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 افتتاحية العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم نحمد هللا الذي تتم به الصالحات، ونشكره على عظيم فضله، ونصلي ونسلم 

  :على سيد الخلق ، محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

من  ول املتخصصة أن تضع بين أيدي قرائها العدد األ  اإلسالميةيسر هيئة تحرير املجلة الدولية للدراسات 

، وقد حفل هذا العدد بنشر جملة من املوضوعات البحثية املتخصصة واملتنوعة في م 2019 أيلول ، ثالثاملجلد ال

وقد غدت املجلة الدولية للدراسات   .قيادة والحركةالدراسات اإلسالمية: الحديث، التفسير، أصول الفقه، ال

 وباملنهج الذي سلكته املجلة في 
ً
اإلسالمية املتخصصة قبلة لعدد من الباحثين من كافة الدول، وهذا بفضل هللا أوال

تحكيم البحوث سواء من حيث املدة الزمانية حيث ال يزيد البحث عن شهر واحد، وباملوضوعية والسرية في 

وهيئة  .، وكذلك استخدام التقنية الحديثة في مخاطبة الباحثين واملحكمين مما يسهل التواصل معهمالتعامل

تحرير املجلة إذ تجدد الدعوة لجميع الباحثين في مجال الدراسات اإلسالمية للمشاركة ببحوثهم في األعداد 

ن قرائها أن يتفاعلوا مع املجلة من خالل القادمة، مساهمة في نشر النمو املعرفي، ودعما للبحث العلمي. كما نأمل م

كما  .موقعها على اإلنترنت وبريدها اإللكتروني بإبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تجويد املجلة واالرتقاء بها

انتهز الفرصة، ألتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من ساهم في إخراج هذا العدد، من الباحثين، والسادة 

 املحكمين، 
ً
  .وهيئة التحرير، واملنسقين، سائلين هللا تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا
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 منهج اإلمام الشافعي في كتابه ) الم (

 نجاح شاهر سعد الغضباني
  اململكة العربية السعودية -جامعة شقراء -كلية التربية بمحافظة الدوادمي -محاضر بقسم الدراسات االسالمية

najah@su.edu.sa 

 26/8/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                        16/3/2019تاريخ استالم البحث:  

  :خلص امل
 ،،،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبعد   ،الحمد هلل

فى كتابه األم الذى هو من أجل املؤلفات الفقهية لهذا الحبر العظيم،  –رحمه هللا  – يمنهج اإلمام الشافعفهذا بحث عن 

والذى من خالل استقرائه خرجت بمجموعة من املعالم املنهجية الدقيقة التى تدل على وحدة املوضوع واطراد املنهج وعظمة الكتاب 

 وصاحبه .

 وخاتمة بها أهم نتائج البحث وتوصياته، ثم ثبت بأهم مراجع البحث ثم فهرسه .وقد جاء البحث فى مقدمة ومبحثين 

 بالكتاب وأهميته وأسباب اختياره للبحث يوف
ً
كما بينت مشكلة  ،ثم منهج البحث وخطته، املقدمة تناولت بإيجاز تعريفا

 كما هو العادة في مثل هذه البحوث .  ،الدراسة

 من سيرة الشافعيأما املبحث األول فكان عنوانه: " 
ً
ثم تحدثت عن كتاب  ،اإلمام الشافعي وكتابه األم " تناولت فيه قبسا

 وجاء ذلك في مطلبين .   ،األم وأهميته في املذهب الشافعي

  ،أما املبحث الثاني فكان عنوانه: " املعالم العامة ملنهج اإلمام الشافعي في كتابه األم "
ً
 ،تناولت فيه ثمانية عشر معلما

 هدت لكل معلم من نصوص اإلمام للتدليل عليه . واستش

 جاءت خاتمة البحث وفيها أهم نتائجه وتوصياته
ً
 ثم فهرسه.  ،ثم ثبت بأهم مراجع البحث ،وأخيرا

                                                                                                                                                            اإلمام الشافعي؛ املذهب الشافعي؛ كتاب األم الكلمات املفتاحية:

 :قدمةامل
 بسم هللا الرحمن الرحيم

، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن دعا بدعوته، ملسو هيلع هللا ىلص الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف املرسلين، سيدنا محمد

 وسار على هديه إلى يوم الدين.

 ،،سبحانك ربى! آثرت عقول عبادك الصالحين بالعلم، ونفوسهم بالحلم؛ ففازوا بجنة الدنيا قبل جنة اآلخرة، وبعد

بادة أو املعاملة أو بطالنهما، وربما فإن علم الفقه فى الدين جليل القدر، خطير األثر؛ وذلك ملا يترتب عليه من صحة الع

، ثم يتبين له خطأ عبادته إذا لم تكن مبنية على فقه صحيح فى فهم أحكامها.
ً
 َعَبَد املسلم منا ربه زمًنا طويال

 ينفون عنه تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال املبطلين، هؤالء الرجال  
ً
ض لهذا الدين رجاال ولذلك فإن هللا قيَّ

عملون بالليل والنهار من أجل رفعة هذا الدين، وحمايته، وعلو شأنه، ثم يقدمون أحكامه للناس بيضاء نقية، ال غموض فيها وال ي

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض حض ُّٱٱشائبة. ويكفيهم فخًرا أن قال هللا فيهم:

 [.122]التوبة:  َّ هل مل خل حل جل مك لك خك  حك

 .(1)...«َمْن يِرد هللا به خيًرا يفقهه في الدين »واالختصاص ملن يعطى علم الفقه، فقال: الخير ملسو هيلع هللا ىلص هذا، وجعل الرسول 

                                                                 
1

 باب: من يرد هللا به خيًرا يفقهه في الدين.صحيح البخاري، كتاب بدء الوحى، 
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http://www.refaad.com/


 جناح الغضباني                                                                                                                                منهج اإلمام الشافعي يف كتابه ) األم ( 

 

ــ املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2019  -1العدد، 3املجلد ـ

 
 

2 

. مفخرة علماء اإلسالم عامة، ومفخرة علماء الشافعية على وجه (2)«محمد بن إدريس الشافعي»ومن هؤالء األعالم اإلمام 

 الخصوص. والذى خدم اإلسالم خدمات جليلة بتأليفه فى جميع فروعه.

ز بقوة األداء، ودقة االستدالل، ونحا نحو الجدل واالعتراض، « األم»ومن أجل مؤلفات الشافعي الفقهية كتاب  الذى تميَّ

وكثر فيه االستدالل بالحديث واستعمال القياس، وفيه داللة كبيرة على أثر البيئات التى تنقل إليها الشافعي في فقهه؛ وذلك بعد 

 استقراره في مصر . 

 دراسة : مشكلة ال
على الرغم من كثرة الدراسات والبحوث التى تناولت اإلمام الشافعي وكتابه " األم " إال أن الباحثة لم تقف على دراسة 

 رحمه هللا تعالى .  ،أصلت ملنهج اإلمام في هذا السفر الجليل الذي يعتبر نواة الكتب التى نهل منها الشافعية من بعد اإلمام

إلجابة عن السؤال التالي: هل سار اإلمام الشافعي في كتابه " األم " على منهج مطرد أم أن الكتاب مجرد وحاولت هذه الدراسة ا

 مجموعة من اآلراء الفقهية املتناثرة التى جمعها تالميذ الشافعي من بعده ؟ 

اء التام خرجت بمجموعة ومن خالل هذا االستقر  ،وفي سبيل اإلجابة عن هذا السؤال املهم قامت الباحثة باستقراء الكتاب

ف وصاحبه.
َّ
 من أهم املعالم املنهجية الدقيقة التي تدل على وحدة املوضوع واطراد املنهج وعظمة هذا املؤل

ثم استشهدت الباحثة الطراد املعالم املنهجية لإلمام في كتابه " األم " بنموذج أو أكثر للتدليل على أن الكتاب سار على منهج 

 وبخاصة في أوائل التأليف في العلوم اإلسالمية في هذا العصر املبكر .  قلما يوجد له نظير

 أهمية الدراسة : 
 فقد توجهت الدراسة ألهم معالم اإلمام الشافعي املنهجية لألسباب التالية:  ،تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها     

 رض ى هللا عنه .  ،إظهار مكانة اإلمام الشافعي .1

 أهمية كتاب األم في املذهب الشافعي خاصة واملذاهب الفقهية عامة .  .2

 اطراد منهج اإلمام في كتابه كله .  .3

 كما أنه اشتمل على املناظرات العلمية الدقيقة ، احتواء الكتاب على كثير من القواعد الفقهية واألصولية .4

 الباحثين في هذا املجال .  الدراسات الشرعية ويفيد ي إضافة بحث جديد للمكتبة اإلسالمية يثر  .5

 أهداف الدراسة : 
  تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما يلي :       

 إبراز منهجية اإلمام الشافعي واطرادها في كتابه األم .  .1

 بيان مكانة اإلمام الشافعي بين إخوانه من األئمة الفقهاء .  .2

 التدليل على سبق اإلمام الشافعي في كثير من املسائل الفقهية , وبخاصة في فقه النوازل واملستجدات .  .3

 التدليل على أن التجديد في الفقه وغيره ال يتأتى إال من خالل دراسة القديم وفهمه .  .4

 منهج الدراسة : 
ي ثم استتقراء أهم املعالم الت ،ت حياة اإلماماعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفى االستقرائي؛ وذلك بوصف أهم خطوا

 من خالل اطراد هذه املعالم في جل الكتاب .  ،اعتمد عليها في كتابه األم
ً
 وظهر ذلك جليا

 خطة الدراسة :
 مقدمة ومبحثين  وخاتمة وثبت بأهم املراجع. يف جاءت هذه الدراسة 

 بحثه ومنهجه.أما املقدمة: ففيها تعريف موجز بالكتاب وصاحبه وخطة 

 «.األم»املبحث األول وكان عنوانه: اإلمام الشافعي وكتابه 
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 ستأتي ترجمة تفصيلية لإلمام محمد بن إدريس الشافعي موضوع هذا البحث في املبحث األول , إن شاء هللا تعالى .  
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 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: قبس من سيرة اإلمام الشافعي.

 وأهميته في املذهب الشافعي.« األم»املطلب الثاني: كتاب 

 عشر معلًما. وفيه ثمانية« األم»املبحث الثاني: املعالم العامة ملنهج اإلمام الشافعي في كتابه 

 ثم الخاتمة، وبها أهم نتائج البحث وتوصياته.

 ثم ثبت بأهم مراجع البحث.

، ثم 
ً
وبعد فإن هذا جهدي ، فما كان فيه من توفيق فمن هللا وحده، وما كان فيه من خلل فمن نفس ى والشيطان، والعذر إلى هللا أوال

 ، ولم أدخر وسًعا في إخراج هذا البحث على أحسن صورة.إليكم، ولوال الخطأ ما ُعرف الصواب، وحسبي أنى بذلت جهًدا

 وهللا ولي التوفيق.

 اإلمام الشافعي وكتابه الم: املبحث الول 
 وفيه مطلبان:

 الول: قبس من سيرة اإلمام الشافعي.

 الثاني: كتاب الم وأهميته في املذهب الشافعي.

 وفيه: قبس من سيرة اإلمام الشافعي: املطلب الول 
 «.كلمة قبل الترجمة»توطئة   .1

 اإلمام الشافعي: مولده ونسبه.   .2

 نشأته وتربيته.  .3

 طلبه للعلم.  .4

 صفاته وأخالقه.  .5

 منزلته العلمية ومكانته.  .6

 شيوخه وتالميذه.  .7

 أهم مؤلفاته.  .8

 ثناء العلماء عليه.  .9

 وفاته. .10

 قبس من سيرة اإلمام الشافعي: املطلب الول 

 توطئة: كلمة قبل الترجمة:  .1

ٍّ في أنه على قدر أقدار الرجال تأتى تراجمهم وبقدر تأثيرهم يبقى ذكرهم، فسيرتهم العطرة تفوح رائحته رغم 
ما من شك 

تقادم الزمان وتباعد املكان، ويعظم األمر إذا كنا أمام إحدى الشخصيات اإلسالمية التي أثرت الفكر اإلسالمي خاصة، والفكر 

 . نقول؟ دوم بدوامه، وتبقى ببقائه، فماذا عن اإلمام الشافعي اإلنساني عامة، والتي نوقن أنها ت

ربما تكون الترجمة لشخصية ما من ذكر أحوال العصر الذى عاشت فيه، سياسية كانت أو اجتماعية أو علمية أو 

وخ واألقران حضارية، وتأثير ذلك عليها، كذا الحديث عن اسم ونسب ونشأة الشخصية، وأيًضا تتبع الرحالت والشمائل والشي

 والتالميذ، ثم الوفاة... ربما يكون هذا كله أقرب إلى الدراسات التاريخية والوصفية منها إلى الدراسات الفقهية.

ا من أن اآلثار العلمية للشخصية تعد مرائى وانعكاسات لها، وأن تفسير بعض الغوامض ال يمكن االكتفاء 
ً
ولكن انطالق

 –الل  والخلفيات لها دور مملوس في توجيه كثير من األمور؛ بل إننا نجد كثيًرا من التراث اإلسالميفيه باألثر العلمي وحده، وأن الظ

 جاء وليد موقف؛ أي أن األثر العلمي قد يأتي برمته للوجود إثر انفعال َمرَّ به صاحبه. –كتًبا وغيرها 

 
ُ
ا من هذا كله، أعتقد أن غض الطرف عن مثل هذه التفسيرات التي ت

ً
عين على فهم الشخصية ال يكون مطلوًبا، ولكن انطالق

ا بالقدر املحتاج إليه، حتى ال يسأم القارئ أو يمل.
ً
 الحديث عنها يكون مشروط
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تضيق عن تسجيله هذه الصفحات؛ حيث إنه من النوابغ املعدودين على مر الزمان،   لذا فإن الكالم عن اإلمام الشافعي

د ب د مواهبه، فالكالم عن جوانبه العلمية من شمول علم، وسعة حفظ، وقوة انتباه، ودقة كما أن جوانب الحديث عنه تتعدَّ تعدُّ

استنباط، ونقد بناء، وأصول ومناظرات، ودقة تعبير، وحسن تقسيم، وسالمة لغة، ليس بأقل من الحديث عن جوانبه اإلنسانية من 

غيرها من الشمائل واملحاسن التي ذكرتها الكتب التي ترجمت  عفو وحلم، وإيمان وتقوى، وزهد وورع، وجود وكرم، وصبر ورضا، إلى

 عنه.

ء في تفصيل إجمال هذه الصفات 
َّ

د العلماء األجال صفحات؛ بل كتًبا ومجلدات، ومنهم من أفرد للحديث عن  –وقد سوَّ

ا، األمر الذى يجعل فيه الغناء.  سيرته مؤلًفا خاصًّ

اجب يرى البحث أنه تجدر اإلشارة السريعة ألهم خطوات حياة اإلمام الشافعي مع التركيز ولكن من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو و 

 على النقاط التي لها وثيق صلة بهذا البحث، وهذا تفصيل ما أجمل.

 :(3) اإلمام الشافعي: مولده ونسبه .2

هـ(، وتشاء األقدار أن  150أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، ُولد في مدينة غزة سنة ) هو:

 .(4)تكون هي السنة التي توفى فيها اإلمام أبو حنيفة النعمان، فلما تشأ السماء أن تحرم اإلسالم ذلك اإلمام حتى تهبه هذا اإلمام

 في عبد مناف.ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا ويلتقى الشافعي في النسب مع رس

 ، فيقال: إنه بعد أن فدى نفسه أسلم.ملسو هيلع هللا ىلصووالدته هي: الشفاء بنت أرقم بن نضلة، ونضلة هو أخو عبد املطلب جد النبي 

 وابنه شافع له رؤية، وهو معدود فى صغار الصحابة.

 .(5)وولده عثمان تابعي، ال نعلم له كبير رواية وكان أخوال الشافعي من األزد

، كما أنه يلتقى معه من ناحية أمه، فنسبه ملسو هيلع هللا ىلصفي الجد التاسع للشافعي، والجد الثالث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فالشافعي يلتقى مع النبي 

.
ً
ا ورفعة

ً
 آلل البيت ثابت من كال األبوين، وكفى بهذا شرف

 نشأته وتربيته: .3

سنتين؛ حتى ينشأ على ما ينشأ عليه أقرانه من نشأ اإلمام الشافعي يتيًما في حجر أمه، فانتقلت به من غزة إلى مكة وهو ابن 

ا على نسبه الشريف من الضياع.
ً
 قبيلته قريش، كما حرصت أمه على الرجوع به إلى مكة حفاظ

وملا لم يكن في طاقة »وظلت أمه ترعاه وتقوم بشئونه إلى أن حانت سن تعليمه، فتقدمت به إلى َمْن يعلمه القرآن الكريم، 

ا شيًئا كان الشافعي يتلقف ذلك ويحفظه، أهله القيام بنفقات  م صبيًّ
َّ
تعليمه أهمله املعلم، وانصرف عنه، غير أن املعلم كان كلما عل

ثم إذا قام املعلم أخذ الشافعي مكانه يعلم الصبيان ما حفظ، فرأى املعلم أن الشافعي يكفيه من أمر الصبيان أكثر من األجرة التي 

 (6)«لتعليم، واستمر على ذلك حتى حفظ الشافعي القرآن الكريم وهو ابن سبع سنينيطمع فيها منه، فأعفاه من أجر ا

                                                                 
3
 لإلمام الشافعي ترجمة في كثير من املراجع، منها: 

 آداب الشافعي ومناقبه، البن أبى حاتم الرازي. -

 ألبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي.مناقب الشافعي  -

 مناقب اإلمام الشافعي لفخر الدين الرازي. -

 مناقب اإلمام الشافعي البن كثير. -

 توالى التأسيس ملعالى محمد بن إدريس، البن حجر العسقالني. -

 طبقات الشافعية، ألبى بكر بن هداية هللا. -

 طبقات الشافعية الكبرى، البن السبكي )تاج الدين(. -

 االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاء، البن عبد البر. -

 الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية، ألبى زهرة. -
4
 .37اإلمام الشافعي: ناصر السنة وواضع األصول: ص  
5
 .95تاريخ علم أصول الفقه: ص  
6
 .121الفتح املبين في تعريف مصطلحات الفقهاء واألصوليين: ص  
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والخالصة أن الحدث الناش ئ أدرك جاللة املكان ومهابة الدروس، ومكانة األساتذة الذين يتحلق حولهم، وربط املاض ي 

يجالس العلماء،  –ال يكاد يبرحه  –جد الحرم هذا املكان قبل، كان استقراره باملس يقارن موقفه ومواقف الذين جلسوا فوالحاضر، و 

 . (7)ويحفظ الحديث، ويغلغل الفكر، ويدق النظر، فإذا رجع إلى داره انشغل بما رأى وما سمع يدونه ويحفظه

 طلبه للعلم ورحلته: .4

وطلب للمعرفة  بالطبع لم يكن يتوافر لهذا الحبر الجليل هذا القدر من العلم والفضل، واملعرفة والحلم، إال ببحث دؤوب،

 في شتى بقاع األرض.

بالبادية لشهرتها بالفصاحة والبيان، وأقام بها مدة، حفظ فيها اللغة وأشعار العرب، وأخبارهم  (8)فقد خرج إلى قبيلة هذيل

على جاللته قرأ عليه أشعار الهذليين، يقول األصمعي: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش، يقال  (9)وأنسابهم؛ حتى إن األصمعي

 .(10)«محمد بن إدريسله: 

بالعربية عشرين سنة مع بالغته وفصاحته؛ حتى شهد له أئمة اللغة  –كما ذكرت كتب السير عنه –اشتغل الشافعي

 .(11)والنحو بأنه إمام عصره، وممن ُتؤخذ عنه اللغة

ا عميًقا؛  –بعد توفيق هللا له  –إن اإلمام الشافعي أدرك  أن آلة االجتهاد في علوم الشرع لن تتأتى إال بفقه اللغة فقًها تامًّ

ا في استنباطه األحكام الفقهية، فكان إنتاجه ملسو هيلع هللا ىلصألنها اللسان الذى نزل به القرآن الكريم، ووردت به سنة النبي  ، وسنرى أثر ذلك جليًّ

 ي الفقه اإلسالمي وأصوله.متميًزا ف

مفتى مكة وتفقه به حتى أذن له فى اإلفتاء وهو ابن خمس  (12)عاد الشافعي من البادية إلى مكة فلزم مسلم بن خالد الزنجي

 عشرة سنة.

، وسمت همة الشافعي إلى الذهاب إليه «املوطأ»قد طبقت شهرته اآلفاق، وتناقل الناس كتابه  –وقتها  –كان اإلمام مالك 

. فلما جلس الشافعي بين يدى مالك، وقرأ عليه املوطأ أعجب به «املوطأ»في املدينة؛ حيث يقيم، لكنه لم يرد أن يذهب دون أن يحفظ 

 وبفصاحته، وظل الشافعي مالزًما له؛ حتى وفاته ينهل من علمه وعلم أكابر املدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم.

، فاستدعاه، وسمع (14)، وسار فيهم بالعدل إلى أن وش ى به عند هارون الرشيد(13)ل والًيا على نجرانثم انتقل اإلمام الشافعي للعم

 فرد عن نفسه بالبيان والفصاحة، فأطلق سراحه.

                                                                 
 .43صر السنة وواضع األصول: ص الشافعي: نا  7
. ) جمهرة أنساب العرب : قبيلة من قبائل خندف من العرب املضرية تسكن في الحجاز غرب الجزيرة العربية , انقسمت إلى عدة بطون , وهي معروفة بالفصاحة والبالغة   8

 ( . 196ص 
سعيد، الباهلي، املعروف باألصمعي محدث، فقيه، أديب، أصولي، لغوي، نحوي ، من أهل البصرة هو عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي بن أصمع، أبو  األصمعي: 9

يقول : سمع مني مالك بن  ، قدم بغداد في أيام هارون الرشيد . روى الحديث عن جماعات من الكبار، وروى عنه جماعات من الكبار . قال يحيى بن معين: سمعت األصمعي

ديد ة ، وكان الشافعي يقول : ما عبر أحد بأحسن من عبارة األصمعي: وقال أبو جعفر النحاس في أول كتابه " صناعة الكتاب " : كان األصمعي شأنس، واتفقوا على أنه ثق

َم . من تصانيفه الكثيرة : " األجناس " في أصول الفقه، و " املذ
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
واملؤنث "، و " نوادر األعراب " ، و " كتاب الخراج "  كرالتوقي لتفسير القرآن وحديث النبي َصل

 [ . 187/  6، ومعجم املؤلفين  273/  2، وتهذيب األسماء واللغات  36/  2، و " كتاب اللغات" . ] شذرات الذهب 
 .95تاريخ علم أصول الفقه: ص  10
 .49 – 46تهذيب األسماء واللغات، للنووي: ص 11
قب مكة , وعليه تتلمذ محمد بن إدريس الشافعي في صباه , ولد سنة مائة , وتوفي سنة مائة وتسعة وسبعين , كان إماما في العلم والفقه , ول مسلم بن خالد الزنجي , فقيه12

 ( . 15/ 10بالزنجي قيل : لسواده , وقيل لحمرته من قبيل األضداد . ) سير أعالم النبالء : 
 ( . 176/  3نجران ) بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء ( : بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة ) تهذيب األسماء واللغات للنووي   13
ملا كان أبوه أميرا عليها   149هارون الرشيد ابن محمد )املهدي( ابن املنصور العباس ي، أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، وأشهرهم. ولد بالري سنة   14

 وعلى خراسان .ونشأ في دار الخالفة ببغداد.

افتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث له إلى خزانة الخليفة في كل عام. وبويع بالخالفة بعد وفاة وواله أبوه غزو الروم في القسطنطينية، فصالحته امللكة إيريني و 

 ه( فقام بأعبائها، وازدهرت الدولة في أيامه. 170أخيه الهادي )سنة 

منه، له محاضرات مع علماء عصره، شجاعا كثير الغزوات،  وكان الرشيد عاملا باألدب وأخبار العرب والحديث والفقه، فصيحا، له شعر أورد صاحب " الديارات " نماذج

ه من العلماء والشعراء يلقب بجبار بني العباس، حازما كريما متواضعا، يحج سنة ويغزو سنة، لم ير خليفة أجود منه، ولم يجتمع على باب خليفة ما اجتمع على باب

 والكتاب والندماء. وكان يطوف أكثر الليالي متنكرا.

ستولوا على كثيرة مع ملوك الروم، ولم تزل جزيتهم تحمل إليه من القسطنطينية طول حياته. وهو صاحب وقعة البرامكة، وهم من أصل فارس ي، وكانوا قد ا له وقائع

قبره.) سناباذ " من قرى طوس، وبها  في "  193سنة وشهران وأيام .توفي سنة  23وأخباره كثيرة جدا. واليته  شؤون الدولة، فقلق من تحكمهم، فأوقع بهم في ليلة واحدة.

 (.8/62العالم : 
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، فالزمه وقرأ كتبه عليه، وبذلك اجتمع (16)، واتصل بإمام الحنفية هناك محمد بن الحسن(15)ظل اإلمام الشافعي في بغداد

 .(17)قه الحجاز، وفقه أهل العراق، أو ما ُعرِف بعلم أهل الحديث وعلم أهل الرأيللشافعي ف

 صفاته وأخالقه: .5

، ونصحه بأن يجعل لنفسه مكانة عند (18)ذكر العلماء أن اإلمام الشافعي حين قدم مصر استقبله تلميذه الربيع املرادي

ه التقوى فال عزَّ له،  يالحاكم؛ ليكون عزيًزا في نظر الناس، وأن يدخر ف عز 
ُ
: يا ربيع، من لم ت

ً
بيته طعام سنة فرد عليه الشافعي قائال

 الحجاز، وما عندنا طعام ليلة، وما بتنا جياًعا قط. ي، وربيت ف(19)ولقد ولدت بغزة

فأحببت أن يخطئ، وهذا الكالم منه رض ي هللا عنه يدل على الثقة املطلقة في هللا ، وقد روى عنه أنه قال: ما ناظرت أحًدا 

ى
َّ
 .(20)وما في قلبي من علمٍّ إال وودت أنه عند كل أحد وال ينسب إل

أما عن زهده وورعه، فقد روى عنه أنه قال: أفلست ثالث مرات، فكنت أبيع قليلي وكثيري؛ حتى حلى ابنتي  وزوجتي، ولم استدن 

 .(21)قط

الرشيد، ومنحه خمسين ألف دينار، ففرقها على حجاب أمير املؤمنين كان الشافعي جواًدا كريًما قدوة في ذلك، ملا عفا عنه 

 .(22)قبل أن يخرج من القصر

 .(23)«أرفع الناس قدًرا َمْن ال يرى قدره»وكان من أقواله في تعليم املسلمين: 

ى بها إمامنا الشافعي واملب
 
ثوثة في كتب التراجم واملناقب وجملة القول أن هناك من اآلثار التي تدل على كل الصفات الحميدة التي تحل

 في هذا اإلمام الجهبذ، وما ذكرناه على سبيل املثال ال الحصر، ومن أراد االستزادة فليراجع ذلك في موضعه. –وال تزال  –التي ألفت 

 منزلته العلمية ومكانته: .6

ز بخصائص منهجية وفكرية،  ُيعد اإلمام الشافعي قلما توافرت في فقه فقيه من ظاهرة فريدة في الفقه اإلسالمي، تمي 

 فقهاء اإلسالم.

 

 

 

                                                                 
15 
هـ . ظلت عاصمة بني العباس حتى آخر خلفائهم وكانت  149ـه وانتهى بناؤها سنة  145: بناها الخليفة املنصور ودعاها مدينة السالم وبدأ في بنائها سنة  بغداد 

دارسها تفتقت العقول عن عبقريات في عهد أوائلهم تزهو على عواصم الدنيا بما جمعت من فنون العلم واألدب وما اجتمع فيها من العلماء واألدباء والشعراء في م

شجى األلحان تاريخها نادرة وفي ربوعها انتلقت لهوات الشعراء عن أعذب الشعر وأرقه وفي إبهاء قصورها ترنمت األوتار على رقصات الجمال الفتان تتمايل على أ

 ( 319/ 1.)األماكن الواردة في البداية والنهاية :  مهورية العراقيةاليوم عاصمة الج طويل في أوله باسم وفيه أخرياته دامع بما لقيت من أهوال املغول وهي
16

، فولد له محمد  محمد بن الحسن : هو محمد بن الحسن بن فرقد . نسبته إلى بني شيبان بالوالء . أصله من ) حرستا ( من قرى دمشق ، منها قدم أبوه العراق  

ني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف . من املجتهدين املنتسبين . هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه بواسط، ونشأ بالكوفة . إمام في الفقه واألصول، ثا

 ـه  189الكثيرة . ولي القضاء للرشيد بالرقة ، ثم عزله واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان ، فمات محمد بالري سنة 

" ، و " املبسوط " ، و " الزيادات " . وهذه كلها التي تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية . وله " كتاب اآلثار من تصانيفه : " الجامع الكبير " ، و " الجامع الصغير 

 [ 202/  10، والبداية والنهاية  309/  6" ، و " األصل " . ]األعالم للزركلي 
17 

 وما بعدها. 2/161طبقات الشافعية الكبرى، البن السبكى: 
18
ـه ,قام  174الجليل أبو حامد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل املرادي , املؤذن , صاحب الشافعي وراوية كتبه , ولد سنة  اإلمام الربيع املرادي : هو 

 , توفى سنة 
ً
 ( .  259/  1ـه . ) طبقات الشافعية الكبرى :  270بخدمة الشافعي وحمل عنه الكثير من كتبه , كان ثقة ثبتا

19
: بفتح 

ُ
زة

َ
اب أوله وتشديد ثانيه وفتحه في اإلقليم الثالث طولها من جهة املغرب أربع وخمسون درجة وخمسون دقيقة وعرضها اثنتان وثالثون درجة وفي كتغ

في أقص ى الشام من ناحية نة املهلبي أن غزة والرملة من اإلقليم الرابع. قال أبو زيد العرب تقول قد ِغز فالن بفالن واغتر به إذا اختصه من بين أصحابه وغزة. مدي

ة الساحل قريبة من مصر بينها وبين عسقالن فرسخان أو أقُل وهي من نواحي فلسطين غربَي عسقالن. قال أبو املنذر: غزة كانت امرأة صور الذي َبَنى صور مدين

 ( . 286/ 3البحر ,وبها ولد محمد بن إدريس الشافعي . ) معجم البلدان : 
20
 .126، الفتح املبين: ص 151ص الشافعي، ألبى زهرة:  
21
 .120اإلمام الشافعي: ناصر السنة وواضع األصول: ص  
22
 .97تاريخ علم أصول الفقه: ص  
23
 .332اإلمام الشافعي: ناصر السنة، وواضع األصول: ص  
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ط بحجتي النصوص : »«الحاوي »في مقدمة كتابه  (24)يقول اإلمام املاوردي ملا كان محمد بن إدريس الشافعي قد توسَّ

مذهًبا ممن تخصص املنقولة واملعاني املعقولة؛ حتى لم يصر بامليل إلى أحدهما مقصًرا عن األخرى منهما، كان أرض ى طريقة، وأحمد 

 .(25)«بأحد النوعين، وانحاز إلى إحدى الجهتين، فصار باتباعه أحق، وبطريقه أوثق

مه اإلمام الشافعي من نتاج فقهى رفيع يمثل مدرسة مستقلة، ليس في األحكام الشرعية فحسب؛ بل في  إن ما قدَّ

 عديم النظير بين مدونات الفقه »يء أن يقال: األسلوب العلمي املتأدب، والتفكير، واملنهج، وليس من املبالغة في ش 
ً
إنها تمثل أنموذجا

 .(26)«اإلسالمي، كل كتاب منها جدير بالدراسة الدقيقة املستفيضة؛ لتتجلى للدارسين والباحثين مظاهر اإلبداع فيها

 عن ومما يدل على علو منزلته ورفعة قدره أن الكبار من األئمة صنفوا في مناقب هذا اإلمام قديًما و 
ً
حديًثا، هذا فضال

: قلت ألبى: أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ قال: يا (27)شهادة األئمة األعالم له. قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل

 بنى، كان كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف!

 وقال: كان الشافعي من أفصح الناس.

م أصحاب الحديث يوًما فبلسان الشافعي.وقال محمد بن 
َّ
 الحسن: إن تكل

 .(29): سيد علماء زمانه الشافعي(28)وقال الحميدي

شخصه خصائص التميز، وفى فقهه  ي، وجمع فأنه من فضل هللا سبحانه وتعالى على األمة أن وهبها الشافعي وجملة القول 

.. وهى: القرآن والسنة واللغة العربية ووحدة الفكر، فاستحق بذلك أن مراكز القوة التي ينطلق منها املسلمون فيبدؤون منتصرين.

 يكون ناصًرا للسنة وواضًعا لألصول.

 شيوخه وتالميذه: .7

 أخذ اإلمام الشافعي العلم عن كثير من العلماء في مكة املكرمة، واملدينة، واليمن، والعراق، فأما الذين أخذ عنهم بمكة فهم:

 هـ. 179الزنجي، ولقب بالزنجي لحمرته أو لبياضه، توفى سنة مسلم بن خالد القرش ي  .1

ث الحرم املكي. قال الشافعي: لوال مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، حج سبعين (30)سفيان بن عيينة بن ميمون الهاللي .2 ِ
محد 

 هـ. 198مرة، وتوفى سنة 

 .(31)سعيد بن سالم القداح .3

                                                                 
24
كان حافظا له . وهو أول من املاوردي : هو علي بن محمد بن حبيب املاوردي ، نسبته إلى بيع ماء الورد . ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد . إمام في مذهب الشافعي ،  

 . اتهم بامليل إلى االعتزال . توفي في بغداد .  لقب ـب " أقض ى القضاة " في عهد القائم بأمر هللا العباس ي . وكانت له املكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد

 303/  3هـ ] طبقات الشافعية 450مجلدا و " األحكام السلطانية " و " أدب الدنيا والدين " ، و " قانون الوزارة "  توفي سنة  20من تصانيفه : " الحاوي " في الفقه 

 [ 146/  5، واألعالم للزركلي  285/  3، والشذرات  314 -
25
 .1/3الحاوي الكبير، للماوردي:  
26
 .28، 27منهجية اإلمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله: ص  
27 

وابن معين ،  هو عبد هللا ابن اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، البغدادي ، أبو عبد الرحمن ، حافظ الحديث ، من أهل بغداد . روى عن أبيه ،

بو ، وداود بن رشيد ، وأبي الربيع الزهراني ، وأبي بكر بن شيبة والهيثم بن خارجة وغيرهم . وعنه النسائي ، وابن صاعد ، والطبراني ، وأوأحمد بن منيع البغوي 

على مسند أبيه نحو عشرة آالف به عوانة ، وأبو بكر الشافعي وغيرهم . قال النسائي : ثقة . من تصانيفه : " الزوائد " على كتاب الزهد ألبيه ، و " زوائد املسند " زاد 

 [ . 189/  4، واألعالم  180/  1ـه ]طبقات الحنابلة  290حديث ، و " كتاب السنة " . توفي سنة 
28
نة ومحمد ن عيي: هو عبد هللا بن الزبير بن عيس ى بن عبيد هللا بن أسامة ، أبو بكر ، األسدي ، الحميدي ، املكي . أحد األئمة في الحديث . روى عن اب لحميديا

يرهم . رحل من مكة مع بن إدريس الشافعي والوليد بن مسلم وعبد العزيز بن أبي حازم وغيرهم . وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغ

ا ، وله " م 75اإلمام الشافعي إلى مصر ولزمه إلى أن مات ، فعاد إلى مكة يفتي بها . روى عنه البخاري 
ً
 [ . 219/  4ـه ] األعالم  219سند الحميدي " . توفي سنة حديث

29
 .104تاريخ علم أصول الفقه: ص  
30
 قوي  وكان،  به االحتجاج على األمة أجمعت،  األعالم الثقات أحد،  مكة سكن.  الكوفي،  الهاللي،  محمد أبو،  عمران أبي بن عيينة بن سفيان : هو عيينة ابن 

  وال فيه ما الفتيا من فيه أحدا رأيت وما،  عيينة ابن في ما العلم جزالة فيه الناس من أحدا رأيت ما:  الشافعي وقال،  الحفظ
َّ
 عبد عن روى.  منه الفتيا عن أكف

.  وغيرهم الشافعي إدريس بن ومحمد والثوري وشعبة جريج وابن األعمش وعنه.  وغيرهم األحول  وسليمان األعرج قيس بن وحميد الطويل وحميد عمير بن امللك

 [ . 354/  1 الذهب وشذرات،  170/  2 االعتدال وميزان،  117/  4 التهذيب تهذيب] ـه   198توفي سنة  
31 

يرهما . وروى سعيد بن سالم القداح : هو سعيد بن سالم القداح أبو عثمان . أصله من خراسان ، ويقال: الكوفة، سكن مكة . روى عن الثوري وابن جريج وغ 

ل علي بن حرب وابن عيينة والشافعي وآخرون . ساق ابن عدي له أحاديث وقال : حسن الحديث وأحاديثه مستقيمة وهو عندي صدوق ال بأس به مقبو  عنه

/  2، وميزان االعتدال  35/  4ـه  ] تهذيب التهذيب  200الحديث ، ويقال : إنه كان يرى اإلرجاء وليس بحجة . كان يفتي بمكة ويذهب إلى قول أهل العراق . توفي سنة 

139 . ] 
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 .(32)داود بن عبد الرحمن العطار .4

 أهل املدينة املنورة فستة: وأما الذين من

 هـ(. 197اإلمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة )ت  .1

 إبراهيم بن سعد األنصاري. .2

 .(33)عبد العزيز بن محمد الدرواردي .3

 .(34)يإبراهيم بن أبى يحيى األسام .4

 .(35)عبد هللا بن نافع الصائغ .5

 وأما الذين من أهل اليمن فهم:

ِف بن مازن  .1  .(36) مطر 

 .(37)قاض ى صنعاءهشام بن يوسف  .2

 .(38) عمرو بن أبى سلمة )صاحب األوزاعي( .3

 (39) يحيى بن حسان )صاحب الليث بن سعد(. .4

                                                                 
32
بن دينار وعمرو داود بن عبدالرحمن العطار العبدي أبو سليمان املكي. روى عن هشام بن عروة وابن جريج ومعمر وابن خثيم وإسماعيل بن كثير املكي وعمرو  

 والشافعي وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وقتيبة وغيرهم.وعنه ابن املبارك وابن وهب  بن يحيى املازني ومنصور بن عبدالرحمن بن صفية وغيرهم.

أحدا أعبد من  قال إسحاق بن منصور عن ابن معية ثقة وقال أبو حاتم ال بأس به صالح وذكره ابن حبان في الثقات وقال إبراهيم بن محمد الشافعي ما رأيت

من ابن عيينة. قال أبو داود أخبرني ابن لداود قال ولد داود سنة مائة قال وذكر أيضا  الفضيل بن عياض، وال أورع من داود بن عبدالرحمن وال أفرس في الحديث

 ( . 166/  3) تهذيب التهذيب : .: مات سنة أربع وسبعين ( قال ابن حبان175أنه مات سنة )
33
قال الذهبي : أصله من دراورد قرية بخراسان ، قال حسين  الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد ، أبو محمد ، الداروردي ، الجنهي ، املدني ، محدث . 

 بن عيس ى : يصلح أن يكون الدراوردي أمير املؤمنين . 

لق كثير منهم روى عن زيد بن أسلم وشريك بن عبد هللا ويحيى بن سعيد األنصاري وهشام بن عروة وحميد الطويل وسعد بن سعيد األنصاري وغيرهم وروى عن خ

 وهما أكبر منه وابن إسحاق وهو من شيوخه والشافعي وابن معين وبشر بن الحكم وأبو داود الطيالس ي وغيرهم . قال يحيى بن معين : هو أثبت: شعبة والثوري 

ابن حبان في الثقات . ذكره من فليح بن سليمان ، وقال أبو زرعة سيئ الحفظ ، ومولده ووفاته باملدينة املنورة . قال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين : ثقة حجة ، و 

 [ . 150/  4، واألعالم  353/  6، وتهذيب التهذيب  324/  8ـه ] سير أعالم النبالء  186توفي سنة 
34
لفتح دين . ) انظر : ااتفق العلماء أن إبراهيم بن أبي يحيى كان من املعتزلة , وهذا ال يضر الشافعي ؛ ألن الشافعي كان يأخذ عنه الفقه والحديث ال أصول ال 

 ( .  123املبين : ص 
35
مالك ، وأحد أئمة الفتوى  ابن نافع : هو عبد هللا بن نافع مولى ابن أبي نافع الصائغ ، املخزومي ، موالهم ، أبو محمد ، املدني ، فقيه ، من كبار أصحاب اإلمام 

لنفسه وله ، روى عن مالك والليث وعبد هللا بن عمر العمري وعبد هللا بن باملدينة . صحب مالكا أربعين سنة ، وتفقه به . وكان أصم ال يسمع . وكان أشهب يكتب 

ـه  ] الديباج املذهب  186نافع وغيرهم . وعنه سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخاللي وأحمد بن صالح املصري وغيرهم . من آثاره : " تفسير املوطأ " . توفي سنة 

 [ .55، وشجرة النور الزكية ص  131ص 
36

عبد امللك بن  رف الصنعاني : أبو أيوب مطرف بن مازن، الكناني بالوالء، وقيل القيس ي بالوالء، اليماني الصنعاني؛ ولي القضاء بصنعاء اليمن، وحدث عنمط  

 عبد العزيز بن جريح وجماعة كثيرة، وروى عنه اإلمام الشافعي رض ي هللا عنه، وخلق كثير.

( : مطرف بن مازن الصنعاني 2معين أنه سئل عنه فقال: كذاب. وقال النسائي: مطرف بن مازن ليس بثقة. وقال السعدي ) واختلفوا في روايته: فنقل عن يحيى بن

ى عنه الشافعي يتثبت في حدثه حتى يبلى ما عنده. وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستي: مطرف بن مازن الكناني قاض ي اليمن يروي عن معمر وابن جريح، رو

يكتب عمن لم يره، وال تجوز الرواية عنه إال عند الخواص لالعتبار فقط. وقال حاجب ابن سليمان: كان  ق، وكان يحدث بما لم يسمع، ويروي ما لموأهل العرا

، وتوفي مطرف املذكور بالرقة، وقيل بمنبج، وكانت وفاته في أواخر خالفة هارون الرشيد، وت
ً
 صالحا

ً
وفي هارون الرشيد مطرف بن مازن قاض ي صنعاء وكان رجال

سنة سبعين ومائة، ليلة السبت لثالث خلون من جمادى اآلخرة سنة ثالث وتسعين ومائة بطوس، وكانت واليته يوم الجمعة ألربع عشرة ليلة بقيت من ربيع األول 

  ( 210/ 5رحمه هللا تعالى.) وفيات األعيان 
37
 قال عن نفسه: " ملا قدم سفيان الثوري اليمن، نعاء من أبناء الفرس يعرف بالقاض ي.هشام بن يوسف الصنعاني اليماني، أبو عبد الرحمن: قاض ي ص 

حين قدمها نائبا من  قال: اطلبوا لي كاتبا سريع الخط، فارتادوني، فكنت أكتب له " وهو أحد شيوخ االمام الشافعي باليمن. ولي القضاء بصنعاء ملحمد بن خالد

ثقات رجال الحديث روى له البخاري وغيره من االئمة ,قال أبو زرعة: كان هشام، أصح اليمانيين كتابا وأكبرهم وأحفظهم ( وهو من 180قبل الرشيد )سنة نيف و 

ولم يدركه .توفي سنة وأتقنهم ,لزمه اإلمام ابن حنبل أربع سنين. قال الدورقي: كان عنده عشرون ألف حديث. وقال يحيى بن معين: روى عن الحسن بن عبيد هللا، 

 . ( 89/ 8ـه ) األعالم : 197
38
زبر، وسعيد بن عمرو بن أبي سلمة  هو عمرو بن أبي سلمة، أبو حفص، التنس ي الدمشقي، من موالي بني هاشم . روى عن األوزاعي ، وعبد هللا بن العالء بن  

الوليد بن بكر العمري : عمرو بن أبي سلمة أحد أئمة األخبار بشير ، وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم. وعنه ولده سعيد، وعبد هللا الشافعي وأحمد بن صالح . قال 

 [. 213/  10ـه  ) سير أعالم النبالء  214من نمط ابن وهب يختار من قول مالك واألوزاعي . وضعفه الساجي ويحيى بن معين . وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة
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 وأما علماء العراق فهم:

ث العراق في عصره .1 ِ
 .(40)وكيع بن الجراح، محد 

 . (41)حماد بن أسامة .2

 .(42)ي إسماعيل بن علية البصر  .3

 .(43)محمد بن الحسن الشيباني .4

 ومن أشهر تالميذه:فقد كان له تالميذ نقلوا فقهه في كل دور من األدوار الثالثة: بمكة، وبغداد، ومصر، أما تالميذ اإلمام الشافعي: 

 (44) أبو بكر عبد هللا بن الزبير األسدي املكي الحميدي. .1

 أبو الوليد موس ى بن أبى الجارود.  .2

 . (45) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد العباس .3

 وهؤالء أشهر تالميذه بمكة املكرمة.

 ومن أشهر تالميذه ببغداد:
 .(46): إبراهيم بن خالد البغدادييأبو ثور الكلب .1

 .(47)الحسين بن على الكرابس ي يأبو عل .2

                                                                                                                                                                                                 
39
عالم بالحديث. من أهل دمشق انتقل منها إلى مصر وسكن تنيس واشتهر، وتوفي بمصر. روي عنه  ، أبوزكرياء الشامي ثم املصري التنيس ي:يحيى بن حسان 

يونس: كان ثقة االمام الشافعي ومات قبله. قال زكريا االنصاري: حيث روى الشافعي، عن " الثقة " عن الليث بن سعد، فهو يعني يحيى بن حسان. وقال ابن 

 ( 140/ 8ـه  ) األعالم :  208, توفي سنة حسن الحديث، وصنف كتبا، وحدث بها  
40
: هو وكيع بن الجراح بن مليح ، أبو سفيان ، الرؤاس ي . فقيه حافظ للحديث ، واشتهر حتى ُعد محدث العراق في عصره ، وأراد الرشيد أن  وكيع بن الجراح 

يحيى بن معين وغيرهم . ديني و يوليه قضاء الكوفة ، فامتنع َوَرًعا . سمع هشام بن عروة واألعمش واألوزاعي وغيرهم . وروى عنه ابن املبارك مع تقدمه وأحمد وابن امل

 . [ 135/  9ـه    ]األعالم  197من تصانيفه : " تفسير القرآن " ، و " السنن " ، و " املعرفة والتاريخ " . توفي سنة 
41

روى عن هشام بن عروة ،  هو حماد بن أسامة بن زيد ، أبو أسامة ، القرش ي الكوفي . من حفاظ الحديث ، كان ثقة ، عاملا بأخبار الكوفة ثبتا  حماد بن أسامة :

ويحيى وإسحاق  وسعد بن سعيد األنصاري ، ومحمد بن عمرو بن علقمة وهشام بن حسان ، وحماد بن زيد ، والثوري وغيرهم . وعنه الشافعي ، وأحمد بن حنبل ،

بو أسامة ثقة كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل بن راهويه ، وإبراهيم الجوهري ، والحسن بن علي الحلواني ، وغيرهم . قال حنبل بن إسحاق عن أحمد : أ

 ( . 301/  2ـه   ) األعالم  201الكوفة ، وقال العجلي : كان ثقة وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات . توفي سنة 
42
ة ، روى عن إسحاق بن سويد الَعَدوي  أيوب بن  هو إسماعيل بن إبراهيم بن ِمْقَسم ، أبو بشر ، البصري ،  إسماعيل بن علية :  يَّ

َ
األسدي ، املعروف بابن ُعل

ار وإبراهيم بن طهمان ، تميمة السخستاني والحكم بن أبان العدني ، وحميد الطويل ، وداود بن نصر الطائي ، وداود بن أبي هند وغيرهم . روى عنه إبراهيم بن دين

وإبراهيم بن ناصح ، وأحمد بن إبراهيم املوصلي ، وأحمد بن محمد بن حنبل ، وأحمد بن منيع البغوي وغيرهم ، قال علي بن  وإبراهيم بن عبد هللا بن حاتم الهروي

ود ا تقيا . قال أبو داالجعد عن شعبة : ابن علية ريحانة الفقهاء . قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين : كان ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورع

ن إسماعيل : ثقة ثبتا السجستاني : ما أحد من املحدثين إال قد أخطأ إال إسماعيل بن علية وبشر بن املفضل . قال النسائي : ثقة ثبت ، قال محمد بن سعد : وكا

 - 23/  3، وتهذيب الكمال  234/  6خطيب ] تاريخ ال ـه  193في الحديث حجة ، وقد ولي صدقات البصرة ، وولي ببغداد املظالم في آخر خالفة هارون . توفي سنة 

 [ . 342/  1/  1، وتاريخ الكبير  33
43
 .123، الفتح املبين: ص 43 – 41انظر: الشافعي ألبى زهرة: ص  
44
 سبقت ترجمته . 
45
ميمة من البلقاء. عهد إليه أبوه باألمر. : هو السيد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن حبر االمة عبدهللا بن العباس الهاشمي كان بالح إبراهيم اإلمام 

سعد:  قال ابن.سلموعلم به مروان الحمار، فقتله. روى عن جده، وعن عبدهللا بن محمد بن الحنفية. وعنه مالك بن الهيثم، وأخواه السفاح، واملنصور، وأبو م

 يختلفون إليه ويكاتبونه من خراسان، فأخذه لذلك مروان.توفي في السجن سنة إحدى وثالثين ومئة عن ثمان وأربعين سنة، وكانت شيعتهم 

 ( . 379/ 5) سير أعالم النبالء :.قال الخطب: أوص ى محمد بن علي إلى ابنه إبراهيم، فسمي باإلمام بعد أبيه
46

ْور  
َ
يه من أصحاب اإلمام الشافعي . قال ابن حيان : " كان :  هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان و " أبو ثور " لقبه . أصله من بني كلب . من أهل بغداد . فقأبو ث

ا فارق فيه أحد أئمة الدنيا فقها وورعا وفضال ، صنف الكتب وفرع على السنن " وقال ابن عبد البر : " كان حسن الطريقة فيما روى من األثر إال أن 
ً
له شذوذ

 ( 30/  1، واألعالم للزركلي  118/  1ـه   )  تهذيب التهذيب  240سنة  الجمهور " له كتب منها كتاب ذكر فيه اختالف مالك والشافعي . توفي
47
عي ، هو الحسين بن علي بن يزيد ، أبو علي ، الكرابس ي . فقيه . من أصحاب اإلمام الشافعي ، تفقه ببغداد ، سمع الحديث الكثير ، وصحب الشاف  الكرابس ي : 

وى عن معن بن عيس ى وإسحاق بن يوسف األزرق وغيرهما . وعنه الحسن بن سفيان ومحمد بن علي املديني وحمل عنه العلم ، وهو معدود في كبار أصحابه . ر 

ة علمه " . من تصانيفه : وعبيد بن محمد البزار وغيرهم . قال الخطيب : " كان عاملا فهما فقيها وله تصانيف كثيرة في الفقه وفي األصول تدل على حسن فهمه وغزار 

،  87، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص  79/  12، وسير أعالم النبالء  359/  2ـه ] تهذيب التهذيب  248وعه " ، و " الجرح والتعديل " , توفي سنة " أصول الفقه وفر 

 [ . 266/  2، واألعالم  84/  8وتاريخ بغداد 
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 .(48)الحسن بن محمد بن الحسين الزعفراني يأبو عل .3
 ومن أشهر تالميذه بمصر:

 .(49)حرملة بن يحيى بن عبد هللا بن حرملة املصري  .1

 .(50)البويطيأبو يعقوب يوسف بن يحيى القرش ي  .2

 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار املرادي، املؤذن بجامع مصر وخادم الشافعي. .3

 .(51) الربيع بن سليمان بن داود الجيزي  .4

 . (52)هذا، وممن أخذ عن الشافعي وتتلمذ على يديه وإن لم يعرف بالتبعية فى  مذهبه أحمد بن حنبل 

اته: .8  أهم مؤلفَّ

قها هنا وهناك، حملها عنه أصحابه وتالميذه بالعراق مؤلفات اإلمام الشافعي  وكتاباته أكثر من أن تحص ى ؛ وذلك لتفرُّ

 والحجاز ومصر.

ُتب محمد بن الحسن، ثم تدبرتها، فوضعت إلى جنب كل مسألة حديًثا
ُ
 . يقول اإلمام الشافعي: أنفقت ستين ديناًرا على ك

  أملى علينا الشافعي.«الم»وكان الشافعي يملى أحياًنا، وكثيًرا ما نجد في كتاب : 

  ف في علم فضائل القرآن، فصنف ل من صنَّ  «.منافع القرآن»والشافعي أوَّ

  اقيين»وله كتاب  يذكر فيه املسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة وابن أبى ليلى، فتارة ،«السماء والقبائل في اختالف العر

 يختار إحداهما ويزيف األخرى، وتارة يزيفها ويختار غيرها.

  وهو من أجل كتبه، جمعه البويطي، ونسب إلى الربيع املرادي؛ ألنه بوبه فنسب إليه. «الم»وكتاب 

  التي كتبها بمصر. «الرسالة»الكتاب الجديد، وهى 

 التي كتبها قبل قدومه مصر. «الرسالة» الكتاب القديم، وهي 

 «(.هـ 745سنجر بن عبد هللا علم الدين الجاولي )ت وقد رتبه األمير: ،« افعيمسند الش 

 «وهو كتاب الشافعي القديم في الفقه.«الحجة ، 

  في الفقه، رواه عنه الزعفراني والربيع بن سليمان «املبسوط»وله. 

                                                                 
48
الصباح، البغدادي الزعفراني  يسكن محلة الزعفراني , ولد سنة بضع : االمام العالمة، شيخ الفقهاء واملحدثين، أبو علي، الحسن بن محمد بن لزعفرانيا 

في، ومحمد بن وسبعين ومئة، سمع من: سفيان بن عيينة، وأبي معاوية الضرير، وإسماعيل بن علية، وعبيدة  بن حميد، ووكيع بن الجراح، وعبد الوهاب الثق

شافعي، وخلق كثير. وقرأ على الشافعي كتابه القديم، وكان مقدما في الفقه والحديث، ثقة جليال، أبي عدي، ويزيد بن هارون، وحجاج بن محمد، وأبي عبد هللا ال

  ( . 264/  12ـه       ) سير أعالم النبالء : 260عالي الرواية، كبير املحل, توفي سنة 
49
فقيه ، من أصحاب الشافعي . كان حافظا للحديث . روى عن ابن هو حرملة بن يحيى بن عبد هللا بن حرملة بن عمران ، أبو حفص ، التجيبي املصري . حرملة: 

مد بن الهيثم وهب والشافعي والزمه وأيوب بن سويد الرملي وبشر بن بكر ويحيى بن عبد هللا وغيرهم ، وعنه مسلم وابن ماجه وروى له النسائي بواسطة أح

عقيلي : كان أعلم الناس بابن وهب وهو ثقة إن شاء هللا تعالى ، وذكره ابن حبان في الثقات . الطرسوس ي وأبو دجانة أحمد بن إبراهيم وأبو حاتم وغيرهم . وقال ال

 [ . 185/  2، واألعالم  64/  2، ووفيات األعيان  329/  2ـه ] تهذيب التهذيب  243توفي سنة 
50
صعيد مصر . فقيه ، مناظر ، صاحب اإلمام الشافعي ، قام مقامه في هو يوسف بن يحيى ، أبو يعقوب ، القرش ي البويطي املصري . وبويط نسبة إلى  البَوْيطي: 

رمذي وأبو حاتم وغيرهم الدرس واإلفتاء بعد وفاته ، وحدث عنه وعن عبد هللا بن وهب وغيرهما ، روى عنه الربيع املرادي وإبراهيم الحربي ومحمد بن إسماعيل الت

غداد ) في أيام الواثق ( محموال على بغل ، مقيدا ، وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق ، فامتنع ، فسجن ، ومات . وملا كانت املحنة في قضية خلق القرآن أرسل إلى ب

هـ ] طبقات الشافعية  231في سجنه ببغداد . قال اإلمام الشافعي : ليس أحد أحق بمجلس ي من يوسف بن يحيى ، وليس أحد من أصحابي أعلم منه . توفي سنة 

 [ . 338/  9، األعالم  275/  1الكبرى 
51
هو الربيع بن سليمان بن داود ، أبو محمد ، الجيزي ، األزدي ، املصري . الجيزي بالكسر والزاي نسبة إلى الجيزة بلد على النيل  الربيع بن سليمان الجيزي: 

س ي وغيرهم ، وعنه أبو داود والنسائي وابن أبي داود وأبو جعفر بمصر . فقيه ، روى عن ابن وهب وعبد هللا بن عبد الحكم ، والشافعي وعبد هللا بن يوسف التني

سم : كان رجال صالحا الطحاوي وأبو بكر الباغندي وغيرهم . قال ابن يونس والخطيب : كان ثقة ، وقال النسائي في أسماء شيوخه : ال بأس به ، وقال سلمة بن قا

هـ ] وفيات  257وقيل  256و عمر الكندي : كان فقيها دينا ، وقال ابن أبي دليم : كان فقيها دينا , توفي سنة  كثير الحديث مأمونا ثقة أخبرنا عنه غير واحد ، وقال أب

 [ . 187/  1، وتهذيب األسماء واللغات  259/  1، وطبقات الشافعية الكبرى  245/  3، وتهذيب التهذيب  591/  12وسير أعالم النبالء  - 53/  2األعيان 
52
  . 151بي زهرة : ص الشافعي , أل 
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هذا وغيره الكثير الذى كتبه الشافعي، أو أماله على تالميذه، أو جمعه تالميذه من بعده مما هو منشور ومعلوم فى كتب 

 .(53)التراجم واملناقب 

 ثناء العلماء عليه: .9

يه لقد بلغ اإلمام الشافعي منزلة عالية في العلم عامة، والفقه واألصول على وجه الخصوص، جعلت جميع العلماء يثنى عل

 بما هو أهله.

وقال: ما أحد «. الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة، واختالف الناس، واملعاني، والفقه»قال اإلمام أحمد بن حنبل: 

 وللشافعي في رقبته منة.
َّ

 ممن بيده محبرة، أو ورق إال

 «. له أخصه به وحده فى كل صالةما رأيت أعقل وال أفقه من الشافعي، وأنا أدعو هللا»وقال يحيى بن سعيد القطان: 

للشافعي أذهلتني؛ ألنني رأيت كالم رجل عاقل فصيح ناصح، فإني ألكثر الدعاء  «الرسالة»ملا نظرت »وقال عبد الرحمن بن مهدى: 

 .(54)«له

له، وبخاصة إذا وأقوال العلماء األعالم في عالم تعدُّ شهادات دونها كل الشهادات العلمية، وهى داللة على مكانة املشهود 

 ذووه.
َّ
 كانت من أصحاب العلم والفضل، وال يعرف الفضل ألهله إال

وبعد، فقد اتفق العلماء من أهل الفقه واألصول والحديث واللغة على أمانة الشافعي وعدالته وزهده وورعه وتقواه وعلو 

 شهداء والصالحين وحسن أولئك رفيًقا.قدره وتواضعه، فرحمه هللا رحمة واسعة، وأنزله منازل النبيين والصديقين وال

 وفاته: .10

هـ أحس اإلمام باقتراب رحيله إلى عالم الخلد ؛ حيث ألحَّ عليه الداء، وتجمعت عليه آثار الجهد الذى أكل  203سنة  يف

ه وسرجه، ثم قويت العلة ؛ حتى ثقبوا الفراش له، ووضعوا  جسمه، وكان نزيف البواسير يخرج منه وهو راكب؛ حتى يمأل ثوبه وخف 

 .«ن كان لك فيه رضا فزداللهم إ»يقول:  الطست تحته، وكان 

أ للرحلة األخيرة، دخل عليه تلميذه املزني قال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا  (55)ودنا األجل، وأقعده املرض، وتهيَّ

ا.، ولكأس املنية شارًبا. وهللا ما أدرى روحي تصير إلى الجنة، أو النار فأعزيها، ثم بكى مناجًيا غافر 
ً
 ولإلخوان مفارق

ً
الذنب وقابل راحال

 التوب سبحانه، فقال:

ـــذاهبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاقت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ى قلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فلمـ

  

ــلما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جعلـ

   

ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قرنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظمني ذنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تعـ

  

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوك أعظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان عفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بعفـ

   

ـــزل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذنب لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت ذا عفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فمـ

 

ـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ  وتكرُّ
ً
ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود وتعفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تجـ

   

إلى بارئها عند العشاء األخيرة من ليلة الجمعة، قالوا: حملت جنازته وبعدها أسلم إمام املسلمين وجهه هلل، وصعدت روحه 

 «.إلى السيدة نفيسة وصلت عليه صالة الجنازة وقالت: رحمه هللا الشافعي. إنه كان يحسن الوضوء

نى عبد املقطم بمقبرة القرشيين بجوار قبور ب يف هـ  204 من رجب سنة 29وُدفن جثمانه يوم الجمعة بعد صالة العصر يوم 

 . رحمه هللا رحمة واسعة.(56)الحكم

محمد بن إدريس الشافعي، جعلته  –وبعد، فهذا قبس يسير من سيرة إمام الفقه والحديث، وصاحب النسب الشريف 

ال ، لعل فيه ما يفتح املغاليق، وييسر سبل الفهم، ويكون عوًنا لي على ولوج بحر الفقه الذى «الم»توطئة لتحليل منهجه في  كتابه 

 ساحل له.

                                                                 
53
 وما بعدها. 108تاريخ علم أصول الفقه: ص  
54
 .104، تاريخ علم أصول الفقه: ص 122الفتح املبين: ص  
55
وي الحجة هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل املزني ، أبو إبراهيم من أهل مصر وأصله من مزينة . صاحب اإلمام الشافعي . كان زاهدا عاملا مجتهدا ق املزني : 

و " الجامع الصغير " ، و " املختصر " "  , من كتبه : " الجامع الكبير " ،  املزني ناصر مذهبيغواصا على املعاني الدقيقة . وهو إمام الشافعية . قال فيه الشافعي : " 

 [ 247 – 239/  1ـه  ] طبقات الشافعية للسبكي  264، و " والترغيب في العلم " . توفي سنة 
56
 وما بعدها. 351الشافعي: ناصر السنة، وواضع األصول: ص  
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 كتاب الم وأهميته في املذهب الشافعي: املطلب الثاني

 تعريف بكتاب األم. .1

 نسبة كتاب األم للشافعي. .2

 وصف كتاب األم. .3

 أهمية كتاب األم في املذهب الشافعي. .4

 مميزات كتاب األم. .5

 طبعات كتاب األم. .6

 كتاب الم وأهميته في املذهب الشافعي: املطلب الثاني

 الم :تعريف بكتاب  .1

لم يعرف إلمام غير الشافعي نشر مذهبه بنفسه، وكتب كتبه بنفسه، فغيره من األئمة قامت تالميذهم بتدوين آرائهم ونشر 

 مذاهبهم.

أما اإلمام الشافعي فقد استقل بطريقته في االجتهاد والبحث والفتيا، وبعد ذلك أخذ يؤلف الكتب، ويدون املبادئ التي 

 .«الم»وضعها لالستنباط وآراءه في االجتهاد، وجاء ثمرة ذلك مجموعة مهمة من الكتب في الفقه واألصول من أهمها كتاب 

، يعتبر موسوعة في الفقه (57)«م النفع، ونموذج في الكتابة الفقهية األصيلةكتاب جليل القدر، عظي»هو  «الم»وكتاب 

اإلسالمي، وضع فيه اإلمام الشافعي خالصة األحكام الفقهية التي استقر عليها بعد حله وترحاله بين الحجاز والعراق، ثم استقراره في 

 نهاية املطاف بمصر.

كتب القسم األكبر منه بقلمه، وهو ما قرأه عليه تالميذه،  -جميعها  -شأنه شأن مصنفات اإلمام الشافعي  «الم»وكتاب 

 .(58)فأجازهم به، وهذا ما يفهم من قول الربيع في بداية كل باب أو مسألة أو فقرة أخبرنا الشافعي، أو قال الشافعي

خاصة ال يزيد على املواضع  «الم»أما ما أخذه الربيع عن اإلمام الشافعي إمالًء فينص  عليه. والذى يظهر لي أن اإلمالء في كتاب 

ه عليها الربيع  .(59)املحدودة التي نبَّ

فه في مصر آخر حياته، ورواه عنه تلم« الم»إن كتاب  وجملة القول:
َّ
فات اإلمام الشافعي أل يذه الربيع بن من أشهر مصنَّ

سليمان املرادي، وفيه تمثيل لقوله الذى استقر عليه مذهبه، وهو بحق من أجل الكتب التي عرضها تراثنا الفقهي، وُيعتبر مفخرة من 

وأتباع املذهب الشافعي خاصة، فهو موسوعة ضخمة شملت الفروع واألصول واللغة والتفسير والحديث، كما أنه مفاخر املسلمين عامة، 

 من األحاديث واآلثار وفقه السلف رحمهم هللا تعالى.حوى 
ً
 بين دفتيه عدًدا هائال

 نسبة كتاب الم للشافعي: .2

 أن بعض املشككين  «الم»على الرغم من إجماع الباحثين في تاريخ التشريع اإلسالمي على نسبة كتاب 
َّ

إلى اإلمام الشافعي إال

فه تلميذه البويطي. «الم»أثاروا زوبعة ال أصل لها من الصحة، خالصتها أن كتاب  –وهم قلة  –
َّ
 ليس لإلمام الشافعي، وإنما أل

األم لم يؤلفه الشافعي، وإنما إصالح أشنع خطأ في تاريخ التشريع اإلسالمي، كتاب »وحمل لواء هذه الفرية الدكتور زكى مبارك في كتاب: 

 .(60)«ألفه البويطي، وتصرف فيه الربيع بن سليمان

ت هذه الدعوى، وأتى عليها من قواعدها نسًفا بردود علمية رصينة، من أهمها: ِ
 هذا، وقد ُرد 

 للبيهقي.، «مناقب الشافعي»ما قام به األستاذ املحقق السيد أحمد صقر في دراسته العلمية وتحقيقه لكتاب  .1

مة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه  .2
َّ

 «.الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية»ما قام به العال

مة أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لـ  .3
َّ

 «.الرسالة»وقد رد هذا العال

ا وخمسمائة أربع سنين، فأملى ألًف  –أي في مصر  –قال الربيع: أقام الشافعي هاهنا »وجاء في توالى التأسيس، البن حجر: 

 ألفى ورقة. «الم»ورقة، وخرج 

                                                                 
57
 .129الفتح املبين: ص  
58
 وغيرها. 6/384، 6/343انظر: األم:  
59
 املدخل إلى مذهب اإلمام الشافعي ط دار النفائس. 
60
 .33انظر: منهجية اإلمام محمد بن إدريس الشافعي: هامش ص  
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وكان يضع الكتاب بين يديه، ويصنف، فإذا ارتفع له كتاب جاءه ابن هرم فكتب ويقرأ عليه البويطي وجميع »موضع آخر:  يوف

فإذا رجع قرأ من يحضر يسمع في كتاب ابن هرم، ثم ينسخونه بعد، وكان الربيع على حوائج الشافعي، فربما غاب في حاجة فيعلم له، 

 .(61)«الربيع عليه ما فاته

واضحة تماًما ال سبيل إلى إنكارها، والش يء الذى ال يمكن  «الم»إن شخصية اإلمام الشافعي أسلوًبا، وفكًرا، وفقًها في كتاب 

إنكاره أيًضا وجود بعض مداخالت أحياًنا من الربيع تعقيًبا أو تعليًقا على كالم اإلمام الشافعي، كما ال يمكن إنكار وجود بعض فصول 

اء في البداية: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: لم في الكتاب واضح تماًما أنها ليست من تأليف الشافع مثل ما جاء فيغسل امليت؛ حيث ج

وهذه العبارة وأمثالها تدل على األمانة والدقة فى عدم نسبة ما ليس  .(62)«أسمع هذا الكالم من الشافعي، وإنما أقراؤه على املعرفة

 لإلمام الشافعي إليه.

 نسبة رغم وجود هذه املداخالت واإلضافات فإن هذا ال يبرر إنكار صحة نسبالوب
ً
ة الكتاب لإلمام الشافعي، وال تنهض دليال

 .(63)الكتاب للربيع

 وصف الكتاب: .3

تمثل القمة فكًرا، وأسلوًبا واجتهاًدا، وإبداًعا، ظهر فيه الخطة  –بين مؤلفات اإلمام الشافعي الفقهية  «الم»كتاب 

رسة الحجاز ومدرسة بغداد، أو الطريقة الوسطى بين التشريعية واملنهج القويم الذى ارتضاه الشافعي لنفسه بعد املزاوجة بين مد

 أهل الحديث وأهل الرأي.

هـ(، وهو كاسمه األصل في  204لإلمام محمد بن إدريس الشافعي املتوفى سنة ) «الم»يقول الدكتور محمد الحفناوي: 

املذهب؛ حيث يعتبر نموذًجا رائًعا في الكتابة الفقهية األصيلة، يفتتح كل موضوع فقهى بدليله، ثم يعقب هذا باستنباط األحكام 

ا  –صل كتاب فقه استدالليوإن كان في األ  –وهو ، املستفادة منه بطريقة موضوعية دقيقة وبشكل مفصل فهو يؤسس منهًجا تطبيقيًّ

للقواعد األصولية وبناء األحكام الفرعية على أساسها في صورة متكاملة، تبين العالقة بين الفقه واألصول، وتوضح بصورة علمية 

 .(64)«دقيقة طريقة استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في أسلوب سلس وبيان واضح

 «:الم»تطبيقي من نموذج 

الطهارة: أخبرنا الربيع بن سليمان «: »األم»وهذا نموذج لهذا النهج الذى سلكه اإلمام الشافعي، قال رحمه هللا تعالى في كتابه 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتعالى:  قال هللا، أخبرنا الشافعي »قال: 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن

 زث رث يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

قال الشافعي: فكان بيًنا عند  ،[6]املائدة:  َّ  لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

 من خوطب باآلية أن غسلهم إنما كان باملاء ثم أبان في هذه اآلية أن الغسل باملاء وكان معقوال عند من خوطب باآلية أن املاء ما خلق هللا

ا فكان ماء السماء وماء اآلبار والقالت والبح ار العذب من جميعه واألجاج تبارك وتعالى مما ال صنعة لآلدميين فيه، وذكر املاء عامًّ

صلى هللا  -سواء في أن يطهر من توضأ واغتسل منه، وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر ماء بحر وغيره، وقد روى فيه عن النبي 

 .(65)«حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من ال أعرفه... فكل املاء طهور ما لم تخالطه نجاسة...  -عليه وسلم 

مام الشافعي على هذا النمط من التفصيل وذكر األدلة، واستنتاج األحكام منها في وضوح وبيان، ويظهر في بعضها ويسير اإل 

 حسب املناسبة تطبيقه للقواعد األصولية في استخراج األحكام الفقهية.

                                                                 
61
 .77، 83توالى التأسيس ملعالى ابن إدريس: ص  
62
 م. 1990 -ـه  1410بيروت،  –، ط دار الفكر 1/319األم:  
63
 .34، 33، منهجية اإلمام محمد بن إدريس: ص 63الشافعي ألبى زهرة: ص  
64
 .150الفتح املبين: ص  
65
 .1/16األم:  
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ته فى تناول كل هذه وإن كان يمثل فقه الشافعي خاصة في الفقه، حوى كثيًرا من املسائل الخالفية. وطريق –وهو كتاب 

 .(66)املسائل تربى بال شك امللكة الفقهية االجتهادية لدى طالب العلوم الشرعية والباحثين فيها

 في املذهب الشافعي:« الم»أهمية كتاب  .4

فها في الفقه أربعة: األم   مختصر املزني. -مختصر البويطي   –اإلمالء  –ذكر العلماء أن كتب اإلمام الشافعي التي صنَّ

 .(67)ويعنى هذا أن ما كتبه كل من البويطي واملزني نسب تأليفه إلى اإلمام الشافعي مع أن له فيه املعنى فقط

 ، كما صرَّح بذلك بعض املتأخرين.«النهاية»هذا وقد اختصر هذه الكتب إمام الحرمين الجويني في كتاب 

 .«الم»وهو مختصر من شرح ملختصر املزني، « النهاية»لكن نقل عن البابلي، وابن حجر أن 

، ثم اختصر «الوسيط»في كتاب سماه  «البسيط»، واختصر «البسيط»في كتابه  «النهاية»ثم جاء الغزالي فاختصر 

 .«الصالصة»في كتاب سماه  «الوجيز»، وأخيًرا اختصر «الوجيز»في كتاب  «الوسيط»

، ثم اختصر شيخ «املنهاج»إلى  «املحرر»، ثم اختصر اإلمام النووي «املحرر»كتاب  «الوجيز»ثم جاء الرافعي واختصر من 

اه  «الوجيز»، وشرح الرافعي «املنهاج إلى املنهج»اإلسالم زكريا األنصاري  ، واختصر «العزيز»بشرحين: صغير لم يسمه، وكبير سمَّ

اه ، فشرحه ش«الروض»إلى  «الروضة» ، واختصر ابن مقري «الروضة»إلى  «العزيز»النووي  يخ اإلسالم زكريا األنصاري شرًحا سمَّ

اه  «الروضة». واختصر «السني» اه «الغنية»السيوطي في كتاب سمَّ  لكنه لم يتم.  «الصالصة»، ونظمها نظًما سمَّ

، مما «الم»وهكذا تستمر هذه السلسلة الذهبية في عقد كتب املذهب الشافعي، والتي كانت نواته ه كتب اإلمام وبخاصة 

فيها إلى مذهب  (68)كما يقول الدكتور محمد إبراهيم على –لنفس تطمئن يجعل ا ِ
 
اطمئناًنا عجيًبا إلى صدق تمثيل هذه الكتب ومؤل

 .(69)الشافعي

 «:الم»مميزات كتاب  .5

زت كتاب  ومنها على  لإلمام الشافعي مجموعة من السمات، جعلته في مصاف املقدمة بالنسبة للتراث اإلسالمي، «الم»ميَّ

 املثال: سبيل

فات الجامعة لعلوم الفقه اإلسالمي. .1  أنه من أقدم املصنَّ

 أنه حوى الكثير من النصوص واألحاديث واآلثار. .2

فه احتكم إلى اللغة العربية في فهم النصوص وتفسيرها. .3 ِ
 
 أن مؤل

 أنه مزج فيه بين الفقه واألصول. .4

 أنه حوى كثيًرا من القواعد والضوابط الفقهية. .5

 اظرات ومناقشات علمية دقيقة.أنه اشتمل على من .6

 أنه أحد املصادر املهمة التي حفظت لنا آراء بعض الفقهاء من معاصري الشافعي ؛ كابن أبى ليلى واألوزاعي. .7

 أنه حوى كثيًرا من فقه املشهورين من الصحابة ؛ كأبي بكر وعمر وعلى أجمعين. .8

 . (70)وفى هذا الكتاب داللة كبيرة على ما كان ملصر من أثر في آراء الشافعي في مذهبه الجديد 

 «:الم»طبعات كتاب  .6

 هـ. 1321طبعة بوالق سنة  .1

 «.مختصر املزني»طبعة دار الشعب بمصر، وهى مصورة عن طبعة بوالق، وبهامشها  .2

 والق أيًضا.طبعة الدار املصرية للتأليف والنشر، وهى مصورة عن طبعة ب .3

 طبعة الدار العلمية. .4

 هـ، بتحقيق: أحمد بدر الدين. 1416طبعة دار قتيبة بسوريا سنة  .5

                                                                 
66

ألهم معالم فكر الشافعي الفقهي في املبحثين الثاني والثالث من هذا البحث، مع ذكر األمثلة التطبيقية لكل معلم  –إن شاء هللا تعالى  –سأعرض بالتفصيل 

 الم.من هذه املع
67

 .148الفتح املبين: ص 
68

 .47املذهب عند الشافعية: ص 
69

 .150الفتح املبين: ص 
70

 ط:  دار الشعب. «الم » انظر: مقدمة األستاذ حسن عباس زكى لكتاب 
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 هـ، بإشراف محمد زهري النجار. 1393بيروت سنة  –طبعة دار املعرفة  .6

 هـ، بتحقيق: محمود مطرجي. 1413بيروت سنة  –طبعة دار الكتب العلمية  .7

 م. 2001عبد املطلب سنة طبعة دار الوفاء، بتحقيق: رفعت فوزى  .8

أفضل الطبعات ؛ ألنها مدققة ومقابلة على نسخ  يهذا، وتعتبر طبعة دار الوفاء بتحقيق األستاذ الدكتور / رفعت فوزى عبد املطلب ه

 خطية مع خدمة النص بالترقيم والتخريج والفهارس املتنوعة.

 وفيه: «الم»ه املعالم العامة ملنهج اإلمام الشافعي في كتاب: املبحث الثاني
 «.األم»املعلم األول: وحدة موضوع كتاب 

 «.األم»املعلم الثاني: اطراد منهج اإلمام في كتاب 

 املعلم الثالث: وضع عناوين لكل باب من أبواب الفقه.

 املعلم الرابع: البدء بالقرآن الكريم واستقراء آياته.

ة النبوية ومكانتها في نَّ  التشريع. املعلم الخامس: استقراء السُّ

 املعلم السادس: األخذ بفتاوى الصحابة واالختيار منها.

 املعلم السابع: االعتماد على لغة العرب في فهم النص وتوجيهه.

 املعلم الثامن: األخذ باإلجماع وفق مفهومه عند اإلمام.

ع فيه.  املعلم التاسع: االعتماد على القياس والتوسُّ

 ام بالقواعد الفقهية واألصولية.املعلم العاشر: ضبط الفروع واألحك

 املعلم الحادي عشر: االستدالل باملعقول.

 املعلم الثاني عشر: مراعاة اإلمام لألعراف والبيئات.

 املعلم الثالث عشر: االهتمام بمقاصد الشريعة العامة والخاصة لكل باب من أبواب الفقه.

 املقارن(. املعلم الرابع عشر: اعتماد اإلمام الخالف العالي )الفقه

 املعلم الخامس عشر: التزاوج بين الفقه واألصول.

 املعلم السادس عشر: عدم التوسع في الفقه االفتراض ي.

 املعلم السابع عشر: العناية بالنوازل واملستجدات الفقهية.

 املعلم الثامن عشر: بناء األحكام والفتاوى على الجمع والترجيح واالختيار واالنفراد الفقهي.

 «.الم»م الول: وحدة موضوع كتاب املعل

لإلمام الشافعي هو خالصة األحكام الفقهية التي استقر عليها الشافعي بعد حله وترحاله بين الحجاز والعراق،  «الم»كتاب 

 ثم استقراره بمصر. وهو نموذج فريد في الكتابة الفقهية األصيلة، ومثال رائع في املدونات التي تعتمد على املنهجية.

وكتاب األم يتميز بأنه في أصله كتاب فقه استداللي، يؤسس منهًجا متفرًدا في تطبيق القواعد األصولية لبناء األحكام 

الفرعية على أساسها في صورة متكاملة، تبين العالقة بين الفقه واألصول، وتوضع بصورة سلسلة وطريقة عملية كيفية استنباط 

 ة، مما يساعد في بناء امللكة الفقهية ملن يطالع هذا السفر العظيم.األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلي

هو الفروع الفقهية، وإن كان يضم بين دفتيه الفقه املقارن واختالف الحديث واألصول وآيات  «الم»فغالب موضوع كتاب 

ل ما استقر عليه رأى اإلمام الشافعي، وبخاصة أنه   كتبه أو أماله في نهاية حياته بمصر. وأحاديث األحكام، إال أنه موضوع ؛ ليمث 

وعليه، فهذا الكتاب من أجل الكتب التي عرفها تراثنا الفقهي، ويعد مفخرة من مفاخر املسلمين عامة، وأتباع املذهب 

 الشافعي على وجع الخصوص، فهو موسوعة الفقه التي نهل الجميع منها.

 «.الم»املعلم الثاني: اطراد منهج اإلمام في كتاب 

اإلمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي صاحب واحد من أعظم املذاهب الفقهية اإلسالمية، وأوسعها انتشاًرا، انفرد بين 

 .(71)األئمة العظام بتدوين فقهه وأصوله بأسلوب ومنهج غير مسبوقين 

                                                                 
71
 .9منهجية اإلمام محمد بن إدريس الشافعي: ص  
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الكتابة الفقهية واألصولية، وقد ظهر ذلك هو املنهج املطرد في  –وكلها ميزات  –وعليه، فيمكن القول: إن أهم ما يميز أعمال الشافعي

 حيث إنه: «الم»جلًيا في كتابه 

 كان يبدأ باآليات القرآنية في املوضوع الذى يتكلم فيه، ويبين وجه داللتها على ما يريد من األحكام. .1

ن ما هو ضعيف منها،  .2 ن ثبوتها أو يسكت ؛ لكنه يبي  وما سكت عنه فهو صالح ثم يثنى باألحاديث واآلثار إذا وجدت، وقد يبي 

 عنده.

 ثم يتكلم عن فروع الباب، وما ُيستنبط فيه من أحكام بناًء على األدلة وقواعد األصول، وقد يتخلل ذلك بعض القواعد. .3

 .(72)وإذا كانت املسألة التي يتكلم فيها خالفية فإنه يعرض كالم املخالفين وأدلتهم، ويناقشهم، ويثبت ما يراه صواًبا  .4

ذلك يحتكم إلى اللغة في الفهم واالستنباط منها، مع استعماله القياس وغيره من األدلة، ويستوفى املسائل من جميع وهو في كل  .5

 جوانبها ؛ ليصل إلى الحكم الفقهي ؛ وذلك مطرد في الكتاب كله.

 املعلم الثالث: وضع عناوين لكل باب من أبواب الفقه.

فات، ويزعمون أنها من بنات أفكارهم، من املفاخر التي يتشدق بها علماء الغرب امل
َّ
عاصرون مسألة التبويب والفهرسة للمؤل

 وهم السابقون في ابتداعها.

فات عمل سبق إليه املسلمون األوائل ،ورأينا ذلك في كثير من املخطوطات العربية في 
َّ
والحق الذى ال مراء فيه أن تبويب املؤل

 علوم الشريعة وغيرها من علوم العربية.

قة به، حتى  وهذا
 
إمامنا الشافعي يبدأ موضوع الفقه بوضع عنوان عام للموضوع، ثم يضع العناوين الفرعية املتعل

م بجميع جوانبه، حتى وإن كان فيه بعض املسائل االفتراضية، فيضع لها عنواًنا أيًضا، ويالحظ أن 
َّ
يستوفيه، فيكون بذلك قد أل

 ع جزئيات املوضوع املدروس، وتمنع من خروج ش يء منها.عناوينه تكون جامعة مانعة، بمعنى أنها تجم

 ف
ً
( جماع وجه الطالق. 3( كيفية إباحة الطالق. )2( إباحة الطالق. )1) –( يبدأ اإلمام عنوانه: كتاب الطالق 6/457) يفمثال

 ( الطالق بالحساب. وهكذا في الكتاب كله.10( تفريع الطالق... وهكذا إلى )4)

ٍّ نظ»وهلل در القائل:  ا إلى در   .(73)رت في كتب هؤالء النابغة الذين نبغوا في العلم، فلم أر أحسن من املطلبي، كأن فاه نظم درًّ

 املعلم الرابع: البدء بالقرآن الكريم واستقراء آياته. 

، ويكت
ً
فى منها بما يدل على كان اإلمام الشافعي يبدأ املوضوع الفقهي أو املسألة الفقهية التي يبحثها بسرد اآليات القرآنية أوال

ا له عالقة بها. دون استكثار بسرد اآليات في املوضوع إذا كان بعضها أدل من اآلخر، ودون  القضية املطروحة، أو يعالج جانًبا فقهيًّ

 اقتضاب ملا هو الزم لالستدالل.

يألوا جهًدا في ذكرها وجمعها، وال املوضوعات أو املسائل التي تحتاج إلى جميع النصوص القرآنية الواردة فيها، فإنه ال  يوف

 يتجاوز هذه الخطوة إلى استقراء والسنة أو التعريج على اللغة إال بعد جمع اآليات والترجيح والتعليق عليها.

وكان في عرضه واستقرائه آليات الكتاب الكريم يذكر وجه االستدالل من اآليات محل الشاهد، ويذكر إذا ما كان فيها نسخ، ويتناول 

 في املبحث الثالث من هذا البحث.ال
ً
 ظاهر والعام ودالالت األمر والنهى فيها إلى غير ذلك مما سنذكره مفصال

 وأزواجه[.ملسو هيلع هللا ىلص ومن نماذج هذا االستقراء: ]ما جاء في أمر رسول هللا 

خلقه بالفرض على  قال الشافعي: إن هللا تبارك وتعالى ملا خص  به رسوله من وحيه، وأبان من فضله من املباينة بينه وبين

]النساء:   َّمن خن حن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱٱخلقه بطاعته في غير آية من كتابه، فقال:  

 ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱوقال:  ،[80

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، وقال: [63]النور:  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق

 مي زي ري ٰى ُّٱ، وقال: [12]املجادلة: َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حنجن  يم ىم مم

 [.2]الحجرات:   َّ مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني

                                                                 
72
 .118مقدمة تحقيق كتاب األم: ص  
73
 و الجاحظ.، والقائل ه3/140انظر: وفيات األعيان:  



 جناح الغضباني                                                                                                                                منهج اإلمام الشافعي يف كتابه ) األم ( 

 

ــ املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2019  -1العدد، 3املجلد ـ

 
 

17 

قربة إليه وكرامة، وأباح له أشياء  –إن شاء هللا  –قال الشافعي: افترض هللا على رسوله أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها 

 .(74)ال يحص ى من كرامته له، وهى موضوعة في موضعهاحظرها على خلقه زيادة في كرامته، وتبيًنا لفضيلته مع 

وهكذا يسير اإلمام الشافعي في كتابه كله باستقراء آيات القرآن الكريم والتعليق والتعقيب عليها؛ ليرسم بذلك منهًجا 

 مطرًدا قلَّ أن نجد له نظيًرا.

ة النبوية ومكانتها فاملعلم الصامس: استقر  نَّ  التشريع. ياء السُّ

ة ؛ وذلك ألنه لقب  نَّ ة ضد من »اإلمام الشافعي وُعرف بأنه ناصر السُّ نَّ أدى لإلسالم واملسلمين أجل خدمة؛ إذ دافع عن السُّ

ة من أحكام زائدة عما في القرآن نَّ  .(75)أنكروا حجيتها مطلًقا، ومن أنكروا حجية خبر الواحد مطلًقا كذلك، ومن أنكروا ما جاءت به السُّ

، وكذلك «حديًثا، ولم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهبملسو هيلع هللا ىلص متى عرفت لرسول هللا »شافعي قوله: كذلك اشتهر عن ال

 .(76)«إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، وإذا صح لكم الحديث فخذوا به ودعوا قولي»قوله: 

ة املرتبة الثانية في االستدالل في كتاب  نَّ وأهميتها في كل مناسبة وبعبارات  ، ويؤكد اإلمام على حجيتها«الم»وهكذا تحتل السُّ

 .(77)«ال يحل عندي خالف الحديث»مختلفة مثل قوله: 

ة النبوية املطهرة، يقول:  «الم»وكان اإلمام الشافعي في كتاب  نَّ بعد أن يذكر اآليات في املسألة الفقهية املدروسة، ويثنى بالسُّ

 .(79)«كله نأخذوبهذا »، (78)«وهو معنى الكتاب والسنة»،« وبهذا كله نقول »

ة، وينظر في األحكام الزائدة التي  نَّ ة بالسُّ نَّ وكان يبحث في سند الحديث، ويبين املتصل من املنقطع، وكثيًرا ما كان يفسر السُّ

ة كتحريم الجمع بين املرأة وعمتها، واملرأة وخالتها. نَّ  تأتى بها السُّ

ب على بعض املسائل بقوله: ملسو هيلع هللا ىلصغيره على لسان نبيه ويرى أنه قد يذكر الش يء في كتاب هللا فيحرمه، وُيحر م  ، وكان يعق 

ة» نَّ افق ملعنى السُّ  .(80)«وهذا القول كله مو

ة الخطوات التالية:»يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان:  نَّ  يقتض ى املنهج الفقهي عند اإلمام الشافعي عند االستدالل بالسُّ

 من حيث الرواة واملتن إذا كانت عرض كل ما صح لديه من األحاديث النبوية ا .1
ً
لشريفة املتعلقة بموضوع البحث عرًضا كامال

 متفقة.

 تحليل األحاديث. .2

 استنباط األحكام الفقهية من جملة األحاديث النبوية. .3

وفى حالة التعاُرض بين األحاديث التي صحت عنده في موضوع البحث، فإنه يثبت املعارض الذى صحت روايته ويفصح في  .4

مؤدبة، وبطريقة مهذبة ما يشعر أخذه بأحدهما لو تحقق ثبوته ورجحانه على اآلخر. ويبين بعد هذه اآلثار الشرعية عبارة 

املترتبة على األخذ به دون الحديث اآلخر، كما يوضح اآلثار الشرعية املترتبة على الحديث املعارض كما يفهمها صاحب الرأي 

 .(81)«اآلخر

ة في ا نَّ من قول أو فعل أو تقرير، وكان ملسو هيلع هللا ىلص لتشريع فقد أجمع املسلمون على حجية ما صدر من رسول هللا أما عن مكانة السُّ

ا،  مقصوًدا به التشريع، ونقل إلينا بنقل صحيح يفيد القطع، أو الظن الراجح بصدقه، يكون حجة على املسلمين، ومصدًرا تشريعيًّ

ا في هذا كله.يستنبط منه املجتهدون األحكام الشرعية، وكان اإلمام الشا
ً
 فعي نموذًجا سباق

ث عنها اإلمام في رسالته األصولية بقوله:  ة بالنسبة للقرآن الكريم فقد تحدَّ نَّ لم أعلم من أهل العلم »أما عن وظيفة السُّ

ما واآلخر: اب، مثل ما نصَّ الكتملسو هيلع هللا ىلص ما أنزل هللا  فيه نص كتاب، فسنَّ رسول هللا أحدها :من ثالثة وجوه: ملسو هيلع هللا ىلص مخالًفا في أن سنن النبي 

ن عن هللا معنى ما أراد،  ، فبي 
ً
 .(82)«مما ليس فيه نص كتابملسو هيلع هللا ىلص ما سنَّ رسول هللا والوجه الثالث: أنزل هللا فيه جملة

                                                                 
74
 .6/361األم:  
75
 .57مدخل لعلوم الشريعة: ص  
76
 .63توالى التأسيس: ص  
77 

 وغيرها. 2/158األم: 
78
 .6/337السابق:  
79
 .6/338السابق:  
80

 .6/422األم: 
81
 على ذلك. انظر: منهجية اإلمام محمد بن إدريس: ص  

ً
 .47 -44وساق الدكتور مثاال

82
 .1/92الرسالة:  
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ة هذه في كتابه  هذا، نَّ ق اإلمام الشافعي وظائف السُّ ح، واختار؛ بل انفرد في كثير من  «الم»وقد طبَّ خير تطبيق، وجمع، ورج 

ة النبي   على ما سنرى في الجزء التطبيقي من هذا البحث.ملسو هيلع هللا ىلص املسائل الفقهية طبًقا لنظرته هذه إلى ُسنَّ

 املعلم السادس: الخذ بفتاوى الصحابة واالختيار منها.

ا، مثل الخلفاء الراشدين ملسو هيلع هللا ىلصهو: من شاهد النبي  الصحابي
ً
، وآمن به، والزمه مدة تكفى إلطالق كلمة الصحبة عليه عرف

 وابن مسعود وابن عباس وغيرهم.

يقول كذا، أو أخبر، أو حدثني... ونحو هذا مما ال يحتمل الواسطة بينه وبين رسول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول هللا  وقول الصحابي:

 .فحجة بال خال فهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

أو هو بيننا أو فينا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا... ونحو هذا، فذهب ملسو هيلع هللا ىلص كنا نفعل كذا في زمن رسول هللا »أما إذا قال: 

ة .أما قول الصحابي بالنسبة للتابعين وَمْن بعدهم فقد اختلف في حجيته أن ذلك حجة،الجمهور إلى  نَّ  .(83)«وهو نوع من السُّ

اختلف األصوليون والفقهاء في القول بحجية املأثور من أقوال الصحابة وفتاويهم، فذهب جماعة منهم وبناًء على هذا فقد 

فإن لم يكونا صرنا إلى  ،ما كان الكتاب والسنة موجودين فال عذر في العدول عنهما» إلى القول بحجيتها، ونقل عن الشافعي قوله: 

ي بكر وعمر وعثمان أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد ؛ ألن قول اإلمام مشهور يلزم  أقاويل الصحابة أو واحد منهم , وقول األئمة : أب

الناس به فهو أرجح من فتاوى تقع في البيوت أو املجالس الخاصة , وال يعنى العامة بها عنايتهم بقول اإلمام , وقد يأخذون بها وقد 

 يدعون . 

 
ً
نة من آرائهم، وإال اتبعنا القول  كل ذلك إذا لم يتضمن االختالف بين الصحابة دليال على ما هو األقرب إلى الكتاب والسُّ

 .(84)«الذى معه الداللة

 .(85)أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن أقوال الصحابة ليست بحجة، وعليه جمع من متأخري املذاهب األربعة

وذلك فيما هو مجال لالجتهاد  –املختلفة في الفروع نجد أن الشافعي كان يختار من أقوال الصحابة  «الم»ومن تتبع جزئيات كتاب 

وأنه كان اختياره هذا يلتزم بمجموع أقوالهم في املسألة بحيث ال يخرج عنها باجتهاد خاص يتعارض  –مما ليس في نص سنة مخالفة 

 .(86)«معها جميعها
م ومخالفتهم، ويختار من هذه اآلراء ما أن اإلمام الشافعي كان يعرض في بعض مسائله آلراء الصحابة وفتاويه وجملة القول 

ة ثبت عنده، وأحياًنا كان يأخذ منها ما أجمعوا عليه،  يراه راجًحا من وجهة نظره في املسألة، وأحياًنا يرفض بعضها إذا خالفت نص ُسنَّ

 فيكون سنده فيها اإلجماع نفسه وليس قول الصحابي في حد ذاته.

ا أن اإلمام الشافعي من الناحية إننا نود فقط أن نبدى »وجملة القول : مالحظة بسيطة، وهى أنه من الواضح جدَّ

 إذا كان هناك ما يعاضده من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وهذا يتمش ى مع ما ُعرف 
َّ

التطبيقية ال يأخذ قول الصحابي مجرًدا إال

 .(87)«عنه من حرصه الشديد وعدم تساُهله في املسائل التشريعية

 السابع: االعتماد على لغة العرب في فهم الن  وتوجيهه.املعلم 

افقات»يقول اإلمام الشاطبي في كتابه  فهم مقاصد أحدهما: إنما تحصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفين، »« :املو

ن من االستنباط بناًء على فهمه فيهاوالثاني: الشريعة على كمالها، 
ُّ
 .(88)«التمك

لذى نزل به القرآن العظيم، ونطق بها خير الخلق أجمعين، وهى املعين على فْهم النصوص فاللغة العربية هي اللسان ا

ع أساليبها يكون فْهمه واستنباطه أقرب للصواب.  الشرعية، واستنباط األحكام منها، فبقدر معرفة الفقيه ملدلوالت ألفاظها وتنوُّ

ن العرب دون غيره؛ ألنه ال يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد وإنما بدأت بما وصفُت من أن القرآن نزل بلسا»يقول الشافعي: 

َبه التي دخلت على َمْن جهل لسانها  .(89)«جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وِجماع معانيه، وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشُّ

                                                                 
83
 .218مدخل لعلوم الشريعة: ص  
84
 .1/92إعالم املوقعين:  
85
 .3/133اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي:  
86
 .197 – 2/189مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري:  
87
 .428الشافعي في مذهبيه القديم والجديد: ص  

 88
 .4/76املوافقات:  
89
 .51، 1/50الرسالة:  
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ا، ثم يستشهد  وعليه، له بما يؤيده من آثار وأخبار، فإذا فقد كان اإلمام الشافعي يبدأ بتحديد املقصود من النص لغويًّ

 .(90)تحرر لديه فهم القضية على أساس اللغة انتقل إلى استنباط الحكم الشرعي في ضوء ما تمليه مقاصد الشريعة واللغة العربية

ًبا هذا، وسوف نذكر في املبحث الثالث من هذا البحث الجانب التطبيقي العتماد الشافعي للغة في االستنباط؛ وذلك  تجنُّ

 للتكرار.

 املعلم الثامن: الخذ باإلجماع وفق مفهومه عند اإلمام.

ال تجتمع أمتى على »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص اإلجماع حجة عند اإلمام الشافعي بعد الكتاب والسنة وقبل القياس ؛ ألن الرسول 

 .(91)«ضاللة

ا على سؤال: فهل من إجماع؟: فرائض التي ال يسع جهلها، فذلك اإلجماع نعم بحمد هللا كثير من جملة ال»يقول الشافعي ردًّ

الذى لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحًدا يعرف شيًئا، يقول لك: ليس بإجماع, ولست أقول، وال أحد من أهل العلم: هذا مجتمع 

ا أبًدا إال قاله لك. وحكاه عمن قبله: كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أشبه ذلك
ً
 .(92)«عليه إال ملا تلقى عامل

وهو إجماع خاصة الناس ال كل الناس. وبالتحديد أن يجتمع علماء العصر على أمر. فيكون إجماعهم حجة فيما اجتمعوا 

 عليه.

 واإلجماع السكوتي ليس إجماًعا؛ ألنه ال ينسب لساكت قول، كما يقول اإلمام الشافعي.

ة »ه؛ ألننا وأول إجماع يعتبره الشافعي هو إجماع الصحابة على ما اجتهدوا في نَّ نعلم أن عامتهم ال تجتمع على خالف لسُّ

 .(93)«الرسول وال على الخطأ إن شاء هللا

وال يرى اإلمام الشافعي إجماع أهل املدينة إجماًعا. وإنما هو رأى بعض العلماء. وتكاد ال توجد مسألة فقهية ادعى بإجماع 

ا ملا سموه اإلجماع. فاإلجماع 
ً
« ال يوجد باملدينة إال وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه»كما يقول: أهل املدينة فيها خالف

 .(94)«فال حجة إلجماع أهل املدينة؛ بل الحجة إلجماع أهل العلم وهم منهم

لى وفق املفهوم الذى ارتضاه اإلمام واختاره، وكان يعقب ع «الم»هذا، وقد أخذ الشافعي باإلجماع في مسائل كثيرة في كتابه 

 .(95)«كثير من األحكام بقوله: وهذا أمر اجتمع عليه أهل العلم عندنا لم يختلفوا فيه

ع فيه.  املعلم التاسع: االعتماد على القياس والتوسُّ

ع أصحاب مدرسة الرأي في العراق في القول بالقياس؛ وذلك استعداًدا للبالء قبل نزوله، كما كانوا يعبرون، وهذا مما  توسَّ

 وبين مدرسة الحديث في الحجاز.باعد بينهم 

 محمد بن إدريس الشافعي؛ ليضع ضوابط  لالجتهاد اإليجابي، ويسميه القياس. فيقول: 
ُّ
كل ما نزل »فجاء اإلمام الفذ

 .(96)، ويعتبر القياس اتباًعا للنص«الخبر عين يتأخى معناها املجتهد ليصيبه»، ويقول: «بمسلم ففيه حكم الزم

ن إذن لم يكن للقياس قب ل الشافعي حدود واضحة، وال قواعد ثابتة، حتى جاء اإلمام فوضع شروطه، ورسم معامله، وبي 

ن صحيحه من فاسده، وال عجب فقد كان يملك من املواهب والقدرات ما تؤهله لذلك.  موانعه، كما بي 

ا لقواعده، مبيًنا أسسه هو الشافع»يقول الشيخ أبو زهرة: 
ً
م في القياس ضابط

 
 .(97)«يأول من تكل

ويقرر الشافعي أن الفقيه حين ال يجد شيًئا من مصادر التشريع السابقة: الكتاب، أو السنة، أو اإلجماع، فإن عليه أن 

 .(98)يجتهد في تعرُّف الحكم)واالجتهاد والقياس اسمان ملعنى واحد(

مَّ جعله آخر القياس أضعف مراتب االستدالل على الح –كما الحظ األصوليون  –هذا، وقد جعل الشافعي
َ
كم، وِمن ث

الذى يقوم على الرأي املحض؛ ألنه يؤدى إلى »مصادره، ورفض الرجوع إلى أي اعتبار تشريعي آخر، ومن هنا قال بإبطال االستحسان 

                                                                 
90
 .47منهجية اإلمام محمد بن إدريس في الفقه واألصول: ص  
91
 (.3950سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، حديث رقم ) 
92
 .302الشافعي ناصر السنة وواضع األصول: ص  
93
 .303املرجع السابق: ص  
94
 السابق، الصفحة نفسها. 
95
 .6/368األم:  
96
 .306الشافعي ناصر السنة وواضع األصول: ص  
97
 .267الشافعي ألبى زهرة: ص  
98
 .2/199، مناهج التشريع: 477الرسالة: ص 
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ند البعض البلبلة في األحكام والفوض ى في التشريع، كما يؤدى إلى تفريق كلمة املسلمين؛ ألن ما يراه البعض حسًنا، قد ال يكون كذلك ع

 .(99)«اآلخر

ة واآلثار، وهو طريقة من طرق البيان وجملة القول:  نَّ  بالكتاب والسُّ
ً
أن القياس الذى أخذ به الشافعي إنما أخذه استدالال

 .(100)«ألحكام الشريعة التي فرضها هللا على خلقه، وبه تظهر أحكامها على مدى الزمان، وبعد توقف الرساالت

ع اإلمام في املسائل التي قاسها على غيرها وفًقا ملفهوم القياس عنده. هذا، وسوف نرى في املبحث  التطبيقي كيف توسَّ

 املعلم العاشر: ضبط الفروع والحكام بالقواعد الفقهية والصولية.

ع اعتماده منهج التآخي بين الفقه واألصول، م «الم»من املعالم البارزة واملالمح الواضحة، والخصائص املميزة لكتاب 

 التوافق واالنسجام بين التنظير والتطبيق.

وتجلى هذا التزاوج وظهر هذا االمتزاج في هذا الكم الهائل والكبير من القواعد الفقهية واألصولية التي اعتمد عليها اإلمام ؛ 

 بل وكان ُجلها من إنشائه وابتكاره.

بدأ التأمل في األحكام والفروع الفقهية في أبواب الفقه ؛ حيث (101)هذا وتعود فكرة التقعيد الفقهي إلى القرن الرابع الهجري 

املختلفة؛ حيث يخلص املجتهد من هذا التأمل إلى إدراك املتشابهات بين األحكام رغم أنها أبواب فقهية متباينة، كما يدرك أن هناك 

ا ملا يبدو مجتمًعا.
ً
 فروق

ألحكام ووضع القواعد الكلية، وبذلك يخدم الفقه خدمة ومن خالل هذا التأمل في املسائل يتمكن املجتهد من استنباط ا

 جليلة؛ ألنه بتلك القواعد يجمع الجزئيات، ثم يصوغ القاعدة التي تطبق على األمور التي تستجد فيما بعد.

حيث يقول:  (102)«إنما العمال بالنيات»هـ( في حديث:  204وها نحن نرى ذلك عند إمام الفقه واألصول الشافعي )ت 

 .(103)«، وهى طريقة تبين آلية التقعيد في ذهن اإلمام«في هذا الحديث ثلث العلم، ويجعل ثالثة أحاديث يبنى عليها الدين يدخل»

 الولى: :يهذا، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قواعد الفقه أربع أساسية، وتندرج تحتها مجموعة من القواعد الفرعية، وه

 العادة محكمة.الرابعة:  الضرر يزال.الثالثة: قة تجلب التيسير. املشالثانية: اليقين ال يزول بالشك. 

 ، ونظمت هذه القواعد شعًرا بقولهم: «المور بمقاصدها» ، وهى:قاعدة خامسةوضم بعضهم 

ـــذهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررة قواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــس محـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خمـ

  

ـًرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون خبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافعي بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  للشـ

   

ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ضـ

  

ـيرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب التيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقة تجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وكـ

   

ـــك ال  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه متيقًن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ترفـ

  

ــورا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إن أردت أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوص نيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (104)وخلـ

   

 « :الم»ومن القواعد التي تضمنها كتاب 

 كثيًرا من القواعد الفقهية واألصولية منها:« الم»حوى كتاب 

 .(105)ال ُينسب لساكت قول  .1

 ال اجتهاد مع النص. .2

 ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. .3

                                                                 
99
 .405الشافعي في مذهبيه القديم والجديد: ص  

100
 .2/218الرسالة:  
101
وكتابه  ـه( على مذهب الحنفية، لعبد هللا بن الحسن ابن دالل، الشهير بأبي الحسن الكرخي340)ت « أصول الكرخي»من أوائل ما ظهر من كتب القواعد:  

 »رسالة صغيرة، بها ست وثالثون قاعدة، سمى كل قاعدة 
ً
 .166ـه(. راجع املدخل: ص  430للدبوس ي )ت« تأسيس النظر»، وقد طبعت مع كتاب «أصال

102
 (.1صحيح البخاري كتاب بدء الوحى، حديث رقم ) 
103
 .133املدخل: ص  
104
 .1/105إعانة الطالبين:  
105
مة، قال العلماء: هذه من أقوال الشافعي التي أصبحت  

َّ
 فقد افترى عليه»قاعدة ُمسل

ً
ولكن استثنى من هذه القاعدة سكوت «. ومن نسب إلى ساكت قوال

ونحوه. انظر: املوسوعة  البكر، واعتبر سكوتها إذًنا حياًء منها، ولنص الحديث الوارد في ذلك، كما اعتبروا التهنئة باملولود والسكوت على ذلك إقراًرا بالنسب

 ومصادرها. 13/140ة الكويتية: الفقهي
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 .(106) اليقين ال يزول بالشك. .4

 قياس مع النص .ال  .5

 الجمع أولى من النسخ ) اإلعمال أولى من اإلهمال ( .   .6

 ما قبل الحدود منسوخ بالحدود . .7

 ال حد في التعريض .  -9السباء قطع للعصمة .   .8

 الطالق ال يتبعض . .9

 الحل والحرمة ال يكون إال بنص . .10

 عدم التكليف بما ال يطاق .  .11

 األمهات يحرم البنات .العقد على البنات يحرم األمهات والدخول ب .12

 إلى غير ذلك من القواعد التي ذكرها اإلمام الشافعي رحمه هللا في الكتاب , وما ذكرته كان على سبيل املثال ال الحصر . 

 املعلم الحادي عشر: االستدالل باملعقول.

وهى على الجملة متناهية، يرى الفقهاء املحققون أن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواقع اإلجماع معدودة مأثورة، 

ا.ي ا ضرورة أن ليس كل العلم يوجد فوالوقائع ال نهاية لها. وعليه فقد أصبح معلوًم   كتاب وسنة نصًّ

ة، وال يوجد الناس اجتمعوا عليه، فأمرت بأن »يقول اإلمام الشافعي:  وإن قال قائل: أرأيت ما لم يمض فيه كتاب وال ُسنَّ

بلت جملته عن هللا، فإن قيل: ما جملته؟ قيل: االجتهاد فيه على يؤخذ قياًسا على كتاب، أو ُس 
ُ
بل عن هللا؟ قيل: نعم ق

ُ
ة، أيقال لهذا ق نَّ

ة نَّ  .(107)«الكتاب والسُّ

ة  نَّ وهكذا فإن املنهج عند الشافعي يقتض ى اللجوء إلى املعقول بعامة، والقياس بخاصة عند افتقاد النص من الكتاب والسُّ

 له.. ولكن ه(108)واإلجماع
ً
 ملن كان أهال

َّ
 ذا ال ُيباح إال

ة، وهذا مما يعطى النص قوة، ويزيد املتلقي  نَّ وكان يطبق اإلمام الشافعي املعقول إما لتعضيد النص من الكتاب والسُّ

من أوله إلى  «مال »إقناًعا، وكان في كثير من األحايين يستدل باملعقول إلقناع املخالفين في مسائل الخالف، وهذا وغيره منثور في كتاب 

 آخره. 

 املعلم الثاني عشر: مراعاة اإلمام لألعراف والبيئات.

ال شك أن اعتبار الُعرف ورعاية األحوال والعادات اهتم به الفقهاء جميعهم؛ لكن الناظر لفقه اإلمام الشافعي في كتاب 

ز هذا اإلمام في هذا الجانب املهم؛ حيث إنه ال يحكم فقط أو يفتى بمقتض ى العرف السائد؛ بل ينص على اعتبار  «الم» وغيره يدرك تميُّ

 العرف والعادة.

وال عجب في ذلك فقد تنقل اإلمام الشافعي من الحجاز إلى العراق، ثم إلى مصر، وأدرك بعد هذا الترحال أن فتاوى املسلمين 

 بد وأن يراعى فيها عاداتهم وأعرافهم، فألزم نفسه بذلك حتى رأينا له مذهبين: قديًما في العراق، وجديًدا في مصر، بسبب وأقضيتهم ال

 اختالف البيئات واألعراف.

 املعلم الثالث عشر: االهتمام بمقاصد الشريعة العامة والصاصة بكل باب من أبواب الفقه.

اإلمام الشافعي على رعاية مقاصد الشريعة العامة من حفظ الدين والعقل  يلحظ مدى حرص «الم»املتأمل في كتاب 

اه الفقهاء فيما بعد حفظ الكليات الخمس. كما يلحظ اهتمام اإلمام بذكر مقاصد أخرى لبعض  والعرض واملال والنفس، أو ما سمَّ

 األبواب الفقهية، كمقصد العفة في النكاح، ومقصد الستر ونحوهما.

د. »عي كان ينص على أن األحكام تدور مع عللها وجوًدا وعدًما، كما نص على كثير من األحكام بقوله: فاإلمام الشاف وهذا تعبُّ

لكنه في الوقت ذاته كان يبحث عن روح الشرع ومقاصده، وكان ال يقبل التعليالت التي ليس من ورائها معنى يقصده الشرع ويتوخاه، 

 في كل ذلك الجمع واملوازنة ب
ً
ين املصالح واملفاسد حين يقرر الحكم الشرعي، فيبنى رأيه في املسألة بالنظر إلى مقصود الشرع، محاوال

 سواء وجد النص أو غاب.

                                                                 
106
 في املبحث الثالث الفروع الفقهية التي أخذ بها الشافعي مطبًقا عليها هذه القواعد. –بعون هللا  –سوف نذكر  
107
 .7/313األم:  
108
 .54منهجية اإلمام: ص 
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 املعلم الرابع عشر: اعتماد اإلمام الصالف العالي )الفقه املقارن(.

نه أو أماله «الم»ال شك أن كتاب  ل فقه اإلمام الشافعي واجتهاده الجديد الذى دو  على تالميذه بمصر في آخر حياته.  يمث 

 ولكنه في الوقت ذات يعتبر مدونة في علم الخالف الفقهي، أو ما يسميه البعض الخالف العالي.

إذا كان الخالف جزئية فغالًبا ما يذكر الول: يجد أنه كان يعرض للخالف الفقهي بطريقين:  «الم»وَمْن ُيراجع كتاب 

ل إليه اجتهاده فيه، وفى هذه الصورة يكون الخالف محدوًدا.  الخالف مباشرة بعد عرض املوضوع واالستدالل له، وتوضيح ما توصَّ

 ومناقشةالثاني: 
ً
ى من جميع جوانبه العلمية والفقهية استدالال

َّ
 في نهاية كل موضوع، مستوف

ً
 .(109)يخصص للخالف باًبا مستقال

مالك في املدينة، وقرأ عليه املوطأ، وارتحل إلى بغداد ليجالسها  وال عجب في ذلك فقد تتلمذ اإلمام الشافعي على يد اإلمام

م من أدب هؤالء: وسلوكهم قبل أن يتعلم من فقههم.
َّ
 إمامها محمد بن الحسن، فيتعل

 أنه يثنى على أهل العلم حتى وإن كانوا من املخالفين له. «الم»وكان من أخالقيات هذا اإلمام الجليل في كتاب 

 عشر: التزاوج بين الفقه والصول.املعلم الصامس 

ُتب اإلمام الشافعي الفقهية يدرك بوضوح أن منهجه العلمي قائم على تحليل  «الم»إن الدارس لكتاب 
ُ
وغيره من ك

فكتبه الفقهية هي كتب في أصول الفقه التطبيقي، وتخريج للفروع »النصوص وعرض املسائل بطريقة أصولية تبين منحاه االجتهادي، 

ا.(110)«على األصول  ز جدًّ  ، ومنهجه في ذلك ممي 

الشافعي هذا، فالفقه ثمرة من ثمار أصول الفقه، وفى عهد اإلمام كان ُجل األئمة املجتهدين فقهاء وال غرو في منهج 

 في عصور الجمود والركود والنداء بغلق باب االجتهاد. 
َّ

 أصوليين أو أصوليين فقهاء، ولم يرد الفصل بين العلمين إال

 املعلم السادس عشر: عدم التوسع في الفقه االفتراض ي.

علم من معالم منهج الشافعي الفقهي مما اختلف فيه، فقد نسب البيهقي وغيره إلى الشافعي القول بكراهية السؤال هذا امل

ه من القائلين بذلك، وفهم ذلك من تأويل الشافعي آلية النهى عن السؤال  .(111)عما لم ينزل، وعد 

ِهم خطأ من كالم اإلمام، فكراهة ولكن عاد بعض املحققين قديًما وحديًثا إلى كتب الشافعي وتنظيره فوج
ُ
دوا أن األمر قد ف

من عدم نزول  –عند الشافعي –السؤال عما لم ينزل 
ُ
مختصة بزمن الوحى فقط، وال تتعدى كراهة السؤال إلى األزمان التالية؛ إذ قد أ

 .(112)الوحى

اده فيما وقع ونزل؛ وذلك ألنه أما الجانب التطبيقي فنجد الشافعي افترض مسائل، ووضع لها أحكاًما، ولم يقصر اجته

ارتوى من املعينين الحجازية والعراقية، وكان يتلقى األخذ والرد بصدر رحب، فمأل العالم باملسائل التقديرية وخدم نضوج »

 .(113)«الفقه

دَّ بها الختيار أقيسته التي كان يضعها والتي عُ »هذا، وقد أرجع بعض املعاصرين لوجود الفقه االفتراض ي في كتب الشافعي 

 .(114)«أول ضابط للقياس وراسم لحدوده

ه لسببين: –وهللا أعلم  –لكن الذى يبدو لي  أن إقالل الشافعي أو توسطه في االفتراض مقارنة بغيره من فقهاء الحنفية في العراق مرد 

ذ على يد مالك في املدينة، وأثر ذلك في توجهه عموًما. ومعلوم أن املدرسة الول:  الحجازية كانت بعيدة عن هذا النوع من أنه تتلم 

 الفقه.

أن الشافعي كانت له عقلية أصولية ضابطة ونظرته الظاهرية للشريعة فى محاولة لتقنين أحكامها الشرعية وتقعيدها بناًء على الثاني: 

 أمور يسهل رصدها وتسجيلها، وال تجنح إلى االفتراض البعيد عن الواقعية.

 اية بالنوازل واملستجدات الفقهية.املعلم السابع عشر: العن

ليست تنزل بأحد من أهل دين هللا نازلة إال وفى كتاب هللا الدليل على سبيل »من األقوال الثابتة عن اإلمام الشافعي قوله: 

 .(115)«الهدى فيها

                                                                 
 حوى من الفقه املقارن كثيًرا حتى إنه لو استخرج لكان كتاًبا مستقاًل في هذا العلم بكل أصوله ومعاييره. «الم». ذهب بعض الباحثين إلى أن كتاب 71، 70منهجية اإلمام: ص  109
 .118منهجية اإلمام: ص  110
 .2/73اآلداب الشرعية، ط مؤسسة الرسالة:  111
 .179فقه التوقع واملآل: ص  112

 113
 .180املرجع السابق: ص  
114
 .159ابن حنبل، ألبى زهرة: ص  
 ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر.1/20الرسالة:  115
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املسلمين، وخاصة إحدى القواعد الكلية املرجوع إليها عند علماء الشريعة ووالة أمور »فهذا القول من الشافعي يمثل 

عندما تواجههم قضايا وإشكاالت لم يسبق عهد بها، وهى قاعدة تفتح الباب لالجتهاد املستمر الالمحدود، فهي تربط بين استمرار 

 .(116)الحوادث واستمرار االجتهاد

م، ويبين حكمها بما وجدنا كثيًرا من املستجدات الفقهية والنوازل الطارئة والتي اجتهد فيها اإلما «الم»وبمراجعة كتاب 

 عن عقليته املتميزة وإخالصه لدينه ورسالته.
ً
 يملك من أدوات االجتهاد، فضال

 املعلم الثامن عشر: بناء الحكام والفتاوى على الجمع والترجيح واالختيار واالنفراد الفقهي.

 اإلمام الشافعي لنفسه خطة تشريعية تقوم على منهجية ذات معالم واضحة، قوامه
َّ
ا أن الجمع أول من النسخ، وأن َخط

 بناء األحكام الفقهية تقوم على الجمع والترجيح، وبذلك ُيعمل اإلمام النصوص كلها.

... وكان يختار من بين أقوال الصحابة (117)وأحبُّ إلى»أما عن االختيار فقد كان اإلمام ينص عليه صراحة، فيقول: 

حه.ويسوق كل النصوص في الباب حتى يست (118)والتابعين  دل منها على الحكم الفقهي الذى اختاره ورج 

ا( إال أنه ترك لنا ثروة فقهية وأصولية  ورغم رحلة الشافعي القصيرة في هذه الحياة )توفى اإلمام عن أربعة وخمسين عامًّ

ية التي اختارها مبينة على منهجية غير مسبوقة، ويكفى للتدليل على ذلك أن علماء الشافعية من بعده جمعوا له مفرداته الفقه

 .(119)وارتضاها لنفسه منفرًدا بها عن إخوانه من األئمة

ى الفقه واألصول، ودافع  نَّ
َ
وهذا، إن دلَّ على ش يء فإنما يدل على توفيق هللا تعالى لهذا العبد املجاهد املجتهد الذى أرس ى دعائم ف

 . ونافح عنهما منذ نشأته وحتى وفاته، رحمه هللا رحمة واسعة

 :الصاتمة
 خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: «الم»وبعد هذه الرحلة املاتعة مع اإلمام الشافي وكتابه 

 عن شخصه   .1
ً
ا، فضال

ً
 واستنباط

ً
اإلمام الشافعي واحد من أعظم من أنجبت الحضارة اإلسالمية فقًها ولغة وحديًثا وأصوال

 نه وعروبته.املتفرد، وسلوكه العالي، وأدبه الرفيع، ونصرته لدي

 عن وحدة  «الم»كتاب   .2
ً
يمثل نموذًجا من التأليف العلمي القائم على منهج مطرد، وِخطة تشريعية ذات معالم بارزة، فضال

 موضوعة، وجمال أسلوبه، وجمعه بين الفروع واألصول، واستدالله باملنقول واملعقول.

له قدسيته ومكانته؛ ولذلك فال تعويل على غيره، وال يأبه بمن خالفه، وال بما خالفه؛ ولذلك  -عند اإلمام الشافعي  –النص   .3

 «.إذا صح الحديث فهو مذهبي»حفظ الناس عن الشافعي: 

البيئية والحياتية؛ ، وكان الوحى يتنزل وهم أحياء، وبعضه كان عالًجا لبعض معضالتهم ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة هم َمْن عاصروا النبي   .4

بالفقه في ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك فهم أعلم الناس بالنصوص الشرعية، وبخاصة املجيزين منهم كالخلفاء الراشدين، ومن دعا لهم الرسول 

 الدين، فاألخذ بفتاويهم والتعويل عليها واعتمادها في الترجيح والفتوى من أسس مذهب اإلمام.

صوص وتوجيهها إال من فقه لغة العرب، وقد تحقق هذا لإلمام الشافعي؛ حيث ال يملك آلة االجتهاد، وال يستطيع فهم الن  .5

عاش في قبيلة هذيل عشرين سنة؛ حتى صار حجة في اللغة، يلجأ إليه كبار اللغويين للنهل من علمه، وقد ظهر ذلك جلًيا في 

 جل فقهه وفتاويه واختياراته وتوجيهاته.

جماع، وضبط الفروع بالقواعد الفقهية واألصولية، ومراعاة األعراف والبيئات من االعتماد على القياس عند غياب النص واإل   .6

 .«الم»أسس منهج اإلمام املطردة في كتاب 

ز   .7 التزاوج بين الفقه واألصول، ومراعاة املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، واملقاصد الخاصة بكل باب من أبواب الفقه مي 

 جوهًرا، أورثه الخلود على مرَّ الزمان.، وجعل له روًحا و «الم»كتاب 

 إذا كان هناك خالف في املسألة، فإن اإلمام يذكره ويثنى على املخالف، ويبين حجته، ثم يرد عليه بأسلوب هادئ ومقنع.  .8

                                                                 
 .3/188معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية:  116
 .6/556األم:  117
118
 .6/566السابق:  
119

اه:  قه الدكتور إبراهم بن على، حق« املسائل الفقهية التي انفرد بها اإلمام الشافعي دون إخوانه من األئمة»جمع اإلمام املحدث ابن كثير مفردات اإلمام الشافعي في كتابه سمَّ

 ونشرته مكتبة العلوم والحكم باملدينة املنورة.
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 ما تدعو الحاجة إليه، والعناية بالنوازل واملستجدات الفقهية، وبناء األح  .9
َّ

ع في الفقه االفتراض ي إال كام والفتوى عدم التوسُّ

 ، تدل على شخصية صاحبه وسعة علمه.«الم»على الجمع والترجيح واالختيار، وأحياًنا االنفراد الفقهي، كلها سمات لكتاب 

وأخيًرا، األدب الجام، وحفظ حق العلم وأهله، ومراعاة حق األستاذ على تلميذه، وغير ذلك من الشهادات العلمية التي حصل  .10

 ذووه. عليها الشافعي من العل
 

 ماء، داللة على مكانته املشهورة، وال يعرف الفضل ألهله إال

 التوصيات:
لإلمام الشافعي وإخراجه على الصورة التي تليق به؛ حيث إن التحقيقات التي تمت ال تشفى غليل  «الم»إعادة تحقيق كتاب   .1

 الباحثين.

 ودراستها دراسة تأصيلية. «الم»اب جمع القواعد والضوابط الفقهية واألصولية التي اشتمل عليها كت  .2

 .«الم»دراسة مقاصد الشريعة عند اإلمام الشافعي نظًرا وتطبيًقا من خالل كتاب   .3

ة عند اإلمام الشافعي لبيان نظرته ونظريته في هذا الدليل العظيم وبخاصة ما يترتب على هذه النظرة من   .4 نَّ دراسة دليل السُّ

 توجيه كثير من الفروع.

، وتطبيقه «الرسالة»األصولية املختلف فيها بين العلماء، وكيف ينظر إليها اإلمام ويوجهها من خالل تأصيله في كتاب األدلة   .5

 .«الم»في كتاب 
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Abstract.   This research is on the approach that Imam Shafi'i - may God have mercy on him – has 
followed in his book “Al Umm” which is one of the greatest jurisprudential work of this great scholar; 
a book that has came out - through his extrapolation - with a set of precise methodological features 
that indicate the unity of the subject and the method, a fact that clearly outspeaks about the 
greatness of this book and its author. 
 This research is presented with an introduction, followed by two research topics and a 
conclusion, which includes the most important findings and recommendations of this research and 
then, the research references and index. 
 In the introduction, I have provided a brief introduction of the book and  discussed its 
importance and have also addressed the reasons for choosing this book for my research. I have then 
provided the research methodology and strategy, and demonstrated the research problem - as is the 
case in these types of researches. 
The first topic is entitled: "Imam Shafi'i and his work “Al-Umm" in which I have dealt with a short 
biography of Imam Shafi'i, and have then discussed about the importance of “Al -Umm" for the Shafi'i 
school. This has come up in two sub-sections. 
  The second topic is entitled: "The general features of the method of Imam Shafi'i in his “Al -
Umm", in which I have dealt with eighteen features and have also cited for each feature with 
adequate texts to demonstrate it. 
 Finally, there is the conclusion which includes the most important research findings and 
recommendations, and then the most important research references and index is provided.  
Keywords: Imam Shafi'i; Shafi'i school; Book “Al Umm” . 
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 :املخلص 

 
ُ
عد األنشطة الدينية في الجامعات الفلسطينية من أبرز اتجاهات العمل الطالبي، حيث تهدف هذه األنشطة إلى دعوة ت

الطلبة لاللتزام بتعاليم اإلسالم الحنيف، والتحلي بأخالقه الحسنة، والتخلي عن املنكرات والسلوكيات والعادات السيئة، وتستعمل 

ملباشرة وغير املباشرة من أجل تحقيق هذه األهداف وعلى رأسها التأثير في قناعات وأفكار الطلبة، األطر الطالبية األدوات والوسائل ا

وتتنوع وسائل وأدوات األنشطة الدينية وكذلك تختلف  في قدرتها على التأثير في قناعات الطلبة. تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى 

 لهم، وكذلك اختبار فروق اقتناع تأثير األنشطة الدينية في قناعات طلبة الجامعا
ً
ت الفلسطينية، وفحص أي الوسائل أكثر إقناعا

الطلبة بحسب الجنس والسنة الدراسية. واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث رجع الباحث إلى الدراسات السابقة 

 SPSSيها من االستبانة املسحية من خالل برنامج للحصول على املعلومات املتعلقة بموضوع البحث، ثم تحليل البيانات التي حصل عل

الخطي، وخلصت الدراسة إلى أن األنشطة الدينية مقنعة  وإجراء عدة اختبارات كاختبار التحليل الوصفي للبيانات، وتحليل االنحدار

 أسلوب النصيحة الفردية من زميل آلخر في الجامعات، كما أظهر 
ً
ت الدراسة أن املضمون بدرجة كبيرة لطلبة الجامعات وتحديدا

 باألنشطة الدينية من ااملقدم في تلك األنشطة هو أكثر ما يقنع طلبة الجامعات، وأوضحت الدراسة أن طالبات الجامعات أكثر 
ً
قتناعا

 الطلبة الذكور، بينما ال تأثير للتخصص الجامعي في مدى اقتناع الطلبة بتلك األنشطة.

 .الجامعات الفلسطينية ؛اإلقناع ؛األنشطة الدينية الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة:
إن  الدعوة إلى هللا تعالى من أنبل األعمال، التي يقوم بها العبد املسلم في حياته، كيف ال وهي وظيفة األنبياء ومن سار على 

، 120بالحكمة واملوعظة الحسنة"دربهم من املصلحين، وقد أمر هللا سبحانه وتعالى نبيه الكريم بها فقال عز وجل: " أدع إلى سبيل ربك 

 على 
ً
وال يقتصر عمل اإلصالح وتبليغ دين هللا على فئة من املسلمين، فدعوة الناس إلى الخير والصالح واألخالق الكريمة ليست حكرا

 فيغيره بيده، فإن لم 
ً
 لدعوة رسولنا الكريم: "من رأى منكم منكرا

ً
، امتثاال

ً
يستطع فبلسانه، فإن أحد، إنما هي وظيفة املسلمين جميعا

، فكل مسلم يمكنه أن يدعو إلى هللا سبحانه وتعالى بالقدر الذي يعرفه من الدين، وبما 121لم يستطع فبقلبه وهو أضعف اإليمان"

 عن الخوض في علوم الشريعة والفتوى، التي تحتاج إلى مختصين وعلماء فيها كأي علم آخر، ولعل 
ً
يمتلكه من مهارات وأدوات، بعيدا

نقل رسالة اإلسالم من شخص آلخر  الطرح أقرب إلى معنى الدعوة بمفهومها العام، وهنا يرى بعض أهل العلم أن الدعوة إلى هللا: "هذا 

                                                                 
120
 .125: 16القرآن: النحل،  
121

 .3088ح  ـه، 1374، 1مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، دار إحياء الكتب العربية ط. النيسابوري 
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، ويتسع هذا املفهوم للدعوة إلى هللا تعالى من هم غير مسلمين أو من املسلمين أنفسهم كما هو 122بهدف تغيير حال املدعو لألفضل"

 دعوة في املجتمع املسلم تختلف بأهدافها وأشكالها ومضامينها عما عليه الحال في دعوة غير املسلمين.الحال في فلسطين، فال

 للتصنيفات التي يراها الباحث مناسبة لسياق بحثه أو كتابه أو مقولته، وقد 
ً
وتتنوع وتختلف أشكال الدعوة هللا تعالى تبعا

، التي أسهب علماء علوم الدعوة ومفكروها في تأصيلها وشرحها، ولعل أكثر ما ركز ورد في ذلك الكثير من التصنيفات واألشكال واألنواع

: الدعوة الفردية والجماعية، بوصفها أهم أشكال الدعوة إلى هللا تعالى، التي اتبعها األنبياء ومن ت
ً
اب واملفكرون قديما تَّ

ُ
بعهم عليه الك

 . 123من الدعاة إلى هللا

 لتطور إن ظهور الثورة التكنولوجية وت
ً
عدد أدوات االتصال بين الناس، جعل مفهوم الدعوة وأشكاله يتطور ويتقدم تبعا

هذه األدوات، وبدأت دراسة الدعوة بشكل إعالمي، وبدأت تظهر مفاهيم وعلوم جديدة في دراسة الدعوة وأدواتها كمفاهيم االتصال 

وغيرها، باالنتشار والتجربة والتأصيل، ويمكن  127، وتكنولوجيا الدعوة126والدعوة أون الين 125والتفاعل الدعوي  124الدعوي 

أشكال الدعوة إلى هللا بحسب شكل االتصال: إما دعوة مباشرة فردية أو جماعية، أو دعوة غير مباشرة فردية أو جماعية، كما أنه 

 ي املجتمع الفلسطيني.يمكن تصنيف الدعوة بحسب املستهدفين: إما دعوة غير املسلمين أو دعوة املسلمين كما هو الحال ف

وبالرغم من أن املجتمع الفلسطيني مجتمع مسلم محافظ بأغلبيته، وأن املنظومة األسرية واملجتمعية تساهم بشكل كبير 

في تربية الشخصية املسلمة في فلسطين وبنائها، إال أن تذكير الناس بدينهم ووعظهم، بما يزكي أنفسهم ويقربهم لربهم، ويبعدهم عن 

واملعاص ي يحتاج إلى جهد متواصل وعمل دؤوب، ولهذا الجهد ثمار ونتائج طيبة تعود على الناس بالخير، والوعظ من األبواب  املحرمات

بالدنيا وإعراضهم عن اآلخرة وقسوة قلوبهم، وما  انشغالهمالعظيمة في مقام الدعوة إلى هللا تعالى، والخلق بحاجة ماسة إليه، لكثرة 

 .128يعرض لهم من فتور وشعف في اإليمان وتفريطهم فيما افترض هللا عليهم وجهلهم لشرائع الدين

وتتنوع اتجاهات العمل الدعوي في فلسطين كالوعظ واإلرشاد في املساجد واملناسبات، وكذلك ُدور تحفيظ القران الكريم، 

، كما أن الدعوة الفردية ال تزال تؤثر، وبشكل كبير، في التي تهدف إلى ت
ً
 وتدبرا

ً
، وكذلك املدعوينقريب الناس من كتاب ربهم حفظا

 للت
ً
 بارزا

ً
 في هذا املجال، وتعلب األنشطة الدينية املتنوعة في املناسبات املختلفة دورا

ً
 مهما

ً
أثير في لإلعالم الديني املحلي والعام دورا

سلوكهم، وتأتي األنشطة الدينية في الجامعات الفلسطينية على رأس هذه األنشطة ملا لها من تأثير في شريحة مهمة و  املدعوينقناعات 

 من شرائح املجتمع الفلسطيني أال وهي طلبة الجامعات.

 مشكلة الدراسة:
سية والخدمية وغيرها، تتنوع األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية وتختلف مضامينها، كاألنشطة النقابية والسيا

وتحتل األنشطة ذات املضامين الدينية املرتبة الثالثة في ترتيب األنشطة من حيث العدد الكلي لتلك األنشطة، حيث أظهرت دارسة 

% من مجموع األنشطة لعام 18أن  -بوصفها أكثر إطار طالبي تنفذ أنشطة دينية –أجراها الباحث على أنشطة الكتلة اإلسالمية 

كان بمضامين دينية، إال أن أثر هذه األنشطة ومدى قدرتها على التأثير في قناعات الطلبة، وبالتالي التأثير في سلوكهم غير  م2018

مقروء بدراسات مسحية تبين هذا األثر ومداه، وتأتي هذه الدراسة لفحص وتقييم أثر األنشطة الدينية على قناعات طلبة الجامعات 

 التالية: باألسئلةوخالصات بناء على نتائج الدراسة، ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة  الفلسطينية، ووضع توصيات

 ما مدى تأثير األنشطة الدينية في قناعات طلبة الجامعات الفلسطينية؟ .1

 أي الوسائل الدينية مقنعة أكثر لطلبة الجامعات الفلسطينية؟ .2

 والسنة الدراسية؟هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتغيرات: الجنس  .3

                                                                 
122 Rozina Abd Ghani & Muhamad Faisal Ashaari, 2010, The Model of Online al-Dacwah al-Fardiyyah, Proceeding 3rd 

International Conference on 2010, 13-20 
123

 .15، ص 1، ط1998املنصورة: دار الوفاء،  الدعوة الفردية،الكناني، عبد الحليم،    
124

 .29م، ص2018عدوي. عبد هللا محمود، االتصال الدعوي، إسطنبول: كتاب غير منشور،   
125

 .36التفاعل الدعوي عبر وسائل التواصل االجتماعي، صعتيلي.   
126 Rozina Abd Ghani & Muhamad Faisal Ashaari, 2010, The Model of Online al-Dacwah al-Fardiyyah, Proceeding 3rd 

International Conference on 2010, 13-20. 
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 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية، هي:

 اختبار مدى تأثير األنشطة الدينية في قناعات طلبة الجامعات الفلسطينية. .1

 فحص أي الوسائل الدينية مقنعة أكثر لطلبة الجامعات الفلسطينية. .2

 الدراسية. فحص الفروق الشخصية بين املتغيرات: الجنس والسنة .3

 أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أمرين، أولهما: يتعلق بموضوعها، وهو قياس أثر األنشطة الدينية، التي تقيمها األطر الطالبية 

، وثاني
ً
هما: يتعلق في الجامعات الفلسطينية، ملا لهذا املوضوع من أهمية بالغة في تحديد شكل األساليب الدينية املتبعة وأكثرها تأثيرا

بعينة الدراسة وهم طلبة الجامعات الفلسطينية، ملا يتميز به هؤالء الطلبة من وعي وثقافة من جانب، وحضور وتأثير في املجتمع من 

 جانب آخر.  

 منهجية الدراسة:
قة بموضوع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث رجع الباحث للدراسات السابقة للحصول على املعلومات املتعل اتبعت

، وإجراء عدة اختبارات كاختبار التحليل SPSSالبحث، ثم تحليل البيانات التي حصل عليها من االستبانة املسحية من خالل برنامج 

الخطي، وتعد هذه االختبارات كافية للوصول إلى النتائج واألهداف التي تثبت فرضيات الدراسة أو  الوصفي للبيانات، وتحليل االنحدار

 تنفيها. 

 الدراسات السابقة:

وأنشطتها في  ةالفلسطينياستعان الباحث بالعديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بهذه الدراسة، في مجاالت الحركة الطالبية 

 الجامعات الفلسطينية، ومن هذه الدراسات التي رجع إليها الباحث:

  ،املهارات القيادية لدى أعضاء املجالس الطالبية وعالقتها بمستوى النشطة الطالبية في الطهراوي. كمال حسن عطية

م. 2015قدمة لنيل درجة املاجستير، ، غزة: أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، رسالة مالجامعات الفلسطينية

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة رعاية الطلبة الذين تتوافر لديهم املهارات القيادية وإبراز قدراتهم، 

 .واالرتقاء بمستوى مجالس الطلبة في جميع املجاالت، وإقامة برامج تدريبية قيادية لطلبة الجامعات

 دور النشطة الالمنهجية في إشباع الحاجات النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية في ،  أبو كرش. يوسف، الطهراوي. جميل

طلبة الجامعات الواقع واآلمال،  -، املؤتمر الدولي األول لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة اإلسالمية بغزة ضوء نظرية ماسلو

ة اشباعها لدى طلبة الجامعات، وخلصت الدراسة إلى عدة جفسية ودر . تهدف هذه الدراسة للتعرف على الحاجات الن2013

توصيات اهمها: حث الجامعات بمزيد من االهتمام باألنشطة الطالبية الالمنهجية لدورها في إشباع الحاجات النفسية للطلبة، 

تعيين مرشدين نفسيين في عمادات شؤون الطلبة لتكوين فرق عمل جادة مع االخصائيين االجتماعيين واملشرفين  وضرروه

 الرياضيين لتحسين جودة الخدمات املقدمة.

  ،دور النشطة الطالبية في تنمية الوعي الوطني القائم على االنتماء لدى طلبة العاجز. فؤاد علي،  عساف. محمود عبد املجيد

غزة: املؤتمر الدولي األول لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة اإلسالمية بغزة طلبة  امعات الفلسطينية بمحافظة غزة،الج

م، تهدف هذه الدراسة للتعرف إلى درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لدور األنشطة 2013الجامعات الواقع واآلمال، 

ى االنتماء لديهم، وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أبرزها: التأكيد على أن الهدف الطالبية في تنمية الوعي الوطني القائم عل

 األساس ي للوعي الوطني لدى طلبة الجامعات هو تكوين املواطن الصالح القادر على املشاركة االيجابية في تنمية مجتمعه.

  ،امعات الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية تصور مقترح لتطوير دور النشطة الطالبية في الجكالب. أمجاد رضوان محمد

م، هدفت الدراسة للتعرف 2018، غزة: الجامعة اإلسالمية، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير في اإلدارة التربوية، لدى طلبتها

طوير هذا الدور، إلى درجة تقدير طلبة الجامعات لدور األنشطة الطالبية في تعزيز الوحدة الوطنية لديهم، وبناء تصور مقترح لت
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وخلصت الدراسة لعدة توصيات أهمها: توظيف التصور املقترح من الباحثة، واألخذ بأهدافه وأنشطته في ترسيخ دور األنشطة 

 الطالبية التي تعزز الوحدة الوطنية.

 اإلطار النظري للدراسة: النشطة الدينية في الجامعات الفلسطينية
على أنها: تلك األنشطة التي تحمل مضامين الدينية، وتهدف إلى دعوة الطلبة  يمكن اصطالح تعريف لألنشطة الدينية

لاللتزام بتعاليم اإلسالم الحنيف، والتحلي بأخالقه الحسنة، والتخلي عن املنكرات والسلوكيات والعادات السيئة، كدعوة الطلبة إلى 

البر والتقوى، وااللتزام بالزي الشرعي للمرأة، واالبتعاد عن التبرج  بالصالة والصيام، وحسن التعامل مع اآلخرين، والتعاون على االلتزام

 والسفور واالختالط وغير ذلك من األحكام واآلداب اإلسالمية.

مه الطالب من معارف ومهارات ذات الطابع 
 
تعد  األنشطة الدينية من أهم النشاطات عامة، ملا لها من دور في ترسيخ ما تعل

مه في حياته الواقعية؛ إذ إن األنشطة الدينية اإلسالمية ال بد لها من املمارسة والتطبيق، فالنشاط العملي، وتدفعه إلى تط
 
بيق ما تعل

الديني يمثل الجانب العملي التطبيقي املهم في التربية اإلسالمية، وله قيمة كبيرة في طبع الطالب والطالبات على ما ترمي إليه هذه 

قيدة والعمل، حيث إن الدراسة النظرية التقليدية ملوضوعات التربية اإلسالمية وحدها قد تكون عاجزة التربية من معان سامية في الع

. ويشمل هذا النوع من األنشطة فعاليات متنوعة كإحياء املهرجانات اإلسالمية 129عن قيادة الطالب إلى السلوك العملي الصحيح

واألحاديث النبوية الشريفة وإعداد املجالت الدينية والنشرات والندوات التي واملناسبات الدينية، ومسابقات حفظ القرآن الكريم 

 .130تتناول القضايا اإلسالمية املختلفة

 من 
ً
 مهما

ً
، أن الدعوة إلى هللا تعالى جزءا

ً
 إسالميا

ً
 ممن يحمل فكرا

ً
وترى بعض األطر الطالبية الفلسطينية، وتحديدا

 ل
ً
 من أصولها، ومبررا

ً
وجودها، وتعد الكتلة اإلسالمية في جامعات فلسطين أهم تلك األطر الطالبية اإلسالمية، وظيفتها، بل أصال

، وتنفذ الكتلة اإلسالمية ما نسبته 
ً
 ونشاطا

ً
 وتأثيرا

ً
% من إجمالي أنشطتها بمضامين وأهداف دعوية بحتة بحسب 18وأكبرها حضورا

 م. 2017فلسطين في العام  الدراسة، التي أجراها الباحث على أنشطة الكتلة اإلسالمية في

األطر الطالبية من النشاط الديني إلى الحفاظ على الهوية الدينية للطلبة، ونشر الخير والصالح في املجتمع الجامعي تهدف 

 بشكل خاص، واملجتمع الفلسطيني بشكل عام، يشكل حلقة مهمة في منظومة العمل الدعوي في فلسطين، العتبارات أهمها:

لنشاط الديني إلى فئة بالغة في األهمية وهي فئة الشباب، التي تعد األهم في املجتمعات ملا لها من تأثير على محيطها األسري : يوجه االول 

 واملجتمعي.

، للتنظير والتأثير في اآلخرين ملا توفره البيئة الجامعية من أدوات وظروف ال تتوفر في الثاني
ً
 ومهما

ً
 كبيرا

ً
عدُّ الجامعات ميدانا

ُ
أماكن : ت

 أخرى.

: تسعى التيارات الفكرية واأليدولوجية في الجامعات إلى استقطاب الشباب لها كاليساريين والعلمانيين، مما جعل من وجود الثالث

 على أفكار الطلبة ومعتقداتهم.
ً
 للغاية حفاظا

ً
 مهما

ً
 األنشطة الدينية أمرا

 ا:وتسعى األنشطة الدينية والقيمية إلى تحقيق عدة أهداف أهمه

 االلتزام بالدين اإلسالمي والقيم اإليجابية .1

وهو الغاية الكبرى من هذا العمل، حيث تنعكس األنشطة الدينية والقيمية التي تقوم بها الكتل الطالبية إلى قناعات 

ب الطلبة من تعاليم الدين اإلسالمي، إذ تهدف أنشطة العمل الدعوي إلى زيادة االلتزام الديني لدى  طلبة الجامعات وسلوك يقر 

وإبعادهم عن االنحرافات الفكرية والسلوكية، وتوجههم من خالل األدوات املباشرة كالندوات واملواعظ والدروس واملحاضرات أو غير 

املباشرة كالنشرات واملواقع التفاعلية على اإلنترنت، لاللتزام بالقيم اإلسالمية السامية واالبتعاد عن سفاسف األعمال ورذائلها، 

 تنشط في سبيل ذلك املصليات ومنتديات القرآن الكريم وكليات الشريعة والكثير من الوسائل واألدوات الدينية على مدار العام.و 
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جامعة األزهر، بية أبو شريخ. شاهر ذيب، تقويم ممارسة طلبة املرحلة الثانوية واألساسية لألنشطة الدينية الالصفية في املدارس األردنية، مصر: مجلة التر   

 .35م، ص2010، 144/ 3عدد 
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منشورة،  املزين. محمد حسن، دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم، غزة: جامعة األزهر، رسالة ماجستير غير  

 .86م، ص2009
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 التوعية الدينية والقيمية .2

وتهدف األنشطة الدينية والقيمية إلى نشر الوعي الديني بين طلبة الجامعات، من خالل العديد من األنشطة التوعوية 

التي تركز على مفاهيم الفكر اإلسالمي، وعلوم الفقه اإلسالمي، والسنة النبوية الشريفة، والحديث النبوي، واألخالق والفكرية 

 من املناشط الدينية تعد ذات طابع تثقيفي ديني، هدفه إيصال أكبر عدد ممكن من املعلومات 
ً
اإلسالمية، واملعامالت، حيث إن كثيرا

ر الذي يساعد في انتشار الثقافة الدينية الوسطية بين الطلبة بشكل خاص، وفي املجتمع بشكل عام، الدينية لطلبة الجامعات، األم

وتسهم الندوات واملحاضرات، والنشرات واملجالت املطبوعة في ذلك، إضافة إلى املضامين الدينية والقيمية، التي تنتشر على وسائل 

 ك ويوتيوب وواتس أب.التواصل االجتماعي الخاصة بطلبة الجامعات كفيس بو 

 الحفاظ على الهوية الدينية .3

من األهداف املهمة للعمل الدعوي في الجامعات، هو الحفاظ على الهوية اإلسالمية للمجتمع، فالحضور املستمر لألنشطة 

ستبعاد من حياة الدينية في الجامعات يساهم في إرساء وتثبيت الصبغة الدينية للمجتمع، ويحمي الثقافة الدينية من الغياب واال 

 النتشار الفكر اإلسالمي الوسطي املستنير، ويسجل ملثل هذه 
ً
الطلبة، ويجعل الجامعة حاضنة للعمل الديني والتربوي، ومنبعا

، أنها استطاعت فرض الهوية اإلسالمية على املجتمع الجامعي، وحفظت الجامعات من الهجمة الفكرية الشيوعية 
ً
األنشطة تاريخيا

 لتي استهدفته منذ بداية مشوار الحركة الطالبية  وما زالت تمارس هذا االستهداف حتى يومنا هذا.والعلمانية ا

 محاربة االفكار واملشاريع الهّدامة .4

 
ُ
 من أهم الحصون، التي تتصدى ملحاوالت تشويه العقيدة والفكر اإلسالمي لدى ت

ً
عد األنشطة الدينية في الجامعات، حصنا

أجل محاربة مشاريع اإلفساد املبرمج ضدهم من خالل الرد على الشبهات وتنظيم الفعاليات الرافضة ملثل  طلبة الجامعات، وتعمل من

تلك املحاوالت، ويتعرض طلبة الجامعات بشكل مستمر إلى صنوف كثيرة من محاوالت التأثير في أفكارهم، وإبعادهم عن دينهم 

ات التي تقود هذه املشاريع هو االحتالل الصهيوني، بطرق مباشرة أو غير وإغراقهم في مستنقع الرذيلة والفساد، وأبرز تلك الجه

مباشرة، كما أن هناك العديد من األيدولويجيات، والتوجهات الفكرية التي تسعى النفتاح املجتمع تحت شعارات الحرية واملساواة 

 البية بعيدة عن منهج الدين اإلسالمي.والتحضر وغيرها من املصطلحات الرنانة، تهدف في نهاية املطاف إلى خلق بيئة ط

 تنمية املهارات الدينية والوعظية .5

تساعد األنشطة الدينية على تنمية مهارات الدعوة والوعظ لدى طلبة الجامعات، وتساهم في تأهيل شاب جامعي قادر على 

قدرات في إدارة املشاريع الدينية، وكيفية حمل أمانة الدين والدعوة إليه، ويتيح انخراط الطلبة في تلك األنشطة اكتسابهم تجارب و 

الوصول لشرائح املجتمع والوسائل الدينية املناسبة، إضافة ملهارات التواصل مع اآلخرين والتأثير فيهم وإقناعهم، وتجعل تلك 

جاه دينهم داعية للدين واألخالق الفاضلة، وتشعر الطلبة باملسؤولية ت تخصصهاألنشطة من الطالب الجامعي بغض النظر عن 

وهويتهم اإلسالمية، وقد تخرج من الجامعات العديد من الدعاة والوعاظ املبدعين واملتميزين والذين كان لهم أثر وبصمة في املجتمع 

على الصعيد الدعوي، وهناك فرق ملحوظ بين من يدرس العمل الشرعي وال يمارس العمل الدعوي في الجامعات، وبين من ينتشر في 

 طلبتها لاللتزام بدينهم والتحلي بأخالق إسالمهم. أروقتها يدعو

"مجموعة من النشطة الطالبية ذات ويمكننا تعريف العمل الدعوي الطالبي في الجامعات الفلسطينية على أنه: 

ات مضمون ديني وقيمي، تهدف إلى نقل رسالة اإلسالم بين أوساط الطلبة والتأثير في قناعاتهم وسلوكهم، بأسلوب جذاب، وأدو 

 لعناصر هذا التعريف يمكن قراءة العمل الدعوي الطالبي في محاور خمسة، هي: مباشرة وغير ومباشرة،
ً
 واستنادا

 املحور الول: املضمون الديني لألنشطة

 من عناصر االتصال، ويحدد املضمون قبول املستقبل أو رفضه لألفكار والرسائل يُ 
ً
 مهما

ً
عتبر املضمون أو "الرسالة" عنصرا

 
ً
 ومؤثرا

ً
 للتطبيق، كان مقنعا

ً
 وقابال

ً
 وسهال

ً
يحدد املضمون املقدم في األنشطة مدى ، و 131التي يحتويها، وكلما كان املضمون واضحا

 
ً
اقتناع طلبة الجامعات به، وبالتالي مدى تأثرهم فيه، وينبغي للمضمون الدعوي أن يتسم باملوثوقية واملوضوعية حتى يكون مقنعا

 غير للطلبة، فاملضامين 
ً
 متزنا

ً
، كما أن الخطاب الدعوي ال بد أن يكون خطابا

ً
 وتأثيرا

ً
التي تقدم بطريقة موثقة ومنهجية تكون أكثر قبوال

حاد، ويستوعب اآلخر وجهات النظر املختلفة، ويقدم املوضوعات الدينية بطريقة وأسلوب يناسب الفئة العمرية لطلبة الجامعات، 

ثقافي لهم، وبصورة عامة قد يختلف الخطاب الدعوي من جامعة ألخرى أو من فترة زمنية ألخرى، ويأخذ بعين االعتبار املستوى ال
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 .58ـه، )د.ط(، ص 1429السعودية: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املنتهج، مهارات التعامل مع الغير،  املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، 
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ويحكم ذلك في أغلب األحيان الظروف املحيطة بالواقع الطالبي واملجتمعي بشكل عام، كما أن لطبيعة األشخاص القائمين على 

 األنشطة الدينية تأثير في صياغة طبيعة الخطاب.

 التأثير في أفكار وقناعات الطلبة    املحور الثاني:

تثبت الدراسات أن تفاعل البشر فيما بينهم يؤدي بالضرورة إلى تبادل األفكار واألفعال، وأن هذا التفاعل عبارة عن مؤثرات 

انتهاًء بالتكامل واستجابات تؤدي إلى التغيير في األفكار واملعتقدات، تبدأ بالتعرف والتقييم والضبط ثم اتخاذ القرارات والتوتر و 

، وتعتبر فترة الدراسة الجامعية من أهم مراحل تكوين شخصية األنسان، ويتعرض الطلبة خالل هذه الفترة للعديد من 132واالنسجام

املؤثرات والعوامل التي تهدف للتغيير في أفكار الطلبة والتأثير في قناعاتهم، ويمكن اعتبار أن هناك مؤثرين رئيسيين يخضع لهما 

لب الجامعي، ويساهم كالهما في تكوين بينيته الفكرية، أولهما: املجتمع الجامعي أو "البيئة الجامعية" الجديدة، وما توفره من الطا

ا كان عليه في بلده  فرصة الحتكاك هذا الطالب "الجديد" باآلخر والتعرف على عادات وتقاليد وأفكار مختلفة، وأنماط حياة يختلف عمَّ

معه األصلي، وتساهم القوانين والنظم الجامعية والهيئات اإلدارية والتدريسية، وعادات جمهور الطلبة وغيرها في أو مدرسته أو مجت

ني، هذا التأثير، أما املؤثر اآلخر: وهو األطر الطالبية العاملة في الجامعات، التي تنتمي ملشارب ومدارس فكرية مختلفة، منها ما هو علما

ث تسعى هذه األطر جميعها للتأثير في قناعات الطلبة لصالح تلك املدارس الفكرية والسياسية التي تنتمي أو يساري، أو إسالمي، حي

ستطيع إقناعهم باملضامين الدينية والقيمية، وعلى نإليها تلك األطر، وهنا تكمن أهمية تأثير األنشطة الدينية في أفكار الطلبة حتى 

يختاروا كل الوسائل الدينية املمكنة من أجل الوصول إلى عقول الطلبة والتأثير فيها، وتحصينها من القائمين على األنشطة الدينية أن 

 أي أفكار ومعتقدات هدامة، وغرس القيم واألفكار الحميدة في عقولهم ونفوسهم.

 املحور الثالث: التأثير في سلوك الطلبة

أو تعزيز مفاهيم وقناعات موجودة عندهم سيؤثر في سلوكهم  إن عملية التأثير في أفكار اآلخرين وإقناعهم سواء بتغيير

 في سن الثانية والعشرين، ، وتعتبر ا133وتصرفاتهم
ً
ملرحلة العمرية  لطلبة الجامعات والتي تبدأ من سن الثامنة عشر وتنتهي غالبا

سهم بشكلٍّ كبيرٍّ في صق
ُ
 في شخصية هؤالء الطلبة، وت

ً
شكل أهم املحطات التي ُتحدث تغييرا

ُ
ل شخصية الطالب وتغيير مالمحها ت

، وكلما كانت القناعات عميقة كان األثر في السلوك أكثر، وتشكل عوامل التأثير في الطلبة من بيئة
ً
 أو إيجابا

ً
 الفكرية والسلوكية سلبا

 تلك األفكار
ً
 للتأثير في سلوك طلبة الجامعات وتغيير تصرفاتهم، خصوصا

ً
 كبيرا

ً
ذات الطابع األيدولوجي  جامعية وتيارات فكرية دافعا

 إلى جنب مع التأثير التلقائي البيئي في سلوك الطلبة، تسعى األ 
ً
 في سلوك الطالب، في معظم األحيان، وجنبا

ً
 كبيرا

ً
طر التي تحدث انعطافا

، ويقع الطالب في أتون معركة فكر 
ً
 وتنظيميا

ً
 الطالبية للتأثير الفكري على طلبة الجامعات ومحاولة تجنيدهم فكريا

ً
ية، ال يجد مناصا

 تجاهها، ومن تلك العوامل املهمة األنشطة الدينية، التي تهدف إلى الحفاظ على السلوك املستقيم لطلبة 
ً
من أن يأخذ موقفا

الجامعات، وتعزيز األخالق الفاضلة وحث الطلبة على االبتعاد عن الذنوب واملنكرات، وتذكرهم برسالة اإلسالم وتعاليمه، وينعكس 

 وتصرفات عملية كااللتزام بالصلوات وقراءة القرآن وصيام رمضان وغض البصر غيرها، وكذلك االلتزام بالصدق كل هذا 
ً
الجهد سلوكا

 واألمانة ومحاسن االخالق، إلى غير ذلك من سلوكيات يدعو لها اإلسالم الحنيف.

 املحور الرابع: جاذبية النشطة الدينية

مات أن هناك 
َّ
سل

ُ
 بين التأثير في قناعات الناس وسلوكهم، وبين جاذبية األشخاص الوسائل أصبح من امل

ً
 كبيرا

ً
ارتباطا

، وتحكم طبيعة شخصية اإلنسان عالقة الناس به؛ فإذا كانت هذه الشخصية تمتلك 134واألدوات املستخدمة في تقديم املضامين

وات واملضامين كان التأثر في األفكار والسلوك كذلك أكثر، وكلما كان هناك جاذبية في األد 135عناصر الجذب كان قبول الناس لها أكثر

 
ً
 بها، سواء أكان ذلك متعلقا

ً
 عليها وتأثرا

ً
 وُيقصد في الجاذبية هنا ما تمتلكه األنشطة الدينية من عوامل تجعل من الطلبة أكثر إقباال

تنفيذ تلك األنشطة، أو في طريقة عرض املضامين باألشخاص القائمين على األنشطة الدينية، أو باألساليب واألدوات املستخدمة في 

                                                                 
132
 .65، ص2، ط1984عمان: دار الفرقان،  ،مرعي، توفيق و بلقيس، أحمد، امليسر في علم النفس االجتماعي 
133
 .190-169بغداد، ص –البياتي، رعد، اإلقناع والتأثير وأثرهما في إنجاح الدعوة اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية  
134 N.W. Jankowski, 2001, Interaction  And  Interpersonal  Behavior In Computer-Mediated Academic Forums, 

The Public, 97-102. 
135 Katelyn Y. A. McKenna & John A Bargh, 2000, Plan 9 From Cyberspace: The Implications of the Internet for 

Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Review, 57 -75. 
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الدينية، فعلى مستوى األشخاص ينبغي اختيار طلبة ممن يتحلون بأخالق حسنة وقدرة عالية على التعامل مع زمالئهم والتعبير عن 

جمهور املستهدف وهم طلبة األفكار بطريقة هادئة وجذابة، وفيما يتعلق باألدوات واألساليب ال بد من أن تتناسب هذه األدوات مع ال

وينبغي لطريقة عرض املضامين أن تقدم بطرق   .الجامعات، من حيث الوسيلة الحديثة وتنوعها، ووصولها لشرائح الطلبة املختلفة

 متنوعة تناسب األفكار املقدمة، واختيار أفضل شكل في تقديمها من أجل تحقيق هدف يجذب الطلبة لهذه املضامين. 

 الوسائل املباشرة وغير املباشرة املحور الصامس:

 على شبكة اإلنترنت، وظهور الوسائل االجتماعية 
ً
إن التطور الكبير الذي شهدته وسائل االتصال الحديثة خصوصا

 أمام ساحة عمل وتأثير ال تقل أهمية عن االتصال املباشر بين الناس، فانتشار وسائل 
ً
التفاعلية بكافة أشكالها، فتح الباب واسعا

واصل االجتماعي وتطور األجهزة اللوحية املحمولة وانتشار اإلنترنت في كل مكان سهل إمكانية الوصول ألكبر عدد ممكن من الت

املستهدفين في العالم االفتراض ي، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن التفاعل عبر االنترنت له نتائج قوية تؤثر في قناعات وسلوك 

التأثير الذي تحدثه وسائل االتصال الحديثة إال أن العمل امليداني املباشر، من خالل إقامة الفعاليات  ، وعلى الرغم من هذا136الناس

 أنه يقلل املسافات النفسية بين الناس
ً
 لوجه له أثره الواضح والقوي، خصوصا

ً
، وبغض 137واألنشطة امليدانية واالتصال بالناس وجها

ر املباشرة في التأثير على الطلبة فإنه ال بد لألنشطة الدينية التي تقيمها األطر الطالبية أن النظر عن مدى قدرة الوسائل املباشرة أو غي

 لألنشطة املباشرة وغير املباشرة 
ً
تتبنى الشكلين وتوازن بينهما، ومن خالل متابعة األنشطة الدينية في الجامعات يمكن تصنيفها وفقا

 كما يأتي:

ويقصد بها: توزيع النشرات املطبوعات، وإقامة الندوات واملحاضرات واملواعظ، وتنظيم ية": النشطة الدينية املباشر " امليدان .1

االحتفاالت الدينية في املناسبات املختلفة، وتنظيم الحمالت واألسابيع الدينية، وإقامة املعارض واملسرحيات الدينية، وكذلك 

 دعوة فردية من زميل في الجامعة.

وهي استعمال وسائل التواصل االجتماعي املختلفة )فيس بوك، واتس أب، يوتيوب، اشرة "عبر اإلنترنت": النشطة الدينية غير املب .2

سناب شات(، في ايصال املضامين الدينية املختلفة، وبأشكال متنوعة كاملنشورات املكتوبة، أو الفيديوهات القصيرة والطويلة، 

 والتصاميم التي تعبر عن أفكار دينية. 

 مليدانية للدراسة:اإلجراءات ا

 مجتمع الدراسة وعينته 

( مؤسسة تعليمية، موزعة على جامعات حكومية وأخرى 49في فلسطين على ) يتوزع طلبة الدراسات، ما بعد الثانوية العليا،

خاصة وأهلية، إضافة إلى معاهد وكليات مجتمعية، منها ما هي جامعات تقليدية، وجامعات تعمل بالنظام التعليمي املفتوح، وقد بلغ 

الب وطالبة، موزعين على جامعات الضفة الغربية ( ألف ط218م، قرابة )2018عدد طلب الجامعات واملعاهد الفلسطينية نهاية العام 

% من إجمالي 61( ألف طالب وطالبة، بنسبة طالبات تزيد عن 183الذي تجاوز عدد ) سالبكالوريو وقطاع غزة، وبغالبية عظمى ملرحلة 

 .138الطلبة، مع اختالف تلك النسبة من جامعة ألخرى بتفوق نسب الطالبات في معظم الجامعات الفلسطينية

كون مجتمع هذه الدراسة من طلبة أربع جامعات كبرى في فلسطين، وهي: الجامعة اإلسالمية في قطاع غزة، التي تأسست يت

( طالب وطالبة، وجامعة الخليل في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي تأسست في 15380م، وبلغ عدد طلبتها )1978في العام 

( طالبة وطالبة، وجامعة بيرزيت التي تقع بالقرب من مدينة رام هللا، في 8332م )2018ة العام م وبلغ عدد طلبتها مع نهاي1980العام 

 جامعة النجاح الوطنية في  12328م، ويبلغ عدد طلبتها )1972وسط الضفة الغربية، حيث تأسست في العام 
ً
( طالب وطالبة، وأخيرا

( طالب وطالبة بحسب الكتاب 21033م، ويبلغ عدد طلبتها )1977مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، التي تأسست في العام 

التربية والتعليم الفلسطينية، ويعود سبب اختيار هذه الجامعات؛ ألن  عدد الطلبة فيها يزيد عن ثلث عدد طلبة  لوزارةاإلحصائي 

                                                                 
136

 .75-57املرجع السابق ص  
137 Swan, Karen. 2002, Building Learning Communities in Online Courses: the importance of interaction, 

Education, Communication & Information, 2(1), 24-49. 
 م.2017الكتاب اإلحصائي السنوي الصادر عن ورزاة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، رام هللا: فلسطين،   138
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% من 51نها تنفذ ما يزيد عن الجامعات الفلسطينية، وهي تتوزع في مناطق جغرافية مختلفة، وكذلك، بحسب رصد األنشطة، فإ

 إجمالي األنشطة الدينية في الجامعات الفلسطينية.

في الجامعات األربع "الجامعة اإلسالمية، جامعة الخليل، جامعة  سالبكالوريو تكونت عينة هذه الدراسة من طلبة مرحلة 

ألف  57فقد اعتمد الباحث عينة ميسرة من مجتمع الدراسة البالغ أكثر من  139بيرزيت، جامعة النجاح"، وبالرجوع لرأي الخبراء

(  575( استبانة على الطلبة املستهدفين، وتكونت العينة النهائية من )615مستهدف، وقد تم توزيع ) 575طالب وطلبة من خالل اختيار 

، وشملت العينة على )
ً
 وإناثا

ً
 ( طالب. 236( طالبة، و)339من طلبة الجامعات ذكورا

 من الجامعة  168وتوزعت العينة على الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شملت العينة 
ً
طالبا

 من جامعة الخليل في جنوب الضفة الغربية، و 81اإلسالمية في غزة، 
ً
 من جامعة بيرزيت في وسط الضفة الغربية،  112طالبا

ً
طالبا

 من جامعة النج 213و
ً
اح الوطنية في شمال الضفة الغربية، وتوزعت تخصصات الطلبة على الكليات العلمية اإلنسانية، حيث طالبا

 من التخصصات اإلنسانية، و 239شارك 
ً
 من التخصصات العلمية. 335طالبا

 أدوات الدراسة 

: الول مين أساسيين، تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات، حيث أجاب عليها املستهدفون، وقسمت االستبانة إلى قس

: يأتي الستكشاف أثر األنشطة الدينية في إقناع طلبة الجامعات، والثانييشمل البيانات الشخصية؛ كالجنس والجامعة والتخصص، 

ن حيث تسعى فقرات هذا القسم إلى معرفة أي املضامين املوجهة عبر وسائل الدعوة امليدانية قدرة على التأثير في األفكار والقناعات م

املحاضرات واملنشورات واملعارض واملسرحيات، وكذلك الدعوة الفردية من زميل جامعي، كما يسعى املحور ملعرفة قدرة املضامين 

 الدينية اإللكترونية على التأثير في أفكار وقناعات الطلبة من فيديوهات قصيرة ومنشورات وتصاميم دينية. 

 صدق الداة 

 داة، حيث تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين، هما:قام الباحث بالتحقق من صدق األ 

: عرض االستبانة على محكمين ذوي اختصاص وخبرة: حيث 
ً
قام الباحث بعرض االستبانة على عدد من املحكمين الذين قاموا أوال

 بمراجعتها، وإبداء مالحظاتهم عليها، والتعديل على فقراتها، إلى أن خرجت بصورتها النهائية، التي تم توزيعها على املشاركين، كما قام

بأهداف الدراسة، وطلب منهم إبداء مالحظاتهم  املحكمون بالحكم على درجة مناسبة الفقرات من حيث صياغتها اللغوية، وعالقتها

بالحذف أو التعديل على الفقرات بما يخدم أهداف الدراسة، وتم عرض االستبانة على متخصصين في الدعوة، واإلعالم، واإلحصاء، 

 والتربية، وهذا يدلل على صدق هذه األداة وقوتها. 

 
ً
عينتين استطالعيتين قبل توزيع االستبانة النهائية، حيث كان حجم العينة قام الباحث بتوزيع  حيث: العينة االستطالعية: ثانيا

استبانة الختبار صدقها. وقد عمد الباحث إلى اختيار هذه العينة كونها جزء من مجتمع الدراسة الذي ستوزع  20االستطالعية األولى 

طوة قبيل البدء بتوزيع االستبانة النهائية، وقد عدل عليه االستبانة النهائية، وهدف من ذلك االستكشاف األولي لالستبانة، وكخ

الباحث بعض الفقرات بناء على هذه النتائج بحذف بعض الفقرات التي تبين وجود تكرار أو صعوبة في فهمها، كما وزع الباحث عينة 

، بهدف إب 20استطالعية أخرى على مجتمع الدراسة النهائي، وبلغ حجم هذه العينة 
ً
 إضافيا

ً
 مع تسجيل للمجيبين فيها الرأي داءمشاركا

 وبعد ذلك خرجت االستبانة بصورتها النهائية وتم توزيعها على العينة. 140االستبيان. أسئلة على اإلجابة

 ثبات االستبانة 

قصد بثبات االستبانة االستقرار في نتائجها وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة يُ 

 لقياس ثبات االستبانة.  Cronbach's Alpha Coefficient مرات، حيث يستخدم معامل ألفا كرونباخ  

( من طلبة 570ثبات كرونباخ ألفا، فطبقت األداة على )تم التحقق من ثبات األداة باستخدام معامل وفي هذه الدراسة 

عد هذه 0.902الجامعات األربع، وتم قياس معامل التمييز لكل فقرة، وقد بلغ عامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لجميع الفقرات )
ُ
(، وت

 تتراوح بين الصفر والواح
ً
د، وكلما اقتربت  قيمة معامل الثبات من القيمة جيدة ألغراض الدراسة، حيث  إن معامل الثبات يأخذ قيما

                                                                 
 الدكتور مخلص الناظر، أستاذ اإلحصاء في جامعة طرابلس.  139
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ً
، وكلما اقتربت من الصفر كان الثبات منخفضا

ً
(، 0.7. ويفضل أن تكون قيمة عامل الثبات أكبر من )141الواحد كان الثبات مرتفعا

 في هذه الدراسة مرتفعة وتعبر عن ثبات االستبانة. 

 

  صدق املقياس واالتساق الداخلي 

كل فقرة من فقرات االستبانة مع مجالها والعامل الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، قام الباحث ملعرفة مدى اتساق    .1

 باختبار االتساق الداخلي للفقرات، بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال بالنسبة لدرجة املجال الكلية.

 معامل االرتباط بين كل فقرة  :(1جدول)
 القيمة االحتمالية رتباط بيرسون معامل اال  الفقرة الرقم

(Sig) 

 0.001 **0.806 الندوات واملحاضرات الطالبية الدينية مقنعة لي 1

 0.001 **0.751 أقتنع باملضمون الديني املقدم في العروض املسرحية الدينية الطالبية 2

 0.001 **0.781 أقتنع بمضمون املنشورات الدينية الطالبية 3

 0.001 **0.756 الحفالت الدينية الطالبيةأقتنع بمضمون  4

 0.001 **0.725 أقتنع بأهمية املعارض الدينية الطالبية 5

 0.001 **0.693 أقتنع عندما ينصحني زميلي في الجامعة بنصيحة دينية 6

 0.001 **0.779 أقتنع بمضمون الفيديوهات  الدينية الطالبية القصيرة التي تنشر في وسائل التواصل االجتماعي  7

 0.001 **0.808 أقتنع بمضمون املنشورات الدينية الطالبية املنشورة في وسائل التواصل االجتماعي  8

 0.001 **0.763 أقتنع بمحتوى التصاميم الدينية الطالبية املنشورة في وسائل التواصل االجتماعي  9

 عند مستوى داللة  .2
ً
         . α=0.05* االرتباط دال إحصائيا

ً
 0.001.مستوى  على** دال إحصائيا

 بين الفقرات، أثبتته نتيجة اختبار معامل االرتباط بين الفقرات  .3
ً
 داخليا

ً
يتضح من الجدول السابق أن هناك اتساقا

 
ً
 0.001مستوى  علىواملحور، وجميعها دالة إحصائيا

وقياسه ملا وضع من أجله، حيث كانت نتائج بشكل عام، ومن خالل جدول معامل االرتباط السابق، يتضح صدق املجال  .4

 0.001  معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات ودرجته الكلية، دالة عند مستوى معنوية

 الساليب اإلحصائية املستخدمة

 األساليب اإلحصائية اآلتية: SPSSاستخدم الباحث برنامج  
ً
 للتحليل، معتمدا

ويتضمن املتوسط الحسابي، الذي يعبر عن متوسط إجابات العينة على سؤال محدد، واالنحرافات املعيارية  التحليل الوصفي: .1

 عن التكرار الذي يعبر عن تكرار مرات اإلجابات من قبل املشاركين، 
ً
لبيان مدى التشتت في اإلجابات عن وسطها الحسابي، فضال

 لعدد املستجيبين لألداة.والنسب املئوية، التي تعبر عن عدد التكرار نسبة 

 املتعدد الختبار تأثير املتغيرات املستقلة في املتغير التابع بهدف التنبؤ. تحليل االنحدار الصطي .2

  :نتائج الدراسة
 ما مدى تأثير النشطة الدينية في قناعات طلبة الجامعات الفلسطينية ؟ .1

الحسابية لفقرات "اإلقناع"، وأظهرت الـنتائج املبينة في الجدول ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث باختبار املتوسطات 

حصلت على متوسط حسابي بين درجات عالية ومتوسطة من وجهة نظر أفراد  ( أن عبارات محور إقناع النشاط الدعوي قد2رقم )

الية، وهذه النتيجة تشير إلى ( أي درجة ع3.52(، وبدرجة كلية بلغت )3.78 -3.37عينة الـدراسة، وبمتوسط حسابي تراوح بين )

، ويعبر ذلك عن 0.997-0.865توجهات العينة املتوسطة تجاه إقناع األنشطة الدينية، كما تراوحت قيمة االنحراف املعياري بين 

 تشتت ضئيل في إجابات أفراد عينة الـدراسة.

 

 

                                                                 
مي. ، كتاب إلكتروني من إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسال SPSS. تحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج اإلحصائي 1430الفرا، وليد عبد الرحمن.  141
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 نتائج فقرات اإلقناع :(2جدول)

 الدرجة املعيارياالنحراف  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 عالية 0.997 3.45 الندوات واملحاضرات الطالبية الدينية مقنعة لي 1

 عالية 0.959 3.44 أقتنع باملضمون الديني املقدم في العروض املسرحية الدينية الطالبية 2

 عالية 0.865 3.47 أقتنع بمضمون املنشورات الدينية الطالبية 3

 متوسطة 0.929 3.37 الدينية الطالبيةأقتنع بمضمون الحفالت  4

 عالية 0.956 3.56 أقتنع بأهمية املعارض الدينية الطالبية 5

 عالية 0.946 3.78 أقتنع عندما ينصحني زميلي في الجامعة بنصيحة دينية 6

صل  7 في وسائل التوا شر  تي تن صيرة ال ية الق ية الطالب يديوهات  الدين ضمون الف نع بم أقت

 االجتماعي 

 عالية 0.994 3.66

 عالية 0.932 3.48 أقتنع بمضمون املنشورات الدينية الطالبية املنشورة في وسائل التواصل االجتماعي  8

 عالية 0.926 3.52 أقتنع بمحتوى التصاميم الدينية الطالبية املنشورة في وسائل التواصل االجتماعي  9

 عالية  3.52 الدرجة الكلية إلقناع النشاط الدعوي 

 أي الوسائل الدينية مقنعة أكثر لطلبة الجامعات الفلسطينية؟ .2

أظهرت نتائج الدراسة أن الدعوة الفردية ) النصيحة الشخصية من زيمل في الجامعة( هي أفضل طريقة مقنعة لطلبة 

ندما ينصحني زميلي في "أقتنع عالجامعات، حيث أوضحت نتائج التحليل الطلبة إلى مدى إقناع األنشطة الدينية، أن الفقرة 

بدرجة عالية، أي أن العينة املستهدفة تقتنع اكثر عندما  3.78حظيت على أعلى متوسط حسابي بواقع  الجامعة بنصيحة دينية"

، على أقل متوسط "أقتنع بمضمون الحفالت الدينية الطالبية"تستقبل النصيحة من زميل في الجامعة، وكما حصلت الفقرة 

، وهذا يشير إلى ضعف تأثير الحفالت الدينية على أفكار الطلبة وإقناعهم بما تقدمه من 3.37 متوسطة كذلكحسابي، بدرجة 

 مضامين دينية.

كما وتعتقد عينة الدراسة أن املحتوى املقدم في ندوات واملحاضرات واملنشورات والتصاميم والفيديوهات، وكذلك 

ناء وسيلة واحدة ترى عينة الدراسة أنها ليست  مقنعة بدرجة عالية وهي "الحفالت املعارض واملسرحيات مقنعة بدرجة عالية، باستث

 الدينية" التي تقام في الجامعات.

 هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتغيرات: الجنس والسنة الدراسية؟ .3

لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث باختبار تحليل االنحدار، حيث يتناول التحليل "اإلقناع" مع كل معامل على حدا، 

  النشطة الدينية امليدانية، والنشطة الدينية اإللكترونية، واملضامين الدينية(حيث سيتم دراسة تأثير املتغيرات املستقلة ) 

 على واإلقناع في األنشطة الدينية الطالبية. جامعة، والتخص ()الجنس، والومتغيرات الشخصية 

وقد قام الباحث بعمل  اختبار التعدد الخطي للمتغيرات املستقلة، وتبين عدم وجود ارتباط عال بين العوامل، وعدم وجود 

ن ) ر من Toleranceملسموح )( واختبار التباين اVIFالتعدد الخطي بين املتغيرات املستقلة، باختبار معامل تضخم التباي  ( لكل متغي 

رات الدراسة، كما تم اختبار التوزيع االعتدالي للبيانات وتبين أن درجة االلتواء والتفرطح تراوحت بين  ، لذا ال داعي إلعادة 2+و   2-متغي 

 هذه االختبارات.

بية، كشفت نتيجة تحليل االنحدار ولدراسة تأثير العوامل املستقلة والشخصية على اإلقناع في األنشطة الدينية الطال 

، ) 120.967أن هناك عالقة بين املتغيرات املستقلة واإلقناع، فالفاء اإلحصائية = ) ANOVAالخطي املتعدد من خالل تحليل التباين 

،  0.458مع الخطأ املعياري املقدرة إلى  774a.ومعامل االرتباط  0.599املعدل(  R²وتعديل معامل التحديد ) 0.001النسبة الفائية = 

 ( 3انظر الجدول ) 0.05أقل  sigلذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة، 

A(: تحليل التباين 3جدول) NO VA 
 النسبة الفائية الفاء اإلحصائية متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات النموذج

 0.001 120.967 25.459 7 178.213 الخطي

   0.210 566 119.121 الخطأ املعياري 

    573 297.334 املجموع

(، وبتربيع هذه القيمة 774a.هي ) واإلقناع،عوامل أن نسبة االرتباط  بين ال Model Summery  (4)من جدول رقم  ويتبين

ويطلق على هذه النسبة "االرتباط التربيعي، أي أن  ،  0.599مجتمعة على اإلقناع تصل إلى عوامل املستقلة يتبين أن  نسبة تأثير ال
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املتغيرات املستقلة، وهي تدل على قوة تأثير هذه العوامل املستقلة على إلى  ترجع وإقناع األنشطة الدينية في الجامعةتأثير من  59.9%

 عن تأثيرات عوامل أخرى على الجاذبية.  اإلقناع،
ً
 فضال

، أن نسبة االرتباط التربيعي املعدل هي 
ً
 فإن هذه النتيجة تدل 0.594ويتبين أيضا

ً
وهي أقل من االرتباط التربيعي بنسبة بسيطة. وعموما

 على قوة تأثير املتغيرات املستقلة مجتمعة على املتغير التابع.

Mo مخلص  النموذج  :(4)جدول  d el Su mmer y 

 االرتباط التربيعي املعدل التربيعياالرتباط  Rاالرتباط النموذج

1 0.774
 a

 0.599 0.594 

، فحسب وإقناع األنشطة الدينية للطالب( وجود عالقة بصورة عامة بين العوامل 5ويبين جدول تحليل املعامالت رقم)

 على 
ً
(، وتبلغ 0.001، النسبة الفائية = 0.411هو عامل املضامين، )بيتا إقناع األنشطة الدينية نتيجة التحليل فإن أكثر العوامل تأثيرا

 على  % ،41.1 اإلقناع نسبة هذا التأثير على
ً
 إقناع األنشطة الدينية.بحيث تؤثر املضامين إيجابا

(، 0.001النسبة الفائية =  ،0.274إقناع األنشطة الدينية للطالب )بيتا أما عامل األنشطة اإللكترونية فهو اآلخر يؤثر في 

 في 
ً
 عن تأثير األنشطة املباشرة على  %،27.4بنسبة  إقناع األنشطة الدينية للطالبفهو يؤثر إيجابا

ً
إقناع وكشفت النتائج أيضا

وهي نسبة  %،17.4(، وبلغ تأثير األنشطة املباشرة نسبة وصلت إلى 0.001، النسبة الفائية = 0.174)بيتا األنشطة الدينية للطالب 

 ألنشطة املباشرة.لاإليجابي تعبر عن التأثير 

إقناع ( له عالقة إيجابية 0.001، النسبة الفائية = 0.098ويبين الجدول أن الجنس له أثر اإلقناع، فعامل الجنس )بيتا 

 %، وتفسيره أن اإلناث أكثر اقتناعا من الذكور باألنشطة الطالبية بهذه النسبة.9.8بنسبة األنشطة الدينية للطالب 

St املعامالت   (:5)جدول  andar dized 
 Unstandardizedمعامالت غير مقننة  النموذج

Coefficients 

 معامالت مقننة 

Standardized Coefficients 

 تي

T 

النسبة الفائية 

sig  
 .Std الخطأ املعياري  Bبي 

Error 

 Beta بيتا

 0.00 5.008 - 0.139 0.694 املحك

 0.00 3.5520 0.098 0.041 0.143 الجنس

 0.003 2.958- 0.081- 0.016 0.047- الجامعة

 0.787 0.272- 0.007- 0.040 0.011- التخصص

 0.00 4.504 0.174 0.35 0.157 األنشطة املباشرة

 0.00 7.276 0.274 0.37 0.271 األنشطة اإللكترونية

 0.00 11.455 0.411 0.33 0.378 املضمون 

 الصاتمة:
تسهم األنشطة الدينية التي تقيمها األطر الطالبية في الجامعات الفلسطينية بالتأثير في أفكار الطلبة وتغيير قناعاتهم 

بين عالية ومتوسطة ملحور اإلقناع، وبالتالي تغير سلوكهم نحو األفضل، سواء كانت هذه األنشطة ميدانية أو حتى  تراوحتبدرجة 

ة مؤشر نجاح لهذه األنشطة والقائمين عليها، كما أن حصول طريقة "نصيحة زميل في الجامعة" على إلكترونية، وتعتبر هذه النتيج

أعلى درجة من بين الوسائل املقنعة للطلبة يظهر مدى تأثير الدعوة الفردية على قناعات الطلبة أكثر من أي ش يء آخر حيث أظهرت 

سابي من بين الطرق والوسائل األخرى، كما أظهرت النتائج، أن املضمون ى متوسط حلنتائج الدراسة حصول النصيحة الفردية على أع

هو أساس اقتناع الطلبة في األنشطة الدينية، وهو مقدم على أي شكل أو وسيلة سواء كانت  ميدانية أو إلكترونية، وهذا يدلل على 

وينبغي على القائمين باألنشطة الدينية مراعاة  وعي وفهم طلبة الجامعات واهتماهم باملضامين الدينية املقدمة في تلك األنشطة،

 عن 
ً
الوسائل املستخدمة في مناشطهم، والتركيز على التواصل املباشر مع الطلبة ومخاطبة كل شخص بما يليق به ويناسبه بعيدا

تلك املضامين بعناية ودقة الحواجز والعموميات، وكذلك االهتمام بما يقدمونه من أفكار ومضامين في كافة وسائلهم الدينية، واختيار 
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ً
لضمان تحقيق أهدافهم وعلى رأسها إقناع الطلبة بتلك األفكار واملضامين، كما أظهرت نتائج الدراسة أن الطالبات أكثر اقتناعا

 باألنشطة الطالبية من الطالب الذكور، بينما ال يوجد فروق بين الطالب والطالبات بحسب الكليات الدراسية.

 املراجع:
 
ً
 املراجع العربية:: أوال

 .www.saaid.netمقالة منشورة على موقع صيد الفوائد،  ، فقه الدعوة،خالد سعود ،البليهد .1

 .190-169بغداد، ص –، الجامعة اإلسالمية اإلقناع والتأثير وأثرهما في إنجاح الدعوة اإلسالميةالبياتي، رعد،  .2

 . القاهرة: دار النهضة العربية.النفس وعلم التربية في البحث مناهج (1987،)خيري  كاظم، أحمد الحميد، عبد جابر، جابر .3

تقويم ممارسة طلبة املرحلة الثانوية والساسية لألنشطة الدينية الالصفية في املدارس  (2010)شاهر ذيب، ،أبو شريخ .4

 .144/ 3مصر: مجلة التربية جامعة األزهر، عدد  الردنية،

 .، بيروت: أروقة للنشر والتوزيعالدعوي عبر وسائل التواصل االجتماعيالتفاعل  (2013)معاذ إبراهيم، ،عتيلي .5
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Abstract.   Religious activities across Palestinian universities are considered as the most important 
student work aspects. The purpose of these activities is to urges students to adhere the regulations 
of Islam, to show good morals, and to leave the immoral and bad deeds .The students parties are 

usually use direct and indirect tools in order to achieve these goals. And on the top of these goals is 
the Influencing of students 'convictions and ideas . There are variety of religious activities tools and 

its ability to influence students' convictions. The study aims to test the impact of religious activities 
on the convictions of Palestinian university students, and examine any means more convincing to 
them, as well as to test the differences of student conviction by sex and school y ear. The study adopts 
the analytical descriptive method. Meanwhile, many prior studies was reviewed and analysed to 
obtain precious information related to the study. Then, questionnaire survey was designed and 

distributed to obtain the data, which was analyzed using SPSS approach. The data was tested by 

conducting descriptive analysis and linear regression analysis. The study concluded that, religious 
activities are convincing the universities students, specifically the method of individual advice from 
one colleague to another. The study also showed that the content presented in these activities is the 

most convincing for the students . The study also showed that female university students are more 

convinced of religious activities than male students, while university specialization does not affect 
the extent of students' conviction of these activities.  

Keywords: Religious Activities; Conviction; Palestinian University.  
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د الزوجات فح
ّ
 اإلسالم والطب يکمة تعد

 

 ،أ. سيدآقا سائس، أ. عبدالصالق مصباح، أ. اونیبا صیقل، أ.د.لطف هللا آریابور، أ.د.صنیع هللا زلمي

 عبدالرحيم غفاري  أ.د. 
 ابن سينا( يعل امعة كابول للعلوم الطبية )ابوج -و قسم علم وظائف األعضاء و قسم علم التشريح -قسم الثقافة اإلسالمية

sayes1975@gmail.com 

 2/12/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                     28/10/2019تاريخ استالم البحث:  

 :املخلص 
، وإن كان غير   على العدل بينهن 

ً
 للر جل بأْن يتزوج أكثر من امرأةٍّ واحدةٍّ ولكن شريطة أْن يكون قادرا

ً
أعطى اإلسالم رخصة

شريع اإللهي 
 
.  انتقاصقادرٍّ على ذلك ُسحبت هذه الرخصة منه، ولم َيكن بهذا الت

ً
من حق  املرأة أو كرامتها؛ بل على العكس تماما

شرد، أو حرمان املرأة أو الر جل من العيش مع أبنا
 
 ئهمافموضوع التعدد فيه حلوٌل لبناء أسرٍّ قائمةٍّ على التوافق، ولحماية األبناء من الت

ذيلة، فما نراه من  و  للمجتمع من الرَّ
ٌ
وجات فيه حماية د الز  د الزوجات األمر  انتشارإن  تعد  اض في املجتمعات التي ال َتأخذ بمبدأ تعد 

 .خير شاهدٍّ على أن  التعدد خيٌر للبشرية جمعاء

 .اإلسالم ؛الحکمة ؛الزوجات تعدد الکلمات املفتاحیة:

  :قدمةامل
ِ ِمْن 

 ِباّلِلَّ
ُ
ُعوذ

َ
ْسَتْغِفُرُه َون

َ
ْسَتِعيُنُه َون

َ
ِ َنْحَمُدُه َون

َحْمَد ّلِِلَّ
ْ
ُه َوَمْن ِإنَّ ال

َ
 ُمِضلَّ ل

َ
ال

َ
ُ ف ْعَماِلَنا َمْن َيْهِدِه َّللاَّ

َ
َئاِت أ ِ

ْنُفِسَنا َوِمْن َسي 
َ
ُشُروِر أ

ًدا عَ  نَّ ُمَحمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُه َوأ

َ
 َشرِيَك ل

َ
ُ َوْحَدُه ال  َّللاَّ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل
َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
ُه َوأ

َ
 َهاِدَى ل

َ
ال

َ
ُه.ُيْضِلْل ف

ُ
 ْبُدُه َوَرُسول

 أما بعد:

ة بشكلٍّ خاص،  ، وفي املجتمعات اإلسالمي 
ً
جتمعات عامة

ُ
ة البالغة في امل وجات من املسائل ذات األهمي  عد  مسألة تعدِد الز 

ُ
ت

كين في صدق نبوة محمد 
 
شك

ُ
سألة ظهوٌر وصدى واضح بين، حتى جعلها بعض امل

َ
 على  -صلى هللا عليه وسلم  -فقد كان لتلك امل

ً
حجة

ته  سلمين بحسن نيةٍّ تبيين موقف اإلسالم من  -الصالة والسالم  عليه -موقفهم من نبو 
ُ
س يء له، فبدأ بعض امل

ُ
 ت
ً
وجعل منها منقصة

د الزوجات فذهبوا إلى أقوال وروايات وتفسيرات ما أنزل هللا بها من سلطان، حتى ال ُيساء إلى اإلسالم، كقول بعضهم إن  األصل في  تعد 

د، وقال فريٌق إن   د أمٌر ثانوي، فأساؤوا في حين كان هدفهم اإلفادة اإلسالم عدم التعد   .التعد 

 أهمية موضوع البحث:
 تتجلى أهمية موضوع البحث في األمور اآلتية:

التعلق املباشـر لهذه الدراسـة بشريحة كبيرة من النـاس في هذا العصر الذي انتشرت فيه ظاهرة الهجرة والسفر للعمل أو  .1

 واندالع الفتن الداخلية والخارجية. الدراسة، وكثر فيه نشوب الحروب

 الزوجات التي يصعب العثور عليها في أمهات الكتب الفقهية. الحاجة إلى ِسْفر ِحکمٍّ جامعٍّ لتعدد .2

 الزوجات. تعدد يشبهات املشککين ف ىالرد العلمي عل .3

 أهداف البحث:
 من األهداف التي سعى البحث لتحقيقها، نذكر ما يلي:

 اإلسالم والطب بشكل عام. في الزوجاتبيان حکمة تعدد  .1

 اإلسالم والطب. في بيان الِحکم الخاصة بتعدد الزوجات .2

 تخريج الِحكم التي لم تتعرض لها بعض املذاهب الفقهية. .3

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/


د الزوجات فی اإلسالم والطب 
ّ
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 منهج البحث:
حليلي، الوصفي املنهج على البحث هذا كتابة في اعتمدنا الفقهاء  وكالم الشرعية للنصوص الجزئي االستقراء خالل من التَّ

م الجزئيات باستخدا ىلكليات إلوربط املقدمات بنتائجها والوصول من ا ،الزوجات املتعلقـة بالتشريع األسري حول حكمة تعدد

 املباشر. وغير املباشر الستداللا

 حدود البحث:
 بيان على حدوده اقتصرت اإلسالم والطب وإنما في یتعلق ِبِحکم تعدد الزوجات لبحث تناول جمیع ماا لیس من صمیم هذا

 املعاصر. وقتنا في حولها النقاش يكثر اِلحکم التي أهم

  :البحث مشكلة
واحدة في حياتهم، لذلك تجدهم يمارسون بعض  امرأةالرجل بطبيعته يحب التعدد، وهناك العديد منهم الذين ال يكفيهم 

األمراض نتيجة هذه العالقات املحرمة التي تسبب اإلصابة  انتشارالعالقات الغير شرعية مع نساء أخريات وهذا في حد ذاته يؤدي إلى 

املزمنة منها مرض االيدز الخطير، وأمراض جنسية أخرى كثيرة، و هذا أحد األسباب لتعدد الزوجات، فيفيد  األمراض الجنسية ببعض

؟ و ما حكم تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات في مثل هذه الحاالت، و هل يمنع تعدد الزوجات من انتشار الفاحشة والرذيلة في املجتمع

 من هذه األسئلة و ما انطالقاو  .وما أصل مشروعيته؟ ومتى ُيباح التعدد ومتى ال ُيباح، ذلك ما ستبحثه هذه املقالة بعد توفيق هللا

 يتفرع منها من أسئلة فرعية تدور إشكالية البحث والتي تكمن في اإلجابة عن األسئلة التالية:

 التعدد أم الواحدة؟هل األصل في الزواج  .1

 هل األفضل التعدد أم االقتصار على زوجة واحدة ؟ .2

 اإلسالم والطب؟ في الزوجات ما الحکمة من جواز تعدد .3

 :السـابقة الدراسات
ال تزعم هذه الدراسة األسبقية املطلقة في هذا املجال بشكل عام، وأنها األولى دون منازع، فقد بحث الفقهاء األجالء هذه 

ثنايا كتبهم إنما بشكل متناثر في أبواب الفقه املختلفة، كأبواب القضاء والفرائض والنكاح والطالق والنفقة إلى ما هنالك من  املسائل في

   أبواب.

وثمة دراسات وكتابات حديثة تناولت مسائل من هذه الدراسة، غير أن هذا البحث يتميز عما سبقه من دراسات، أنه جمع 

الجدید، كما يختلف عنها في طريقة العرض، واالستدالل والتحليل  لِحکم وبطريقة یقتضیه العصربين القدیم والجدید من ا

  واملناقشة، ومحاولة التوفيق بين األقوال املختلفة أو
ً
ولذلك فإن  األدلة، وتخريج الِحکم التي لم يتناولها فقهاء املذاهب بالبحث کامال

 من جهة البناء والتنظيم، من خالل دراسة حکمة تعدد
ً
اإلسالم والطب، ومن  في الزواجات هذا البحث كان بحمد هللا وتوفيقه جديدا

 جهة املوضوع، من خالل طريقة العرض واستقصاء األدلة واملناقشة وتخريج األحكام.

 خطة البحث: 
 اءت الخطة على النحو اآلتي:لبحث على مقدمة و مبحثين وقد جا يشتمل هذا

 املقدمة : وتقدمت بما اشتلت عليه.

 .وشرًعا 
ً
 املبحث األول : مفهوم الحكمة: لغة

 املطلب األول : مفهوم الحكمة في اللغة.

 املطلب الثاني : مفهوم الحكمة و معنى تعدد الزوجات في اإلصطالح الشرعي.

 السماوية.املطلب الثالث : حكم تعدد الزوجات في الشرائع 

 تحرير محل النزاع في املسألة وذكر اآلراء ثم النقاش والترجيح الفقهي املستند إلى الدليل. ها فياملناقشة و املطلب الرابع: 

http://hayatouki.com/sexual-education/content/2256424-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%87%D8%A7
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 اإلسالم والطب.  في الزوجات : حکمة تعدد ياملبحث الثان 

 .الِحکم الدينية واألخالقية املطلب األول:

 والنفسية.الِحکم الصحية  املطلب الثاني:

ل إليها فيالخاتمة: و   والتوصیات. ها أهم النتائج املتوص 

 وشرًعا
ً
 املبحث الول: مفهوم الحكمة: لغة
 املطلب الول: مفهوم الحكمة في اللغة:

 جاءت كلمة الحكمة في اللغة بعدة معان، منها:

 تستعمل بمعنى: العدل، والعلم، والحلم، والنبوة، والقرآن، واإلنجيل. .1

 .142األمر: أتقنه فاستحكم، ومنعه عن الفسادوأحكم 

والحكمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم، وُيقال ملن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم .2
143. 

 .144: املتقن لألمور، يقال للرجل إذا كان حكيًما: قد أحكمته التجاربوالحكيم .3

ُم والحكيم  .4
َ
 .145حكيم فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذي ُيحِكُم األشياء ويتقنهاهما بمعنى: الحاكم والقاض ي، والوالَحك

 146.إصابة الحق بالعلم والعقلوالحكمة:  .5

مة اللجام؛ ألنها تمنع الفَرس من الجري والذهاب في غير قصد. والحكيم: .6
َ
يت َحك ِ  147املانع من الفساد، ومنه ُسم 

ُم:  .7
ْ
 148.هو املنع من الظلموالُحك

يمنــع فالعـدل: تتضـمن معنـى املنـع:  الحكمـة يظهـر فيهــا معنـى املنـع، فقـد اسـتعملت فـي عــدة معـانوممـا تقـدم يتضـح ويتبـين أن 

 .يمنع صاحبه من الوقوع في الجهلوالعلم: يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب والحلم: صاحبه من الوقوع في الظلم 

 املطلب الثاني: مفهوم الحكمة و تعدد الزوجات في االصطالح الشرعي

، واختلفوا على أقوال كثيرة، فقيل: الحكمة: النبوة، وقيل: 149في القرآن الكريم والسنة النبويةمفهوم الحكمة ذكر العلماء 

القرآن والفقه به: ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحالله وحرامه، وأمثاله. وقيل: اإلصابة في القول والفعل، 

، وقيل:  وقيل: معرفة الحق والعمل ، وقيل: السنة، وقيل: الورع في دين َّللاَّ به، وقيل: العلم النافع والعمل الصالح، وقيل: الخشية ّلِلَّ

 .150العلم والعمل به، وال يسمى الرجل حكيًما إال إذا جمع بينهما، وقيل: وضع كل ش يء في موضعه. وقيل: سرعة الجواب مع اإلصابة

 في
ً

 .تعريف الحكمة وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين قوال
وهذه األقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ ألن الحكمة مصدر من اإلحكام، وهـو اإلتقـان فـي قـول أو فعـل، فكـل مـا ذكـر فهـو 

                                                                 
142

 .1415ـه، باب امليم، فصل الحاء، ص817القاموس املحيط، ملجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، املتوفى سنة  

 . 1/119النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، باب الحاء مع الكاف، مادة حكم  143
144

 .62، ومختار الصحاح، مادة: حكم، ص12/143انظر: لسان العرب البن منظور، باب امليم، فصل الحاء،  

 1/419انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير باب الحاء مع الكاف، مادة: حكم،  145

 .127املفردات في غريب القرآن، للراغب األصفهاني، كتاب الحاء، مادة: حكم، ص 146
147

 ، بتصرف يسير.1/288انظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،  

 ، باب الحاء والكاف، مادة: حكم.2/91مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس،  148
في كتاب هللا  149 سورة البقرة، اآليات:  –تعالى  –جاء لفظ: الحكمة  ، انظر: 

ً
شر موضعا من تسعة ع مران: 249، 251، 231، 151، 129في أكثر  ، 81، 48، وآل ع

 .2، والجمعة: 5، والقمر: 63، والزخرف: 20، ص: 34، واألحزاب: 12، ولقمان: 39، واإلسراء: 125والنحل ، 110، واملائدة: 113، 54، والنساء: 164
 

بن ج 150 في تفسير القرآن، ألبي جعفر محمد  جامع البيان  ، 1/436رير الطبري، انظر: تفسير مفهوم الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية في املصادر التالية: 

 .1/116، 1/256، وتفسير البغوي، 1/413وتفسير غرائب القرآن للنيسابوري املطبوع بهامش تفسير الطبري، ، 61، 3/60
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 نوع من الحكمة التي هي الجنس، فكتاب َّللاَّ حكمة، وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم حکمة.

  
ً
دا ج اثنتـين أو ثـالث أو أربـع نسـاء كـان وفـق هـذا املفهـوم معــد   أمـا معنـى تعـدد الزوجـات فُيشـير إلـى زواج الرجـل مـن أكثـر مـن زوجـة، فمـن تـزو 

وجات، ويكون الزواج من املرأة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة وفق الشروط واألحكام نفسها التي تكون في عقد الزواج  . 151للز 
 الثالث  : حكم تعدد الزوجات في الشرائع السماويةاملطلب 

 تطلب البحث في هذا املطلب حكم الزواج في الديانات السماوية  تخصيص فرع لكل ديانة على النحو اآلتي: 

 كم تعدد الزوجات في الديانة اليهودية الفرع االول : ح  
ال في الكتاب املقدس وال في التلمود وكان العرف جاري  وتعدد الزوجات جائز في الشريعة اليهودية وال يجد نص واحد يحرمه

ب بين اليهود على اتخاذ أكثر من زوجة واحدة فنبي هللا ابراهيم الخليل ) عليه السالم ( تزوج بهاجر املصرية جارية زوجته سارة وان يعقو 

باحا لليهودي أن يتزوج من النساء ما طاب له فقد كان م 152)عليه السالم ( تزوج بأربعة نساء وليس للدين اليهودي حد أقص ى للزوجات

بال قيد أو شرط ولكن الحاخام الفقيه  املفسر ) جرشوم بن يهوذا ( الذي ظهر في العصور الوسطى أفتى بوجوب تحريم تعدد الزوجات 

د الزوجات. ولقد ورد في بين اليهود بسبب ما تالقيه الجاليات اليهودية في أوربا في العصور الوسطى من احتقار واضطهاد بسبب تعد

( ما نصه ) تعدد الزوجات وان كان جائزا شرعا اال ان  ) الراب( جرسون حرمه لضيق أسباب املعيشة في  390القانون العبري في املادة )

رسون هذا هذه االيام التي أصبح فيها امر القيام بلوازم املرأة الواحدة غير هين ال يخلو من صعوبة ، ومن خالف أمر ) الراب ( ج

 
ً
 .153( استحق عقاب الحرمان الكبير حتما

 الزوجات في الديانة املسيحية  الفرع الثاني : حكم تعدد

إن تعدد الزوجات كان معموال به في مطلع املسيحية تبعا للتعدد الذي كانت تعمل به اليهودية، وفي العصور املتأخرة أصبح 

 .الزواج مباحا من واحدة فقط 

 الزوجات في الشريعة اإلسالمية   تعدد الفرع الثالث : حكم

 ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: قال هللا تعالى في كتابه العزيز
  (3)سورة النساء: األية    َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل

  وجه الداللة
ً
: فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت اآلية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة اإلسالم أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثالثا

، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات، 
ً
وإجماع الصحابة على ذلك، فقد  -صلى هللا عليه وسلم-ولفعل النبي أو أربعا

ة الخمسة كما هو األمر في الزواج؛ وهي: الوجوب، والتحريم، واالستحباب لوحظ في اجتهاداتهم  د يخضع لألحكام التكليفي  أن  التعد 

د ويرجع لها.  :وفيما يلي حاالت وأحكام التعدد 154والكراهة والندب، ويتبع ذلك للحالة التي َينبني عليها التعد 

 :د ضرورٌة حتمية كطلب النسل ملن لم ينجب من زوجته األولى، أو من كان بزوجته مرٌض يصعب معه  وجوب التعدد إن كان في التعد 

، والوجوب هنا ال يكون إال في حالة الخشيةمن 
ً
د واجبا ُمعاشرتها فيتزوج لُيعفَّ نفسه عن الحرام، ففي مثل تلك الحاالت يكون التعد 

ة حصول  155ن خالل النقاط اآلتية:الوقوع في املعاص ي، وبيان ذلك م  بمرضٍّ َيستحيل معه إمكاني 
ً
إن كانت الزوجة األولى ُمصابة

 للزوج من الوقوع 
ً
د في هذه الحالة الوجوب ِحفظا املعاشرة الزوجية فإن ذلك ُيعتبر من دوافع الوقوع في املعاص ي فيكون حكم التعد 

ا يجعل ال  عدم قدرة الزوجة األولى على اإلنجاب، حيث إن  األصل في في الحرام إن كان ممن ال يصبر على ذلك. مم 
ً
زواج الثاني واجبا

الزواج التناسل والتكاثر، وإن  الغريزة البشرية قائمة على حب الولد فيكون املرء في ذلك الحال بأمس الحاجة للزواج إال إن كان هو 

                                                                 
151
 موضوع اكبر موقع عربي بالعالم، .2/320انظر: تفسير البحر املحيط، ملحمد بن يوسف، أبو حيان األندلس ي،  

=https://webcache.googleusercontent.com/  
11 

  154أبحاث في الشرائع  ، ص
 
153 

 . املصدر السابق
154

األم، بيروت: دار (، 1990اإلمام الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرش ي ) 

 .5، جزء 155املعرفة، صفحة 
155

 .4، جزء 27(، الفصول في األصول )الطبعة الثانية(، الكويت: وزارة األوقاف الكويتية، صفحة 4199أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ) 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zo3OWinEUj8J:https://mawdoo3.com/%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581_%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2588%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25AA+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=af&client=opera
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، أو لع
ً
 عن الزواج الثاني ماديا

ً
دم رغبته في الزواج على زوجته األولى أو لعدم توفر القدرة املعنوية نفسه يرى غير ذلك لَعجزه َمثال

 عند الخشية من الوقوع في املعاص ي.
 

 عنده لخشيته من عدم العدل بينهما، وُيؤكد على أن  الوجوب ال يكون إال

 :د ملن كانت لديه القدرة البدنية واملالية مع قدرته على العدل بين زوجاته، ويندب ملن أراده لسببٍّ  استحباب التعدد ُيستحب  التعد 

شرعي كتكثير سواد املسلمين، أو التقليل من نسبة العنوسة بين النساء، أو ملن خش ي على نفسه الوقوع في اإلثم لعدم اكتفائه 

 بواحدة.

 :ة، ولكن غلب عليه الظن بعدم القدرة على العدل بين الزوجات.ُيكره التع كراهية التعدد  دد ملن كانت لديه القدرة املالية والجسدي 

 :د على من لم تكن له القدرة املالية على الزواج، أو من كان لديه ضعٌف جنس ي يضر  به وال ُيمكن معه  حرمة التعدد ُيحر م التعد 

أو من اعتقد عدم قدرته على العدل بين الزوجات، أو غلب عليه الظن  بأنه سيظلم القدرة على تلبية رغبات زوجته أو زوجاته، 

 في الزواج
ٌ
د ولم تكن له حاجة  . 156 إحدى زوجاته إن لجأ إلى التعد 

 املطلب الرابع: املناقشة

واملقدرة ، لكنه تعدد الزوجات حالل ومشروع و هو بالتأكيد من الحالل املمكن شرط العدالة بأن املسلمين  خالف بين ال

ویتجادل حول موضوع تعدد الزوجات ، وتجد لكل رأيه ومنهجه، فالرجل يختلف في رأيه عن املرأة ، والغني قد يختلف   دائما ما یتناقش

في رأيه عن الفقير، والقوى يختلف في رأيه عن الضعيف كما أن هذا النقاش وهذا الجدل قد امتد عبر األمم والشعوب، ففي الغرب 

يثور ويحتد وتحمر عينه عند الحديث عن التعدد متهما هذه الفكرة ومؤيديها بالجهل ومنهم من يؤيدها بل ويجد فيها الحل ولكل من 

من هؤالء حججه التي يستند عليها ، وقد تتحكم األهواء واملصالح أو األحقاد أو يدفعه حب املجون والفجور والتحلل من القيم 

فكرة التعدد يحتجون بأنها تنبع من منطلق شهواني  و يضيف أن فيه ظلم للمرأة وإنقاص لحقوقها، ومنهم فتجد املنكرون ل واملبادئ ،

من يسميه وحشية وهمجية وغالبا ما تكون هذه الهجمة من قبيل الكراهية لإلسالم فيكون إنكارهم بال هدف وهجوم يدفعه الحقد 

اما مع ما يقولونه فتجدهم يستحلوا الزنا ويستهويهم تعدد العشيقات فأي وليس العقل وخاصة أن منهج هؤالء في الحياة يختلف تم

 املنهجين أظلم للمرأة وأضيع لكرامتها؟ كونها زوجة ولو ثانية أو ثالثة أم كونها خليله تستباح وتترك؟

معها في زوجها ، ال ينكر أن تعدد الزوجات تكرهه النساء وذلك من طبيعتهن البشرية وهي الغيرة ورفض اشتراك آخر  ،نعم

وال يقتصر هذا الكره وتأثيره عليهن وحدهن، بل يتعدى إلى ذويهن وأرحامهن فقلما يوجد من يستسيغ الزواج على ابنته او اخته او 

 ارحامه او ذويه  وحيثما يثار هذا املوضوع الحساس واملهم )تعدد الزوجات ( وجد تيارين متباينين :

والثاني تيار نسوي مدعوم ببعض دعاة املساوات والحرية  رافضا التعدد صراحة أو ضمنا  شرعي فقهي يبيحه بشرط العدل االول : 

  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: لقوله تعالى وزاعما ان العدل بين النساء صعب املنال ونادر التحقق

 .  (129)سورة النساء: األية  َّ ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زترت يب

ولكن القول الفصل في هذا املوضوع الحساس هو الحكم الشرعي الذي سنه هللا سبحانه وتعالى لعباده ألنه قانون دقيق 

ومحكم ومتكامل يقوم بتحديد وظائف و واجبات كل فرد وحقوقه وفي هذا الصدد يقول العالمة املحقق السبحاني في شرائط املقنن : ) 

جوانب الحياة للمجتمعات البشرية في أصقاع األرض التي تتباين من حيث الظروف الجغرافية إن جعل قانون يكون متناوال لجميع 

. ولو كان في تعدد الزوجات ظلم أو 157تخرج عن طاقة االنسان مهما ترقى في درجات العلم والعادات والتقاليد يحتاج إلى توفر شروط ،

باده القادرين عليه . وشاهدنا جواز ذلك في الديانتين اليهودية واملسيحية أي جور على النساء أو الرجال ملا شرعه هللا تعالى وأباحه لع

 التعدد كما مر ، أما في الشريعة االسالمية فإن االدلة التي وردت في الكتاب والسنة النبوية الشريفة واالجماع والعقل كثيرة، منها ما

 يأتي: 

                                                                 
156

(، األم، بيروت: دار 1990ملطلب بن عبد مناف املطلبي القرش ي )اإلمام الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ا 

 .5، جزء 155املعرفة، صفحة 
157

 742، ص 6ه(، ط2341محاضرات في اإللهيات، جعفر السيحاني، ) 
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ً
 يبيح التعد :أوال

ً
 صريحا

ً
 نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: د ويحدده بأربع نساء فقط وهو قوله تعالىورد في الكتاب العزيز نصا

)سورة النساء:  َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

 يت ىت نت مت زترت يب  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :وأما قوله تعالى ( 3األية

)فإن لم تعدلوا فواحدة ( هو العدل الواجب في فان العدل في قوله تعالى ، (129)سورة النساء: األية  َّ ىث نث مث زث  رث

القسم بين النساء من طعام وكسوة ومنزل ومبيت, والعدل في قوله تعالى )ولن تستطيع أن تعدلوا ( هو العدل في الحب وامليل القلبي 

اعة العدل في القسم وهي امور وجدانية وشعورية ونفي استطاعة العدل في الحب الخارج عن اختيار اإلنسان ال يلزم نفي إستط

 حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب جب ٱُّٱ:  الداخل في إستطاعته وإختياره واحتجوا ايضا بقوله تعالى

 تدل هذه اآلية على أن تعدد الزوجات فيما عدا األختين جائز.  (129)سورة النساء: األية  َّ  مح جح مج

 
ً
ولم يعدل بينهما ، جاء يوم  امرأتانومن السنة النبوية احتجوا بقول: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا كانت عند الرجل  :ثانیا

و ذكر الدكتور احمد الباليساني أن  دل الحديث على جواز الزواج بأكثر من واحدة  158القيامة وشقه ساقط ، وفي لفظ وشقه مائل (

معتبرة وحاالت وظروف تحتمه وتوجبه ، وهذه الظروف والحاالت  اجتماعيةالتعدد وإن كان فيه أذى فردي للزوجة إال أنه أبيح ملصالح 

ن نوعية حكم هذا التعدد حسب الحاجة إليه أو عدمها   .  159هي التي تعي 

 اإلسالم والطب في الزوجات : حکمة تعدد ياملبحث الثان
 الِحکم الدينية والخالقية املطلب الول:

لقد حث اإلسالم كل من الرجل واملرأة على الزواج وإنشاء عالقة زوجية مشروعة بينهما وتأسيس أسرة تسودها الرحمة 

ا فيه من مصالح متعددة والشفقة والتعاون لحفظ النوع البشري من االنقراض ليقوم بعبادة هللا تعالى وخالفة األرض وعمارتها ومل

ٌم متعددة أهمها ما يأتي: ]تعود على الرجل واملرأة بالنفع والفائدة
َ
 ولتعدد الزوجات ِحك

وجة: ة ما يمنعه من تطليقها، وفي  معالجة عقم الزَّ  وال تلد، ويوجد بينها وبين زوجها من املحبة واملودَّ
ً
يوجد حاالت تكون فيها املرأة عقيما

رية التي هي من أهداف الزواج الرئيسية، ولو منعنا التعدد في هذه 
ُّ
طالقها ظلم لها، وفي نفس الوقت ال يمكن حرمان الزوج من الذ

ى ذلك إلى طال   من الزواج عليها بأخرى، فال نجمع عليها بتطليقها الحرمان من الولد، والزوج الحالة ألد 
ً
ق املرأة، وهو بال شك أشد أملا

 الذي يصونها ويكرمها.

وجة:  يوجد حاالت تتعرض فيها املرأة لإلصابة بمرضٍّ ُعضال، أو مرضٍّ مزمن، يصُعب معه القيام بواجباتها تجاه  معالجة مرض الزَّ

وج، أو ي  له، من باب اإلخالص وحق العشرة، وفي نفس الوقت يحتاج الزَّ
ً
وج يرغب بإبقائها زوجة منعها من املعاشرة الزوجية، ولكن الزَّ

شبع رغباته الغريزية، وهنا نجد التعدد أفضل من تطليق الزوجة مع حاجتها لرعاية الزوج بسبب 
ُ
إلى زوجة أخرى تقوم بواجباته وت

 مرضها. 

وج:مراعاة كثرة أسفار ال  قد تمتد لعدة  زَّ
ً
ل، وقد يبقى في سفره مدًة طويلة إن  طبيعة عمل بعض الرجال بحاجة إلى كثرة السفر والتنق 

 دون زوجة، وفي نفس الوقت ال يستطيع أن يأخذ زوجته وأبناءه معه 
ً
شهور، أو عدة سنوات، وَيصُعب عليه أن يعيش في سفره وحيدا

ها.كلما سافر، ومع كثرة الفتن في هذا ال ن نفسه ويعف   زمان كان الزواج بأخرى هو الحل لكي ُيحِص 

ي عنها  صلة الرَّحم وكفالة اليتام: 
 
 منه في صلة الرَّحم، وحل مشكلة اجتماعية بالزواج من امرأة ُتوِف

ً
قد يلجأ الرجل إلى التعدد رغبة

 و قد تكون امرأة عانس، أو امرأة ليس لها من يعولها.زوجها وهي قريبة له، وعندها أطفاٌل أيتام يحتاجون إلى الرعاية والحماية، أ

                                                                 
158

. وزارة األوقاف،  171(. سنن الترمذی النکاح، باب ماجاء في التسوية بين الضرائر، رقم الحدیث: 4/22ا 2011، ابو عیس ى محمد بن عیس ى،.)يالترمذ 

 القاهرة، مصر.
159 

 م1985مطبعة العاني ، بغداد ،  . 39في االسالم ، الدكتور احمد محمد الباليساني ، صأة لى الرجل واملر إنظرة 
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إن تعدد الزوجات يجعل املسلم يتزوج من عدة قبائل وعدة عشائر، مما يقوي الترابط بين  تقوية أواصر املحبة واملودة بين الناس: 

ا ُيعي .أفراد املجتمع املسلم، ويزيد التعاون والحب والتألف بين املسلم وأصهاره وأنسابه، مم 
ً
 160نه على أمور الدين والدنيا معا

إن  كثرة النسل وزيادة أعداد املواليد في األمة اإلسالمية ش يء مقصود ومطلوب، ودليل ذلك قوله صلى هللا  زيادة أعداد المة اإلسالمية: 

ي ُمكاثٌر بكم األمم يوم القيامة(
 
جوا الودود الولود فإِن وتكثير عدد املسلمين يحصل بالزواج، وال شك أن  تعدد  161عليه وسلم: )تزوَّ

ي  ن االقتصاد، وبالتالي يقو  الزوجات سيؤدي إلى كثرة النسل، وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة عدد السكان، ويزيد القوى العاملة، ويحس 

لين  ما أن  هللا األمة اإلسالمية، خاصة عند استثمار موارد الدولة بالشكل املطلوب من قبل أشخاص مؤه  ل  -تعالى-لذلك، ال سي  تكف 

 برزق العباد. 

ته في هذا الزواج؛ كإعفاف نفسه، وإعفاف املرأة التي يريد الزواج منها، إعفاف الّناس: د إخالص ني   162يجب على الرجل إذا أراد أن يعد 

بي صلى هللا عليه وس أن يتزوج الرجل  -تعالى-لم، فكان من رحمة هللا ألن  زيادة عدد النساء من عالمات آخر الزمان كما أخبر بذلك الن 

هن، وينفق عليهن، ويصونهن، فقد ال تجد كل امرأة رجل يكون لها وحدها، وتعود زيادة عدد النساء إلى الحروب، وإلى  أربع زوجات فيعف 

كالعمل باملناجم، والبحور،  طبيعة األعمال التي يقوم بها الرجال عادًة، حيث تجعلهم معر ضون للموت والخطر أكثر من النساء؛

 للموت من لسع األفاعي، وافتراس الحيوانات الوحشية، فإذا زاد عدد النساء على الرجال، مع منع 
ً
والزراعة التي تجعلهم ُعرضة

لن بهن، ويقومون بإصالح شؤنهن، فإن لم يتم الزواج واإلحصان لهؤالء النسا  يتكف 
ً
ء ُيخش ى التعدد، فال تجد كثير من النساء أزواجا

 عليهن من كثرة الفساد. 

 من  مراعاة القوة الغريزية عند الرَّجل:
ً
يا إن  املرأة تمر  بفتراتٍّ معينةٍّ ُيمنع فيها الرجل من معاشرتها على التحريم للضرر الثابت طب 

، ومن الرجال من تكون شهوته قوية
ً
، وقد ال تكفيه امرأة الجماع في هذه األحوال كالحيض، والنفاس الذي قد يستمر أربعين يوما

مة.  واحدة، ولو أقفلنا الباب أمامه على التعدد لربما أصبح في مشقة شديدة، أو ربما فكر في أن ُيشِبع رغبته بوسائل ُمحرَّ

 وذكر الغزالي أن للزواج خمس فوائد ) الولد ، كسر الشهوة ، تدبير املنزل ، كثرة العشير، مجاهدة النفس بالقيام بشؤون الزوجات (

 . 163وان الولد هو االصل املقصود وله وضع الزواج ، واملقصود بقاء النسل وأن ال يخلوا العالم عن جنس اإلنس( 

 وقال ايضا:) والتوصل إلى الولد بالزواج يكون قربة من أربعة أوجه : 

 وافق محبة هللا تعالى بالسعي في تحصيل الولد إلبقاء جنس اإلنسان.  .1

ى هللا عليه وسلم ( في تكثير من به مباهاته حيث قال ) تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم االمم يوم طـلـب مـحـبة الرسول ) صل .2

 .164القيامة (

 طلب التبرك بدعاء  الولد الصالح بعده .  .3

 طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله .  .4

النساء ايضا، أما إذا حرمن من الزواج بسبب منع التعدد وهذه الفوائد الخمس والقربات األربع ال تشمل الرجال فقط  وإنما تشمل 

 فإنهن يحرمن فضل هذه اآلثار.

 الِحکم الصحية والنفسية املطلب الثاني:
إن هللا سبحانه وتعالى عندما خلق اإلنسان وخلق له عدة أجهزة في جسمه خلق لكل جهاز من أجهزته وظيفة يؤديها ولذة أو 

متعة يستمتع بها فجعل لذة الطعام هي الدافع الذي يدفع لألكل حتى يؤدي الجهاز الهضمي وظيفته ومتعة النظر إلى كل جميل هي التي 

اسة البصر والسمع وهكذا كل الحواس واالجهزة في جسم اإلنسان، ومنها الجهاز التناسلي الذي يوجد تحرك جهاز االبصار، وكذلك ح

                                                                 
160

القاهره، جمهوریة مصر ، املکتبة اإلسالمیة، 1، ط900(. تعدد الزوجات، حکمته، ضوابطه والرد علی من ینکره، ص1431الجامع فی فقه العالمة ابن باز.) 

 العربیة.
161

 فی النص، رقم الحدیث:سنن أبي داؤد،  (1414)سجستاني، ابو داؤد، سليمان بن اشعث 
ٌ
 .2052النکاح، بحث

162
 .22، ص 2احياء علوم الدين ، ابو حامد محمد بن محمد الغزالي ، دار املعارف للطباعة والنشر بيروت ، خال من سنة الطبع ، ج  
163

 بق.املصدر السا 
164

، تحقيق عبد الفتاح ابو غدة  2م ، ط  6198ـه ( مكتب املطبوعات االسالمية حلب،  302ـ   215سنن النسائي، احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي، ) 

 . 56، ص6؛ باب  كراهية تزويج العقيم ، ج
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كثير من االحاديث النبوية وكتب الفقه التي تحدثت عن نظرة االسالم إلى الجماع بين الزوجين وال يوجد في ذكر ذلك حرجا دينيا وال 

 
ً
  عيبا

ً
  اخالقيا

ً
  وال نقصا

ً
م بعض الناس، ولم ير علماء الشريعة االسالمية أي بأس في الحديث عن هذا املوضوع في كما قد يفه اجتماعيا

 اطار العلم والتعليم ، فال حياء في الدين أي تعلمه وتعليمه . 

وغريزة الجنس أرادها هللا تعالى في اإلنسان أن توظف في الطريق السوي السليم وهو الزواج الشرعي لتحفظ بقاء اإلنسان 

بهذه النعمة، و لتجعل الجنسين حريصين على إنشاء األسرة التي هي  واالستمتاعالنفس ي  االستقرارولتؤمن  األرضساللته في  وامتداد

 نث ُّٱٱ: نواة املجتمع ويندفعان لتربية األوالد وحمايتهم من املخاطر والشرور و كما يروح عن نفسه وفيه سكن للزوجين قال تعالى

) سورة  َّ ىن نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث

 (.21الروم: األية

فهذه آية من آيات الفطرة اإللهية، وهي أقوى ما تعتمد عليه املرأة في ترك أبويها وأخوتها وسائر أهلها وترض ى باإلتصال 

من كل ما يكون بين ذوي  برجل غريب تكون زوجا له، ويكون زوجا لها تسكن إليه ، ويسكن إليها ويكون بينهما من املودة ، والرحمة أقوى 

القربى وهذا ميثاق فطري من أقوى املواثيق وأشدها إحكاما . ولقد ذكر الدكتور يوسف حامد العالم في معنى املودة والرحمة فيقول : 

سنة، )إننا نعلم أن الرحمة تغاير املودة لفظا ومعنى، ووجود املعنيين في محيط الحياة الزوجية أمر ضروري لضمان املعاملة الح

ولقد قدم هللا تعالى املودة على الرحمة ألن   165( واملعاشرة الطيبة الذي يكون باعثهما املودة ودافعهما الرحمة وهذا هو املطلوب األمثل

اإلنسان يستطيع معاملة من يبادله املودة واملحبة بسهولة ويسرو املعايشة معه، ولكن ال يستطيع معاملة من يبادله البغض 

بشق األنفس، ولذا إذا كان الرجل يعامل زوجته بناء على ما في قلبه من املودة والرحمة فإنه ال يجنح إلى اإلضرار بها أو  الإوالكراهية 

منها أو الكيد لها ، مهما كانت الحالة وكذلك الزوجة . وهذا ما تبنى عليه الحياة الزوجية، ولكن عندما تتعرض الحياة الزوجية  االنتقام

األسري يأتي هنا دور الرحمة التي البد منها في محيط الحياة الزوجية وأال تعرض البناء إلى االنهيار  االستقرارزعة إلى الشقاق وزع

ت والدمار في أي لحظة تزول فيها املودة من القلوب ، والرحمة تفوق املودة في األهمية ألنها تبسط جناحيها على العالقة الزوجية في حاال 

 . 166االت الشقاق والوئام، فإمساك بمعروف او تسريح بإحسانالرضا والغضب، وفي  ح

ولقد اثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن هناك فوائد صحية ملمارسة الجماع بصورة شرعية سليمة تعمل على رفع 

 مستوى الصحة والعافية لدى اإلنسان البالغ ومن هذه الفوائد ما يأتي: 

وجد الباحثون أن الجسم بعد الجماع الطبيعي يفرز هرمون يساعد على خفض ضغط الدم ومعدل نبض القلب  :ـ تخفيف التوتر 1

 ويخفض مستوى التوتر النفس ي .  

أكدت الدراسات الطبية أن تكرار ممارسة الجماع بين الزوجين يؤدي إلى خفض مقدار ضغط الدم ، و أن  :ـ تحسين صحة القلب 2

 ت الوفاة بالنوبة القلبية تحصل عند ممارسة الرجل الجماع مع غير الزوجة . ثمانين باملائة من حاال 

حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الجماع يؤدي إلى حرق حوالي خمس وثمانون باملائة من السعرات الحرارية في  :ـ حرق الطاقة 3

 الجسم . 

قيام اإلنسان بالجماع هو بحثه عما يرفع من شعوره باحترام أشار الباحثون في السلوك الجنس ي إن أحد أسباب  :احترام الذاتـ  4

 الذات ويرفع مستوى الثقة بالنفس كما يؤدي إلى زيادة قوة أواصر الترابط بين الزوجين . 

 حيث ترتفع نسبة إفراز الهرمون الذي يساعد في سهولة الدخول  في النوم .    :النوم ـ تخفيف اللم وتحسين 5

الحظت الدراسات العلمية أن ممارسة الجماع تؤدي إلى رفع مستوى االجسام املضادة وهي التي تحمي  :لجسمـ تنشيط مناعة ا 6

 امليكروبية .  االلتهاباتالجسم من نوبات نزالت البرد وغيرها من 

                                                                 
165

 . 412م ،ص1994،  2العاملية للكتاب االسالمي،طاملقاصد العامة للشريعة االسالمية، الدكتور يوسف حامد العالم، الدار  
166

 413املصدر السابق، ص  
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اإلصابة  احتماالتأكد الباحثون أنهم قد الحظوا أن الزواج في مرحلة الشباب من العمر يقلل من  :ـ الوقاية من سرطان البروستات 7

 167بسرطان البروستاتا عند الكبر.

وقد ذكر علماء اإلسالم أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة اإلسالمية، ومن رعايتها ملصالح املجتمع وعالج مشكالته، 

 وقد تنبه بعض أعداء اإلسالم له
ً
بالحق  ذا األمر، واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه املسألة، رغم عدواتهم لها إقرارا

( عن جريدة )لندن ثروت( بقلم بعض 360واضطرارا لالعتراف به، فمن ذلك ما نقله صاحب املنار في الجزء الرابع من تفسيره صفحة )

 
ً
بناتنا، وعم البالء وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذ كنت امرأة، تراني أنظر : )لقد كثرت الشاردات من الكاتبات ما ترجمته ملخصا

 
ً
، وماذا عس ى يفيدهن بثي وحزني وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعا، إذ ال فائدة إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنا

فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء، وهو اإلباحة للرجل إال في العمل بما ينفع هذه الحالة الرجسة، وهلل در العالم )توس( 

التزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الواسطة يزول البالء ال محالة، وتصبح بناتنا ربات بيوت، فالبالء كل البالء في إجبار الرجل األوروبي 

أعمال الرجل، وال بد من تفاقم الشر  التماسذف بهن إلى واحدة، فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد، وق بامرأةعلى االكتفاء 

إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة، أي  ظن وخرص يحيط بعدد الرجال املتزوجين الذين لهم أوالد غير شرعيين، أصحبوا كال 

ما هم فيه من العذاب والهوان، ولسلم  وعالة على املجتمع اإلنساني، فلو كان تعدد الزوجات مباحا ملا حاق بأولئك األوالد وأمهاتهم

عرضهن وعرض أوالدهن، فإن مزاحمة املرأة للرجل ستحل بنا الدمار، ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل، 

 وعليه ما ليس عليها، وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أوالد شرعيين(.

% أكثر من أقرانه غير املعددين، كما  12أن تعدد الزوجات يطيل من عمر الرجل بنسبة تصل إلى أكدت دراسة بريطانية 

ن أحواله املهنية واملادية.  يؤدي إلى سعادته، وتحس 

وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة شيفيلد البريطانية أن الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة 

نه من تحقيق كل مشاريعه وأحالمه.أكبر، 
 
وأشار الباحثون إلى أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر  األمر الذي يمك

على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العاملية حول البلدان التي تسمح  باالطالعالطويل، كما يعود بالنفع على الزوجة األولى، وذلك 

د الزوجات في اإلسالم أحكام وِحكم کثيرة جدا تشمل 168ابية لذلك. بتعدد الزوجات والنتائج اإليج ة تعد  مناه تبين أن ملشروعي  و مما قد 

والواجب على النساء الصبر على الجارة والضرة، يجب على املرأة التي تؤمن باهلل  .النساء و الرجال، يعلمها من علمها ويجهلها من جهلها

 -ما دام يعدل ويؤدي الحق-هذا حق للزوج، وأنه ال يجوز لها فعل ما ال ينبغي عند وجود زوجة ثانية واليوم اآلخر أن تصبر وأن تعلم أن 

فعليها أن تصبر، وال يجوز لها أن تنفر أو تطالب بالطالق، هذا ال يجوز لها ما دام الزوج قد أدى الحق الذي عليه، قد قسم بعدل، 

لفراق أو تؤذيه حتى يفارق، ينبغي أن توجه وتعلم وترشد وتتزود بما ينبغي حتى تكون وأنفق بعدل، فليس لها حق أن تنازع أو تطالب با

 . 169على بصيرة بشرع هللا في هذا األمر

  :الصاتمة
 بعد الوصول بعون هللا وتوفيقه إلى نهاية هذا البحث املتواضع نلخص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات يمكن إيجازها بما يأتي : 

إن الشريعة االسالمية أباحت التعدد بنصوص من الكتاب املجيد والسنة النبوية املشرفة بشرط العدل بين الزوجات ، وحددته  .1

 على واحدة في حالة الخوف من عدم العدل . واالقتصاربأربع نساء فقط ، 

 جميع الشرائع السماوية تسمح بتعدد الزوجات. .2

تعود بنفعها على  اجتماعيةو  اقتصاديةصة آثار دينية و أخالقية و صحية و نفسية و ن للزواج بصورة عامة ولتعدد بصورة خاإ .3

 الفرد واملجتمع. 

 التعدد سبب لتكثير األمة ، ومعلوم أنه ال تحصل الكثرة إال بالزواج .  .4

                                                                 
167 https://arabicpost.net › 2019/03/22 › سالجن-ممارسة-فوائد 
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تهم ، ألنهم يعملون دي بحياؤ تبين من خالل اإلحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال و أن الرجال عرضة للحوادث التي قد ت .5

 في املهن الشاقة .

لذا فإن  ، قد تكون الزوجة عقيمة أو ال تفي بحاجة الزوج كذلكواحدة و  امرأةمن الرجال من يكون قوي الشهوة، وال تكفيه  .6

 أفضل حل هو الزواج الثاني.

 :املقترحات
املجتمع كل من موقعه أن يساهموا في نشر الوعي والثقافة  على أولياء األمور من مسؤولين حكوميين ورجال دين و

اإلسالمية، وال يعقدوا أمور الزواج  وتعدد الزوجات ، و أن يجنحوا إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية السهلة السمحة لتجنب املفاسد التي 

 تنجم عن وسائل اإلثارة املنتشرة في الوقت الحاضر. 

 :املراجع
 .عاصم عن حفص القرآن الکريم برواية

 
ً
 :الكتب:أوال

النهاية في غريب الحديث هـ( 606إبن أثير، مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري)ت:  .1

 هـ  .1399بيروت،  -، الناشر: املكتبة العلمية والثر

 .الطبعة الثانية، الكويت: وزارة األوقاف الكويتية ،الفصول في الصول  (1994)أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، .2

 (. 754األندلس ي، أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف،)ت    .3

 .1423 دمشق، –دار ابن كثير  ، صحيح البخاري ( 254)ت: ، البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم .4

 .1409الطیبة للنشر والتوزیع، ، ریاض، دارلتنزيل) تفسير البغوي(معالم ا( 516)ت:  ،، أبو محمد الحسين بن مسعودي البغو  .5

هـ( املحقق: محمد عبد الرحمن 685)ت:  ،البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي  .6

 .1418. 1بيروت، ط:  –املرعشلي، دار إحياء التراث العربي 

، قاهره: مکتبة الصفا، الطبعة الطب النبوي ( ۷51عبدهللا محمد ابن ابي بکر ابن قيم، )ت: الجوزية، شمس الدين ابو .7

 هـ.1424األولي،

 .1386: داراملحاسن،القاهرة، تحقيق عبدهللا هاشم يمان املدني طبع اول، قطني سنن الدار( 385) حافظ، ابوالحسن بن عمر، .8

 . . 1، دار املعراج الدولية ، الرياض ، ط أمام التحدياتاملرأة املسلمة  (1998)العزیز، الحصين، أحمدبن عبد .9

  . 2، مطبعة دار داوود للطباعة ، طالجرائم الجنسية (2008)درويش، محمد فهيم،  .10

 .1401دارالفکر، -مفاتیح الغیب -الکبير تفسير(  606)،رازي، محمد بن عمر بن حسين بن علي طبرستاني .11

 .1997الفکر، سوریة، دمشق.  ، دارالفقه اإلسالمي وأدلتهم(  2015الزحيلي، وهبه بن مصطفى، ) .12

 ، بيروت: دار الفکرسنن أبي داؤد (1994،)سجستاني، ابو داؤد، سليمان بن اشعث .13

هـ ( 20۴الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرش ي )ت:   .14

 .1990ر املعرفة، ، بيروت: داالم

 .1993 - ه1413دار الحديث، مصر،   .شرح منتقي الخبار نيل الوطارهـ(  1250شوکاني، محمد بن علي بن محمد،)ت:  .15

 م. 2000 - ه1420الرسالة، بيروت،  مؤسسة ، جامع البيان في تفسير القرآن(  310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،)ت:  .16

 . 2، الدار العاملية للكتاب االسالمي ،طاملقاصد العامة للشريعة االسالمية (1994)العالم، يوسف حامد، .17

هـ 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، (2الفقه على املذاهب الربعة )الطبعة ( 2003)ت:  ،عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري  .18

 م. 2003 -

 ه.1379بيروت،  -دار املعرفة  ۔ صحيح البخاري فتح الباري شرح ( 852ابن حجر، ) عسقالني، احمد بن علي بن محمد .19

 م. 204،  دار املعارف للطباعة والنشر بيروت،احياء علوم الدينهـ( 505 الغزالي، ابو حامد محمد بن محمد،)ت: .20

 املعارف القاهرة، ب،ت. ، دارغريب الشرح الكبير يف املصباح املنيره(   770الفيومي ، أحمد بن محمد،) ت:  .21
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الجامع لحكام هـ( 671)ت:  ،عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيقرطبي، أبو  .22

 م. 1964ه. 1384القاهرة، –دار الكتب املصرية   ،القرآن

قاهره: جمهوریة مصر العربیة،  كترونيةلاإل ، النسخةسنن بن ماجهه(،  395عبدهللا محمد بن يزيد بن ماجه،)   القزويني، ابو .23

 م.1994ھ / 1414وزارة األوقاف ، املجلس األعلی للشئون اإلسالمیة. 

، بيروت، مؤسسة الريان للنشر املرأة املسلمة بين الشريعة اإلسالمية والضاليل الغربية (1999)،قصير، فدى عبد الرزاق .24

 .والتوزیع

اروق الحدیثیة للطباعة والنشر، ،  الف1، ط: القرآن العظيم تفسير( 774الدين اسماعيل بن عمر، )ت  عماد لفداء إبن کثير، ابو .25

 .1421القاهرة، جمهوریة مصر العربیة،

 .، ریاض،  دار العاصمة للنشر والتوزیعإتحاف الصالن بحقوق الزوجين في اإلسالم ه(1411)املطيري، فيحان بن سالى بن عتيق، .26

الکتب العلمیة،  ، دارورغائب الفرقانغرائب القرآن ( 1996)،النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن قمي النيسابوري .27

 .بيروت، لبنان

 
ً
 :واملعاجم اللغة كتب : ثانيا

 .الثانية .ط بيروت، ،الرسالة مؤسسة املحيط، القاموس  (1987الفيروز،) آبادي، .1

 املحقق: صفوان عدنان الداودي، هـ(502، )ت:املفردات في غريب القرآن ه(1412)األصفهاني، حسين بن محمد، الراغب، .2

 .دمشق بيروت الطبعة: األولى  -الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

 .األولى .ط بيروت، صادر دار ،العرب لسان (1882املصري، ) اإلفريقي منظور بن مكرم بن محمد الدين، جمال .3

الكتب  دار الدين، شمس إبراهيم :حواشيه وضع ،اللغة مقاييس معجم( 395) الحسن، أبو زكريا، بن فارس بن أحمد ، الرازي  .4

 .م 1999 األولى، .ط بيروت، العلمية

 وتصحيحه بضبطه عنيت ،الصحاح مختار  )ه666 ( هللا، عبد أبو الدين زين الحنفي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد ، الرازي  .5

 .]بيانات بدون [ لبنان بيروت والعلوم، للثقافة العربي املركز املوالي، خلف سميرة

املطابع  لشؤون العامة الهيئة العربية، مصر جمهورية والتعليم، التربية وزارة ،الوسيط املعجم  (1994) العربية، اللغة مجمع .6

 .القاهرة األميرية

 
ً
اقع اإللكترونية:: ثالثا  املو

 https://webcache.googleusercontent.com/searchموضوع اكبر موقع عربي بالعالم =  .1

 . www.islamqa.info(. 2002-4-29حكم تعدد الزوجات والحكمة منه.)  .2

  www.alukah.net(، "حكمة مشروعية تعدد الزوجات 2018-1-8محمود الدوسري ) .3

 .www.saaid.net   (.2019-4-3) ، املعاصرةقضية تعدد الزوجات بأعين األمم    .4
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Abstract.   Islam allows polygamy and permits men, under specific circumstances, to have at most four 
wives at any given time. But provided that; he was able to be fair to them, and if he was unable to do so, he 
cannot use this permission. This Islamic rules don’t detract woman's rights but in contrast; Polygamy is a 
protection of families and children from dissociation and prevents parents from separation from their 
children. In addition, polygamy prevents society from lewdness and rascality that besides other troubles 
may spread diseases that is seen in societies where principle of polygamy is not allowed.    
Keywords : polygamy; Hekmat (Wisdom); Islam  
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الجملة االبتدائية في األحاديث النبوية الشريفة في مسند أم سلمة: دراسة 

 تركيبية داللية

، د. زين العابدين حاجب1علي سالم حالليابتسام 
 3، د. ذو الكفل بن محمد عيس ى2

  ماليزيا -جامعة العلوم اإلسالمية -طالبة دكتوراه 1
 ماليزيا -جامعة العلوم اإلسالمية -محاضر في كلية اللغات الرئيسة -دكتوراه في النحو والصرف 2

 ماليزيا -جامعة العلوم اإلسالمية -محاضر في كلية اللغات الرئيسة -دكتوراه في اللغة العربية 3
1 Halaly.ibtisam@gmail.com, 2 drzainzl@usim.edu.my, 3 zulkipli@usim.edu.my 

 12/9/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                    25/8/2019تاريخ استالم البحث:  

 :خلص امل
، وكذلك    ا وثيًقا باملعنى، وفهم السياق النص ي 

ً
مت الجمل من حيث ب يتصل باإلعراإن للجمل ارتباط س ِ

ُ
املعنى؛ لذلك ق

املحلية اإلعرابية إلى جمل لها محل من اإلعراب، وجمل ليس لها محل من اإلعراب. وإن الجملة االبتدائية من الجمل التي ليس لها محل 

وداللة تركيبها. وقد من اإلعراب. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الجملة االبتدائية، ومصطلحاتها، وبيان مواضعها وشروطها، 

في مسند ام ملسو هيلع هللا ىلص  األحاديث النبوية الشريفة املروية بلفظ الرسول  لتحليلاعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي االستقرائي؛ 

َمت الدراسة إلى ثالثة مباحث، سلمة، سَّ
ُ
أن تمَّ فيها استخراج الجملة االبتدائية، وبيان جانبها الداللي. وخلصت الدراسة إلى   إذ ق

 .الجملة االبتدائية جملة لها تركيبها النحوي، ووردت في صيغة خبرية دلت على التكثير للذم، ولفت االنتباه، والتخصيص

 ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث مروية بلفظ الرسول الكريم ؛أم سلمة ؛معاني الداللية ؛ال محل لها من اإلعراب ؛الجملة االبتدائية الكلمات املفتاحية:

 املقدمة: 
النحاة للجمل من حيث املحلية اإلعرابية له أثره في بيان املعنى على املستوى الباطني داخل السياقات النصية، إن تقسيم 

وبتتبع التدرج الزمني في ظهور هذا التصنيف ألنواع الجمل، يالحظ تأخر نضوجه مقارنة بنضوج باقي تقسيمات وأنواع الجمل رغم 

ف آراء النحاة في عدد الجمل الخالية املوضع من اإلعراب منذ نضوج تقسيمها حتى عصر نشأة علم النحو املبكرة، كما يالحظ اختال 

 املحدثين من النحاة.

وإن الجملة االبتدائية هي إحدى الجمل التي يخلو موضعها من اإلعراب، وتشغل مكاًنا في السياق النص ي، وقد وردت في 

را، ولها بنيتها التركيبية، وإن ورودها في السياق النص ي له أثره القرآن الكريم، واألحاديث النبوية الشريفة، وكالم ال
ً
عرب شعًرا ونث

 املعنوي والداللي.

النحوية على كالم العرب  وبالعودة إلى ما ركز عليه النحاة جهودهم لالستشهاد به تقعيًدا للنحو؛ يالحظ التركيز في استشهاداتهم      

تصر على القرآن الكريم، والشعر والنثر، بينما أثارت قضية االستشهاد واالحتجاج النحوي شعًرا ونثًرا، كما يالحظ أن التركيز اق

 واسًعا؛ والسبب يعود إلى رواية بعض األحاديث الضعيفة، واملكذوبة، واملرسلة، إضافة لرواية األحاديث 
ً

باألحاديث النبوية جدال

رواتها من األعاجم، مما جعل النحاة يسلكون خمسة مسالك متبنين بها الشريفة باملعنى؛ وتداخلها مع األحاديث الصحيحة، وأن بعض 

 .170خمسة مواقف مختلفة في هذه القضية

                                                                 
170

(. الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب في أحاديث الرسول الكريم املروية عن السيدة أم سلمة في مسند اإلمام أحمد بن 2019ابتسام علي سالم حاللي. )  

 .55. جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. ص.دكتوراهحنبل "دراسة وصفية تحليلية". رسالة 
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ه( ندرك أهمية الثروة اللغوية املوجودة في األحاديث 255ومن جانب آخر، وبالرجوع إلى كتاب )البيان والتبيين( للجاحظ )

ا، وال أعدل وزًنا، وال  النبوية؛ إذ أشار إلى ذلك في كتابه إشارة واضحة في
ً
قوله: "لم يسمع الناس كالًما قط أعم نفًعا، وال أقصد لفظ

 .171"ملسو هيلع هللا ىلص أجمل مذهًبا، وال أكرم مطلًبا، وال أحسن موقًعا، وال أسهل مخرًجا، وال أفصح معنى، وال أبين في فحوى من كالمه

ه )إعراب الحديث النبوي(، كما كان البن مالك ه( في كتاب616وبدأت استقاللية التأليف في إعراب الحديث عند العكبري ) 

ا؛ منها )180ه( جهود بينة في كتابه )التوضيح والتصحيح(، الذي جمع فيه )672) ا من كالم الصحابة، 90( حديًثا، و)70ه( نصًّ ( نصًّ

 نحوية، منها )160وبلغ مجمل عدد املسائل النحوية التي أوردها في كتابه )
ً
في كتابه )التصحيح  اتخذإذ ( مسائل صرفية؛ 7( مسألة

 على جواز بعض االستعماالت التي منعها النحاة؛ إذ كان يقدم األدلة على ذلك، منها 
ً

والتوضيح( من الحديث النبوي الشريف دليال

ة، ، وغيرها من املسائل، كما كان في بعض األحيان يوجه إعراب بعض األحاديث النبوي172مسألة وقوع الشرط مضارعا والجواب ماضيا

 ويصحح إشكالها، ويحتج لها.

 مشكلة البحث:
 تتمثل مشكلة البحث فيما يلي:

إن الجملة االبتدائية هي جملة خالية املوضع من اإلعراب، وتشغل حيزا في السياق النص ي، لكنها لم تنل الحظ الوافر من الدراسة 

إلى وقت متأخر عن االستشهاد به، إضافة إلى أن خاصة إذا تعلق التطبيق بالحديث النبوي الشريف، وابتعد النحاة كل البعد 

الحديث النبوي الشريف تضمن ثروة لغوية على مستوى  املفردة والتركيب وفي جانب التركيب تمثل الجانب الداللي، واألغراض 

 البالغية التي ذهب إليها.

اديث النبوية الشريفة التي تهدف إلى التطبيق على ومن هنا جاء اإلحساس بفكرة البحث القائمة على دراسة الجملة االبتدائية في األح

 هذه الجملة من الحديث النبوي ،وبيان الجانب الداللي، واألغراض البالغية.

 أسئلة البحث:
 ما مفهوم الجملة االبتدائية؟  .1

 ما أنواع الجملة االبتدائية، وشروطها؟  .2

 ما املعاني الداللية التي تفيدها الجملة االبتدائية من ورودها في السياق النص ي لألحاديث النبوية الشريفة؟  .3

 أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث في الكشف عن مصطلح الجملة االبتدائية في كتب التراث، وتدرج النحاة في دراستها منذ القدم حتى 

 إلى تحليل معانيها الداللية في السياقات النصية لألحاديث النبوية الشريفة، العصر الحالي، كما تتمثل في بيان ب
ً

نيتها التركيبية، وصوال

 وهذا سيؤدي إلى خدمة الجانب النحوي اللغوي للجملة االبتدائية، وخدمة العقيدة اإلسالمية السمحة.

 أهداف البحث:
 تحديد مفهوم الجملة االبتدائية، وأنواعها، وشروطها. .1

 طبيق على الجملة االبتدائية من الحديث النبوي الشريف.الت .2

الكشف عن املعاني الداللية التي تفيدها الجملة االبتدائية من ورودها في السياق النص ي لألحاديث النبوية الشريفة املروية بلفظ  .3

 الرسول الكريم في مسند السيدة أم سلمة.

 الدراسات السابقة:
 العثور على مجموعة من الدراسات السابقة، وهي:في حدود اطالع الباحثة، تم 
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 . 14-13. ص.2ه. البيان والتبيين. بيروت: دار ومكتبة الهالل. ج.1423الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني.   
172

 .67ص  ه(، التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح، تحقيق: د.طه محسن، د.م، مكتبة ابن تيمية.1413ابن مالك، جمال الدين األندلس ي. )  
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اإلبالغية: "الجملة االعتراضية والجملة التفسيرية وجملة  ووظائفهاالجمل التي ال محل لها من اإلعراب  (:م2007 ،بلعمش، اليزيد) .1

 الصلة" دراسة تطبيقية في سورة البقرة. )رسالة ماجستير(. جامعة الحاج لخضر. 

"الجملة االبتدائية ووظائفها النصية. املجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها. ورقة بحثية.  (:م2010 ،إبراهيمالعموش، خلود ) .2

 ه/ تشرين أول .1431(. شوال 4(. العدد. )6املجلد )

العاملية لعلوم  الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب "الجملة االبتدائية واالستئنافية". جامعة املدينة :(م2013 ،رضا، رباب) .3

 .106اللغة _ مصر_ . مقالة بحثية. العدد األول: 

 منهج البحث:
يعتمد البحث على املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي، وذلك من خالل اختيار الجملة االبتدائية، وتحليل مفهومها، 

وأنواعها وشروطها، ثم استخراجها من األحاديث النبوية الشريفة املروية بلفط الرسول الكريم في مسند أم سلمة بمسند اإلمام أحمد 

 الداللية والبالغية التي ذهبت إليها من خالل وجودها في السياق النص ي للحديث النبوي الشريف.  بن حنبل، وبعد ذلك بيان املعاني

 املبحث الول: مفهوم الجملة االبتدائية:

 عند سيبويه )
ً

؛ غير أنه 180إن مفهوم الجملة االبتدائية لم يكن مستعمال
ً

ه( في كتابه، كما لم يضع لها تعريًفا مستقال

 بتداء(، وقد دلَّ املصطلح على معنيين، هما:استخدم مصطلح )اال 

داللة مباشرة على االسم املبتدأ الذي يحتاج إلى اسم آخر يبنى  173: دلَّ مصطلح )االبتداء( في باب "املسند واملسند إليه"املعنى الول 

 معنوية على الجملة االسمية املصدرة باملبتد
ً
 أ.عليه؛ وهو الخبر، أي دل مصطلح )االبتداء( داللة

( للجملة االبتدائية بنوعيها املذكورين كانت إشارات إملاحية ه180إن إشارات سيبويه ) .174: الجملة املصدرة بحرف ابتداءاملعنى الثاني

عند حديثه عن املبتدأ والخبر)الجملة  175"املسند واملسند إليه"في عدة مواضع متفرقة من أبواب الكتاب، ومن إشاراته إليها في باب 

كما اصطلح على بعض الحروف بمصطلح )حروف االبتداء(، إضافة إلى حديثه عن تقديرات الجمل الواقعة بعد تلك  االسمية(،

 إلى الجمل الواقعة بعد حروف االبتداء. عند إشارته 176الحروف

: هي316أما ابن السراج )
ً

م تعريًفا للجملة االبتدائية مقيًدا بقيد االبتداء النطقي، قائال ؛ 177جملة ابتدأتها" "كل ه(، فقد قد 

ه(  في شرحه 590فالجملة االبتدائية عنده هي جملة ُيفتتح بها النطق على وجه اإلطالق اسمية كانت أم فعلية، ثم  ذهب الشاطبي )

 للجملة االبتدائية بأنها تأتي في نوعين، هما:

ر"، فتعرب )زيد( مبتدأ مرفوع باالبتداء، وهو النوع الذي النوع األول: الجملة االبتدائية االسمية املصدرة باملبتدأ، نحو قولهم: "زيد عاذ

 .178ه( في كتابه في باب "املسند واملسند إليه"180أشار وأملح إليه سيبويه )

 عمل الفعل"
ً

، 180، مثل قولهم: )أسارُّ ذان(179النوع الثاني: وهو "ما ال يكون فيه خبر استغناء عنه بفاعل يرفعه املبتدأ لكونه عامال

 ده جملة ابتدائية.فالجملة عن

ان )  ا ونية 745ثم نضج مفهوم الجملة االبتدائية عند أبي حي 
ً
ه(، إذ جعلها في ثالثة أنواع، قائال: "وقوعها ابتداء كالم لفظ

ا نحو: راكًبا جاء زيد، وبعد أدوات االبتداء"
ً
: ه(، إلى القول بالرأي نفسه، قا749، وذهب املرادي )181نحو: زيد قائم، أو نية ال لفظ

ً
ئال
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 .23ص.. 1القاهرة، ج–م(، الكتاب، تحقيق: عبد السالم هارون، مكتبة الجانجي 1988سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر. ) 
174

 .143، ص.3سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج.  
175
 .23، ص.1سيبويه، مرجع سابق، ج 
176
 ذكر سيبويه حروف االبتداء في مواضع متفرقة من الكتاب. 
177
ر اج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل. )د.ت(، األصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، ، مؤسسة الرسالة: لبنان    .62، ص.1بيروت، ج –ابن الس 
178
 .23، ص.1سيبويه، مرجع سابق، ج 
179  

،  معهد البحوث العلمية وإحياء 1من املحققين، ج.ه(، شرح ألفية ابن مالك للشاطبي، تحقيق مجموعة 2007الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موس ى. )

 .590مكة املكرمة، ص. -التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى 
180 

.590، ص.1املرجع نفسه، ج.
 

181
م(، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان 1998. )أثير الدينأبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  

.1617ص. القاهرة،–مكتبة الخانجي  ،3ج.محمد، 
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ا 
ً
 ...ومبتدأة حكًما، وهي الواقعة بعد أدوات … "فأما االبتدائية، فال محل لها إجماًعا، وهي ثالثة أقسام: مبتدأة لفظ

ً
ومبتدأة نية

ان )182االبتداء"  ه(، أن الجملة االبتدائية تأتي على ثالثة أنوع، هي: 749ه(، واملرادي )745، وخالصة رأي كل من أبي حي 

 .183: الجملة املفتتح بها النطق؛ اسمية كانت أم فعلية مجردة من حروف االبتداء النوع الول 

، وهي الجملة التي تقدم فيها ش يء كان حقه التأخير.النوع الثاني
ً
 : الجملة املبتدأ بها نية

 : الجملة املصدرة بحروف االبتداء.النوع الثالث

ه( في تصنيف أنواع الجملة االبتدائية مع اختالف 316قدمه ابن السراج )وفي القول بهذا الرأي ما يبين التوافق الكبير مع ما 

 في بعض التفاصيل.

ه(؛ ليضيف رأًيا آخر في أنواع الجملة االبتدائية، إذ ذهب إلى القول بأن الجملة االبتدائية هي جملة 761ثم  جاء ابن هشام )

: "... االبتدائية: وتسمى مستأنفة، وهو أوضح؛ ألن الجملة مستأنفة؛ ألن استخدام مصطلح الجملة االبتدائية ُيحِدُث لبًس 
ً

ا، قائال

، وهو بهذا يستبعد الجملة املصدرة باملبتدأ أن تكون خالية 184االبتدائية تطلق أيًضا على الجملة املصدرة باملبتدأ، ولو كان لها محل"

والجمل املفتتح بها النطق عنده هي جمل مستأنفة ال  املوضع من اإلعراب فآثر استخدام مصطلح )الجملة املستأنفة(، أمًنا للبس،

: "املستأنفة نوعان: أحدهما الجملة املفتتح بها النطق، كقولك ابتداًء: )زيد قائم(، ومنه الجمل املفتتح 185موضع لها من اإلعراب
ً

، قائال

 .186بها السور، والثاني: الجملة املنقطعة عما قبلها، نحو: مات فالن رحمه هللا"

مه دل على نوعين من الجمل، هي:  وبناءً   على رأي ابن هشام في تعريف الجملة االبتدائية، ُيالحظ أن ما قد 

 : الجملة املفتتح بها الكالم مطلًقا.الول 

ا قبلها.الثاني  : الجملة املنقطعة عم 

ه، وأما النوع الثاني، فهو الجملة فالنوع األول هو الذي يصح  عنده أن تكون جملته خالية املوضع من اإلعراب؛ الفتتاح النطق ب 

 املستأنفة خالية املوضع من اإلعراب.

ه( إلى التصريح في كتابه باستخدام سيبويه مصطلح )الجملة االبتدائية( فيما نقله باملعنى عن 778وذهب ناظر الجيش )

: "وقال سيبويه: التقدير: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني؛ ف
ً

هو جملة ابتدائية مستقلة، مع قطع النظر عن كتاب سيبويه، قائال

، غير أن هذه الدراسة لم تقف على نص سيبويه  "187الفعل الذي بعدها، ثم ذكر الفعل جملة مستقلة مبينا الحكم املوعود بذكره

 الذي أشار إليه ناظر الجيش في كتابه )تمهيد القواعد(. 

مها الغالييني على أنها الجملة "التي تكون في ُمْفَتَتِح الكالم"وأما املحدثون، فلم يغفلوا عن بيان مفهومها؛    ، ولم 188فقدَّ

ا أو تقدًيرا"
ً
فها بأنها: "الجملة التي يبدأ بها الكالم لفظ ، 189يختلف مفهوم الجملة االبتدائية عند قباوة عما قدمه الغالييني، حيث عرَّ

فها الراجحي بأنها: " الجملة التي يفتتح بها الكالم  ؛ إذ رأوا من خالل التعريف السابق أن الجملة 190سواء أكانت اسمية أو فعلية"وعر 

االبتدائية هي جملة يفتتح بها الكالم؛ ليعطي فائدة معنوية يحسن السكون عليها، غير أن بعض النحاة املتأخرين منهم من كان لديه 

     .191ملة املستأنفة دون التفريق بين املصطلحينرأي آخر؛ فذهب إلى القول بمرادفة مصطلح الجملة االبتدائية ملصطلح الج
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 106، ص.القاهرة-م(، رسالة في جمل األعراب، تحقيق: سهير محمد خليفة، جامعة األزهر1987املرادي، بدر الدين الحسن بن القاسم.) 
183 

مع ما قدمه ابن السراج.وهو مفهوم يتوافق تماما 
 

184 
م(،  مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق: د.مازن 1985ابن هشام، أبو محمد، جمال الدين، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف. )

 .274دمشق، ص. –، دار الفكر 1، ج.6املبارك، ومحمد علي حمدهللا،  ط.
185 

 .274بيروت، ص. –م(، دروس في املذاهب النحوية،  د.ط. دار النهضة العربية 1980. وانظر: الراجحي، عبده.) 500ص. ابن هشام. مغني اللبيب. مرجع سابق.
186 

.274. وانظر: عبده الراجحي، دروس في املذاهب النحوية، ص.500ابن هشام. مغني اللبيب، مرجع سابق، ص.
 

187
بشرح تسهيل الفوائد، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر القواعد  م(. تمهيد2007)، محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ناظر الجيش 

 .1668ص.جمهورية مصر العربية،  -، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. القاهرة 4وآخرون، ج.
188
 .287صيدا، ص. -بيروت -ة، املكتبة العصري2م(، جامع الدروس العربية، ج.1993الغالييني، مصطفى بن محمد سليم. ) 
189   

فخر الدين
 

 .37ص.حلب، –، دار القلم العربي الحديث 5م(، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ط.1989قباوة. )
190

 .10ص.اإلسكندرية، –، دار املعرفة الجامعية 2م(، التطبيق النحوي، ط.1997د.عبده الراجحي. )  
191
 .81القاهرة، ص.–م(، معجم مصطلحات النحو والصرف والقافية، مكتبة اآلداب 2011أ.د. محمد إبراهيم عبادة. ) 
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مما سبق، يمكن تلخيص القول بأن مفهوم الجملة االبتدائية لم يذكر صراحة في كتب األوائل، لكنه عرف في بعض 

وأبي  ه(745ه(، ثم املرادي )316املؤلفات من خالل تقديرات الجمل، وبدأ الكشف عن مفهوم الجملة االبتدائية عند ابن السراج )

لين القول فيها، وفي أنواعها.761ه( وابن هشام )749حيان )  ه(، مفص 

 ومن املالحظ أن السياق املعنوي للجملة ُيسهم في تحديد نوعها، خاصة وأن بعض النحاة منهم  

 من جمع بين جملتي االبتداء واالستئناف، ومنهم من فصل بينهما.

معياًرا ملعرفة الجملة االبتدائية، وهو معيار املعنى؛ فالجملة االبتدائية هي: وبناء على ما سبق بيانه، فقد وضعت الدراسة  

كل جملة مستقلة في معناها ومبناها عن غيرها من الجمل، وال تحل محل املفرد، سواء تصدرت الكالم أم وردت في أثنائه، فإذا وقعت 

 في أثنائه جاز تصدرها بحرف من حروف االبتداء.

 االبتداء: املطلب الول: حروف

حروف االبتداء هي الحروف التي ترد في مطلع الكالم وتتصدره، وُيبتدأ بها الكالم، وترد في السياق النص ي؛ لغرض ابتداًء كالم 

، وكان حال تناول أوائل النحاة 192الحروف التي "يصلح أن يقع بعدها املبتدأ"جديد مستقل املعنى عن معنى كالم سابق له، وهي 

ا في مصنفاتهم في مواضع شتى منها، وفيما يلي بيان لها: لحروف االبتداء
ً
 متفرق

أنواع منها أن تكون  ه( في عشرة170ترد الواو للعديد من املعاني، وتعددت آراء النحاة في أنواعها؛ فجعلها الخليل )الواو:  (أ 

ها أن "يكون بعدها جملة غير متعلقة بما ، 195ه(، غير أن الكالم ال ُيفتتح بها180عند سيبويه ) 194، وهي حرف ابتداء193ابتدائية وحد 

 ، وتليها جملة اسمية، أو جملة فعلية.196قبلها في املعنى، وال مشاركة له في اإلعراب"

(، وإذا وردت حتى االبتدائية: (ب  في منزلة )إذ( في مثل قولهم: )حتى  ذكر سيبويه مجيء )حتى( لالبتداء إذا وقعت معلقة ال تعمل في )إنَّ

؛ فتدخل على الجملتين االسمية والفعلية، 198ه( ورود )حتى( في أربع حاالت، ومنها أن تكون ابتدائية386وذكر الرماني ) ،197زيد ذاهب(

، وأما عند دخولها على الجمل الفعلية؛ فال يشترك الفعل الذي بعدها 199غير أنه لم يرد دخولها على الجمل االسمية في القرآن الكريم

 واجًبامع الفعل الذي قبلها، شرط 
ً

ا 385في ذلك، وذكر السيرافي ) 201، وهي تشبه )إذا(200أن يكون الفعل التالي لها فعال
ً
ه( وقوعها حرف

 رأي سيبويه في أكثر حروف االبتداء
ً

ه(، فقد ذهب إلى القول بأنها حرف ابتداء َيستأِنف ما 643، وأما ابن يعيش )202لالبتداء، ناقال

ا( و)إذا(، وضابط )حتى( االبتدائية عند سيبويه )203بعده من كالم قاطًعا الكالم الذي قبله ه( وقوع جملة 180، ويشابهها في العمل )أمَّ

ه( 745، وأما ضابطها عند أبي حيان )205، وأال تقع بمعنى )إلى أن( وال معنى )كي(204فعلية بعدها، مؤكدة بإنَّ املتصلة بضمير الشأن

 . 206ة أو اسميةوقوع جملة ابتدائية بعدها، وال تكون الجملة إال فعلي

                                                                 
192
، دار 5.أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين. )د.ت(، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق: د.حسن هنداوي، ج 

 139ص.دمشق،  –كنوز إشبيليا 
193

 .302، ص.1ج.م(، الجمل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباوة، د.م. 1995الخليل، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي. )  
194
 .90، ص.1سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج. 
195

الداني في حروف املعاني، تحقيق: د فخر الدين قباوة، واألستاذ محمد  م(، الجنى1992املرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  ) 

 .155ص. لبنان، –بيروت  -، دار الكتب العلمية1نديم فاضل، ج.
196

 .155، ص.1املرجع نفسه، ج.  
197

 .143، ص.3سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج.  
198
،  بيروت-معاني الحروف. تحقيق الشيخ: عرفان بن سليم العشا حسونة، املكتبة العصرية م(، 2005أبو الحسن الرماني، علي بن عيس ى بن علي بن عبد هللا. ) 

 .6، ص1ج.
199

 . 45سورية، ص.–م(، األدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم، دار العظماء 2010محمد على سلطاني. )
200
 .24، ص.3سيبويه. الكتاب، مرجع سابق، ج. 
201
 .121، ص.1منع ابن هشام وقوعها ابتدائية. انظر: املغني، مرجع سابق، ج. 
202
م(، شرح أبيات سيبويه، تحقيق: د.محمد علي الريح هاشم، مراجعة: طه 1974السيرافي، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد هللا بن املرزبان أبو محمد. ) 

 .80ص.، 2ج القاهرة،–عبد الرؤوف سعد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
203
 .468، ص.4ج القاهرة، –، مكتبة املتنبي 1م(، شرح املفصل، مج.2001ابن يعيش، موفق الدين ابن يعيش النحوي. ) 
204
 .18، ص.3سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج 
205
 .23، ص.3املرجع نفسه، ج. 
206

 .252، ص.11أبو حيان. التذييل والتكميل، مرجع سابق، ج  
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ا( و)إذا( هما حرفان ابتدائيان، يقطعان الكالم بعدهما، ويصرفانه إلى االبتداء180ذكر سيبويه )ج( أما وإذا:  ، ويشترط 207ه( أن )أمَّ

ا ﴿وَ ، نحو قوله تعالى:208في وقوعهما ابتدائيتين أال يدخل عليهما ناصب، وأال ُيحمل بواحد منهما آخر على أول، وأن يقع بعدهما فعل مَّ
َ
أ

ُهۡم﴾
َٰ
َهَدۡيَن

َ
ُموُد ف

َ
 ؛ فقد صرفت الكالم الواقع بعدها إلى االبتداء.209ث

عبُد هللا خيٌر منك" ، ومن ذلك قولهم: "قد علمُت 210ه( أن الم االبتداء ترد للتوكيد، وتمنع العمل180ذكر سيبويه )  د( الالم:
َ
، 211ل

، ثم ذهب أبو حيان األندلس ي 213ه(  أن للالم اثتي عشر نوًعا386الرماني )، وذكر 212تقع في صدارة الكالم، كقولهم: "لزيد خير منك"

 .214ه( إلى القول بأنها ال تدخل في األصل إال على املبتدأ749)

 ، نحو قول الشاعر: 215ه( مجيء الجملة ابتدائية بعد )أْن(، شرط خلوها من العلم والظن756أجاز ناظر الجيش ) ه( أْن:

  216موته ... فعاش الّندى من بعد أن هو خاملرأيتك أحببت الّندى بعد  

 .217ه( إذا خففت من الثقيلة761وترد )أن( حرف ابتداء عند ابن هشام )

عد  )إنما( من حروف االبتداء في لغة الحجازيين، ومثلها )كأنما(، و)لعلما(و( إنما
ُ
 .219الواقع بعدهما املبتدأ والخبر 218: ت

ا، كما أضاف بابشاذ )285ذهب املبرد )ز( )ما النافية(، و)لكن( و)بل( و)هال(:  ا ابتدائيًّ
ً
ه( )لكن( إلى 469ه( إلى جعل )ما( النافية حرف

ا إذا تصدرت الجملة، نحو 221، وأضاف أبو حيان )بل( إلى حروف االبتداء220حروف االبتداء ا ابتدائيًّ
ً
، كما أجاز وقوع )هال( حرف

  .222"هال زيٌد قائم"

: "إن وأخواتها إذا ه( 749ثم  جاء املرادي )
ً

وجمع معظم أدوات االبتداء، مضيًفا بعض األدوات على ما قدمه سابقيه، قائال

ا أختها، وما النافية غير الحجازية، وبينا وبينما، وحتى  كفت بـ )ما(، وإذا الفجائية، وهل، وبل، ولكن، وأال االستفتاحية، وأمَّ

 .223االبتدائية"

ا، وإذا كانت كذلك، فإنها تأتي للتوبيخه( 749أجاز أبو حيان )ح( لوال:  ا ابتدائيًّ
ً
 ّٰ ِّ ٱٱُّ  : ، نحو: قوله تعالى224مجيء )لوال( حرف

 (12)سورة النور : اآلية  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ

مما سبق، يتضح أن النحاة قد بينوا حروف االبتداء في صورة متفرقة من مؤلفاتهم ومصنفاتهم، وإن لحروف االبتداء غاية 

تصدرها للجمل االبتدائية ومن تجردها منها، وبدا اختالف آراء النحاة في بيان حروف االبتداء واضًحا، حيث تباينت آراؤهم فيها، من 

ة في وترى الدراسة أن هذا التباين قد يؤدي إلى زيادة وضوح املعنى للجملة االبتدائية الواردة في السياق النص ي وفًقا ملا أورده بعض النحا

 انب.هذا الج

                                                                 
207
 .95، ص.1سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج 
208
 .95املرجع نفسه، ص. 
209
 .17القرآن. فصلت:  
210
 .236املرجع نفسه، ص. 
211

 .236املرجع نفسه، ص.
212
بيروت،  –(، معاني الحروف، تحقيق الشيخ: عرفان بن سليم العشا حسونة. املكتبة العصرية 2005أبو الحسن الرماني، علي بن عيس ى بن علي بن عبد هللا. )  

 . 1، ص.1ج
213
 . 1املرجع نفسه، ص. 
214

 139، ص.5أبو حيان. التذييل والتكميل، مرجع سابق، ج  
215
 .4128، ص.8سابق، جناظر الجيش. تمهيد القواعد، مرجع  
216
 .4128، ص.8البيت مجهول القائل. ناظر الجيش. تمهيد القواعد، مرجع سابق، ج 
217
 .123، ص.1، وذهب بعضهم إلى جواز رفع ما بعدها على االبتداء. انظر: املغني، ج41، ص.1وهي حرف مصدري عند ابن هشام، وتقع ابتدائية. املغني،ج 
218
 .221ص. ،4سيبويه. الكتاب. مرجع سابق، ج 
219

 .468، ص.4أبو حيان. التذييل والتكميل، مرجع سابق، ج  
220

؛ انظر: أبو حيان. 161الكويت، ص. –، املطبعة العصرية 1م(، شرح املقدمة املحسبة،  تحقيق: خالد عبد الكريم، ج.1977بابشاد، طاهر بن أحمد. )

 .139، ص.5التذييل والتكميل، مرجع سابق، ج
221

 139، ص.5لتكميل، مرجع سابق. جأبو حيان. التذييل وا  
222

 . 2317املرجع نفسه. ص.  
223

 . 106املرادي. رسالة في جمل اإلعراب، مرجع سابق، ص.  
224
 .2371، ص.5أبو حيان. ارتشاف الضرب، مرجع سابق، ج 
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 :املطلب الثاني: أنواع الجملة االبتدائية
راج ) ه( للجملة االبتدائية 316لم يكن تقسيم النحاة األوائل للجملة االبتدائية واضًحا في مصنفاتهم، وربما كان تعريف ابن السَّ

ل في الكشف عنها، ودراستها، خاصة وإن مصطلح الجملة االبتدائية لم يستقم ولم يظهر إال مؤخًرا على يد  بداية رسمٍّ للمنحى األو 

فها من املتأخرين وذكر أنواعها: أبو حيان األندلس ي ) ه(، 761ه(، وابن هشام )749ه(، واملرادي )745بعض النحاة املتأخرين؛ فعر 

ى تلك ه(، وذكرها من النحاة املحدثين: مصطفى الغالييني، وقباوة، وعبده الراجحي، وغيرهم، ومن خالل الرجوع إل790والشاطبي )

 التعريفات التي وضعها النحاة، يمكن القول بأن الجملة االبتدائية تأتي على نوعين، هما:

الجملة االبتدائية املجردة من حروف االبتداء: وهي كل جملة تصدرت الكالم سواء أكانت اسمية أم فعلية، كبرى كانت أم  النوع الول:

 على حالتين، هما: صغرى، مستقلة عما قبلها، ومتصدرة للكالم، وتأتي

الجملة املفتتح بها النطق: ويسمى هذا النوع من االبتداء باالبتداء الحقيقي: ويعني "االبتداء بالش يء أمام املقصود بحيث ال .1

 .226، ومن ذلك قولهم: )زيد قائم(، وفواتح السور الكريمة225يتقدم على ذلك الش يء ش يء آخر"

ة: ومن ذلك قولهم: "ر .2 ، فجملة )جاء زيد( وردت ابتدائية في نية التقديم، و)راكًبا( حال 227اكًبا، جاء زيد"الجملة املبتدأة نيَّ

 منصوب مقدم.  

: وهي الجملة التي تتصدرها حروف االبتداء، وتشمل الحروف املكفوفة إضافة إلى )إذا( 228الجملة املبتدأة حكًما النوع الثاني:

االبتداء؛ لقطع كالم عن كالم سبقه، وتبدأ في كالم جديد ذي انقطاع صناعي  ومعنوي  الفجائية، وال تقع في افتتاح النطق، وترد حروف 

 عما سبقه، ومن ذلك قولهم: )حتى زيد ذاهب(.

إن الدراسة بنت هذا النوع من التقسيم بناء على املعنى، والحروف التي تتصدر الجملة، إذ إن الجملة االبتدائية جملة 

ا؛ ف  معنويًّ
ً

 مستقلة استقالال
ً

إما أن تتصدر الكالم وتفتتح املعنى، وإما أن ترد في أثناء الكالم وتفتتح معنى جديًدا ال يتصل اتصاال

ا بما قبله؛ سواء أتصدرت االبتداء بأحد حروف االبتداء أم بالتجرد من حروف االبتداء، كما أنها ذات تركيب بنائي مستقل؛  صناعيًّ

ا، وال تتصل بها الج  ملة التي تليها إن وردت في أثناء الكالم.فترد منقطعة صناعيًّ

 املبحث الثاني: شروط الجملة االبتدائية، وأنماطها في الحاديث النبوية الشريفة:

في هذا املطلب من الدراسة، سيتم الكشف عن شروط وأنماط الجملة االبتدائية خالية املوضع من اإلعراب التي وضعها 

في مسند أم سلمة رض ي هللا ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث النبوية الشريفة املروية بلفظ الرسول الرسول الكريم النحاة، وتحليٌل ألنماطها الواردة 

 عنها:

 أوال: الشروط:

مها النحاة في مؤلفاتهم، تمَّ تقييدها بضوابط تقيدها، ووفًقا ملا قدمته الدراسة  إن الجملة االبتدائية وفق التعريفات التي قد 

 واملعنوي؛ يمكن إجمال شروط الجملة االبتدائية بأنواعها فيما يلي:في اعتماد القطعين الصناعي 

 فتتجرد من حروف االبتداء. 230، وأن يفتتح بها النطق229أن تقع بعد أدوات االبتداء فتتصل بحروف االبتداء .1

 إذا وقعت في أثناء الكالم جاز أن تتصدر بحروف االبتداء مع تحقيق القطع املعنوي والصناعي. .2

 .231ى كالم يسبقهاأال تفتقر إل .3

 ثانيا: النماط:

ستتناول الدراسة في هذا املبحث الكشف عن أنماط الجملة االبتدائية التركيبية، الواردة في األحاديث النبوية الشريفة تمهيًدا        

 للكشف عن جانبها البالغي ودالالتها املعنوية، وفيما يلي دراسة ألنماطها التركيبية:

 املثبتة املجردة من حروف االبتداء:نمط الجملة االسمية  .1

                                                                 
225
 34جستير: جامعة آل البيت(، ص:م(، الجملة االستئنافية في القرآن الكريم دراسة لغوية تحليلية. )رسالة ما1998هاني لطفي عواد األسعد. ) 
226

 .500ابن هشام. مغني اللبيب، مرجع سابق، ص.  
227

 .1617، ص.3أبو حيان. ارتشاق الضرب، مرجع سابق، ج  
228

 .106املرادي. رسالة في جمل اإلعراب، مرجع سابق، ص.  
229
 .1618، ص.3أبو حيان. ارتشاف الضرب، مرجع سابق، ج 
230
 .1618املرجع نفسه، ص. 
231
 .337، ص.1تونس، ج–م(، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو النص، املؤسسة العربية للتوزيع 2001محمد الشاوش، ) 
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ْيِهْم ملسو هيلع هللا ىلص: ورد هذا النمط للجملة االبتدائية في قول الرسول الكريم   
َ
ْنَفْقِت َعل

َ
ْجٌر َما أ

َ
َك ِفيِهْم أ

َ
َك 232"ل

َ
"، فالجملة االسمية )ل

 ِفيِهْم( بدأت بشبه الجملة الخبر مقدًما مجردة من حروف االبتداء.

اءَ ملسو هيلع هللا ىلصورد هذا النمط في قول الرسول الكريم  نمط الجملة الشرطية:  (أ 
َ ْ
ِت امل

َ
ا َرأ

َ
"، فالجملة االبتدائية الواردة في الحديث 233: "ِإذ

 النبوي الشريف جاءت في نمط الجملة الشرطية.

"، فالجملة 234يا رب كاسيات في الدنياملسو هيلع هللا ىلص: "ورد هذا النمط للجملة االبتدائية في قول الرسول الكريم  نمط الجملة الندائية:  (ب 

 الندائية املكونة املنادى عليها بحرف النداء )يا( وحرف الجر  )رب( الشبيه بالزائد واالسم املجرور )كاسيات(، وردت ابتدائية.

املقيدة بالدراسة قد وردت في نمط الشريفة وبناء على ما سبق، يمكن تلخيص القول بأن الجملة االبتدائية الواردة في األحاديث النبوية  

 نمط الجملة االبتدائية املجردة من حروف االبتداء، وظهرت في صورتي الشرط والنداء. واحد ، هو:

 املبحث الثالث: املعاني الداللية، والغراض البالغية لخلجملة االبتدائية في سياقات الحديث النبوي الشريفة: 
لبالغة؛ لتحليل أسرار القرآن الكريم إن كتاب )الكشاف( للزمخشري ُيَعدُّ أول محاولة اتسمت بالنضوج في توظيف علوم ا

ه(  قد ذكر في )البيان والتبيين( أهمية دراسة لغة األحاديث النبوية الشريفة ملا فيها 255، وكان الجاحظ )235البالغية وبيانها وكشفها

لها خالصة للقرآن ه( بالدرس البالغي، وقسم البالغة إلى ثالث طبقات؛ جعل أو 386، ثم برزت عناية الرماني )236من بالغة وبيان

 الكريم، بينما جعل الطبقتين الثانية والثالثة خاصتين ببالغة البشر على قدر فصاحتم وبيانهم.

وبالعودة إلى رأي الجاحظ يالحظ املدعى األول في االهتمام بدراسة بالغة األحاديث النبوية الشريفة، وذلك للكشف عن 

التالي سيتم تحليل مباني الجمل خالية املوضع من اإلعراب في األحاديث النبوية الشريفة أسرار البيان فيها، وخصائصها، وفي املبحث 

 للنفاذ إلى معانيها، والغور في أسبار بيانها:

 املطلب الول: مصطخلح االبتداء عند أهل البالعة: 

ثالثة مواضع، فيها يكون كالمه أعذب اهتم علماء البالغة والبيان باالبتداء، ورأوا أن مواضع تأنق األديب في كالمه تكون في 

 لجودة البيان، ووضعوا له مصطلحات
ً

ا، وأدق  معنى، واالبتداء أول تلك املواضع، ثم التخلص، ثم يليها االنتهاء، وجعلوا منه دليال
ً
 لفظ

ة االبتداء فيما نقله عن ه( أهمي255كثيرة توصل إلى داللته، منها: )حسن املطالع واملبادئ(، و)حسن االفتتاح(، وقد ذكر الجاحظ )

لون بتفضيل جودة االبتداء، وبمدح صاحبه"
 
، ونقل عن إسحاق بن حسان 237شبيب بن شيبة في )البيان والتبيين(، قائال: "الناس موك

 .238بن قوهي قوله عندما سئل عن البالغة، فأجاب: "البالغة اسم جامع ملعان تجري في وجوه كثيرة .... منها ما يكون االبتداء"

م الجوزية )  ه(، قائال: "قال علماء البيان ... 751ومما يزيد أهمية االبتداء في الداللة رأي علماء البيان الذي أتى به ابن القي 

ومن ضروب هذا العلم حسن املطالع والفواتح، وذلك دليل على جودة البيان، وبلوع املعاني إلى األذهان، فإنه أول ش يء يدخل األذن، 

 .239لى القلب، وأول ميدان يجول فيه تدبر العقل"وأول معنى يصل إ

ا؛ إذ ُيكشف من خاللها على املعاني العميقة من النصوص  ةاالبتدائيإن كل تلك األقوال تدل على أهمية الجملة  بالغيَّ

خالية املوضع من اإلعراب الواردة في األحاديث النبوية  وسياقاتها، وفي املطلب التالي سنكشف عن األغراض البالغية للجملة االبتدائية

 .ملسو هيلع هللا ىلصالشريفة املروية بلفظ الرسول 

                                                                 
232

وآخرون.  عادل مرشد، -م(. مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب األرنؤوط 2001أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني. )  

 .26509 . رقم الحديث122. ص.44. الناشر: مؤسسة الرسالة. مسند أم سلمة. ج.1ط
233

 .26579. رقم الحديث 204. ص.44أحمد بن حنبل. مسند أحمد. مرجع سابق. مسند أم سلمة. ج.  
234

 .26545. رقم الحديث 204. ص.44أحمد بن حنبل. مسند أحمد. مرجع سابق. مسند أم سلمة. ج.  
235
ه(، دار كنوز 471ه( إلى عبد القاهر الجرجاني )386م(، مناهج التحليل البالغي عند علماء اإلعجاز من الرماني )2009عبد هللا بن عبد الرحمن بامقيب. ) د. 

 .20اململكة العربية السعودية. ص.-إشبيليا للنشر والتوزيع 
236
 . 13. ص.2بيروت ج–يين، دار ومكتبة الهالل ه(، البيان والتب1423الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني. ) 
237
 . 111، ص.1الجاحظ. البيان والتبيين، ج 
238
    .114، ص.1ج املرجع نفسه، 
239
ه(، الفوائد املشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، تصحيح: السيد محمد بدر 1327ابن القيم، شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي. ) 

 . 137مصر، ص. –الدين النعساني، مطبعة السعادة 
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  :املطلب الثاني: املعاني الداللية، والغراض البالغية لخلجملة االبتدائية في سياقات الحاديث النبوية الشريفة

تمثل الجملة االبتدائية أهمية كبيرة لدى أهل البالغة والبيان، خاصة وأنها تحتل فاتحة الكالم وصدارته، وهو أحد أهم 

َه إلى أهمية تألق املتكلم فيها، والجملة االبتدائية كغيرها من الجمل تقع في الكالم، وتقع في أثناءه، وينقسم ال ِ
كالم في املواضع التي ُنب 

ال يقتصر البحث وإنشاء، وقد وردت الجملة االبتدائية في األحاديث النبوية في كال النوعين؛ فالجملة في النحو العربي  عمومه إلى خبر

فيها على وجهها اإلعرابي فقط، بل يمتد ويتسع ليشمل دراسة تقسيماتها في جميع جوانبها من حيث البساطة والتركيب، وكونها اسمية 

و خبرية؛ باإلضافة إلى دراسة مواطن الذكر والحذف، والتعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، والتكرار، أو فعلية، وكونها إنشائية أ

والترادف، واإلظهار واإلضمار؛ فهذة هي االعتبارات األساسية التي يمكن االعتماد عليها في الكشف عن فوائدها البالغية، ودالالتها 

في ملسو هيلع هللا ىلص ة البالغية للجملة االبتدائية الواردة في األحاديث النبوية الشريفة بلفظ الرسول الكريم وفيما يلي بيان ألغراض  الجملاملعنوية، 

 صورة الخبر.  

 الصبر في الحاديث النبوية الشريفة:

، ويخرج من هذا التعريف أخبار القرآن الكريم والرسول 240إن  الخبر في عمومه هو: "ما يحتمل الصدق والكذب لذاته"

الكريم صلى هللا عليه وسلم؛ فكلها صدق، وينقسم الخبر إلى خبر ابتدائي، وخبر طلبي، وخبر إنكاري، ويلقى الخبر لغرضين هما: فائدة 

وج عن مقتض ى الظاهر، ويدل على عدة الخبر، ولزوم الفائدة، وقد يخرج الغرض من إلقاء الخبر إلى أغراض أخرى، ويسمى ذلك بالخر 

 النبوية، وفيما يلي بيانها: األحاديثمعان تفهم من خالل السياقات النصية الواردة فيها 

 التكثير للذم: (أ 

" جملة ابتدائية دلت على التكثير، وقد بدأت الكالم عن نوع من النساء بعد أن كان 241وردت جملة "يا رب كاسيات في الدنيا  

الجملة السابقة يدور عن التسبيح والتوحيد لرب الخالئق، فوردت الجملة االبتدائية؛ لتفتتح كالًما ذا معنى جديد يتعلق بفئة املعنى في 

من النساء، وهن النساء الكاسيات في الدنيا، العاريات في اآلخرة، وتخصيصهن بالذم دون غيرهن؛ ملا يحمل هذا املقام من وعيد وتهديد 

 ك جملة )يا رب(.وعقاب، ودل على ذل

؛ ملا يفيد أن املنادى 242دلت على إبعاد املنادى، وتنزيله منزلة البعيد ملسو هيلع هللا ىلصإن األداة )يا( املستعملة في حديث الرسول الكريم   

 ورد في منزلة من االنحطاط، والتأسف على حال فئة من النساء في الدنيا لهول عقابهن في اآلخرة.

 لفت االنتباه: (ب 

ْيِهْم "ملسو هيلع هللا ىلص: وردت الجملة االبتدائية في قول الرسول الكريم   
َ
ْنَفْقِت َعل

َ
ْجٌر َما أ

َ
َك ِفيِهْم أ

َ
"؛ للفت انتباه السامع إلى عظيم أجر 243ل

إنفاق املال على مستحقيه، واألجر املذكور في الحديث النبوي الشريف هو أجر الصدقة، وأجر القربة، إذ سألت السيدة أم سلمة 

م عن أمر إنفاقها على أوالدها من أبي سلمة، فأجابها الرسول الكريم بأن لها أجر ما أنفقت، والجملة االبتدائية بدأت الرسول الكري

 بشبه الجملة الخبر للفت االنتباه، وبيان عظيم األجر فيها.

 التخصي : ج(

اءَ  
َ ْ
ِت امل

َ
ا َرأ

َ
الكالم عن ماء  ملسو هيلع هللا ىلص" جملة ابتدائية شرطية؛ للداللة على التخصيص، وقد بدأ الرسول الكريم 244وردت جملة "ِإذ

، وإن التخصيص املفهوم من الجملة 245املرأة بعد احتالمها تخصيًصا، وهو أمر ال خالف فيه بين العلماء في أنه عالمة طهر لها

ذلك حكم الرجال، كما أن اشتمال الجملة على الفعل املاض ي و )إذا( االبتدائية هو تخصيص ماء املرأة عالمة على طهارتها، وحكمها في 

 الشرطية ما يفيد التخصيص والتقييد.

                                                                 
240
اء لغة العرب، تحقيق وتصحيح: لجنة من الجامعيين، بيروت: مؤسسة املعارف، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي.) د.ت(، جواهر األدب في أدبيات وإنش 

 .55ص.
241

 .26545. رقم الحديث 204. ص.44أحمد بن حنبل. مسند أحمد. مرجع سابق. مسند أم سلمة. ج.  
242

 .239، ص.1عبد الرحمن حسن حنبكة امليداني. البالغة العربية: أسسها، وعلومها، وفنونها. ج  
243

عادل مرشد، وآخرون.  -م(. مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب األرنؤوط 2001هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني. ) أبو عبد  

 .26509 . رقم الحديث122. ص.44. الناشر: مؤسسة الرسالة. مسند أم سلمة. ج.1ط
244

 .26579. رقم الحديث 204. ص.44أحمد بن حنبل. مسند أحمد. مرجع سابق. مسند أم سلمة. ج.  
245

 -م، شرح صحيح البخارى البن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 2003ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد امللك.   

 .296، ص1، ج2السعودية، الرياض، ط
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بناء على ما سبق، يالحظ أن الجملة االبتدائية التي وردت في األحاديث النبوية دلت على أغراض بالغية ارتبطت بمقتض ى الحال 

 طب، كما دلت على التكثير للذم، والتخصيص.دالة على لفت االنتباه لعظم األمر املوجه للمخا

 خاتمة البحث:
الحمد هلل الذي أسبغ علينا نعمة العلم، والحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات، وأفضل الصلوات، وأتم  التسليم على 

 سيد الخلق الطاهر األمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد:

االبتدائية من جانبها النحوي التركيبي، وبيان آراء النحاة في حروفها، ومناقشة بعد تدرج هذا البحث في دراسة الجملة 

 بذلك ملسو هيلع هللا ىلص أنواعها في منهج وصفي استقرائي تحليلي، وبعد تطبيقها على األحاديث النبوية الشريفة املروية بلفظ الرسول الكريم
ً

، وصوال

لنصية لألحاديث النبوية الشريفة، وقد خلص البحث ملجموعة من إلى تحليل أغراضها البالغية، ومعانيها الداللية في السياقات ا

 النتائج، كما أوص ى بمجموعة من التوصيات، وفيما يلي بيان ألبرز النتائج والتوصيات:

 
ً
 : النتائج أوال

 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلي:

للمصطلح  تاإلشاراه(، بل كانت 180إن مصطلح الجملة االبتدائية لم يكن مستخدًما استخداًما صريًحا في كتاب سيبويه ) .1

 إملاحية، واستخدم سيبويه مصطلح )االبتداء( الذي دل على معنيين، هما: املبتدأ والخبر، والجملة املصدرة بحرف االبتداء.

م الجمل من حيث املحلية اإلعرابية، وهو أول من استخدم مصطلح )الجملة االبتدائية(، ه( أول من قسَّ 316يعدُّ ابن السراج ) .2

ه( في 749ه( الذي جعلها في ثالثة أنواع، وتبعه املرادي )745ثم نضجت أنواع الجملة االبتدائية على يد أبي حيان األندلس ي )

 من أنواع الجملة االبتدائية.ه( الجملة املستأنفة كنوع آخر 761الرأي نفسه، ثم أضاف ابن هشام )

النبوية الشريفة املقيدة بالدراسة في نمط الجملة املجردة من حروف االبتداء، ولم ترد  األحاديثوردت الجملة االبتدائية في  .3

 مصدرة بحروف االبتداء. 
 بادئ، وحسن االفتتاح.إن أهل اللغة والبيان أطلقوا على )الجملة االبتدائية( مصطلحات أخرى، منها: حسن املطالع  وامل .4
الجملة االبتدائية في السياق النص ي األحاديث النبوية الشريفة املقيدة بالدراسة هو الداللة على التكثير  ورودإن الغرض من  .5

 للذم، ولفت االنتباه، والتخصيص.

لقول، إذ تعد الجمل بعده مقول إن عدم ورود نوع الجمل االبتدائية في بدايات األحاديث النبوية الشريفة يعود إلى وجود لفظ ا  .6

 القول. 
 
ً
 : التوصيات:ثانيا

 يمكن تلخيص أبرز التوصيات البحثية في النقاط اآلتية:

االهتمام بدراسة الجملة االبتدائية في السياقات النصية لألحاديث النبوية الشريفة دراسة نحوية داللية؛ ألهميتها في أسانيد  .1

 أخرى.

البحثية إلى توجيه الطالب والباحثين للعناية بلغة الحديث النبوي الشريف على نحو أوسع عناية، دعوة الجامعات واملراكز  .2

 لالستفادة منها في الجانبين اللغوي والعقائدي.

 املراجع:

 .القرآن الكريم 

وتوثيق: د. يوسف ،  ضبط وتدقيق جواهر البالغة في املعاني والبيان والبديعأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشم. ) د.ت(،  .1

 بيروت. –الصميلي، املكتبة العصرية 

، )رسالة ماجستير: جامعة الجملة االستئنافية في القرآن الكريم دراسة لغوية تحليليةم( 1998) ،هاني لطفي عواد  ،األسعد .2

 آل البيت(.

 الكويت. –املطبعة العصرية ، 1، تحقيق: خالد عبد الكريم، جشرح املقدمة املحسبةم( 1977) ،بابشاد، طاهر بن أحمد .3

ه( إلى عبد القاهر 386) مناهج التحليل البالغي عند علماء اإلعجاز من الرمانيم( 2009) ،عبد هللا بن عبد الرحمن  ،بامقيب .4

 اململكة العربية السعودية. -ه(، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 471الجرجاني )

 مصر.–، مصطفى البابي الحلبي 3، جتيسير التحريرم( 1932)، البخاري بأمير بادشاه، محمد أمين بن محمود  .5
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، دراسة بشرح تسهيل الفوائدالقواعد  تمهيدم( 2007) ،، محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبيناظر ،الجيش .6

 جمهورية مصر العربية.  -، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. القاهرة 4علي محمد فاخر وآخرون، ج وتحقيق: أ. د.

 بيروت.–، دار ومكتبة الهالل 2، جالبيان والتبيين ه(1423)، الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني .7

، تحقيق الشيخ: عرفان بن سليم معاني الحروف( 2005علي بن عيس ى بن علي بن عبد هللا. )  ه(386) ،أبو الحسن الرماني .8

 بيروت.  -العشا حسونة، املكتبة العصرية 

، تحقيق ارتشاف الضرب من لسان العربم( 1998) ،أثير الدينأبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  .9

 القاهرة. -مكتبة الخانجي  ،3جوشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، 

، تحقيق: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل)د.ت( ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدينأبو حيان،  .10

 دمشق.   –، دار كنوز إشبيليا 5حسن هنداوي، ج د.

، تحقيق: فخر الدين الجمل في النحوم( 1995) ،الخليل، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي .11

 . 1جقباوة، د.م، 

 اإلسكندرية. -، دار املعرفة الجامعية 2، طالتطبيق النحوي م( 1997) ،عبده  ،الراجحي .12

 بيروت. –، د.ط. دار النهضة العربية دروس في املذاهب النحويةم( 1980عبده ) ،الراجحي .13
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Abstract.    The sentences are closely related to the meaning and understanding of the textual context. 
In addition, the grammatical analysis relates also to the meaning. Those sentences have classified 
into two categories; sentences have a place in grammatical analysis and sentences have no place in 
grammatical analysis. The Inspective Sentence is one of the sentences that had no place of 
grammatical analysis.  Therefore, the purpose of this study is to clarify the concept of the Inspective 
Sentence its terminologies, its location and conditions, and the significance of its structure. This 
study relied on the descriptive inductive method to analyze the hadiths Hadiths irrigated by the 
words of the Prophet Mohammed peace be upon him narrated in Musnad Umm Salamah. Thi s study 
was divided into three sections in which Inspective Sentence was extracted and the semantic aspect 
is performed. The study concluded that the Inspective Sentence has its own grammatical structure, 
and was located in the formula that indicated the multiplication of vilification, draw attention and 
allocation. 

keywords: Inspective Sentence; has no place in grammatical analysis; semantic meanings; Umm 
Salamah; Hadiths irrigated by the words of the Holy Prophetملسو هيلع هللا ىلص 
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