإلمامة إذ ما سل سيف في اإلسـالم علـى قاعـدة         ( 

  ١)دينيه مثل ما سل على اإلمامة  في كل زمان 
  :ويقول االمام الغزالى 

، وال تزال قضيه تدرس ضمن القضايا الفلـسفية         ،  امة  أو السياسة كانت      وقضيه اإلم (
  ٢)وان استقلت في بعض األحيان عنها 

  : يقول و
ولكن إذا جـرى  ، ات ي من الفقه، بلقوالت  ع من فن الم   ليسالنظر في اإلمامة    اعلم أن   (

 المخـالف  باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فان القلوب علـى الـنهج           
   ٣) للمألوف شديدة  النفار 

  :ويقول محمد رضا الظفر
  ٤واإلمام كالنبي ومن ليس له إمام مات ميتة الجاهلية 

  نعنى بالخروج على الحكام ماذا 
الثورة المسلحة عليهم في المجتمعات اإلسالمية  بغيه خلعهم عن الحكـم بـالقوة بعـد                

  استتباب األمر لهم 
   حكم الخروج علي الحكام بقوة السالح حيث أن وتأتي هذه اإلشكالية في

  العلماء انقسموا  إلي قسمين منهم مؤيد ومنهم معارض 

                                         
                                          ٦ الكريم أحمد الشهرستانى مؤسسة الحلبى سنة    ص  الملل والنحل ألبي الفتح محمد بن عبد ١
 .٢٣٤: القتصاد في االعتقـاد ا (هـ٥٠٥: المتوفى( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  اإلمام الغزالي  ٢

   م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األولى،  الطبعة  لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت 
 ١٤٧الغزالي االقتصاد في االعتقاد  ٣

   تحقيف محمد جواد الظريحى طبعة بيروت٩١ – ٩٠عقائد االمامية  محمد رضا المظفر ص  ٤



 

 )٥٣٤٣(

ويأتي الخالف بسبب تأويل كل فريق لتفسير اآليات واألحاديث علي حسب مـا يوافـق          
  مذهبهم 

   :وكانت اآلراء كما يلي
  الرأي األول

  تهم بالسيف عدم الخروج علي الحكام ويحرم الخروج عليهم ومنابذ
   ابن تيميةواالمام أصحاب هذا الرأي جمهور العلماء و

  الرأي الثاني
ألن األمة مأمورة بتغيير المنكـر وإقامـة         ،   من ذهب إلى جواز الخروج على الحكام        

  األحكام وبذلك عندهم يجوز الخروج علي الحكام ولو بقوة السالح
عتزلـة وبعـض فـرق الـشيعة        وذلك عند أنصار الثورة أو الخروج من الخوارج والم        

كالزيدية  واإلسماعيلية واالمامية وبعض أهل السنة والجماعة كـابن حـزم االندلـسى              
  وكذلك بعض االتجاهات اإلسالمية  المعاصرة 

قضية  اإلمامة  مـن   ألن  اختلف العلماء في حكم الخروج على الحكام من قديم الزمان         و
  الموضوعات الهامة 



– 

  )٥٣٤٤(

  الفصل األول
   عليهمحكم الخروج

قضية الخروج عن الحكام من القضايا المهمة ألنها إشكالية  ال يمكـن إغفـال أي مـن         
  عناصر هذه المنظومة الختالف العلماء وفهمهم وتأويلهم للنصوص 

  ١واإلمام كالنبي ومن ليس له إمام مات ميتة الجاهلية 
  وتأتي هذه اإلشكالية في حكم الخروج علي الحكام بقوة السالح حيث أن 

العلماء انقسموا  إلي قسمين منهم مؤيد ومنهم معارض وفـي هـذا المبحـث أعـرض           
للرأيين مع بيان حجية كل منهما باألدلة من الكتاب والسنة ويأتي الخالف بسبب تأويـل               
كل فريق لتفسير اآليات واألحاديث علي حسب ما يوافق مذهبهم ثم أعرض لما يجـب               

  إتباعه
   :وكانت اآلراء كما يلي

   األولالرأي
من ذهب إلى جواز الخروج على الحكام ألن األمة مـأمورة بتغييـر المنكـر وإقامـة                 

  األحكام وبذلك عندهم يجوز الخروج علي الحكام ولو بقوة السالح
وذلك عند أنصار الثورة أو الخروج من الخوارج والمعتزلـة وبعـض فـرق الـشيعة                

الجماعة كـابن حـزم االندلـسى       كالزيدية  واإلسماعيلية واالمامية وبعض أهل السنة و       
  وكذلك بعض االتجاهات اإلسالمية  المعاصرة 

  الرأي الثاني
  عدم الخروج علي الحكام ويحرم الخروج عليهم

  الرأي األولمناقشة 
   على الحكام بقوة السالحاألدلة ألنصار الخروجأوال 

ى عن  بعض النصوص العامة في وجوب األمر بالمعروف والنه       بيعلل هؤالء لمذهبهم    و
  ٢المنكر

                                         
  ٩١ – ٩٠عقائد االمامية  محمد رضا المظفر ص  ١
  )٢٥ / ٥ابن حزم (  الفصل ٢



 

 )٥٣٤٥(

  الدليل األول
  :يتعللون بقول اهللا تعالي 

  :قال تعالى 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحـداهما علـى األخـرى               (

  ٩الحجرات )  فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا 
  وتعللهم باطل 

  :ألنه يتعارض مع القاعدة األصولية التي تقول 
العام إذا ورد في النصوص الشرعية يؤخذ به على عمومه إال إذا أقام دليل علـى                إن  ( 

  ١)تخصيصه
  ،  وهـى مـع صـحتها   )صلى اهللا عليه وسـلم ( وقد ثبتت أحاديث عديدة عن الرسول    

   وتمنع الخروج على الحاكم الفاسق بقوه السالح ما أقام الصالة  ، تخصص هذا الحكم
  :) هج ٤٥٦ت ( يقول ابن حزم 

ويمنع منـه فـان   ، وان قل أن يكلم اإلمام في ذلك ، والواجب إن وقع شئ من الجور   ( 
وجب خلعه وقامت غيره ممن يقوم       ،   امتنع من إنفاذ شئ من الواجبات عليه ولم يرجع          

    ) :تعالى( للحق بقول اهللا 
  ٢) وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ( 

م مسألة الخروج وهو يتكلم عن األمر بالمعروف والنهى عن المنكـر            وقد بحث ابن حز   
وأدلى عن بينة برأيه فيها  ، وهذا الرأى هو وجوب الخروج  على االمام الذى أصـبح                  
مستحقا للعزل بل جعل الصابر آثما ومعينا لالمام على الظلـم كمـا عنـى بـالتعرض             

  ٣)لألحاديث التى فيها األمر بالصبر 
فى موضع آخر أن الزيدية بأجمعها تـرى الـسيف   )  هج ٣٢٤ت    ( ويذكر األشعرى 

على أئمة الجور وازالة الظلم واقامة الحق وهى بأجمعها ال ترى الصالة خلف الفـاجر               
   ٤)وال تراها اال خلف من ليس بفاسق 

                                         
 المرجع ااسابق ١

   ٢٨ / ٥ابن حزم  لفصل٢
  ١٧١الفصل البن حزم ص  ٣
 ٧٤سالميين جزء اول ص مقاالت اال ٤



– 

  )٥٣٤٦(

  الدليل الثاني
   ) :صلى اهللا عليه وسلم(ويستدلون أيضا بقول الرسول 

وأعـانهم علـى   ، فمن صدقهم بكـذبهم    ،  ء يكذبون ويظلمون    انه سيكونون عليكم أمرا   (
ظلمهم فليس منى ولست منه وال يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعـنهم                

  ١)فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض ، على ظلمهم 
  الدليل الثالث

  :يقول صلى اهللا عليه وسلم 
فمـن  ،   وفقهاء كذبـة     ةقضاة خون وة   ووزراء فسق  ةيكون في آخر الزمان أمراه ظلم     ( 

  ٢) أدركهم فال يكونن لهم عريفاً وال جابياً وال خازناً وال شرطياً 
  وهو معنى قوله 

  ١٠٥النساء )   وال تكن للخائنين خصيما ( 
  وقوله تعالى 

وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم مـن دون اهللا مـن أوليـاء ثـم ال                    ( 
  ١١٣هود )  تنصرون 

  والرد على ذلك 
ـ  ،  مستوفى شرائط الخروج عليه     الهذا القتال للحاكم الفاسق غير       ة وهى كذلك فـي الفتن

  :بقوله )صلى اهللا عليه وسلم (التي حذرنا منها رسول اهللا 
اضـربوه  فانه ستكون هنات و هنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهى جميـع               ( 

  ٣)بالسيف كائناً من كان 
  :)هللا عليه وسلم صلى ا(وقال 

يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جمـاعتكم        ،   على رجل واحد      من أتاكم وأمركم جميع   ( 
  )فاقتلوه 

                                         
 وقـال الـسيوطي   ٢٢٥٩المسند والطبراني في الكبير والضياء في المختارة ورواه الترمذي في الفتن بـرقم        ١

   عن كعب بن عجرة ٨٧٥٨صحيح غريب والنسائي في سننه برقم 
   ١٦٣ / ٨رواه الخطيب عن أبى هريرة وجامع األحاديث  ٢
   ٤٢ / ١٢صحيح مسلم بشرح النووي  ٣
  



 

 )٥٣٤٧(

   ) : هج ٦٧٦ت ( قال النووي و
  .المراد هنا الفتن واألمور الحادثة 

  الدليل الرابع 
  :قوله تعالى

  ٢٩ الشورى )والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون  ( 
 على  ةنتصار والذي هو أحد الصفات األساسية للفرد المؤمن هي ثور         حيث فهموا أن اال   

كل ظالم مستبد وهذه اآلية تضع اإلطار العام للمؤمن وهو أن ينتصر دائماً للحق وهـى                
   الدفاع عن النفس والعرض وبين الخروج على الحاكم ةمن مشروعي

   : الدليل الخامس
  : بقوله تعالى هى
كلمات فأتمهن قال انى جاعلك للناس إماما  قال ومن ذريتـي            وإذ ابتلى إبراهيم ربه ب     ( 

  ١٢٤ البقرة )قال ال ينال عهدي الظالمين 
  تثبت أمرين  فى رأي أصحاب هذا الفريق إن هذه اآلية ف

  : األول 
   خليفة  نه ال يكونأبطالن إمامة الفاسق و

  : الثاني 
  س إتباعه وال طاعته وهو فاسق لم يلزم النا، أن من ينصب نفسه في هذا المنصب 

اآلية ال تثبت مذهبهم في الخروج ألن من يكون فسقه على نفـسه ومـن               فان  هذه  ومع  
  يكون فسقه على غيره 

  :)  هج ٩٥ت  ( وقال سعيد بن جبير
المراد به المـشرك أو الكـافر ال         ) ال ينال عهدي الظالمين      ( في قوله تعالي     الظالم هنا 

  ١الفاسق 
  ار الخروج  ألنص : الدليل السادس

صـلى اهللا عليـه     (كقوله   عض األحاديث النبوية  ب أنصار هذا  المذهب لمذهبهم ب       وتعلل
  ) :وسلم 

                                         
  ١٢٤ البقرة تفسير القرآن العظيم الجزء األول ١



– 

  )٥٣٤٨(

، فضعوا سيوفكم علـى عـواتقكم       ،  فإذا لم يفعلوا    ،  استقيموا لقريش ما استقاموا لكم      ( 
 )فكونوا حينئذ زراعيين أشقياء تأكلون من كد أيديكم         ،  فأبيدوا خضراءهم فان لم يفعلوا      

١  
 كل  نال العصمة م  ،  والمراد باالستقامة هنا هي إقامة الصالة وعدم إظهار الكفر البواح           

  ٢معصية 
  الدليل السابع 

  :تعلل أنصار الثورة بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
   ٣)اسمعوا وأطيعوا وان أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب اهللا عز وجل ( 

  ) : هج ١٢٢ت  ( م زيد بن على قال اإلما: ن الدليل الثام
أنه لو لم أكن إال أنا وابنتي وابني لخرجت فليس اإلمام منا من أرخـى عليـه سـتره       ( 

  ٤)وإنما اإلمام من شهر سيفه 
  تاسع الدليل ال

ألهل المدينة لما جاءهم مـن عنـد يزيـد بـن      )  هج   ٦٣ت    ( قال عبد اهللا بن حنظله      
  )  هج ٦٤ت  ( معاوية

  ٥)د رجل لو لم أجد إال بني هؤالء لجاهدته بهمجئتكم من عن ( 
  ةالمعاصربعض الجماعات رأى 

 فـي  يـة تعلل المعاصرون بالخروج على الحكام بسبب فهمهم فتـوى اإلمـام ابـن تيم     
  الفريضة الغائبة 

والفتوى في الحكم بكفر حكام البالد االسالميه المعاصـرين وبوجـوب قتـالهم وهـذه                
ـ الفتوى  البن تيميه في حكم  وقـاس   ) مـاردين ( ة قتال التتار الذين كانوا يحكمون مدين

فحكـم  ،  بل جعلهـم شـراً مـنهم        ،  الكتاب حكام اليوم على هؤالء التتار وسوى بينهم         

                                         
 واحمد في المسند ١٩٥ / ٥رواه الطبراني في الصغير واألوسط ورجال الصغير ثقات والهيثمى بجمع الزوائد  ١
٢٧٧ / ٥   
  ----------------------------قول من  ٢
   ومسلم في صحيحه ٤٠٢ / ٦رواه احمد في المسند  ٣
  ٢٨٨نيفين عبد الخالق ص/ سياسي االسالمى د المعارضة في الفكر ال ٤
  ٤/١٠٣ابن األثير الكامل  ٥



 

 )٥٣٤٩(

ن التتار وان تظـاهروا باإلسـالم إال        أوالقياس على ذلك خطأ ب     وجب قتالهم   أبكفرهم و 
  ١أنهم أظهروا الكفر البواح الذي يوجب قتالهم 

 والذين اعتبروه داعياً للخـروج علـى الحكـام          ة ابن تيمي  ةفكرالعلماء  بعض  وقد فسر   
  : ويقول الدكتور محمد عماره  وبدأوا  يروجون لهذه الفكرة

  ٢) شيخ اإلسالم ابن تيميه انه المفكر األول لهذه الجماعة(
   :رأي بعض الشيعة واالمامية

  :ومنهم عباد سليمان يقول 
نفـذوا  أف، خرجـوا  ، مام وان المسلمين أمكنهم الخـروج  اليجوز أن يكون بعد على إ    ( 

  ٣) فعله ةئماألوافعلوا ما كان يلزم ؟ األحكام 
 على أنه ال حاجه للنـاس       )الخوارج( من   )النجدات(وأجمعت  ( : الائ األشعري ق  روي  و

وإنما عليهم  أن يتناصحوا فيما بينهم فان هم رأوا أن ذلك ال يـتم إال بإمـام   ، إلي  إمام  
  ٤)  فأقاموه جاز  ؟لهم علىيحم

وبهذا فان أدلة  أصحاب الرأي ليس لرأيهم  دليل واضح من شرح وال من عقل وال من                  
  واقع بل من أجل أن رأيهم ال يعارض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ١١٧أبو األعلى المودودى الخالفة والملك صـ ١

   ٩محمد عماره صـ/  الفريضة الغائبة د ٢ 
   ١٥٨ / ٢مقاالت اإلسالميين  ٣
   ٥٤الملل والنحل الشهرستانى صـ ٤



– 

  )٥٣٥٠(

  الفصل الثاني
  حرمة الخروج عليهم

  مناقشة أصحاب الرأي الثاني
يحـرم الخـروج علـي      يري أصحاب هذا الرأي ومنهم ابن تيمية وجمهور العلماء أنه           

  الحكام ومنابذتهم بالسيف
  :واستدلوا على ذلك بعدة أدلة هى 

  الدليل األول
ـ أوال  تحريم منابذة الحاكم بالسيف مالم يترك الصالة وما لم يظهر كفراً بواحـاً        اهراً ظ

  الخالف عليه
  : قال صلي اهللا عليه وسلم 

  فيموت   ، فارق الجماعة شبراً   يكرهه فليصبر فانه ليس أحد ي      يئا   ش همن رأى من أمير    (
  ١)إال مات ميتة الجاهلية ، 

مادام الحاكم يؤدي  الصالة التي فرضها اهللا عليه فال يجوز الخـروج عليـه ومنابذتـه           
بالسيف وعلي الرعية الصبر في حالة ان يرو من أميرهم وحاكمهم ما يكرهـون منـه                

  ألن الخروج عليهم ومنابذتهم يؤدى الي مفسدة أعظم 
  يل الثانيالدل

  :قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ومن أنكـر فقـد سـلم        ئانه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد بر         (

  ٢)قال ال ما صلوا ؟  قالوا يارسول اهللا أال نقاتلهم  ،ولكن من رضي وتابع
  الدليل الثالث

   :) هج ٧٢٨ت    ( يقول ابن تيمية
والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال األئمة وترك القتـال فـي           من أصول أهل السنة      ( 
 وجميع ذلك داخل في القاعدة العامـة فيمـا إذا تعارضـت المـصالح والمفاسـد             ةالفتن

والحسنات والسيئات أو تزاحمت فانه يجب ترجيح الراجح فيها فـان األمـر وان كـان       
ان كان الذي يفـوت     ودفع مفسده فينظر في المعارض لهم ف      ،  متضمناً لتحصيل مصلحه    

                                         
    ١٢٢٤٠ ومسلم في صحيحه من شرح النووي ١٦/٢٤٠صحيح البخاري واللفظ له من شرح فتح الباري  ١
   ٢٤٣ ص ١٢رواه مسلم في صحيحة من شرح النووي جزء  ٢



 

 )٥٣٥١(

من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به بل يكون محرما إذا كانـت                  
  ١)مفسدته أكثر من مصلحته 

  ويستدل ابن تيميه على صحة منهجه بقول الرسول صلي اهللا عليه وسلم
  ٢)إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وفى رواية بأقوام ال خالق لهم (

  ل الرابعالدلي
  رأى العلماء في الكفر البواح  ال يمكن منابذتهم إال في حالة الكفر البواح

أم المـراد بـه الكفـر علـى      ؟ اختلف العلماء في معنى الكفر هل المراد به المعصية         
   ؟حقيقته

  :)  هج ٨٥٢ت    ( يقول ابن حجر العسقالنيو
ورأى ؟ لكفـر علـى حقيقتـه    أم ا؟  واختلف في معنى الكفر هل المراد به المعصية          ( 

بعض العلماء أنه يمكن الجمع بين المعنيين ففي حالة الكفر البواح الظاهر المحقق الـذي      
الخالف عليه تكون المنازعة في الوالية وفى حالة المعصية البواح تكون المنازعة بـأن     

  ٣)ينكر على الحاكم برفق 
 وهذا الرأي وما أراه يتفق مع جميع األحاديث واآلراء التي تأمر بالصبر علـى فـسق                
الحكام وتأمر بطاعتهم في المعروف فقط والنكرة عليهم في المنكر ولكن أمـا إذا تعـد                
األمر في ترك الصالة والكفر البواح فانه الخالف عليه وتسقط طاعة الحكـام ويجـب               

على ذلك وحتى اليترتب على خلعة فتنة أعظم فال تخلـع           ف ماقدرنا   يعلينا منابذته بالس  
  : اهللا عليه وسلم قالىطاعة إال لبيعة إمام آخر ألن الرسول صل

  ٤)حدهم  أ إال أمروا عليه ةاليحل لثالثة نفر يكونون بأرض فال( 
 ظلم الحاكم مـاهو إال عقـاب مـن اهللا علـى فـسق      )  هج ٧٧٤ت  ( وعند ابن كثير 

 ١١٠ت   ( لحت الرعية صلح الحاكم ويروي عن الحسن البصري       فإذا ص ،  المحكومين  
   أنه قال لما دعاه قوم على الخروج على الحجاج)هج 

                                         
  ٧٦الحزبة في اإلسالم البن تيميه ص ١

  وباب في المغـازى بـاب    ٦/١٢٥صحيح البخاري في الجهاد باب إن اهللا ال يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر               ٢
  ) ١٦٠٦(ن حبان رقم غزوه خير والحديث رواه النسائي وب

  ١٦/١١٤فتح الباري ابن حجر العسقالني  ٣
   ١٧٧المسند الجزء الثاني ص  ٤



– 

  )٥٣٥٢(

  :) هج ٩٥ت   ( 
  ١)  إنما هو نقمة فال تقابل نقمة اهللا بالسيف وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع (

  :ال تعالىوهناك آيات قرآنية تدل على أن المصائب تأتى بما كسبت أيدي  الناس ق
   ٣الشورى ) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير  ( 

وبذلك فان أنصار مذهب الخروج على كل فاسق لو أنهم عقلوا وتدبروا معاني اإلسـالم           
  وما يقدمه اإلسالم لتم حل هذه اإلشكالية

    وهذا الذي يقر به ابن حزم وهو من زعماء الخروج على حكام الجور حين
  أنه يمكن أوال قبل خلعه أن يمنع الظلم عنه أوالالى ينبه 

  ٢) من الظلم ه  أي الحاكم مادام يمكن خلعه وال يجوز خلع( : يقول 
ولو أن أصحاب فكرة الخروج استفرغوا جهودهم في إصالح الرعية وتوعيتها بحقوقها            

  أعوانان وواجباتها ما أمكن لحاكم أن يستبد وهو اليجد على العصيا
  آراء المذاهب األربعة فى حكم الخروج على الحكام

  :الـالكـيـة 
فمما أجمعت عليه األمـة      ( ٣:قال) هـ٣٨٦ت( قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي           

والـسمع والطاعـة    : ثم قال  من أمور الديانة، ومن السنن التي خالفهـا بدعة وضاللة        
 رضـا أو عـن غلبـة، فاشـتدت     ألئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن     

وكل مـا قـدمنا     :  ثم قال  -... وطـأته من بر أو فاجر، فال يخرج عليه جار أم عدل            
ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول اإلمام                

  ٤ )مالك، فمنه منصوص من قوله ومن معلوم من مذهبه
   

                                         
   ٩/١٤٢ابن كثير  البداية والنهاية١
   ١٨٠ /٤الفصل البن حزم  ٢
   أحمد بن مشرف االحسائي(األوقاف السعودية. ط( لكتابه الرسالة مقدمة ابن أبي زيد القيروانيعقيدة السلف  ٣
  أحمد بن مشرف االحسائي(األوقاف السعودية. ط(لسلف مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة عقيدة ا ٤



 

 )٥٣٥٣(

  :الحنـفـيــــة
  . وتصح سلطنة متغلب للضرورة: ١) هـ١٠٨٨ت( صكفي الحنفيقال الح    

  :الشـافـعـيـة
كل من غلب على الخالفة بالـسيف حتـى           ):هـ٢٠٤ت(  قال االمام الشافعي          

  ٢ يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة
المتغلب يصير كالحاكم لـدفع    ": ٣ )هـ٩٧٣ت(  وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي            

  . فاسد المتولدة بالفتن لمخالفتهالم
  :الـحـنـابـلـة

ومن خـرج علـى إمـام مـن أئمـة           : ٤) هـ٢٤١: ت( قال اإلمام أحمد بن حنبل          
المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، وأقروا له بالخالفة بأيِّ وجه كان بالرضـا أو               

فإن مـات      اهللا بالغلبة؛ فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف اآلثار عن رسول          
  ٥. الخارج عليه مات ميتة جاهلية

  : قال أيضاً و
ومن غلب عليهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فال يحّل ألحد يؤمن              ((

  ٦باهللا واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً، براً كان أو فاجراً
لملك، فيفتتن النـاس فيكـون     في اإلمام يخرج عليه من يطلب ا      : ( وسئل رحمه اهللا        

  ٧) مع من غلب: (مع هذا قوم ومع هذا قوم، مع من تكون الجمعة؟ قال
الخروج على الحاكم الجائر كان مذهب السلف االول ومذهب ثالثة مـن أئمـة الفقـه        
االربعه عند اهل السنة بينما الحقيقة ان المذهب السائد للسلف كان الخروج على أئمة       

                                         
  الدر المختار الحصكفي الحنفي ١

باب ما يؤثر عنه في قتال أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب أهـل                 )٤٤٩/١( البيهقي في مناقب الشافعي      ٢
 -----.]القبلة

  نهاج تحفة المحتاج في شرح الم٣
  ٤   أصول السنةشرح أصول السنة لإلمام أحمد بن حنبل

   ٨٠ المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ص ٥
   فصول في اإلمامة٢٣:  األحكام السلطانية ألبي يعلى٦
  .٢٣:  األحكام السلطانية ألبي يعلى ص٧
 



– 

  )٥٣٥٤(

ــور ــا  الج ــذا م ــر أوه ــه ق ــم  اب ــر رغ ــن حج ــب ــرىأن ــروج ه ال ي  الخ
 ولم يشتهر عدم الخروج اال بعد عصر السلف االول بـسبب نظـرة بعـض العلمـاء                

 والمفاسد للمصالح
 :رحمه اهللا)  هج ١٨١ت  ( ابن المبارك  قال

  وهل أفسد الدين إال الملوك وأحبار سوء ورهبانها
  والرأي األرجح

ويتخذ الشورى قاعدة فـي     ،   تعالى   – بشرع اهللا    لقد اختارت األمة اإلمام رئيسا ليحكمها     
الحكم، والعدل أساسا لها، ويجب على تلك األمة اإلسالمية بأكملها طاعةَ هذا اإلمام فـي     

فقد أجمع علماء المسلمين على أنه ال يجوز لألمة اإلسالمية أن تعـزل    . المنشط والمكره 
  رئيس دولتها إال إذا حدث أمر يخل بعدالته 

   ذلك من السنةالدليل علي
   )رضي اهللا عنه(روي عن عوف بن مالك األشجعي 

   ) صلى اهللا عليه وسلم(سمعت رسول اهللا : أنه قال
وشـرار  . خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم  : " يقول

  :قال." أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم
  .هللا، أفال تأذننا بذمهم عن ذلكيا رسول ا: قلنا
  ١." ال ما أقاموا فيكم الصالة: "قال

وكثرت منه المخالفة أو حاد عن الشرع، فيحق لألمـة          ،  أما إذا جاهر اإلمام بالمعصية      
ـَع له عن منصبه ألدنـى خطـأ، أو لمجـرد         . عندئذ عزله  وال يكون عزل اإلمام المباي

، والمداومـة عليهـا     ،  إلشهار بالمعصية   ولكن ا . المعصية، ألن البشر غير معصومين    
وال  وحقوق الشعب هو الذي يؤدي إلى خلع اإلمـام        ،  واالستمرار في تعطيل حدود اهللا      

فلـو ارتـد   . يكون عزل اإلمام من قبل الشعب بالثورة المسلحة عليه إال في حالة واحدة        
 تخـرج  اإلمام بإنكاره ضروريا من ضروريات الدين، فإنه يجب على كافـة األمـة أن        

  :لىاوذلك لقوله  تع. عليه
  )  ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال  ( 

                                         
  ١٤٨٢ ص باب خيار األئمة وشرارهم « كتاب اإلمارة « صحيح مسلم ١



 

 )٥٣٥٥(

 للعزل بجوره أو فسقه، فقد اختلف العلماء في جواز الخـروج    اأما إذا كان اإلمام مستحق    
وأكثر أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين على أنه ال          . عليه ورفع السالح ضده   

وإنمـا يجـب    .  األئمة ورفع السيف عليهم، وإن كانوا ظلمة فاسقين        يجوز الخروج على  
  .وعظهم وتخويفهم من عقاب اهللا  سبحانه وتعالى

            :  تعـالى  يقـول  تحريم الطاعة في المعصية وقصر الطاعة على المعروف         اضافة الى   
  ١٢الممتحنة ) وال يعصينك في معروف ( 

  :) م صلى اهللا عليه وسل(وقال رسول اهللا 
  ١)الطاعة في معصية اهللا إنما الطاعة في المعروف ( 
يتضح من البحث السابق أن المسلمين في الدولة اإلسالمية لهم السلطة الـسياسية فـي            و

اختيار الحاكم الذي يحكمها لها حق توجيه هذا الحاكم ومحاسبته على تحقيق مـصالحها              
  . استمر على الظلم والفسقكما أن لها الحق في عزله إذا . الدنيوية والدينية

وال يحق للمسلمين أن يخرجوا على اإلمام وأن يسلوا عليه السيف بعد انعقاد البيعة لـه                
أما إذا كان فاسقا استمر علـى       . إال إذا أعلن ارتداده أو أنكر شيئا من ضروريات الدين         

  .الفسق والجور فال يعزل إال بحكم قضائي من محكمة المظالم
   الثالثالدليل

السمع على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما          : ( ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ق
  )لم يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فال سمع وال طاعة 

هذه األحاديث وكلها ثابت ووارد فى كتب الصحاح تأمر بالطاعة لولى األمـر وعـدم               
  الخروج عليه 

  عزل االمام بومن العلماء االمام الماوردى الذى بين أسبا 
  ) أى الواجبات التى عليه لألمة ( اذا قام االمام بما ذكرناه من حقوق األمة : (  قال 

الطاعة والنصرة مـا    : فقد أمى حق اهللا فيما لهم ووجب وعليهم ووجب عليهم حقان            
أحدهما جـرح   : لم يتغير به حاله والذى يتغير به حاله فيخرج به عن االمامة شيئان              

   ٢)ثانى نقص فى بدنه فى عدالته وال
                                         

  .  صحيح مسلم في كتاب اإلمارة ١
  
 ١٦االحكام السلطانية ص  ٢



– 

  )٥٣٥٦(

  الدليل بالنص
أما النص فيؤخذ من فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقد أمرنا أن نلزم سـنة الخلفـاء                  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبـو بكـر    الراشدين من بعده فَقد تولّى الخلفاء من بعد
ى توفي، وولي   تولي الخالفة رضي اهللا عنه من بعد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم حت             

من بعده عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه حتى توفي، وولي الخالفة مـن بعـد    الخالفة
 عثمان بن عفان رضي اهللا عنه حتى توفي، وولي الخالفة من بعده علي بن أبـي  عمر

وقد صح أن رسـول   طالب رضي اهللا عنه حتى توفي، واألصل عدم اإلحداث والتبديل،   
من يعش منكم فسيرى اختالفاً كثيراً، فعليكم بـسنَّتي   انه«: الوسلم قاهللا صلى اهللا عليه 

فـإن   الراشدين المهدِيين، عضوا عليها بالنَّواجذ، وإياكم ومحدثات األمور، وسنَّة الخلفاء
  ١،»كل بدعة ضاللة

  وقال صلى اهللا عليه وسلم
   ٢،»ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها بعدي إال هالك قد تركتكم على البيضاء«

  :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٣«فيه فهو رد من أحدث ِفي َأمرنا هذا ما ليس «

  :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٤.»أمرنا  فهو رد من عمل عمالً ليس عليه«

  !فكيف نغير ونبدل في أمور تفرق شَمل األمة؟
  و بعض الشعوب ترى أن الشعب هو الحاكم والرئيس متبع

أقرب إلى  إلى جعل زمن الوالية محدوداً، وكلما قصرت مدة الحكم، صار األمرذهبوا و
  يكون سلطاناً ورئيساً،  ، ألنها تُمكّن أكثر عدد من الشعب في أنهم المثالية في نظر

  ومن دالئل النبوة،
اهللا عليه وسلم ونبه على تَأثُِّر بعض أمته بتقاليد الغرب، عن  أبي   فقد أخبر النبي صلى

مـن   لتتبعن سنَن الذين«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الخدري رضي قال عيدس

                                         
  حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه، من» السنن«في ) ٢٦٧٦(، والترمذي )٤٦٠٧( أبو داود ١
  )٤٣(» سننه«، وابن ماجه في )٤/١٢٦ » (أحمدلالمام «  المسند٢
  من حديث عائشةَ) ١٧١٨(مسلم  صحيح و) ٢٦٩٧(البخاري  صحيح  ٣
 ):١٧١٨ ( رقم مسلم صحيح  ٤



 

 )٥٣٥٧(

يـا  : قلنا ،«قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب التبعتموهم
  ١؟ »فمن«: رسول اهللا آليهود والنصارى؟ قال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ) ٢٦٦٩/٢( رقم مسلم صحيح ، و)٧٣٢٠، ٣٤٥٦ ( رقم البخاري صحيح ١
  



– 

  )٥٣٥٨(

  



 

 )٥٣٥٩(

  
  
  
  

  
  

لما كان اإلسناد ال يتأتى بدون طرفين مسند ومسند إليه، اعتبر النحاة العـرب              
هذين الطرفين عمادي الجملة والوحدة اإلسنادية؛ ألنهمـا عمـاد بنائهمـا، وال يـستقيم              
تركيبها اإلسنادي بدونهما بوصفهما اللوازم األساسية للجملة، وهي ال تخلو منهمـا فـي         

ضلة قد يستغنى عنها، فاألسناد عندما يقوم على مـسند ومـسند             وما عداهما ف   ،التركيب
 إذا كان ألحدهما تعلـق      ،ال يعني ذلك مطلق التركيب، بل تركيب الكلمة مع الكلمة         "إليه  

ولإلسناد في العربيـة   )١(."باألخرى على السبيل الذي يحسن به موقع الخبر وتمام الفائدة      
سمية والجملة الفعلية، وهذا يدخل في بـاب         هما الجملة اال   ،طريقتان يتحقق من خاللهما   

  . ما تتيحه العربية للمتكلم في التعبير عن المعنى الواحد بأشكال متعددة
والبنية األساسية ألية جملة تمثل الشكل التجريدى أو الصورة النظريـة لهـا،             
وهى التى تحدد دائما شروط العناصر التى تشغل الوظائف فيها، والنظام اللغـوى هـو               

 تستقى مـن إدراك العالقـات   ،لذى يحدد هذه البنية األساسية اعتمادا على مبادئ كثيرة        ا
واألساس الذى تقوم عليه الجملـة      ) ٢(. ومالحظة تكرارها وطريقة ورودها    ،بين العناصر 

، وهو لـه الـدور الرئيـسى فـى          )مسند ومسند إليه  (إنما هو اإلسناد األصلى وطرفاه      
يغ فى صورة معينة، وليس مجـرد وضـع لأللفـاظ           التركيب اللغوى، وهو وضع للص    

  .بطريقة متراصة
عندها تكـون   والوضع الطبيعي للجملة تقديم المسند إليه ألنه المحكوم عليه، و          

هذه القاعدة وذلك الترتيب لـيس ملزمـا،        ولكن  . رتبة المسند التأخير إذ هو المحكوم به      
عبـد القـاهر    ممـا جعـل     وال يساعد على توصيل المعنى المطلوب في كل األحوال،          

الجرجاني يبين أن التقديم فيه فوائد جمة، ويقود إلى معان جديدة تقبلها الـنفس وترتـاح         
                                         

   .٢٠، القاهرة، صإدارة المطابع المنيريةابن يعيش،  شرح المفصل ، )١(
  .٢٤٤ بناء الجملة العربية، ص)٢(

 
 

 
  جامعة المنيا -مدرس مساعد بكلية دار العلوم 

  



– 

  )٥٣٦٠(

إليها، ال لسبب سوى أنها حول فيها اللفظ من مكان إلى مكان آخر، وذلك بقولـه عـن                  
باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسـع التـصرف، بعيـد           :" باب التقديم والتأخير بأنه   

 ال يزال يفتر لك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه، وال تزال ترى شعرا يروقك                ،لغايةا
 ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قُـدم فيـه                 مسمعه،

   )١(."شئ، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان
الموجـودان  وفي اللغة العبرية نجد نمطي الجملة االسمية والفعلية هما النمطان           

 والجملة في اللغة العبرية إما اسمية أو فعلية، الجملة الفعليـة            )٢(.بشكل أساسي في اللغة   
هـي جمـل   ) التي لـيس مـسندها فعـال   ( هي التي مسندها فعل وكل األنواع المتبقية        

 حيث تستطيع اللغة العبرية أن تشكل جملة بدون فعل، يكون المسند إليه فيهـا               )٣(.اسمية
وهـي الجملـة   )٤(.، ويكون المسند اسم آخر أو ضمير أو جار ومجـرور  اسم أو ضمير  

  .االسمية
وفي اللغة العبرية نجد أيضا أن المسند إليه في الجملة االسمية هـو العنـصر               
األبرز واألهم من بين مكوناتها؛ ولذلك وألنه العنصر األهم من ناحية توكيـد المعنـى،              

، وهـو مـا     )المـسند + المسند إليه   (مية هو فإن الترتيب األساسي واألصلي للجملة االس     
  )٥(:يكون معرفا غالبا بشكل صحيح، مثل

 ٢:١٢ Gen    טוב ַהִהיא הַאֶרץ ְּוְזַהב
  ١٣:١٣ Gen     ָרִעים ִסדֹם י ׁשְֵוַאְנ

وهذا الترتيب غير ثابت، فهناك حرية معتبرة في ترتيب أجـزاء الجملـة، ويمكـن أن                
  .الترتيبيكون المسند هو األسبق على عكس هذا 

                                         
  .١٠٦محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، صدالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق  )١(

(٢) Aguide to Biblical Hebrew Syntax, Bill T.Arnold and John H.Choi, Cambridge, 

University Press, ٢٠٠٤, p١٦٤. 
(٣)  Introductory Hebrew Gramar, Hebrew Syntax, A.B Davidson, Second Edition, 

London, ١٨٩٦, p١٤٤. 
(٤)  Aguide to Biblical Hebrew Syntax, p١٦٥. 
(٥)  Introductory Hebrew Gramar, Hebrew Syntax , p١٤٥. 



 

 )٥٣٦١(

وفي الجملة الفعلية تبرز الفكرة وتتضح عن طريق الفعل، فهو العنصر األهـم             
+ فعـل   (الذي يحوز على التركيز داخل الجملة ، والترتيب الطبيعي للجملة الفعلية هو             

  )١(:، مثل)فاعل
 ٤:٢٦ Gen   ּבֵן-ֻיַּלד ּולׁשֵת

  ٣:٢ Gen   ָהִאׁשָּה וּתֹאֶמר
ى قضية اإلسناد بمكوناته األصلىة مفيـد فـى   الشك أن تعريف الجملة بناء عل 

تحليل ودراسة الجملة والعالقات بين عناصرها؛ ألنه يدرسها ويحكم على تركيبها بنـاء             
على أساس نحوى ثابت، بوصفها بنية تركيبية أو نواة تتكون من المسند والمسند إليـه،               

الت تركيبية تعطـي  قد تتحول إلى بنية أكبر تتشكل وتتكون بسبب ما يطرأ عليها من حا     
إضافات وتفصيالت أكثر للمعنى المطلوب، وبذلك تكون هذه البنية األساسية هى وحـدة        

  .الكالم والقاعدة التي يقوم عليها
البنيـة األساسـية    : "وقد تحدث الدكتور محمد حماسة عن البنية األساسية قائالً        

 يعـرف الملـل،   هى الصحيحة، وهى التى ينبغى أن تتيح الجمل الصحيحة بتكـرار ال          
وتكمن الخصائص الفردية للمتكلمـين     . ومهما تنوعت األبنية المنطوقة فإن أساسها واحد      

فى استخدام البناء الظاهرى وفقًا للبنية األساسية، فكل متكلم بلغته المعينة يقـول جمـالً               
صحيحة مادام يراعى البنية األساسية، ولكن السياق الذى يختلف هو ما يشغل الوظائف             

    )٢(.خاص يخلقه المتكلم) سياق(لمفردات اللغوية، ووضع هذا كله فى من ا
وقد وضع النحاة وهم يدرسون األبواب النحوية المختلفة أصوال مجردة لبنيـة            
الجملة، فهناك البنية األساسية للجملة االسمية والفعلية، وتكون هذه البنية نـواة الجملـة              

أو تقديرا؛ ألنها من اللوازم التي ال يـستغنى         التي البد من وجود طرفيها لفظا       ) العمدة(
عنها، فعليها يبنى ما ال ينحصر من الصور الجزئية، وعليها أيضا يقوم المعنى األصلي              
للجملة في شكل عام مجرد، وتتعدد تلك الصور الجزئية، وتتنوع تراكيبها، وتتنوع معها             

  . لجواز والوجوبأيضا أنماط الترتيب ما بين تقديم وتأخير، في إطار قواعد ا
  وتوضح األمثلة التالية البنية المجردة لعالقة اإلسناد في كل من الجملة االسمية والفعلية

                                         
(١) Introductory Hebrew Gramar, Hebrew Syntax, p١٤٦. 

  .٢٤٥بناء الجملة العربية، محمد حماسة، ص )٢(



– 

  )٥٣٦٢(

  الجملة االسمية
  مسند  + مسند إليه 

  خبر + مبتدأ 
  كريم+ اهللا 

  واسعة+ الدار 
  اهللا+ هو 
  أخي+ هذا 
  لونها+  ما 

  :وتتكون الجملة الفعلية من
  مسند إليه +  مسند 
  فاعل    +  فعل 

  المطر + سقط 
   الشمس + أشرقت
  الحق+ عرف 

على خالف مـا هـو      - )הּנׂשוא סּוג לפי(وتنقسم الجملة العبرية من حيث المسند       
 من حيث نوع جزء الكلم الذي يقوم بوظيفـة المـسند لنـوعين              -متبع في اللغة العربية   

  )١(:هما
 ט ׁשְּפִָמاسـمية   إذا كان مسند الجملة اسما أو ما في معنـاه تكـون الجملـة                - ١

נִי ׁשֵ  : مثلָמ
  ץ ּוָחר נִי ּבְ     
  ַחָּיל א ּוה     

 ט ׁשְּפִָמوإذا كان مسند الجملة فعال أو ما في معناه صـارت الجملـة فعليـة                 - ٢
י ּפָ ִל  : مثلֳע
  ן ׁשֵָי ַהֶּיֶלד       
ה ּבָ      ָת   ַהַּיְלָּדה ְכ
ם ׁשִָהֲאָנ      ָד ּבַ ּוּלְל ּפִַהְת י   ּמְִסּג

                                         
  .١٦٧ في النحو المقارن بين العربية والعبرية، سيد سليمان عليان، الدر الثقافية للنشر، القاهرة، ص)١(



 

 )٥٣٦٣(

لقا مستفادا من عالقة اإلسناد المجـردة، أي        فهذه الجمل تتضمن حكما عاما مط     
وهناك وظائف تركيبية للمبتدأ يصنعها     . غير المرتبطة بعالقات نحوية أو داللية إضافية      

موقعه حيث يبنى عليه الكالم، وللفاعل أيضا حيث يبنى عليـه الفعـل الـسابق عليـه،         
  .قام به الفاعلووظائف أخرى داللية، فالخبر يصبح كالما بالمبتدأ، والفعل هو ما 

ثم إن الجملة قد تتضمن زيادة على هذين الـركنين عناصـر جديـدة، تكـون              
عالقات نحوية جديدة، تمد في بناء الجملة من خالل معان وظيفية مخصوصة، وروابط             

 فقد تتوسع الجملة عـن      .تركيبية محددة، وتولد هذه العناصر نوعا من الوظائف الداللية        
اإلسنادي بحيث يكون أحد ركنيها أو كالهما أكثر من كلمـة،           األنماط األساسية للتركيب    

كأن يكون المبتدأ اسما موصوال وصلته، أو اسم إشارة مبدال منه اسم ظاهر، أو يكـون                
مصدرا مؤوال، أو جملة محكية، وغير ذلك مما شأنه أن يزيد عدد المفردات التي تشغل               

  . ذلك الموقع النحوي
 الخبر جملة أو شبه جملة، أو يكـون متعـددا،           كذلك تتوسع الجملة عندما يأتي    

كذلك تتوسع الجملة عـن     . وغير ذلك مما يؤدي إلى زيادة مفردات ذلك الموقع النحوي         
طريق زيادة عناصر غير إسنادية على أحد ركنيهـا أو كليهمـا، كـالتوابع، والحـال،                

ـ    سيرية ، والتمييز، والظرف والجار والمجرور، أو عن طريق إضافة كل من الجمل التف
 . أو االعتراضية، أو التعليلية، أو غيرها بعد أحد الركنين أو كليهما

  اإلسناد فى الجملة الفعلية
إن تبويب الجملة وتقسيمها إلى اسمية وفعلية يستفيد من قـضية اإلسـناد فـي               

 النحـاة  مراعـاة  فهو الشكلي األساس فأماأمرين قائمين على أساسين شكلي ومعنوي، 
 جملـة " اسـم ا صدره كان وما ،"فعلية جملة" سمي فعال صدره كان ماف الكالم؛ صدرل

 ."اسمية
 لإلخبـار  موضـوعة  االسـمية  الجملة أن فهو) الداللي( المعنوي األساس وأما

 الفعليـة  الجملة أن حين في ،استمرار أو تجدد على داللة بال إليه للمسند المسند بثبوت
 أو سـابق  تجـدد  علـى  الداللة مع الحال أو الماضي في الحدث عن لإلخبار وضعت
 )١(.حاضر

                                         
روق اللغوية، أبو البقاء الكفوي، عدنان درويش ومحمد المضري، مؤسسة الكليات معجم في المصطلحات والف )١(

  .٣٤١م، ص١٩٩٨، ٢الرسالة للنشر، لبنان، ط



– 

  )٥٣٦٤(

 فعليـة؛  فـاألولى  ،"قام زيد" و  "زيد قام" بين النحاة فرق األساسين هذين فعلى
 ألنهـا  اسـمية؛  فهي الثانية وأما حاضر، أو سابق تجدد على ودالة بفعل مصدرةٌ ألنها

  .اآلن إلى قائم فزيد ،التكلم حالر واستمرا الدوام على دالةٌ باسم مصدرة
والجملة الفعلية أو ما يسمى بالمركب الفعلي هي الهيئة التركيبية التـى تتكـون    

، والعنـصر االسـمى     )الفعـل (العنـصر الفعلـى     : فى األصل من عنصرين أساسيين    
 )١(.والثانى يقابـل المبتـدأ  . ، واألول يقابل الخبر فى المركب االسمى اإلسنادى      )الفاعل(

 والبنية األساسية للجملة الفعلية فـى       )٢(ملة االسمية، والجملة الفعلية أبسط تركيبا من الج     
، ولكنها قد تستطيل بعدة أشكال مختلفة، كأن ينـضم        )الفاعل+ الفعل  (أقل صورها، هى    

إليها المفعول به، أو المفعول المطلق، أو الحال، أو غير ذلـك مـن صـنوف طـول                  
  )٣(.الجملة

ة الفعلية عن طريـق الفعـل   تظهر الفكرة األساسية في الجملوفي اللغة العبرية    
الذي يكون عليه مدار االهتمام، فهو عنصر األهمية، ويكون ترتيبـه أوالً فـي الحالـة                

 اإلسـناد فـي     ةتكون حال  )٤(.الطبيعية للكالم، فيكون ترتيبها الفعل ثم الفاعل ثم المفعول        
  :الجملة الفعلية على شكلين

+ فعـل   .  العنصران األساسـيان   عندما يكون في الجملة عنصري اإلسناد وهما      : األول
  .فاعل
  .المفعول+ الفاعل + الفعل . عندما تتكون الجملة من ثالثة عناصر أساسية: الثاني

  )٥(.وإذا كان هناك مفعوالن يأتي أحدهما أوالً، حيث يكون األكثر أهمية
وتمتد الجملة الفعلية بعد ذلك إلظهار تفصيالت أخرى بمكمالت أخرى حسب ما يقضيه             

وهي التي يدل فيها المسند على التجدد، أو التي يتصف فيهـا             .ى المطلوب إيصاله  المعن
المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا، وبعبارة أوضح، هي التي يكون فيها المـسند فعـال؛       

                                         
العناصر األساسية للمركب الفعلى وأنماطها من خالل القرآن الكريم دراسة تحليلية تطبيقية، أبو السعود حسنين  )١(

  .١٦ ، صم١٩٩٠الشاذلى، دار المعرفة الجامعية، األسكندرية، 
، ٢ طالتطور النحوى للغة العربية، برجشتراسر، ترجمة رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، )٢(

  .١٤٠م ، ص١٩٩٤
  .٢٤٧ بناء الجملة العربية، محمد حماسة، ص )٣(

(٤) Introductory Hebrew Gramar, Hebrew Syntax,p١٤٦. 
(٥) Elements of Hebrew Syntax An Inductive Mithod.p١٠٧. 



 

 )٥٣٦٥(

إن موضـوع   :"  قال الجرجاني  )١(ألن الداللة على التجدد إنما تستمد من األفعال وحدها،        
عنى للشئ من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعـد شـئ، وأمـا    االسم على أن يثبت به الم  

    )٢(".الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا فشيئا
الفعليـة،   الجملة في إليه مسندا يكون  يمكن أنوما مسندا يكون يمكن أنما أما 

، لتـام ا الفعـل  :هـي  االسنادي التركيب من الصنف هذا في المسند مواضع أن فنالحظ
 مـسندا  يأتي أن يمكن ما أما .والوصف األمر، فعل عن النائب الفعل، والمصدر واسم
  .شبهه أو التام للفعل الفاعل ونائب، شبهه أو التام فاعل الفعل: فهو إليه

  :ومواضع هذه المكونات اإلسنادية في رتبتها األساسية كاآلتي
  الجملة الفعلية

  المسند  المسند إليه
  الفعل

  اسم الفعل
  )المشتق(الوصف
  المصدر

   ونائبهالفاعل

إن مكان المسند إليه ومكان الفعل يتوقف فى كل لغـة           : "يقول جوزيف فندريس  
 وفـي   )٣(.على تغلب بعض أنواع من الجملة، تنتهى أن تفرض نفسها على االسـتعمال            

 -لجزءأو كـا  – جزء   ه ألن ؛يوجب جمهور النحويين تأخر الفاعل عن فعله      اللغة العربية   
 ثم إن الفعل عامل فيه، ومعنى هذا أنه ال يصح أن يتقدم عليه، إذ ال                ،من فعله من ناحية   

 كما ينبغـى رعايـة الترتيـب بـين العامـل            ،يمكن أن يتقدم بعض الكلمة على بعض      
   .)٤(ومعموله

 وجب عند الجمهور تقـدير   ،وهكذا إذا وجد فى اللفظ ما ظاهره أنه فاعل متقدم         
سم المتقدم إما مبتدأ كمـا فـى   تترا فى الفعل أو ما أشبهه، واعتبار اال الفاعل ضميرا مس  

 مـن  َأحـد  وِإن: محمد نجح، وإما فاعالً محذوف الفعل كما فى نحو قوله تعالى          : نحو
                                         

  .٤١ العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، صالنحوفي   )١(
  .١٧٤ دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص)٢(
  .١٨٩اللغة، فندريس، ص )٣(
  . ٩١م ص٢٠٠٧، ، القاهرة١، ط مؤسسة المختار للنشرالجملة الفعلية، على أبو الكارم، )٤(



– 

  )٥٣٦٦(

شِْرِكينالْم كارتَجاس هفََأِجر.)وإما جائز الوجهين كما فى نحو قوله تعـالى         )١ : فَقَـالُوا 
شَرَأب ونَنَايده،)٢( و َأَأنتُم تَخْلُقُونَه َأم ننَح الْخَاِلقُون،)ولكن مـن النحـويين مـن        )٤) (٣ 

  )٥ (:يجيز تقدم الفاعل على فعله، وهؤالء هم الكوفيون الذين يستشهدون بقول الزباء
  أجندال يحملن أم حديدا    ما للجمال مشيها وئيدا

ا روى مرفوعا، وليس جـائزا أن يكـون         ووجه االستشهاد بهذا البيت أن مشيه     
، وهو منصوب على الحال، فتعين أن يكـون  )وئيدا(مبتدأ؛ حيث ال خبر له فى اللفظ إال   

   )٦(.مقدما عليه، فقد تقدم الفاعل على المسند) وئيدا(فاعالً بـ
، أى الجملة المبدوءة باسم متبوع بفعـل،  "زيد قام" واختلف فى الجملة من نحو     

 البصريون اسمية، اعتبرها الكوفيون فعلية تقدم فيها الفاعل، واختلـف فيهـا             إذ اعتبرها 
جملتان تختلفان من ناحية البنيـة، فـاألولى        " قام زيد "، و "زيد قام "المحدثون، والواقع أن    

، أمـا مـن   )مسند إليـه + مسند (، والثانية تمثلها البنية )مسند+ مسند إليه   (تمثلها البنية   
ال ) زيـد (المراد بها تنبيه السامع إلى أن الذى قام هـو           " زيد قام "ة  ناحية الداللة فـجمل  

المراد بها اإلخبار عن قيامه إخبارا مخضا وال يخالطـه شـئ            " قام زيد " غيره، وجملة   
فالتعريف بين النمطين ينطلق من معايير تداوليـة وظيفيـة لتحديـد            "غيره، وعلى هذا    

  )٧(."المعنى
نمطان مختلفان هو أن الوظائف فى النحـو العربـى        فكما أن الدليل على أنهما        

" قـام " اسمية وقعت فيـه الجملـة       " زيد قام : " مفرد وجملة، فقولنا  : تجئ على مستويين  

                                         
  .٦، اآليةالتوبة سورة  )١(
  .٦، اآليةلتغابنا سورة )٢(
  .٥٩، اآليةالواقعة سورة )٣(
  . ٩١الجملة الفعلية، على أبو الكارم، ص )٤(
 ،٢٩٥/ ٧ وخزانة األدب ،٧٤٢ وجمهرة اللغة ص،٢٠٠ للزباء في أدب الكاتب ص البيت من بحر الرجز)٥(

مغني اللبيب  و،)د أ و(مادة  ٤٤٣/ ٣ ولسان العرب ،٩١٢/ ٢ وشرح شواهد المغني ،٢٧١/ ١وشرح التصريح 
٥٨١/ ٢.  
  . ٩١ الجملة الفعلية، على أبو الكارم، ص)٦(
 طالس للدراسات ، مازن الوعر، لتحليل التراكيب األساسية في اللغة العربية لسانية عربية حديثةةنحو نظري )٧(

إحياء النحو، إبراهيم : وانظر أيضا.  وما بعدها٣٢م، ص١٩٨٧، ١والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، ط
  .٩٥،٩٦في نحو اللغة وتراكيبها، خليل أحمد عمايرة، ص. ٥٥فى، صمصط



 

 )٥٣٦٧(

وقد بحث القـدامى الفـروق الدالليـة        . جملة فعلية " قام زيد " فى حين أن    . موقع الخبر 
 كل  )١(.فسرون والفقهاء والوظيفية التى تدل على هذه التراكيب، وبخاصة البالغيون والم        

  .في مجال تخصصه، فكانت االختالفات والتنوعات الداللية كثيرة جدا
، واسـمية مثـل     "نجح المجتهـد  " إن تصنيف الجملة إلى فعلية تبدأ بفعل مثل         

، إنما هو تصنيف يتماشى مع طبيعة التركيب اإلسنادي في اللغة العربية،            "المجتهد نجح "
ية لبنية اللغة العربية، ويتمثل في التمييز بـين مفهـومين       ومرجعه إلى الخصائص البنيو   

، الذين يختلف دورهما الوظيفي فـي التركيـب نظـرا           )المبتدأ(و) الفاعل(نحويين هما   
فـي  ) الفعل(عن المسند) الفاعل( فال يستوي تقديم وتأخير المسند إليه   . الختالف موقعهما 

 بينهما، فهما بمثابة الكلمة الواحـدة ال        الجملة الفعلية ألنها تتكون من وحدتين ال انفصال       
  .نستطيع أن نفصل بين جزئيها لشدة الترابط بينهما

وهناك منطلق آخر وهـو     )٢(األصل في الفاعل أن يلي الفعل ألنه كالجزء منه،        
 وألن رتبة الفاعل التأخر عن الفعـل        )٣(كون الفعل عامال في الفاعل فيكون حقه التقديم،       

   )٤(.هي رتبة محفوظة
ال ) المجتهـد (أن الفاعل   " نجح المجتهد " ما من ناحية المطابقة فنجد في جملة        أ

يؤثر في الفعل الذي سبقه من حيث المطابقة معه في اإلفراد والتثنية والجمـع، وتبقـى                
هي الصيغة األصلية نفسها في الماضي والمضارع المسندين إلـى          ) نجح(صيغة الفعل   

نجح "فنقول  . عل الذي يليها مفردا أم مثنى أم جمعا       ضمير الغائب المفرد، سواء كان الفا     
يـنجح  "، و "يـنجح المجتهـد   "، و "نجـح الجمتهـدون   "، و "نجح المجتهـدان  "، و "المجتهد

فالفعل هنا ليس في حاجة ماسة إلى عالمـة تثنيـة أو         ". ينجح المجتهدون "، و "المجتهدان
فيما سمي بلغة   ) ءةأزد شنو (و) طيئ(جمع؛ ألن الفاعل نفسه يغني عن ذلك، إال في لغة           

                                         
  .٤٠بنية الجملة فى اللغة العربية، عبد الحميد مصطفى السيد، ص )١(
  .١٨المفصل، الزمخشري، ص )٢(
 نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، حسن خميس سعيد الملخ، دار الشروق، عمان، )٣(

  .١٤٨م، ص٢٠٠٠
  .٢٠٧ اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص)٤(



– 

  )٥٣٦٨(

 واألمر كذلك في اللغة العبرية وإن كان ليس بـصورة حازمـة،             )١().أكلوني البراغيث (
فاألصل أن يكون الفعل في حالة اإلفراد إذا تقدم على الفاعل وإن كـان فـي العبريـة                  

    )٢(:القديمة يجوز أن تصحب الفعل عالمات الجمع إذا تقدم على الفاعل، مثل
ע ׁשְַוּי   .(٤-٣٣)Ex   ֶאת־הָּדָבר ָהָעם ַמ

ל ׂשְְבֵני־ִי ּוַוִּיְתַנְּצל ֵא   . (٦-٣٣)Ex    ֶעְדָים ֶאת ָר
أما المبتدأ فهو يؤثر في الفعل الذي يليه، ويسند إليـه مـن حيـث ضـرورة                 

، "الطالبـان نجحـا  "، و"الطالب نجـح : "المطابقة معه في اإلفراد والتثنية والجمع، فنقول    
ولو كان  ". الطالب ينجحون "، و "الطالبان ينجحان "، و "حالطالب ينج "، و "الطالب نجحوا "و

؛ ألن أصل الجملـة     "الطالب نجح "، و "الطالبان نجح : "يصح تقديم الفاعل لصح أن نقول     
كما أن المسند هنا ليس هو الفعـل بمفـرده؛ ألنـه ال          ". نجح الطالب "، و "نجح الطالبان "

ية كاملة مكونة مـن مـسند       يكون فعل بمفرده داخل التركيب مطلقا، بل هو وحدة إسناد         
، وهذه الوحدة اإلسنادية تستند إلى المبتدأ، وهـي خبـر هـذا    )فعل وفاعل ( إليه ومسند   

  .المبتدأ، ممثلة جملة صغرى داخل جملة المبتدأ الكبرى
وقد يشكل الفعل فيهـا  )٣(والجملة الفعلية في اللغة العبرية هي التي مسندها فعل،        

ְ ׁשְִּיַו ،ַוּיֹאַכל: جملة بمفرده مثل    وإذا كان وجود الفعل في الجملة        )٤(،ַוֵּיַלְך ،ַוָיָקם ،ּת
يشكل موضع اختالف في اللغة العربية من ناحية تصنيف هذه الجملة هل هي اسمية أم               
فعلية، فاألمر ليس كذلك في اللغة العبرية؛ ألن مجرد وجود فعل في الجملـة العبريـة                

 ولكن عند تأخر الفعل عن الفاعـل تعـد هـذه    .يجعلها فعلية، سواء أتقدم الفعل أم تأخر   

                                         
، فشبهوا هذا بالتاء التي "ضرباني أخواك"و" ضربوني قومك: "واعلم أن  من العرب من يقول: " يقول سيبويه)١(

: انظر".  ، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع عالمة كما جعلوا للمؤنث ، وهي قليلة"قالت فالنة"يظهرونها في 
  .٤٠، ص٢تاب، سيبويه، جالك

(٢) Gesenius Hebrew Grammar, Translated from The Eleventh Jerman Edition By T.G 

Conat, Boston, United States, ١٨٣٩, p٢٧٨. 
(٣) Introductory Hebrew Gramar, Hebrew Syntax, , p١٤٤. 
(٤) Manual Of Hebrew Syntax, J.D Wijkoop, Translate From The Dutch By C.Van.Den 

Biesen, London, ١٨٩٧, p١٢٠. 



 

 )٥٣٦٩(

ר ׁשְִי ה׳: الجملة مركبة وهي في العبرية التي يكون مسندها جملـة فعليـة، مثـل               ֹמ
ךָ ֹוב ּו ֵצאְתָך    )١(.ֱא

  اإلسناد فى الجملة االسمية
الجملة االسمية هي الجملة المبدوءة باالسم بدءا أصيال، وهذا االسم يسمى مبتـدأ             

سما صريحا أو مصدرا مؤوال موضوعا للحكم عليه بحكم مـا،           أو مسندا إليه، ويكون ا    
وهذا الحكم يسمى الخبر أو المسند، وهو الركن المتمم للفائدة التـي يحـسن الوقـوف                

، "زيد قـائم : "وإذا استوفت الجملة هذين الركنين كانت تامة، وذلك في نحو قولهم         . عليها
وإن ". رب رجل كريم لقيتـه    "، و "كتابفي الحقيبة   "، و "أقائم الزيدان "، و "هيهات العقيق "و

) صـغرى ( وهذه الجملة التامة قد تكون بسيطة        )٢(،لم تستوفها كانت مجتزأة أو مختزلة     
  ).  كبرى(أو موسعة 

وتدل الجملة االسمية التي فيها المسند على الدوام والثبوت، أو التي يتصف فيهـا              
دم مصطلح الجملة االسـمية فـى       ويستخ )٣(.المسند إليه بالمسند اتصافا ثابتا غير متجدد      

التراث النحوى لإلشارة إلى أنواع متعددة من الجملـة العربيـة تجتمـع معـا فـى أن           
يتصدرها االسم مع وقوعه ركنًا إسناديا فيها، ومقتضى هذا هو التصور الذى يشيع بين              

ـ                  ان النحاة أنه ال عبرة فى التصدر بالعناصر غير اإلسنادية التى ال تقع ركنًا مـن أرك
  : مثل)٤(.الجملة سواء أكانت أسماء أم أفعاالً أم حروفًا

  )٥(.قد سمع اهللا قول التي تجادلك: قوله تعالى -
  )٦(.إنما أنت منذر: قوله تعالى -

                                         
(١) Hebrew Grammar, Hermann l. Strack, Translated from the German by Arch R. S. 

Kennedy, Second Edition, London, ١٨٨٩, p١٣٥. 
نان درويش ومحمد الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الكفوي، تحقيق عد:  انظر)٢(

ومعجم مصطلحات النحو والصرف والعروض، محمد إبراهيم عبادة، . ٣٤١م، ص١٩٩٢المصري، بيروت، 
، ٨٦-٨٥م، ص١٩٩٩ دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ،، والتطبيق النحوي، عبده الراجحي٨٣القاهرة، ص

  . ٥٣-٥٢ ، صم١٩٨٥، ١، طانومعجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سمير اللبدي، بيروت، لبن
   .٤٢ العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، صالنحوفي  )٣(
  .١٨م ، ص٢٠٠٧، ١، طالقاهرة الجملة االسمية، على أبو المكارم، مؤسسة المختار للنشر، )٤(
  .١ سورة المجادلة، اآلية)٥(
  .٧ سورة الرعد، اآلية )٦(



– 

  )٥٣٧٠(

 )١(.ألم نشرح لك صدرك: قوله تعالى -
   كأن على رؤوسهم الطير -
   ما مسافر أخوك -

ألدوات المتصدرة، وتأثيرهـا    وال يخفى هنا بطبيعة الحال األثر الداللي لكل هذه ا         
  . على معني العنصرين األساسيين للتركيب وداللة الجملة بشكل عام

وتتكون الجملة االسمية عند النحاة من مبتدأ وخبر، أو مبتدأ ومرفوع سـد مـسد               
الخبر، أو ما كان أصله المبتدأ أو الخبر، وبذلك تكون الجملة االسمية عند النحاة إطـارا        

  )٢(.أنماطًا متنوعة الصياغة والمكونات مختلفة الروابط والعالقاتيضم فى حقيقته 
  :هـي  اإلسنادي التركيب من النوع هذا في إليه المسند مواضع أن يالحظ هنا

 الـشروع،  أفعال واسم وأخواتها، كاد واسم وأخواتها، كان كاسم مبتدأ أصله وما المبتدأ
 االسـمية  االسنادية الوحدة أو االسمية الجملة في مسندا يكون ما  أما.وأخواتها إن واسم
  .والحرفية الفعلية النواسخ وأخبار ،أالمبتد خبر فهو

  :ومواضع هذه المكونات اإلسنادية في رتبتها األساسية كاآلتي
  الجملة االسمية

  المسند  المسند إليه
  خبر  مبتدأ

  خبرها  اسم إن
  خبرها  اسم كان

  خبرها  كاد اسم
    الشروع أفعال اسم

  رتبة والتصنيف النحوىال
 :قسمين إلى نقسمت اإلسناد عناصر باعتبار  العربي النحو في الجملة أن لنا تبين

  إليه مسند( اسم صدرهايت التي وهي :اسمية جملة(.  
  مسند (فعل صدرهايت التي وهي: فعلية جملة(. 

                                         
  .١ سورة الشرح، اآلية )١(
  .١٨ة، على أبو المكارم ، ص الجملة االسمي)٢(



 

 )٥٣٧١(

 هـذا  كليـة  إلى أشار بل وصفيا، التقسيم هذا صحة إلى " سفَندِري" أشار وقد
فجميع اللغات تتفق في التمييز بـين الجملـة    " اللغات كّلها على جاريا جعله إذ تقسيم؛ال

 علم في النحو تحليل مناهج من كثير قام التقسيم هذا وعلى )١(،"االسمية والجملة الفعلية
  .الحديث اللغة

ومن جهة أخرى فإن عملية اإلسناد على أهميتها في عملية التحليل النحوي فهـي              
وقـد  . بلة للتقييد، إذ يعمل علم النحو على توجيهها وفق النمط النحوي المقصود         عالقة قا 

       ميت الجملـة االسـمية   تأثر ذلك التصنيف بالعناصر المتواجدة في بداية الجملة بحيث س
المبتـدأ  وهو   ،اسمية باسم العنصر الذي يكون بموقع المسند إليه       ) جملة المبتدأ والخبر  (

فعلية ألنها تبتـدئ بفعـل      ) جملة الفعل والفاعل  (الذي تبتدئ به، وسميت الجملة الفعلية       
 والجملة الفعلية هي    ،الجملة االسمية هي التي صدرها اسم     " ذلك أن    ؛يكون بموقع المسند  
 ألن الجملـة    ؛والعبرة هنا بالجملة المبدوءة بفعل تام غير نـاقص        ) ٢(."التي صدرها فعل  

والمراد بـصدر الجملـة هنـا    .  عن أصل  لةبفعل ناقص هي جملة اسمية محو     المبدوءة  
   . فال عبرة بما تقدم عليهما من الحروف،المسند والمسند إليه

 الجملة الفعلية والجملـة      أساسيين، هما  فالنحاة في هذا التصنيف اعتمدوا محورين     
المسند والمـسند   (االسمية، وأساس اعتمادهم هذين المحورين يعتمد على أن العنصرين          

 ، تأتلف الجملة بدونهما لفظـا أو تقـديرا  ال حيث   ؛يشكالن الدعامة الرئيسية للجملة   ) إليه
ولما كـان المـسند     .  دون مكمالت أخرى إذا ما احتمل المعنى       ما وحدهما هوقد يكتفى ب  

والمسند إليه هما الركنين األساسيين اللذين تنعقد بهما الجملة سميت الجملتـان الفعليـة              
أما العناصر األخرى مثل الظروف والمجرورات والمفاعيـل والتوابـع          . السمية بهما وا

د مـن   عالعناصر ت هذه   ألن   ؛ الجملة باسمها  مسلما لم تكن عناصر أساسية لم تُ      ف ،وسواها
 وال  ،بينهماا  بل أو بعد المسند والمسند إليه أو فيم       ق وتتحرك   ،تتمم المعنى التي  الفضالت  

     )٣(. الجملة األساسيينتأثر على موقع ركني

                                         
  .١٦٢ اللغة، فندريس، ص)١(
  .٣٧٦، ص٢ مغني اللبيب، ابن هشام، ج)٢(
: وانظر. ٢٦١من أسرار اللغة، ابراهيم أنيس، ص: وانظر. ٧٤، ص١شرح المفصل، ابن يعيش، ج:  انظر)٣(

  .٣٤بناء الجملة العربية، محمد حماسة، ص



– 

  )٥٣٧٢(

كما أن الحكم بالتقديم أو التأخير دليل قوى على البنيـة األساسـية التـى تعـد      
 ففى اللغة هناك دائما أصل للتركيب، وهناك        )١(.نموذجا تجريديا للتركيب أو بناء الجملة     

ألصل العديد من الظواهر التى تطرأ على هذا األصل، وقد اهتم النحاة بشكل كبير بهذا ا              
وما طرأ عليه، ففى كل باب من أبواب النحو يحدد النحاة ما يطرأ فى هذا الباب علـى                  

وفى الجملة الفعلية مثالً يكـون األصـل أن يـأتى           . الكالم من حذف أو تقديم أو تأخير      
الفعل أوالً ثم بعد ذلك الفاعل ثم الفضالت، فإذا تقدم المفعول على الفاعل أو على الفعل                

  . ه، وال يخرجه تقدمه عن القول بأنه مفعول بهيظل مفعوالً ب
وهنا أدرك النحاة أن للتركيب النحوى سمات وخصائص، وإذا خرج المفعـول            

 قالوا إنه مبتدأ وخرجوا بـه       )٢(به عن النصب إلى الرفع على االبتداء فى باب االشتغال         
رتب النحويـة،   ونفهم من هذا أن النحاة كانوا ينطلقون مما يسمى بال         . عن باب المفعولية  

فللتركيب عندهم رتب محددة لكل باب من أبواب النحو، وتختلف من باب نحـوى إلـى    
  )٣(.آخر، والرتبة عندهم تتم دراستها من خالل التركيب
  دور الرتبة في تصنيف الجملة إلى اسمية وفعلية

إن معنى كون الرتبة المحفوظة قرينة لفظية على المعنـى النحـوى أن موقـع     
فـرق  " زيد قام " و" قام زيد " الكلمة قد يدل على وظيفتها النحوية، فالفرق بين         الكلمة من   

) زيـد (فى موقع االسم المرفوع من الفعل، وقد ترتب على اختالف هذا الموقع أن جعل         
فى الجملة األولى فاعالً وفى الثانية مبتدأ، على حين لم يتغير أى شئ فيما عدا الرتبـة                 

  )٤(.الجملتينبين العناصر المنطوقة من 

                                         
  .٢٥٧ بناء الجملة العربية، محمد حماسة، ص)١(
أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف، وكل من :"  قال ابن هشام في شذور الذهب عن االشتغال)٢(

زيدا " ، أو محال ك"زيدا ضربتُه" الفعل أو الوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره لفطا ك
شرح شذور الذهب : انظر""... رتُ بغالمهمر" ، أو "زيدا ضربتُ غالمه: "، أو لما البس ضميره، نحو"مررتُ به

، ١في معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكوخ للطباعة، إيران، ط
  .٤٣٣ه، ص١٣٨٣

مفهوم الرتبة النحوية، سامي عوض وحسن شحود، مجلة جامعة تشرين للدراسات، سلسلة اآلداب والعلوم  )٣(
  .٣م ، ص٢٠٠٢، ٢٤، مج١٧ا، عاإلنسانية، سوري

البيان فى روائع القرآن : انظر أيضا. ١٠٩،١١٠ حسين رفعت حسين، ، صالموقعية فى النحو دراسة سياقية، )٤(
  . وما بعدها٢٧٠، ص٣شرح الكافية ج: وانظر.  وما بعدها٦٧، ص١ج



 

 )٥٣٧٣(

تتضح قيمة التقديم ببعض حقائق النحو كما تتضح ببعض فلسفة البالغة، فأمـا             
فى النحو فيكفى أن سبب تقديم المبتدأ على الخبر أن المبتدأ معلوم للمتكلم والسامع؛ ألنه               

أمـا الخبـر فهـو      . الموضوع الذى يجرى الكالم عنه، والمرء ال يتكلم إال عما يعرف          
إال ما استحق أن يساق إليه، وفوق ذلـك أن الفـرق بـين الجملتـين         مجهول للسامع، و  

االسمية والفعلية فى صورتهما النموذجية هى فرق تقديم وتأخير بسبب العلم والجهل فى             
  )١(.بعض الحاالت

إذن الجملة إما اسمية أو فعلية، وقد فرق النحويون بينهمـا تفريقًـا أشـد مـن       
 إليه فى الجملـة االسـمية بعبـارة واحـدة هـى           الحقيقة، حتى أنهم عبروا عن المسند     

، مـع أن الفـرق      )الفاعل(، وعبروا عنه فى الجملة الفعلية بعبارة أخرى وهى          )المبتدأ(
  )٢(.بين الجملتين فى المسند فقط، وهو فى المسند أيضا أقل تبيانًا فى الحقيقة من الظاهر

هذا التـصنيف اإلسـنادي فـي    وقد ساهم هذا التحديد وهذا الدور المهم للرتبة ومراعاة        
  )٣(:وجود دور للرتبة في التصنيف النحوي كاآلتي

  الجملة االسمية المجردة من الناسخ: أوال
 :يحكم على الجملة بأنها اسمية إذا خلت من أي فعل، مثل - ١

 )٤(.وأن تصوموا خير لكم: قوله تعالى -
 )٥(.اهللا خالق كل شئ: قوله تعالى -
 )٦(. لمزةويل لكل همزة: قوله تعالى -
  )٧(.وهللا المثل األعلى: قوله تعالى -
  الغيب عند اهللا -

                                         
  .١٣٤البيان فى روائع القرآن، ص )١(
  .١٣٢التواب، مكتبة الخانجى، القاهرة، صالتطور النحوى، برجشتراسر، رمضان عبد  )٢(
 أساليب الخبر واإلنشاء دراسة في تراكيبها اللغوية، محمد صالح الدين مصطفى، مطبعة الفجر الجديدة، )٣(

  .٥٣، ص١القاهرة، ط
  .١٨٤ سورة البقرة، )٤(
  .١٦ سورة الرعد، اآلية )٥(
  .١ سورة الهمزة، اآلية )٦(
  .٦٠ سورة النحل، اآلية )٧(



– 

  )٥٣٧٤(

يحكم على الجملة بأنها اسمية إذا بدأت باسم مرفوع بعده فعل، وهـي الجملـة                - ٢
  : المركبة التي خبرها جملة فعلية، مثل

 )١(.والوالدات يرضعن أوالدهن: قوله تعالى -
    )٢(.واهللا يقبض ويبسط: قوله تعالى -
 )٣(.اهللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها: لىقوله تعا -
 :يحكم على الجملة بأنها اسمية إذا بدأت بجار ومجرور بعده اسم مرفوع، مثل - ٣

 )٤(.وهللا ملك السماوات واألرض: قوله تعالى -
  .في البكور بركة -

  :الجملة االسمية المنسوخة: ثانيا
، سـواء بـدأت بهـا       ) نكان، إن، ظ  (إذا وجد في الجملة أحد النواسخ الثالثة         - ١

 : الجملة أم ال  حكم عليها بأنها اسمية، تقدم االسم على الخبر أم تأخر مثل
إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهـار آليـات       : قوله تعالى  - 

  )٥(.ألولي األلباب

  )٦(.وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه: قوله تعالى -
 )٧(.ن رحيماوكان بالمؤمني: قوله تعالى -
 )٨(.وكان حقا علينا نصر المؤمنين: قوله تعالى -
 ليت الشباب يعود -
 لعل الفرج قريب  -

  :الجملة الفعلية: ثالثا
  إذا بدأت بفعل غير ناسخ،  - ١

                                         
  .٢٣٣ سورة البقرة، اآلية )١(
  .٢٤٥ سورة البقرة، اآلية )٢(
  .٢٣ سورة الزمر، اآلية )٣(
  .٢٧ سورة الجاثية، اآلية )٤(
  .١٩٠ سورة آل عمران، اآلية )٥(
  .١١٨ سورة التوبة، اآلية )٦(
  .٤٧ سورة الروم، اآلية )٧(
  .٤٧ سورة الروم، اآلية )٨(



 

 )٥٣٧٥(

   )١(.ُأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا: قوله تعالى -
 )٢(.ألم يجدك يتيما فآوى: قوله تعالى -
 )٣(.كه صلدافأصابه وابل فتر: قوله تعالى -
  حل الربيع -

  : إذا بدأت باسم منصوب بعده فعل تام، مثل - ٢
  )٤(.فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة: قوله تعالى -
  )٥(.ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون: قوله تعالى -
  )٦(.فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر: قوله تعالى -

  : المكمالت كالحال، مثل ويمكن أن يكون ذلك االسم المنصوب أحد
 . متحدثا للتالميذ وقف معلمهم -
  . سعيدا عاد من عمله -

وفي اللغتين العربية والعبرية نجد أن الفرق بين الجملتين الفعلية واالسمية هـو أن             
األولى تعبر عن حدث أو فعل بينما تعطي الثانية وصفا لشئ أو لـشخص، وهـذا هـو     

 يكن هناك رغبة في توكيـد عنـصر مـن عناصـر           القانون العام لهاتين اللغتين، ما لم     
  :الجملة، فيكون ذلك سببا في تغيير ترتيب عناصرها، مثل

                     البيت قريبקרוב הבית
                الجامعة كبيرةגדולה האוניברסיטה

      درس الطالب العربيةהערבית את למדו הסטודנטים
  غلق الولد الباب                  أהדלת את סגר הילד

وفي اللغة العبرية نجد الجملة االسمية يطلق فيها كاللغة العربية علـى مـصطلح              
   )٧(:المسند إليه المبتدأ، وعلى مصطلح المسند اسم الخبر، مثل

                                         
  .٣٩ سورة الحج، اآلية )١(
  .٦، اآليةسورة الضحى )٢(
  .٢٦٤سورة البقرة، اآلية  )٣(
  .٣٠األعراف، اآلية  )٤(
  .٨٧ سورة البقرة، اآلية )٥(
  .٩،١٠ سورة الضحى، اآلية )٦(
  .79' עמ، 1981، ירושלים، צדקה יצחק، בימינו העברית תחביר )٧(



– 

  )٥٣٧٦(

          البنت جميلة    ָיָפה הַּבת
  الطفل في السرير   ַּבֲעִרָצה הּתינּוק

ـ      افية للجملـة بجانـب العناصـر    من المالحظ أن استخدام مكونات أخرى إض
األساسية ال يصنع فارقا بين الجملتين االسمية والفعلية، بما يثبت أن عنصري اإلسـناد              

  :مثلهما األساس في تكوين الجملة، 
  ٣٧:٣٠ Gen     מִּקל יעקוב לֹו ויקח

  Gen17:41  היאֹר ׂשפת-על עומד הנני ּבחלֹומי יוסף אל ּפרעה וידבר
  Gen 6:18  בניך-ונׁשי ואׁשתך ּובניך אתה הּתבה-אל ּובאת

ال أهمية للتقديم والتأخير داخل عناصر أية جملة ، فإذا تواجد داخلهـا فعـل               و
 وبالتالي فتحديد نمط الجملة محدد بوجود الفعل فيهـا مهمـا كـان              )١(.فهي جملة فعلية  

  .ترتيبه مقدما أو مؤخرا
  غة العبرية هووالنموذج الشائع واألعم واألشهر لترتيب الجملة الفعلية في الل

  مفعول+ فاعل + فعل   
    )٢(:مثل

  ١:٣ Gen   ערום ָהָיה ׁשוַהָּנָח
ה  הו י   ٢٤:١٩ Gen   ׁשוא גפרית עמורה ועל סדם-על המטיר ו

  )٣(:ويأتي هذا النمط عندما نريد أن نقر شيئا ما ولذلك نضعه في بداية التركيب، مثل
רץ ּבְ ָהָיה ׁשִאי       ١:١ Job       ץ ּוע ֶא

ذا تم تغيير المسند إليه داخل نفس التركيب في جملة أخـرى تابعـة لهـا،     إ ويأتي كذلك 
   :مثل

ה ׁשַָּה ב ׂשֵָע ִוֵּיֶלך  ٥:٦\٢٧  ָאְמָרה ִוִרְבָקה ........ ְלָהִביא ַצּיד ד ּוָלצ ֶד
Gen       

وعندما تبدأ الجملة الفعلية بظرف فإن اللغة العبرية القديمة  في العهـد القـديم يكـون                 
          )١(:ترتيبها كالتالي

                                         
  .12' מע، א חלק، 1966، ירוׁשלים، להשכלה העברי המכון בהוצאת، בלאו יהוׁשע، התחביר יסודות) ١(
   .203:205' עמ، ב חלק، בלאו יהוׁשע، התחביר יסודות )٢(
   .203:205' עמ، ב חלק، בלאו יהוׁשע، התחביר יסודות )٣(



 

 )٥٣٧٧(

א ּבְ ת ׁשִֵר ה ּבָ י ם ׁשּה ֶאת ֱאלִֹהים ָר   ١:١ Gen   מי
א ּבְ  وهنا لم تكن الجملة ת ׁשִֵר ה ּבָ ֱאלִֹהים י   ָר

  )٢(:ولكن هذه اللغة تطورت في اللغة العبرية المعاصرة وصار ترتيبها كالتالي
ע ׁשב    החוזה על חתמו החברות תי ׁש עבר ׁש בו

  

                                                                                                     
  .168' עמ، 1981، ירושלים، צדקה יצחק، בימינו העברית תחביר )١(
  .203:205' עמ، ב חלק، בלאו יהוׁשע، התחביר יסודות )٢(
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إن أول مايلفت نظرنا فى هذا العمل هو وصف المخطوطة ، ومنهج التحقيـق              

اعتمدت فى تحقيق هذه الرسائل على النـسخة الوحيـدة         : " فى المقدمة ، فيقول أستاذنا      
ومنها نسخة  مـصورة بمعهـد    )  ٥٣٨( المحفوظة  فى  مكتبة اإلسكوربال ، ورقمها       

  .)١( " ١٩٤٩صورت  فى  عام )  توحيد ١٠٧ ( أدب ٤٠٠المخطوطات العربية  برقم 
أنها بـدأت برسـالة ألبـى حيـان         : " وفيما يتصل بالمخطوطة فيقول أستاذنا      

التوحيدى ، ولكن أستاذنا أسقطها من الكتاب ألنها تبدو بعيدة عن هذا القسم من الرسائل               
  .، وليحافظ على طابعها األندلسى ووحدتها الموضوعية 

تين آخرتين فى توثيق الرسـائل المـشتركة ، وهمـا           وقد اعتمد على مخطوط   
ترسل ابن أبى الخصال نسخة مصورة بمعهـد المخطوطـات العربيـة عـن نـسخة                

، والمخطوطة الثانية ، فهى مجموعة رسـائل     )  أدب   ٥١٩( األسكوربال ، وتحمل رقم     
  ). أدب طلعت ٤٦٥٠( آخرى محفوظة فى دار الكتب المصرية برقم 

ى الحواشى شروحاً لغوية لما استغلق من ألفاظ معتمداً فى          وقد أضاف أستاذنا ف   
ذلك على لسان العرب ، والصحاح ، وقد قام أستاذنا بتخريج كثير من الشواهد الشعرية               
التى تمثل الكُتَاب بها ، وهناك شواهد لم يتمكن من تخريجها ، وذلك ألنه من نظم كُتَاب                 

  .ر األدبية ، والدواوين المعروفة الرسائل أنفسهم ، أو لعدم ورودها فى المصاد
  :أهمية هذا الكتاب

يذكر لنا أستاذنا العزيز أهمية هذا الكتاب فهو يضم خمساً وأربعـين رسـالة ،               
ومقامتين ، وهذه الرسائل تصور مرحلة من مراحل تطور النثر الفنى فـى األنـدلس ،                

  .وهى تشير إلى اقتفاء كُتَاب االندلس لمدرسة النثر المشرقى 
  
  

                                         
  .م ١٩٨٩ ، سنة ١ ، منشأة المعارف ، األسكندرية ، طـ ٧فوزى عيسى ، صـ /  رسائل أندلسية ، د)١(

 
 

  



– 
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  :تصنيف الرسائل وتحليلها
وهذا أول ملمح من مالمح النقد فى هذا العمل فقد أقبل المحقق علـى تحقيـق                
الرسائل ن وفى ذهنه هدف محدد ، وتمثل هذا الهدف فى أن يقدم هـذه الرسـائل فـى             

  .شكل صالح للقراءة ، وأن أعين القارئ على استيضاح طريقة غمارها 
زيز تاكيده على الهدف الذى ينشده من نـشر     وكانت اولى مالحظات أستاذنا الع    
  :هذه الرسائل وإذ به يتفرع إلى فرعين هما 

 تقريب الرسائل إلى القراءة  .١
 وضع النص فى صورة معتمدة .٢

   من هذا الهدف نرى أستاذنا العزيز الناقد ال يتوقف أمام النص جامداً وال يعنيـه               
مادرج عليـه المحققـون ، ولـم    إالَّ إخراجه بصورة قريبة مما أراده مؤلفه ، وهو       

  .يطالبهم أحد بسواه 
  :الرسائل السياسية

يالحظ أستاذنا العزيز أن أغلب الرسائل السياسية الواردة بهذا المجموع تنتمـى      
فى هذا الكتـاب ،      ) ٢( إلى عصر المرابطين ، ومن الرسائل السياسية الهامة الرسالة          

ذكر فى نهاية الرسالة أن كاتبها هو أبو        وقد الحظ أستاذنا أن صاحب المجموع قد وهم ف        
عبداهللا ابن أبى الخصال ، والصحيح الذى أثبته أستاذنا أنها ألخيه أبى مروان ابن أبـى                

  .الخصال 
  :رسائل الجدل والمناظرة

ويرى أستاذنا أن صاحب المجموع إحتفى بهذا اللون من الرسائل ، ومن أمثلته             
عليها ، وكذلك رسالتان متبادلتان بين راهـب     رسالة ابن غرسية ، وبعض ردود الكتاب        

  .فرنسا والمقتدر باهللا صاحب سرقسطه 
فيالحظ أستاذنا العزيز أن رسالة ابن غرسيه ماهى إالَّ صدى للنزعة الـشعوبية   
التى ظهرت فى األندلس كما ظهرت فى المشرق من قبل ، ولكن شعوبية ابن غرسـيةه            

من شعوبية المشرق التى كانت ممتلئة بالمالحدة       مرتبطة بالعقيدة اإلسالمية على العكس      
  .، والذنادقة 

فى إتجاه ابـن غرسـيه إلـى        " جولد تسيهر   " ويستشهد أستاذنا العزيز برأى     
 إختالفاً بين شعوبية أهل األنـدلس ،  – صلى اهللا عليه وسلم    -اإلشادة باإلسالم ، وبالنبى   



 

 )٥٣٨٣(

بى فى أسبانيا بحرصـه علـى ان        ويمتاز هذا الميل الشعو   : " وشعوبية المشارقة فيقول    
ينسجم مع العقيدة اإلسالمية على حين نجد شعوبية المشرق على النقيض من  ذلك ، إذ                

  .)١(" نرى ممثلى الشعوبية  من  المالحدة ، والزنادقه فى أكثر األمر 
ويرى أستاذنا العزيز أن إبن غرسيه لم يأتى بجديد فـى رسـالته مـن حيـث        

قد سبق وترددت هذه المعانى على ألسنة الشعوبيين فى المشرق ،           المعانى أو األفكار ، ف    
  .ويستشهد أيضاً على ذلك بما الحظه جولد تسيهر من أن إبن غرسيه لم يأتى بجديد 

ويزعم أستاذنا العزيز أنه لم يجد فى النثر األندلسى قبل رسالة إبـن غرسـيه               
صل مستشهداً بقـول الـدكتور      مثل هذا التفنن فى استعمال السجع ، أو التلوين فى الفوا          

بأن السياق العام فى هذه الرسالة يجعلها غربية الواقـع والموسـيقى            : " إحسان عباس   
  .)٢(" بالنسبة للنثر األندلسى فى ذلك العصر 

ويالحظ أستاذنا العزيز أن رسالة ابن غرسيه قد أثارت حمية كُتـاب األنـدلس           
 ، ولكن فيما تـاله مـن عـصور ،           للرد عليها ليس فى العصر الذى كتبت فيه فحسب        

ويرى أن صاحب المجموع قد احتفظ بأربعة ردود عليها دون اإللتزام بترتيبها الزمنـى              
فأورد أوالً رد األديب ابن يحى بن مسعدة وهو موحدى ، وهنا يالحظ أستاذنا أنه كـان                 

دين من حقه أن يقدم عليه رد أبى الطيب بن من اهللا القروى والى جعفر احمد بن الـدو                 
البلنسى ، ويعتقد أستاذنا أن الذى دفع صاحب المجموع إلى تقديم رد ابن مسعدة عليهـا                
كونه معاصراً له ، أو ألن رد ابن مسعدة أطول هذه الردود أتمها فأعجب به واستحسنه                

.  
ويشير أستاذنا إلى أن صاحب هذا المجموع نقل رسالتى ابن من اهللا القروى ،              

 دون أن يشير إلى ذلك ، ويـشير أسـتاذنا إلـى أن األسـتاذ     وابن الدودين عن الذخيرة 
نـوادر المخطوطـات    (  عبدالسالم هارون قد سبقه إلى هذه المالحظـه فـى كتابـه               

   ) .٢٣: ١صــــــ 

                                         
         الشعوبيةعند مسلمى أسبانيا ، موجز بحث لجولد تسيهر ، أورده عبدالسالم هارون فى نوادر المخطوطـات ،     )١(

 )٢٤٢: ١. (   
   .١٧٤، صـ ) طين عصر الطوائف والمراب(  تاريخ األدب األندلسى )٢(



– 
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ويلحظ أستاذنا أن صاحب المجموع قد أردف رسالة آخرى لكاتـب مجهـول             
ألستاذ عبدالسالم هارون أن    ، ويرجح ا  " رسالة ثاية فى الرد على ابن غرسيه        " عنوانها  

  :تكون هذه الرسالة من إنشاء ابن يحى بنمسعدة أيضاً ، ويبنى ترجيحه على مسألتين 
  .التشابه الشديد بين أسلوب الرسالتين : إحداهما 

  . التقارب الشديد بين بعض العبارات مما ينطق بأن صاحبهما واحد : واآلخرى 
ن تكون هذه الرسالة إلبن مسعدة ، وذلـك لعـدة                  ولكن أستاذنا العزيز يشك فى أ     

  :أسباب يوردها ، ومنها
أن صاحب المجموع لم يشر إلى ذلك ، وكان بإمكانه أن يـنص علـى ذلـك                 
السيما وأنه معاصر إلبن مسعده ، ويرى أستاذنا أن هذا السبب غير كافى فـى إثبـات                 

اللذين إستند إليهما األسـتاذ  نفى الرسالة عن ابن مسعدة ، ومن ثم يناقش أستاذنا السببين        
هارون فى ترجيحه ، ومن خالل مناقشة السببين ، ومقارنـة الرسـالتين مـن حيـث                 
األسلوب ، وتقارب العبارات ، يرجح أستاذنا الرأى الذى يميل إليه وهـو أن الرسـالة                

  .ليست إلبن مسعدة 
 وهناك مالحظتان ألستاذنا العزيز تتصالن بهذه الرسـائل الخاصـة بالجـدل           
والمناظرة التى أوردها صاحب المجموع  المالحظة األولى  أن معركة الـشعوبية فـى         
األندلس لم تكن متكافئة على المستوى األدبى بخالف ما كان عليه الحال فى المـشرق ،       
فهناك أربع رسائل ترد على رسالة واحدة يتيمة إلبن غرسيه ، وإن دل هـذا منوجهـة                 

لدفاع للعروبة كان قوياً فى األندلس على مدى الـزمن ،           نظر أستاذنا فإنه يدل على أن ا      
  .وأن السند الشعوبى لم يكن على شئ من القوة 

المالحظة الثانية  فهى أن الرسالة النثرية كانت أظهر من الشعر ، وأوضح فى              
  .إبراز النزعة الشعوبية التى إحتدمت فى األندلس 

ـ           شتركان فـى الجـدل ،      ويرى أستاذنا العزيز أن هناك رسـالتان آخريـان ت
والمناظرة وإن اختلف موضوعهما ، ويعنى بذلك رسالة الراهب الفرنسى إلى المقتـدر             

  .باهللا صاحب سرقسطه ، ورد القاضى أبى الوليد الباجى عليها 
ويالحظ أستاذنا أن هاتان الرسـالتان تعكـسان الـصراع الثقـافى الـذينى ،               

يا ، ولذلك حظيتا بإهتمـام البـاحثين        والحضارى بين مسلمى األندلس ، ونصارى أسبان      
  .العرب واألجانب 
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وبعد الدخول فى تفاصيل الرسالتين وتوضيحهما مـن قبـل أسـتاذنا العزيـز              
يتوصل إلى أن الرسالتين من الناحية األسلوبية قد خلتا من الصنعة الفنيـة فلـم تتقيـدا                 

الغية فيهما ، فيـرى     بالسجع على اإلطالق ، وينفى أستاذنا أى أثراً لبهرجة لفظية أو ب           
  .أنهما تتميزان بذلك عن النثر األندلسى فى تلك الفترة 

  :الرسائل اإلخوانية 
أن فى هذا الكتاب مجموعة ال بـأس بهـا مـن الرسـائل              " قد أوضح أستاذنا    

) ١٧رقـم  ( اإلخوانية ، ومن أمثالها الرسالتان المتبادلتان بين أبـى عمـرو الهـوزنى     
  . )١( ) " ١٨رقم ( عليها وجواب أبى بكر بن صقالن 

ويعلل أستاذنا سبب إختيار صاحب امجموعإلى اختيـاره لرسـالة الهـوزنى             
وتقيدها ، وهو أن الهوزنى اختار أن يجعل رسالته اإلخوانية غريبة المنـزع ، وهنـاك           
رسالة إخوانيةآخرى وصفهاصاحب المجموع ولم يشر إلى صـاحبها ، ولكـن يعتقـد              

  .، وذلك يبدو من سياقها ) بنى أبى العباس ( نتسب إلى أستاذنا أنها كتبت لمن ي
ويرى أستاذنا أن الرسائل اإلخوانية التنفصل فى هذا المجموع عـن الـسياق             
العام من الرسائل فى النثر األندلسى ، ففيها التقيد بالسجع فى أواخـر الفقـر ، وفيهـا                  

ارة إلـى حـوادث ،      جنوح إلى الصنعة مما يتمثل فى تضمين الشعر واألمثال ، واإلش          
  .وأشخاص 

  :الرسائل الوصفية
أن صاحب المجموع تخير رسالتين تمثالن الموضـوع  : " يقول أستاذنا العزيز   

الوصفى فى النثر إحداهما رسالة إلبن أبى الخصال كتبها عن جوازه  البحـر منـسبته                
  .)٢( ) " ٣رقم ( للجزيرة الخضراء 

ويرى أستاذنا أن الرسالة طريفة فى موضوعها ، وقـد أضـفى عليهـا ابـن                
الخصال من روحه ، وأسلوبه طابعاً مميزاً ، فامتزج فيها العنصر القصصى بالوصـف             

  .الجيد الذىيدل على مهارة واقتدار 
كتب بها أبو عبـداهللا     ) إخوانية وصفية   ( وذهب أستاذنا إلى أن الرسالة الثانية       

  .ة إلى أحد أصحابه ، وتناول فيها وصف القط وصفاً طويالً بن صاحب الصال
                                         

    .٣٢فوزى عيسى ، صـ /  رسائل أندلسية ، تحقيق د )١(
    .٣٤فوزى عيسى ، صـ /  رسائل أندلسية ، تحقيق د )٢(
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ويرى أستاذنا أن هذه الرسالة تتشابه مع رسالة ابن أبى الخصال فـى طرافـة               
  .موضوعها ، وإن كانت تختلف عنها فى اعتمادها على جانب الهزل 

  :مكاتبات أبن السهيلى وتالميذه
ظ بطائفة من الرسـائل النـادرة       أن هذا تامجموع يحتف   : " يقول أستاذنا العزيز    

  .)١(" المتبادلة بين أبى القاسم السهيلى ، وتالميذه 
ويرى أنها تشير إلى المكانة العلمية التى كان يشغلها الـشيخ لـدى تالميـذه ،             

  .ومريديه ، وتصور هذه الرسائل حرص األدباء على تعليم أبنائهم 
  :مقامتان جديدتان

مقامة : يضم مقامتين لم تنشرا من قبل أوالهما        يالحظ أستاذنا أن هذا المجموع      
فيذكر أستاذنا موضوع المقامة التى يطيل فيها فى وصـف     " محارب بن محمد الوادى     " 

القائد ابن ميمون ، فالغرض هنا من المقامة كما يرى أستاذنا هـو المـدح ، فالجانـب                  
 مكـان آلخـر ،   الوصفى غالب عليها ، فتقوم على تعدد المشاهد ، وانتقال الحدث مـن  

ويلفت نظر أساذنا تميز المقامة بوضوح العبارة ، ورشاقة األسلوب ، وبذلك إحتفظـت              
  .هذه المقامة بطابع مميز 

أنها للفتح ابن خاقانالتى صنعها علـى       : وبالنسبة للمقامة اآلخرى فيقول أستاذنا      
وقـد  ،  ) على بـن هـشام      ( شيخه أبى محمد البطليموسى ، وبطل هذه المقامة يسمى          

تشكلك الدكتور إحسان عباس فى نسبة هذه المقامة للفتح ابن خاقان على أساس أن الفتح               
ألف كتاباً مستقالً فى ترجمة ابن السيد ، أثنى عليه فيه كثيراً ، والنعلم أن الخـالف دب        

  .بينهما قبل ذلك أو بعده 
 ولكن أستاذنا العزيز يخالف الدكتور إحسان عباس فى تـشككه هـذا لـسببين             
أولهما  أن صاحب المجموع نص فى تصديره للمقامة على أنها من صـنع الفـتح بـن       

  .خاقان ، وليس فى عبارته ما يحتمل الشك 
والثانى  أن الفتح عرف بشدة تندله وبطبيعته المتقلبة ، وإساءة األدب على أهـل األدب                

مـا سـبب    فليس من المستبعد أن ينقلب الفتح على شيخه بسبب أو الخر ، أو حتى دون              
  .تمشياً مع مزاجه المنقلب 
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 )٥٣٨٧(

  :منهج صاحب المجموع فى اختياراته
ويحاِوُل أستاذنا العزيز أن يوضح لنا منهج صاحب المجموع فـى اختياراتـه             
للرسائل منخالل بعض المالمح ، واألسس التى تميـز بهـا صـاحب المجمـوع فـى              

ح فيها منهجه فى اختيـار      اختياراته ، ألن صاحب المجموع لم يقدم لكتابه بمقدمة يوض         
  .هذه ارسائل ، أو ربما كانت هناك مقدمة وسقطت مع الرسائل التى سقطت 

ويحصر أستاذنا األسس والمالمح التى تميـز بهـا صـاحب المجمـوع فـى              
  :اختياراته فيما يلى 

  :ـــــ التنوع 
يرى  أستاذنا أنه حرص على التنوع فى اختياره لرسائله فلم تدور رسـائلهفى              

رة واحدة ، ولكن أتى من كل نوع برسالة ، فهناك الرسائل السياسية ، واإلخوانيـة ،            دائ
ورسائل الجدل ، والمناظرة ، والرسائل الوصفية ، وهناك رسالة فى التشويق ، ورسالة              

  .فى التعزية ، والمكاتبات ، ومقامتان 
  :ـــــ الميل إلى اإلكثار من الرسائل القائمة على الجدل 

ويبـدو  : " ستاذنا العزيز ميل صاحب المجموع إلى المنطق ، فيقول          ويستنتج أ 
ألنه أكثر مـن اسـتخدام      .  )١(" أن الثقافة المنطقية كانت غالبة على صاحب المجموع         

الرسائل التى تنتحل شكل الجدل ، والمناظرة، وكذلك من الرسائل التـى ذكـرت فـى                
  . المنطق غالف المجموع ، وسقطتولم تصل إلينا كانت رسائل فى

  :ـــــ الطرافة والغرابة 
يؤكد أستاذنا أن صاحب المجموع عمد إلى  اختيار الرسائل التى يتـوفر فيهـا       

أن ثمـة إشـارة وردت علـى     : " عنصر الطرافة ، والغرابة ، وذلك كما يقول أستاذنا          
) مضحكات وغرائـب    ( غالف المجموع تؤكد ذلك حين وصف مجموعة بأنه يتضمن          

  . )٢(" ك رسالة ابن صاحب الصالة فى وصف القط ومما يمثل ذل
  :انجازه ــــ من حيث الكثرة ــــ  إلى عصر الموحدين

يالحظ أستاذنا العزيز أن من سمات صاحب المجموع أنه إنحاز إلى العـصر             
الذى عاش فيه ، وهو عصر الموحدين ، فأكثر من رسـائل ذلـك العـصر ، فهنـاك                   
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ها فى هذا العصر بعكس ما أورده من رسائل تنتمـى           مايقرب ثالثين رسالة تدور أحداث    
إلى عصر الطوائف ، والمرابطين ، فهى على قلتها بالنسبة للرسـائل الموحديـة إالَّ أن          

  .أستاذنا يرى أنها تكشف عن جوانب سياسية ، وثقافية ، وحضارية على قدر كبير 
  :تقارب معيار النزعة األخالقية

 على صاحب المجموعتفاوت معيـار النزعـة        ومن السمات التى أخذها أستاذنا    
األخالقية عنده ، فيرى أستاذنا أن مفهوم الفحش عنده يخضع لمعيار النسبية فقد أسـقط               
المقامة القرطبية من بين مجموعه مدعياً أنه لم يثبتها لفحش فيها فى الوقت الذى أثبـت                

 المقامـة القرطبيـة     فيه مقامة الفتح بن خاقان فى ذم البطليموس ، وهى أكثر فحشاً من            
  .ففيها الكثير من العبارات الناضجة ، والمواقف المكشوفة 

  :طريقته فى ترتيب الرسائل
من المالحظات الهامة التى الحظها أستاذنا أن صاحب المجموع لم يلتزم فـى             
أختيار رسائله بالترتيب الزمنى ، أو التاريخى إلتزاماً دقيقاً ، ولكن يبدأ من الرسالة رقم               

   ) .٤٧( ونجده يلتزم بالترتيب التاريخى حتى آخر رسالة فى المجموع  ) ٢٤( 
ويالحظ أستاذنا أيضاً أنه يراعى المعيار الموضوعى فى ترتيب رسائله فيبـدأ            
برسالتين سياسيتين وحين يعرض لرسالة ابن غرسيه يعقبها بالردود عليهـا ، ويرتـب              

" فى مجموعة واحدة وحين يعرض مقامـة        الرسائل التى كُِتبت إلى السهيلى من تالميذه        
  .مراعاة لوحدة األجناس األدبية " الفتح بن خاقان " يردفها بمقامة " محارب 

 بمقدمـة قـصيرة ،     – فى الغالـب     –ومما يلفت نظر أستاذنا أنه يقدم لرسائله        
 ولمن هذه المقدمات تخلو من المالحظات النقدية فال يشير فيها إالَّ إلى منشئ الرسـالة ،       
وكثيراً ما يشير إلى موضوعها ، ويأخذ أستاذنا على صاحب المجمـوع إغفالـه ذكـر               
أصحاب بعض الرسائل ، ويعيب عليه إغفاله اإلشارة إلى المصادر التى نقـل عنهـا ،                
وقد أشار أستاذنا إلى مقدمة المخطوطة إلى أنه نقل بعض الرسائل عن ابن بـسام فـى                 

  .الذخيرة دون أن يصرح بذلك 
رى أن أستاذنا العزيز من خالل مقدمة المخطوطة التـى اسـتهل بهـا              فإننى أ 

الكتاب استطاع أن يقدم انا نظرة فاحصة ناقده مستقصية ، وأن عناوين الفقرات تـشى                
بتتبع المخطوطة فى مصادرها األولى ، واستطاع بنظرتـه الثاقبـة أن يتعـرف علـى      

ياراته ، والتى حددت منهجه     المالمح ، واألسس التى تميز بها صاحب المجموع فى اخت         
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الذى لم يذكره ألنه لم يقدم لكتابه بمقدمة يوضح فيها منهجه ، أو ربما كانـت وسـقطت    
  .من الرسالة 

وإننى أالحظ أن منهج أستاذنا فى التحقيق يميل إلى اإلكثـار مـن الـشروح ،           
هرسة الجامع فـى  والتعليقات المفيدة التى تفسر لفظاً أو تحل مستغلقاً ، وقد قام أستاذنا بف    

نهايته على عكس بعض المحققين الذين يقدمون فهرساً موجزاً لموضوعات الكتاب على            
المقدمة ، فأنشأ أستاذنا فهرساً لآليات ، وفهرساً لألحاديث ، وفهرساً لألمثال ، واألقوال              
 ، وفهرساً للشعر ، وفهرساً لألعالم ، وفهرساً للمدن ، والبلدان ، واألمـاكن ، وفهرسـاً    
للقبائل ، واألقوام ، وفهرساً بأسماء الخيول ، وفهرساً بأسماء النباتات ، وفهرساً بأسماء              
النجوم ، وفهرساً بأسماء اآلآلت والمصطلحات الموسيقية ، وكـل فهـرس مـن هـذه                
الفهارس مرتب ترتيباً ألف بائى وفى نهاية الكتاب ، المصادر ، والمراجـع ، وفهـرس     

  .الموضوعات 
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