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قواعد النشر

1_ تُقبل األعمال املقدمة للنشر يف جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية حسب املواصفات التالية:
 .)CD( أ. يقدم صاحب البحث أربع نسخ ورقية، ونسخة واحدة على أسطوانة ممغنطة

ب. يطبع البحث على برانمج Microsoft Word ابخلط العريب التقليدي Traditional Arabic بنط 
16 مبسـافتن علـى وجـه واحـد، مقـاس A4 )21 ×92.7 سـم( مبـا ال يزيـد حجـم البحـث عـن أربعـن صفحـة، مبـا فيهـا 

املراجـع واملالحق واجلـداول.
ج. ترقيم صفحات البحث ترقيماً متسلسالً، مبا يف ذلك اجلداول واألشكال وقائمة املراجع وتطبع اجلداول والصور 
واألشكال واللوحات على صفحات مستقلة، مع حتديد أماكن ظهورها يف املنت، وتكون اهلوامش مكتوبة بطريقة آلية 

وليست يدوية.
د. يرفق ملخصان ابلعربية ةاإلجنليزية جلميع األحباث، مبا ال يزيد عن 200 كلمة.

هـ. يكتب املؤلف امسه وجهة عمله على ورقة مستقلة، مع إرفاق نسخة موجزة من سريته الذاتية، وتعهد خطي 
موَّقع من الباحث/الباحثن، بعدم نشر البحث، أوتقدميه للنشر لدى جهات أخرى.

.)CD( و. ترفق أصول األشكال مرسومة ابستخدام أحد برامج احلاسب اآليل ذات العالقة على أسطوانة ممغنطة

2_  يشار إىل مجيع املصادر ضمن البحث ابإلشارة إىل اسم املؤلف األخري وسنة النشر والصفحة عند االقتباس املباشر 
مثالً )أبوزيد، 1425هـ، ص17(. وإذا كان خناك مؤلفان، فيذكر االسم األخري هلما مثالً )القحطاين والعدانين، 1426هـ، 
ص53(.أما إذا كان هناك أكثرمؤلفن للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا )القرشي وآخرون،1427هـ، ص112( ويف حالة 
اإلشارة إىل وجود مصدرين لكاتب واحد يف سنة واحدة، فتتم اإلشارة إليهما هكذا )احملمددي، 1420هـ أ، 1420هـ ب(.

4_ تعرض املصادر واملراجع يف هناية البحث، على أن ترتب هجائياً، حسب أسم العائلة للمؤلف، مث األمساء األوىل 
أو اختصارهتا، متبوعتاً ابسم الكتاب أو املقال، مث رقم الطبعة فاسم الناشر)يف حالة الكتاب( أواجمللة )يف حالة املقالة(، مث 

مكان النشر )يف حالة الكتاب( واتريخ النشر. أما يف حالة املقال فيضاف رقم اجمللة، أوالسنة، والعدد، وأرقام الصفحات.

 5_ مينح الباحث عشر مستالت من حبثه، مع نسخه من العدد الذي يظهر عمله. كما متنح نسخه واحدة 
من العدد هدية لكاتب املراجعة العلمية، أوالتقرير، أوملخص الرسالة اجلامعية.

املراسالت: ترسل مجيع األعمال واالستفسارات مباشرة أىل رئيس حترير جملة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة 
والدراسات اإلسالمية، ص.ب 715_ جامعة أم القرى _ مكة املكرمة.

E-mail:jll@uqu.edu.sa:الربيد االلكرتوين

حقوق الطبع: تـَُعربَّ املواد املقدمة للنشر عن آراء مؤلفيها، ويتحمل املؤلفون مسؤلية صحة املعلومات ودقة االستنتاجات. 
ومجيع حقوق الطبع حمفوظة للناشر )جامعة أم القرى( وعند قبول البحث للنشر يتم حتويل ملكية النشر من املؤلف إىل اجمللة.

التبادل واإلهداء: توجه الطلبات إىل رئيس حترير اجمللة، جامعة أم القرى _ ص.ب 715_ مكة املكرمة.
االشرتاك السنوي: مخسة وسبعون راياًل سعودايً أوعشرون دوالراً أمريكياً، مبا يف ذلك أجور الربيد. 
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الدكتور/ بكري بن معتوق عساس

نائب املشرف العام

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الدكتور/ ثامر بن حمدان الحربي

رئيس هيئة التحرير
األستاذ الدكتور/ يوسف بن علي الثقفي
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ً
األستاذ الدكتور/ عبدهللا بن سعيد الغامدي                       عضوا
ً
األستاذ الدكتور/ عبدهللا بن مصلح الثمالي                          عضوا
ً
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ً
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ً
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احملتوايت:
أواًل: الفقه وأصوله:

أحكام النبيذ يف الشريعة اإلسالمية.
د.عبدالرمحن بن غرمان العمري. ................................................................ 55-9

اثنيًا: العقيدة اإلسالمية:
نصوص الوعيد املتضمنة للخلود والتأبيد الواردة يف من قتل نفسه من أهل التوحيد.
د.بدر بن إبراهيم الغيث. ...................................................................... 99-57

اثلثاً: التاريخ واحلضارة اإلسالمية:
الثـــورات األندلســـية »ثـــورة بـــي مـــروان اجلليقـــي يف غـــرب األندلـــس« )261-272هــــ/ 

870-884م( دراســـة اترخييـــة يف دوافعهـــا ونتائجهـــا.
د.مىن بنت حسن بن علي آل سهالن القحطاين.................................... 136-101

الكتاابت العربية الزخرفية على املشكاوات اخلزفية العثمانية أبزنيك )القرن العاشر-
احلادي عشر اهلجري / السادس عشر - السابع عشر امليالدي(.

د.شيماء بنت حممد عبدالرافع حممد شرف الدين.................................... 176-137



: الفقه وأصوله
ً
أوال

• أحكام النبيذ يف الشريعة اإلسالمية.



أحــكام النبيــذ
 فــي الشــريعة اإلســامية

إعداد
الدكتور/ عبدالرمحن بن غرمان العمري

األستاذ املساعد بكلية امللك عبدهللا للدفاع اجلوي ابلطائف
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أحــكام النبيــذ يف الشــريعة اإلســالمية
د. عبدالرمحن بن غرمان العمري

ملخص البحث:

تضمن البحث يف املقدمة تعريف النبيذ وهو ما يلقى من مثار أوحبوب يف املاء لتستخرج به 
حالوته، وبيان أشهر أمسائه وأنواعه.

كما تضمن البحث عدة مباحث متعلقة حبكم االنتباذ يف األوعية والظروف الرقيقة املتخذة 
من اجللود وحنوها، أوالصلبة املتخذة من الطن واخلشب وحنوها، كما مت توضيح اخلالف الفقهي 
يف النبيذ الذي جيمع بن نوعن من الثمار أو احلبوب، والعلة يف سبب النهي عنه يف احلديث، 
وذكرت خالف الفقهاء يف دالئل وعالمات حرمة النبيذ، وهي دالئل تتعلق بتغري صفة النبيذ، 
ودالئل تتعلق ابلوقت ومرور مدة زمنية حمددة على النبيذ، ودالئل تتعلق ابلقدر والنوع والتأثري، 
كما بينت حكم الشراب املشهور ابلسوبيا وحقيقته وماهيته، وحكم الوضوء ابلنبيذ، والشرب من 

نبيذ السقاية يف احلج.
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الـمقدمـة:

أمهية املوضوع وسبب اختياره: 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أما بعد: 

فإن األنبذة وحقيقتها وماهيتها واألحكام املتعلقة هبا من املسائل املهمة اليت حيتاجها املسلم، 
ألن األنبذة ختتلف مسمياهتا ومكوانهتا، وتتجدد يف كل عصر ومصر أنواع منها، وهي ترجع يف 
مجلتها إىل أحكام اثبتة مقررة يف الشريعة، ومنها ما حيل وما حيرم، وحىت ال يقع املسلم يف الوعيد 
الشديد ملن شرب املسكر، حاولت أن أحبث هذه املسألة، فقد اهتم العلماء هبا وصنفوا يف بعض 
جزئياهتا مصنفات، ومل أعثر - حسب علمي واطالعي - على مصنف جيمع أحكامها، فعزمت 
على مجع ودراسة أحكام النبيذ يف الشريعة، وأرجو أن أكون قد وفقت يف ذلك، وهللا املوفق 

واهلادي إىل سواء السبيل.

حدود البحث: 

سيقتصر البحث على املسائل الفقهية املتعلقة ابلنبيذ مع اإلشارة إىل بعض األحكام املبنية 
عليه يف الفقه.

الدراسات السابقة: 

مل أعثر - حسب علمي واطالعي - على مصنف جيمع أحكام النبيذ يف الشريعة، وإن كان 
هناك مؤلفات ورسائل يف بعض جزئياته أشرت إليها يف موضعها من البحث.

مشكلة البحث: 

النبيذ يف مطلق اللغة يعم األشربة املسكرة وغري املسكرة، وقد جاء ذكره يف األحاديث واآلاثر 
وعلى لسان العلماء، فكان من دواعي البحث الكشف عن حقيقته واملراد منه.
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خطة البحث: 

جاء البحث يف متهيد، وفصل، وخامتة، وفق اخلطة التالية: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

املبحث األول: تعريف النبيذ.

املبحث الثاين: أمساء األنبذة من غري العنب.

فصل يف األحكام املتعلقة ابلنبيذ يف الشريعة، وفيه ستة مباحث: 

املبحث األول: االنتباذ يف األوعية والظروف.

املبحث الثاين: انتباذ اخلليطن، وفيه مطلبان:

املطلب األول: اخلالف الفقهي يف انتباذ اخلليطن.

املطلب الثاين: العلة يف النهي عن اخلليطن.

املبحث الثالث: دالئل حرمة النبيذ، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: دالئل تتعلق ابلتغري.

املطلب الثاين: دالئل تتعلق ابلوقت والزمن.

املطلب الثالث: دالئل تتعلق ابلنوع والقدر.

املبحث الرابع: السوبيا.

املبحث اخلامس: الوضوء ابلنبيذ.

املبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية يف احلج.
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التمهيد

وفيه مبحثان:

املبحث األول: تعريف النبيذ:

النبيـذ لغـة: هـو مـا يعمـل مـن األشـربة مـن متـٍر أو عنـٍب أو زبيـٍب أو عسـٍل أو حنطـٍة أو شـعرٍي 
أو غـري ذلـك، إذا تركـت يف املـاء لتصـري نبيـذاً، وسـواء كانـت مسـكرة أوغـري مسـكرة، فإنـه يقـال هلـا 
نبيـذ، ويقـال للخمـر املعتصـرة مـن العنـب نبيـذ، كمـا يقـال للخمـر نبيـذ، وهـو مأخـوذ مـن النبـذ وهـو 

طرحـك الشـيء وإلقـاؤه )1(.

واصطالحاً: هو ما ينبذ يف املاء من غري العنب كالتمر والزبيب وحنوها لتستخرج منه حالته، 
وهو قسمان: مسكر وغري مسكر)2(.

فالنبيذ يف اللغة عام شامل لكل ما ينبذ يف املاء من الفواكه أواحلبوب.

أما يف اصطالح أكثر الفقهاء فإن النبيذ هو: املتخذ من غري العنب من الفواكه أو احلبوب، 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: اسم اخلمر عام لكل شراب، لكن ملا أفرد ما يصنع من غري العنب ابسم 

النبيذ، صار اسم اخلمر يف العرف خمتصاً بعصري العنب)3(.

فيكون تعريف النبيذ اصطالحاً: )أبنه ماء ينبذ فيه مثار من غري العنب كالتمر أو الزبيب أوالتن 
أو غريها، أو احلبوب كالشعري أو الذرة أو احلنطة أو غريها، أو مائع كالعسل، الستخراج حالوته 
ومادته(، وهو نوعان مسكر إذا طالت مدته واشتّد وغلى وقذف ابلزبد)4(، وغري مسكر وهو ما 

يبقى مدة يسرية ومل يشتد ويغِل ويقذف ابلزبد. 

املبحث الثاين: أمساء األنبذة من غري العنب.

ابإلمكان نبذ مجيع أنواع الثمار واحلبوب، ولكن الذي اشتهر من ذلك أنواع، مسيت يف كتب 
العلماء، وسبب اشتهار نبذ بعض األنواع دون بعض، هو - وهللا أعلم- أن بعض الثمار هلا خاصية 
عن غريها كالتمر مثالً فإن فيه حالوة تكسب الشراب أكثر من غريه، أو ألن فيها قيمة غذائية 
عالية كالشعري والذرة، أو ألن هذه الثمار واحلبوب تتوفر بكثرة، فيتقوتون هبا طعاماً، ويتخذون 

منها شراابً بطريقة النبيذ.
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وسأذكر بعض ما وقفت عليه من أشهر أمساء األنبذة من غري العنب فمن ذلك: 

السََّكُر: وهو شراب يتخذ من نبيذ التمر)5(، وهو من أشهر األنبذة يف بالد العرب.  -1

الَفَضيُخ: وهو شراب يتخذ من نبيذ البسر املفضوخ أي املشدوخ)6(.  -2

اجِلَعة: وهو شراب يتخذ من نبيذ الشعري)7(.  -3

املِْزُر: وهو شراب يتخذ من نبيذ الذرة، وقيل املتخذ من نبيذ الشعري، وقيل املتخذ من نبيذ   -4
الذرة والشعري)8(.

السُُّكرَْكُة: وهو شراب يتخذ من نبيذ الذرة، وهي لفظة حبشية ليست من كالم العرب،   -5
وقد يقال هلا الغبرياء)9(.

الِبْتُع: وهو شراب يتخذ من نبيذ العسل)10(.  -6
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فصل يف األحكام املتعلقة ابلنبيذ يف الشريعة

وفيه ستة مباحث: 

املبحث األول: االنتباذ يف األوعية والظروف.

املبحث الثاين: انتباذ اخلليطن، وفيه مطلبان:

املطلب األول: اخلالف الفقهي يف انتباذ اخلليطن.

املطلب الثاين: العلة يف النهي عن اخلليطن.

املبحث الثالث: دالئل حرمة النبيذ، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: دالئل تتعلق ابلتغري.

املطلب الثاين: دالئل تتعلق ابلوقت والزمن.

املطلب الثالث: دالئل تتعلق ابلنوع والقدر.

املبحث الرابع: السوبيا.

املبحث اخلامس: الوضوء ابلنبيذ.

املبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية يف احلج.
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املبحث األول: االنتباذ يف األوعية والظروف

أمجع العلماء على جواز االنتباذ يف األسقية )11(، وهي الظروف من اجللود)12(.

كما اتفق األئمة األربعة والظاهرية على جواز االنتباذ يف احلَنـَْتم وهي اجلرار من الطن)13(، 
من  الظروف  وعاء وهي  )14( لتكون  ينقر يف وسطها  النخلة  النقري وهوأصل  االنتباذ يف  وعلى 
اخلشب، واختلفوا يف الدابء وهي القرع إذا يبس ينقر وسطه جلعله وعاء)15(، واملزفت وهو اإلانء 

الذي طلي ابلزفت)16(، على قولن:

القول األول: جواز االنتباذ يف مجيع األوعية، وأن النهي عن االنتباذ يف بعض األوعية منسوخ، 
وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية)17(، واستدلوا على ذلك مبا يلي: 

عن بريدة  قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "هنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء، فاشربوا يف األسقية   -1
كلها، وال تشربوا مسكراً ". ويف رواية: "هنيتكم عن الظروف، وإن الظروف - أوظرفا ً- الحيل شيئاً 

والحيرمه وكل مسكرحرام")18(.

عن جابر بن عبدهللا  عنه قال: هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الظروف فقالت األنصار: إنه ال   -2
بد لنا منه قال: "فال إذاً ")19(.

فقوله: ) فال إذاً ( جواب وجزاء أي: إذا كان كذلك البد لكم منها فال تدعوها )20(. فدل 
على إابحة االنتباذ يف كل وعاء.

عن ابن مسعود  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إين كنت هنيتكم عن نبيذ األوعية، أال   -3
وإن وعاء ال حيرم شيئاً، كل مسكر حرام")21(. فدل احلديث على أن النهي عن االنتباذ يف بعض 

األوعية كان سابقاً مث نسخ ذلك.

عن جابر بن عبدهللا : "أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان ينبذ له يف توٍر)22( من حجارة ")23(. فدل احلديث   -4
على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد انتبذ له يف بعض األوعية اليت كان هنى عنها فدل ذلك على أن النهي قد نسخ.
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القول الثاين: جواز االنتباذ يف مجيع األوعية إال الدابء واملزفت فيكره االنتباذ فيهما، وهذا 
مذهب املالكية )24(، واستدلوا على ذلك أبحاديث منها: 

عن علي بن أيب طالب  قال: "هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الدابء واملزفت")25(.  -1

عن األسود أنه سأل عائشة أم املؤمنن � فقال: اي أم املؤمنن عم هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن ينبذ   -2
فيه؟ قالت: هناان يف ذلك أهل البيت أن ننتبذ يف الدابء واملزفت. قلت: أما ذكرت اجلر واحلنتم؟ 

قالت: إمنا أحدثك ما مسعت، أفأحدثك ما مل أمسع؟)26(.

عن أنس بن مالك : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن الدابء واملزفت أن ينبذ فيه")27(.  -3

عن أيب هريرة  قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"ال تنتبذوا يف الدابء وال يف املزفت")28(.  -4

أنه هنى عن االنتباذ يف ظروف الدابء واملزفت ألنه تسرع إليه شدة اإلسكار وتتعجل   -5
فيه، فكانت الكراهية ابقية على كل حال)29(.

فالرتجيح:

الذي يرتجح يل هو قول مجهور العلماء من جواز االنتباذ يف مجيع األوعية بال استثناء ألن 
أدلتهم صحيحة وصرحية يف النسخ، وعامة يف إابحة االنتباذ يف مجيع األوعية بعد النهي عنها، وألن 
علة النهي عن االنتباذ يف هذه األوعية واحدة وهي أهنا لصالبتها فإن الشراب مىت غال فيها واشتدَّ 
وأسكر ال يعلم به وال يشعربه صاحبه،خبالف ظروف اجللد فإهنا لرقتها إذا غال فيها الشراب واشتدَّ 
انتفخت وانشقت، فيعلم صاحبها بذلك)30(، وأما قول املالكية فإنه مرجوح ألن قوهلم بنسخ النهي 

عن بعض األوعية وبقاء النهي عن الدابء واملزفت ليس عليه دليل، وهللا أعلم.
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املبحث الثاين: انتباذ اخلليطني.

وفيه مطلبان: 

املطلب األول: اخلالف الفقهي يف انتباذ اخلليطني.

املقصود ابخلليطن هنا هو أن جيمع بن نوعن من األنبذة كالتمر والزبيب وحنوها فينبذا معاً 
مث يشراب، فضابطه أن جيمع بن نوعن حيتمل كل واحد منهما أن ينبذ على حدته، فالعسل واللنب 

ليسا خبليطن، ألن أحدمها وهو اللنب ال ينتبذ)31(.

إذا مل  إذا أسكرا فهما حرام)32(، واختلفوا يف اخلليطن  العلماء على أن اخلليطن  اتفق  وقد 
يسكرا على ثالثة أقوال: 

القول األول: أنه ال أبس ابخلليطن واجلمع بن نوعن يف االنتباذ، وهذا مذهب احلنفية )33(، 
واستدلوا على ذلك مبا يلي:-

أن األصل اإلابحة، وحكم اخلليطن عند االجتماع كحكمهما عند االنفراد، فلما جاز   -1
اختاذ الشراب من كل واحد منهما على انفراده جاز اجلمع بينهما )34(.

عن عائشة � أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه متر، ومتر فيلقى فيه الزبيب)35(.  -2

أهتدي إىل منزيل   شربًة ما كدت  ابن عمر  قال: سقاين  ما روى عقبة بن زايد   -3
فغدوت عليه من الغد فأخربته بذلك، فقال: ما زدانك على عجوة وزبيب)36(.

القول الثاين: أن اخلليطن واجلمع بن نوعن يف االنتباذ مكروه، وهذا مذهب اجلمهور من 
املالكية والشافعية واحلنابلة )37(، واستدلوا على ذلك أبدلة منها:- 

ما ورد من النهي عن اخلليطن وهي أدلة كثرية منها:   -1

 أ. عن جابر  قال: "هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الزبيب والتمر والبسر)38(، والرطب")39(.

عن أيب قتادة  قال: "هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن جيمع بن التمر والزهو)40(، والتمر والزبيب،   ب. 
ولينبذ كل واحٍد منهما على حدة")41(.



19

 أحكام النبيذ يف الشريعة اإلسالمية                                         د.عبدالرمحن بن غرمان العمري

 ج. عن أيب سعيد اخلدري  قال: "هناان رسول الل هملسو هيلع هللا ىلص أن خنلط بن الزبيب والتمر، 
وأن خنلط البسر والتمر")42(.

 د. عن أيب هريرة  قال: "هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الزبيب والتمر، والبسر والتمر، وقال: "ينبذ 
كل واحد منهما على حدته")43(.

عـن أنـس بـن مالـك  قـال: "هنـى رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن جيمـع شـيئن نبيـذاً يبغـي أحدمهـا   هـ. 
صاحبـه")44(. علـى 

وجه الداللة من هذه األحاديث: هو النهي عن اخلليطن، وحيث أن النهي مل جيئ جميء حترمي 
املسكر، فيكون النهي حممواًل على الكراهية ال التحرمي)45(، أووجه الكراهة هو أن النهي له علة 

معلومة فإذا أمنت العلة زال احلكم)46(.

2- أن اإلسكار يسرع إىل اخلليطن بسبب اخللط قبل أن يتغري طعمه فيظن الشارب أنه 
ليس مسكراً وهو مسكر)47(.

إىل  منها  واحد  إذا مجع  والزبيب  والرطب  والزهو  والتمر  البسر  نبيذ  أن  الثالث:  القول 
نبيذ غريه فإنه حرام، وليس كذلك اخلليطان من غري هذه اخلمسة، وهذا مذهب الظاهرية )48(، 

واستدلوا على ذلك مبا يلي:- 

1- أحاديث النهي عن اخلليطن، وسبق ذكرها، ومحلوا النهي فيها على التحرمي.

2- أن األحاديث ذكرت مخسة أنواع وهي: البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب فيقتصر 
التحرمي عليها، وال يتعداها وال يقاس عليها.

الرتجيح:

الذي يرتجح يل من جهة النقل والظاهر هو قول مجهور العلماء القائلن بكراهة اخلليطن، 
لقوة أدلتهم وصراحتها، فأحاديث النهي عن اخلليطن أحاديث مشهورة مستفيضة تكاد تصل حد 

التواتر عن عدة من الصحابة كما أهنا خمرجة من الصحيحن والسنن.
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وأما قول احلنفية القائلن ابإلابحة فأحاديثهم ضعيفة، ولو صحت فإهنا ال تقوى على مقابلة 
أدلة اجلمهور ألهنا داللة فعلية، وأدلة اجلمهور قولية، والقول مقدم على الفعل، كما أهنا ليست 

مستفيضة كأدلة اجلمهور.

وأما من جهة النظر واملعىن فإن قول احلنفية له حظ من القوة، ألن األصل يف األشربة هو إابحة 
كل شراب ال يسكر، وأما ما ورد من النهي عن اخلليطن فقد اختلف يف علته اختالفاً كثرياً كما 
سيأيت يف املطلب التايل، ولذلك أشكل سبب النهي على بعض جهابذة العلماء، قال ابن العريب: 
القول يف اخلليطن ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص النهي عنه، وهذه مسألة ما علمت هلا وجهاً إىل اآلن، فإنه إن 
كان احملرم اإلسكار فدعه خيلط ما شاء ويشربه، فأما غري ذلك فليس فيه إال اإلتباع)49(. وأما قول 

الظاهرية ففيه مجود ظاهر على األلفاظ، وهللا أعلم.

املطلب الثاين: العلة يف النهي عن اخلليطني.

اختلف العلماء يف علة النهي عن اخلليطن هل هي معقولة املعىن أو ال؟ على أقوال منها:-

1- أن علـة النهـي هـي اإلسـراف والشـره، ومجـع إدامـن يف إدام، كمـا هنـي عـن القـران بـن 
التمرتـن)50(، فـإذا ورد النهـي عـن القـران بـن التمرتـن ومهـا مـن نـوع واحـد فكيـف إذا وقـع القـران 
بـن نوعـن)51(، وإن ذلـك كان يف وقـت كان يف املسـلمن ضيـق وشـدة يف أمـر الطعـام، فلمـا وسـع 
هللا علـى عبـاده النعـم أابح اجلمـع بـن النعمتـن)52(، وقـال بذلـك احلنفيـة)53(، وأشـار البخـاري إىل 
هـذه العلـة وترجـم عليهـا يف صحيحـه فقـال: )ابب مـن رأى أن ال خيلـط البسـر والتمـر إذا كان 

مسـكراً، وأن جيعـل إدامـن يف إدام()54(.

2- أن علة النهي هي أن اإلسكار يسرع إىل اخلليطن، وحيدث الشدة فيهما قبل أن يتغري طعمه فيظن 
الشارب أنه ليس مسكراً وهو مسكر، وقال بذلك املالكية والشافعية )55(، وقد ورد حديث يشري إىل ذلك 

فعن أنس بن مالك  قال: "هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن جنمع شيئن نبيذاً يبغي أحدمها على صاحبه")56(.

3- أن علة النهي هي اإلسكار، فإذا مل يكن مسكراً جاز شربه، وقال بذلك بعض احلنفية 
واحلنابلة )57(، ورجحه ابن قدامة ومحل كالم اإلمام أمحد عليه)58(، وقد أشار البخاري إىل هذه 
العلة وترجم عليها يف صحيحه فقال: )ابب من رأى أن ال خيلط البسر والتمر إذا كان مسكراً()59(.
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4- أن علة النهي هي سد الذريعة، وحسم األسباب اليت تفضي إىل شرب ما يسكر، كما 
هني عن االنتباذ يف بعض األوعية، وقد أشار إىل هذه العلة ابن عبدالرب والنووي وشيخ اإلسالم ابن 

تيميه وابن القيم)60(. 

أن النهي تعبدي، حكاها ابن العريب عن قوم ومل يسمهم)61(، وهي مقتضى مذهب الظاهرية   -5
فإن ابن حزم حرم اخلليطن ومل يشر إىل علة النهي)62(.

النهي عن اخلليطن ومل يرتجح يل فيها  العلماء ومذاهبهم يف بيان علة  هذه هي أهم أقوال 
شيء وهللا أعلم.
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املبحث الثالث: دالئل حرمة النبيذ

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: دالئل تتعلق ابلتغرّي

ذكر مجهور الفقهاء عالمات تغري حسية مشاهدة يف النبيذ تقضي بتخمره وإسكاره وحرمته، 
وبعض الفقهاء مل حيده بشيء وهذا تفصيل أقواهلم: 

القول األول: أن من شروط دالئل حرمة النبيذ أن يغلي)63(، ويشتد)64(، ويقذف ابلزبد)65(، 
الشدة،  بداية  الغليان  أبن  ابلزبد،  القذف  اشرتاط  على  واحتج  أبوحنيفة،  اإلمام  به  قال  وهذا 
فتناط  قطعية  الشرع  وأحكام  الكدر،  من  الصايف  يتميز  به  إذ  الزبد وسكونه،  بقذف  وكماهلا 

ابلنهاية كاحلّد وإكفار املستحل)66(.

النبيذ أن يغلي ويشتد وال يشرتط أن يقذف  القول الثاين: أن من شروط ودالئل حرمة 
احلسن،  بن  وحممد  أبويوسف  الصاحبان  به  وقال  احلنفية  عند  املعتمد  القول  هو  وهذا  ابلزبد، 

ومذهب الشافعية، واحلنابلة )67(، واحتجوا لذلك مبا يلي:-

فتحينت فطره بنبيذ  1- عن أيب هريرة  قال: علمت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان صائماً 
صنعته يف دابء، مث أتيته به فإذا هو ينش فقال: "اضرب هبا احلائط فإن هذا شراب من ال يؤمن 

ابهلل واليوم اآلخر")68(.

وجه الداللة من احلديث: أن النيبملسو هيلع هللا ىلص هنى عن النبيذ بعد أن ينش، والنش هو الغليان عنـد 
أهل اللغة)69(.

أنه إذا غلى واشتدَّ صار مسكراً ولو مل يقذف ابلزبد)70(.  -2

القول الثالث: أنه ال اعتبار لصفة الغليان والشدة يف النبيذ، بل حد احملرم من النبيذ هو 
اإلسكار، وهذا مذهب املالكية )71(، واحتجوا على ذلك بعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: " كل شراب أسكر 

فهو حرام")72(.

ووجه الداللة من احلديث هوأنه علق اسم التحرمي ابإلسكار ومل يعلقه ابلغليان)73(.
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الرتجيح:

الذي يرتجح يل هو مذهب اجلمهور من أن النبيذ حيرم إذا اشتد وغلى ولو مل يقذف ابلزبد لقوة 
دليلهم وصحته، وألنه ثبت يف العلم احلديث أبن تكون الكحول والسكر يف النبيذ ينشأ عند االشتداد 
والغليان، وهذا الزبد الذي يتطاير هو غاز الفحم )اثين أكسيد الكربون( الذي ينتج من عملية 
التخمر)74(، وقد تنبه الفقهاء هلذا،وذكروا أبن السكر ينشأ عند االشتداد والغليان ولو مل يقذف 
ابلزبد، وألن الشرع جعل أمارات ودالئل على حرمة النبيذ املسكر، وحسم مادة الفساد، وسد 
األبواب املفضية إىل تناول املسكرات، وهي عالمات منضبطة تدرك ابحلس واملشاهدة، وهللا أعلم.

املطلب الثاين: دالئل تتعلق ابلوقت والزمن.

اختلف العلماء يف الدالئل الزمنية والوقتية واملدة اليت متضي على النبيذ حىت حيكم حبرمته 
على قولن: 

القول األول: أن النبيذ جيوز شربه إذا مل يصر مسكراً، ولو جاوز ثالثة أايم، وهذا مذهب 
اجلمهور من املالكية والشافعية )75(، واستدلوا على ذلك مبا يلي: 

عن بريدة  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "هنيتكم عن االنتباذ إال يف سقاء فانتبذوا يف كل   -1
وعاء وال تشربوا مسكراً")76(.

وجه الداللة من احلديث: أنه نص عام يتناول ما فوق ثالثة أايم)77(.

أنه مل يثبت هني عن شرب ما زاد انتباذه على ثالثة أايم فوجب القول إبابحة االنتباذ   -2
فوق ثالث)78(.

القول الثاين: أن النبيذ حيرم شربه بعد ثالثة أايم بلياليهن ولو مل يغِل ويشتد، وهذا مذهب 
احلنابلة )79(، واستدلوا على ذلك مبا يلي: 

1- عن ابن عباس   قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه 
ذلك والليلة اليت جتيء والغد والليلة األخرى والغد إىل العصر فإن بقي شيء سقاه اخلادم أوأمر 

به فصب)80(.
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وجه الداللة من احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما كان يشرب النبيذ بعد ثالث بل يصبه فهذا يدل 
على أنه حرام، ألنه ال جيوز إتالف املال.

2- أن الشـدة حتصـل يف ثالثـة أايم غالبـاً وهـي خفيـة حتتـاج إىل ضابـط، والثـالث تصلـح 
هلـا)80(. ضابطـاً 

3- عن عبدهللا بن عمر  أنه سئل عن العصري؟ قال: اشربه ما مل أيخذه شيطانه. قيل: 
ويف كم أيخذه شيطانه؟ قال: يف ثالث)81(.

الرتجيح:

النبيـذ عنـد عـدم تغـريه وشـدته  الـذي يرتجـح يل هـو مذهـب اجلمهـور، ألن األصـل إابحـة 
وغليانه وسكره، وهو حمل إمجاع بن العلماء)82(، والقول حبرمته بعد ثالثة أايم ولومل يتغري حيتاج 
إىل دليـل صريـح يف ذلـك، ومـا اسـتدل بـه احلنابلـة مـن حديـث ابـن عبـاس ليـس فيـه داللـة قويـة 
علـى التحـرمي، ألنـه جمـرد تـرك مـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقـد يكـون تركـه تنزهـاً واحتياطـاً  كمـا تـرك أكل 
الضب،كمـا أن فيـه مـا يرجـح مذهـب اجلمهـور فـإن قولـه: )سـقاه اخلـادم( دليـل علـى أنـه ليـس حبـرام 

بعـد الثـالث ألنـه لـوكان حرامـاً مل يسـقه اخلـادم)83(.

لكن مذهب احلنابلة أحوط، ومذهب اجلمهور أوفق لألصول.

تنبيه:

املشروابت  فيها  حتفظ  اليت  احلديثة  التربيد  وسائل  استحداث  مع  احلايل  العصر  يف  اآلن 
واألنبذة أزمنة طويلة، فال وجه ابلقول حبرمته بعد ثالث حىت على مذهب احلنابلة، ألن عملية 

التربيد توقف عملية التخمر يف النبيذ غالباً كما هو معلوم علمياً، وهللا أعلم.

املطلب الثالث: دالئل تتعلق ابلقدر والنوع والتأثري.

أمجع العلماء على أن نبيذ العنب إذا اشتد وغلى وقذف ابلزبد وأسكر أنه مخر حيرم شرب 
القليل منه والكثري ويفسق شاربه، وحيد، ويكفر مستحله)84(.
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كما اتفقوا على حرمة نبيذ التمر والرطب والزبيب إذا اشتد وغلى)85(. 

وأمجعوا على أن السكر من أي نوع من النبيذ حرام)86(.

واختلفـوا يف شـرب القـدر اليسـري الـذي ال يسـكر قليلـه مـن األنبـذة مـن غـري العنـب والزبيـب 
واحلنابلـة  والشـافعية  املالكيـة  مـن  اجلمهـور  وأبويوسـف وحرمـه  أبوحنيفـة،  اإلمـام  فأابحـه  والتمـر، 
والظاهريـة، ووافقهـم مـن احلنفيـة حممـد بـن احلسـن وبقولـه أفـىت متأخـرو احلنفيـة، وهـو املختـار عندهـم 

أيخـذون)87(. وبـه 

وهـذه املسـألة كانـت قدميـاً مـن املسـائل الكبـار الـيت اثر حوهلـا اجلـدال، وطـال بسـببها الـكالم، 
وكثـر فيهـا النـزاع، واختلفـت فيهـا اآلراء، وأفـردت ألجلهـا مصنفـات)88(.

 لكن عندما اختار متأخرو احلنفية قول حممد بن احلسن املوافق لقول اجلمهور َضُعَف اخلالف 
يف هذه املسألة وقل، وقد ترددت يف حبث هذه املسألة، ومل أوّد أن أجدد اخلالف وأثريه مرة أخرى، 
لوال أين رأيت أن هذه املسألة هلا عالقة وثيقة ابلبحث وتبىن عليها عدة مسائل يف أبواب الفقه)89(.

ولذا فسوف أقتصر على ذكر أهم أدلة الفريقن مع الرتجيح.

القول األول: أنه جيوز شرب القدر اليسري الذي ال يسكر من هذه األنبذة وحيرم شرب 
القدر املسكر، فالقدح األخري املسكر هو احلرام، قال بذلك أبوحنيفة وأبويوسف)90(، واستدلوا 

على ذلك مبا يلي:-

1- عن أيب هريرة  قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "اخلمر من هاتن الشجرتن: النخلة والعنبة")91(.

 وجه الداللة من احلديث: أنه خص التحرمي هباتن الشجرتن، وما سواها من األنبذة يكون 
على أصل اإلابحة)92(.

2- عن ابن عباس  قال: "حرمت اخلمر قليلها وكثريها، والسكر من كل شراب")93(.

فأخرب ابن عباس أن احلرمة وقعت على اخلمر بعينها، وعلى السكر من سائر األشربة سواها، 
فثبت أن ما سوى اخلمر، قد أبيح شرب قليله الذي ال يسكر)94(.
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3- عن ابن مسعود  قال: عطش النيب ملسو هيلع هللا ىلص حول الكعبة فاستسقى فأيت بنبيذ من السقاية، 
فشمه فَقطََّب)95(، فقال: "علي بذنوب من زمزم"، فصب عليه مث شرب فقال رجل: أحرام هواي 

رسول هللا؟ قال: "ال")96(.

وجه الداللة: هو شرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من النبيذ املشتد ولذلك قطب وجهه وهذا دليل على شدته)97(.

عن أيب موسى األشعري قال: بعثين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعاذاً إىل اليمن فقلنا: ايرسول هللا   -4
إن عندان شرابن يصنعان من الرب والشعري، أحدمها يقال له املزر، وآخر يقال له البتع، فما نشرب؟ 

فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"اشراب وال تسكرا")98(.

وجه الداللة: من احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بنَّ أن حكم املقدار الذي يسكر منه ذلك الشراب، 
خالف حكم ماال يسكر، فدل على أن احملرم هو املقدار املسكر)99(.

أن عمـر بـن اخلطـاب  قـال: "إين ألشـرب هـذا النبيـذ الشـديد يقطـع مـا يف بطوننـا مـن   -5
حلـوم اإلبـل")100(.

وإذا ثبت إحالل النبيذ الشديد من عمر ، فالقول ابلتحرمي يرجع إىل تفسيق الصحابة، 
والكف عن تفسيقهم واإلمساك عن الطعن فيهم من شروط أهل السنة واجلماعة )101(.

اللغة هي اليت من ماء العنب إذا صار مسكراً، وحترميها غري معلول، فال  أن اخلمر يف   -6
يتعدى حكمه إىل سائر املسكرات)102(.

أن العلة يف حترمي اخلمر هي الصد عن ذكر هللا تعاىل ووقوع العداوة والبغضاء، وهذه   -7
العلة توجد يف القدر املسكر من األنبذة، ال فيما دون ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر هو 

احلرام، إال ما انعقد عليه اإلمجاع من حترمي قليل اخلمر وكثريها )103(.

القول الثاين: أنه حيرم شرب أي قدر من األنبذة اليت يسكر كثريها، وأن ما أسكر كثريه فقليله 
حرام، وال فرق بن نبيذ العنب وغريه من األنبذة املتخذة من الثمار واحلبوب، وهذا مذهب مجهور 
العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية )104(، وهو مذهب حممد بن احلسن من احلنفية 

وعليه اعتماد متأخريهم كما سبق، واستدلوا على ذلك مبا يلي:-



27

 أحكام النبيذ يف الشريعة اإلسالمية                                         د.عبدالرمحن بن غرمان العمري

ْن َعَمِل  َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِّ 1-قوله تعاىل:﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
َا يُِريُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـَْنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبـَْغَضاَء يف  الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 90 ِإمنَّ
اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اللَِّ َوَعِن الصَّاَلِة ۖ فـََهْل أَنُتم مُّنتـَُهوَن 91﴾]املائدة:91-90[. 
َا يُِريُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـَْنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبـَْغَضاَء يف اخلَْْمِر﴾. وهذا املعىن موجود  فقوله تعاىل:﴿ِإمنَّ

يف النبيذ املسكر كوجوده يف اخلمر، فوجب أن يستواي يف احلكم الستوائهما يف التعليل)105(.    

 2- قوله ملسو هيلع هللا ىلص:" كل مسكر حرام" )106(.

وجه الداللة من احلديث: أنه ملسو هيلع هللا ىلص جعل كل األنبذة واألشربة املسكرة حرام، ومل يفرق بن أنبذة 
العنب وغريها.

3- عن عائشة � قالت: سئل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن البتع وهو نبيذ العسل - وكان أهل اليمن 
يشربونه - فقال: » كل شراب أسكر فهو حرام «)107(.

وجه الداللة: أن هذا نص على أن نبيذ العسل إذا أسكر فهو حرام.

4- عن عبدهللا بن عمر  قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مسكر مخر، وكل مسكرحرام«)108(.

وجه الداللة: أن هذا نص جلي يف تسمية كل األنبذة املسكرة مخر.

5- عن جابر بن عبدهللا قال:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:» ما أسكر كثريه فقليله حرام «)109(.

وجه الداللة: أن يف هذا احلديث دليل على حترمي املسكر قليله وكثريه وهونص يف موضع 
اخلالف.

6- عن ديلم احلمريي قال: سألت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: ايرسول هللا إان أبرض ابردة نعاجل 
فيها عمالً شديداً، وإان نتخذ شراابً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بالدان.قال: 
»هل يسكر؟«، قلت: نعم. قال: » فاجتنبوه «. قال: قلت: فإن الناس غري اتركيه، قال: »فإن مل 

يرتكوه فقاتلوهم«)110(.

وجه الداللة من احلديث: أن فيه نص على حترمي نبيذ القمح إذا أسكر.
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7- أن اخلمـر حمرمـة بعلـة اإلسـكار، وهـو منـاط احلكـم، والنبيـذ يشـارك اخلمـريف العلـة، وهـي 
علة اإلسكار الذي هوعلة حترمي اخلمر وهو مناط احلكم، فإذا شاركه يف مناط احلكم وجب القول 

بتحرميه)111(.

فقياس النبيذ على اخلمر من أجّل األقيسة وأوضحها، واملفاسد اليت توجد يف اخلمر توجد يف 
النبيذ)112(.

8- أنه معلوم عند أهل اللغة أن اخلمر إمنا مسيت مخراً ملخامرهتا العقل، أوألهنا ختمر وهذا 
املعىن موجود يف األنبذة املسكرة فوجب أن ينطلق اسم اخلمر لغًة عليها )113(.

9- إن سـلمنا أن اخلمـر اسـم خـاص يف اللغـة علـى نبيـذ العنـب، وال تسـمى األنبـذة املسـكرة 
مخـراً، فقـد ثبـت يف الشـرع تسـمية كل مسـكر مخـر، كمـا يف قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مسـكر مخـر«)114(، 
وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اخلمـر مـن العصـري)115( والزبيـب والتمـر واحلنطـة والشـعري والـذرة و إين أهناكـم عـن 

مسـكر«)116(. كل 

وقول عمر بن اخلطاب  على املنرب: »أما بعد نزل حترمي اخلمر وهي من مخسة: من العنب 
والتمر والعسل واحلنطة والشعري، واخلمر ما خامر العقل«)117(. فهذه أهم ما احتج به الفريقان 

من دالئل النصوص واآلاثر، واملعاين والعلل.

الرتجيح:

الذي يرتجح يل هو قول مجهور العلماء من حترمي شرب أي قدر من األنبذة املسكرة، وأن مجيع 
األنبذة املسكرة أتخذ حكم اخلمر يف التحرمي سواء بسواء، لقوة أدلتهم وصحتها وصراحتها، وألهنا 

موافقة لظواهر النصوص الشرعية، والقواعد األصولية املرعية.

أما النصوص فصرحية يف تسمية كل مسكر مخر، وأن ما أسكر كثريه فقليله حرام.

وأما القياس فهو من أقوى األقيسة ألن علة حكم الفرع مساوية لعلة األصل، ولعدم الفارق، هذا 
لو مل يكن هناك دليل على كون النبيذ املسكر مخراً وحراماً، فكيف وقد جاء الدليل أبن كل مسكر مخر. 
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مل  ولو  اخلمر  القطرة من  الذرائع، ولذلك حرم  الشرع هي سد  قاعدة  فإن  القواعد  وأما 
تسكر لكوهنا ذريعة إىل ما يسكر، فتعليق التحرمي ابجلنس املسكر أرجح من تعليق التحرمي ابلقدر 
املسكر، وقد انعقد اإلمجاع على أن املعترب يف اخلمر اجلنس دون القدر، فوجب أن يلحق كل نبيذ 
وجدت فيه علة اخلمر ابخلمر، وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك)118(.

وأما أدلة احلنفية فهي إما صحيحة غري صرحية، وإما صرحية غري صحيحة فحديث: "اخلمر 
من هاتن الشجرتن: النخلة والعنبة "ليس فيه دليل على أن اخلمر اليكون من غريها، ألنه مل يقل: 
)ليس اخلمر إال من هاتن الشجرتن(، وكذلك فإن احلنفية مل يعملوا ببعض احلديث فقصروا اخلمر 

وخصوها ابلعنب فقط.

وأما حديث ابن عباس فقـد ورد يف بعض ألفاظه، »وما أسكر من كل شـراب«)119( ويف 
رواية: »واملسكر من كل شراب«)120( .

وأما حديث ابن مسعود فضعيف، وأماحديث أيب موسى األشعري فإن رواية: »اشراب وال 
تسكرا« رواية شاذة خالفت الرواايت الصحيحة املشهورة من حديث أيب موسى وهي بلفظ: »كل 

مسكر حرام«)121(.

وأما ما روي عن عمر بن اخلطاب  فليس فيه دليل على أن النبيذ الشديد كان مسكراً، 
كما أن النبيذ الشديد قد يراد به النبيذ الذي أكثر من إلقاء الزبيب فيه فيكون مشتداً بذلك.

وأما قوهلم أبن اخلمر يف اللغة هي اليت من ماء العنب فقد سبق اإلجابة على ذلك، ولو سلمنا 
بذلك فإن الشرع قد مسى كل مسكر مخر، والتسمية الشرعية تقدم على اللغوية.

وأما قوهلم أن العلة يف حترمي اخلمرهي الصد عن ذكر هللا تعاىل فقط فغري صحيح ألهنا لوكانت 
كذلك جلاز شرب القدر اليسري من اخلمر الذي ال يسكر واليؤدي إىل تغييب العقل، فدل على أن 

الصواب هو أن علة اخلمر هي اإلسكار وهللا أعلم.

املبحث الرابع:السوبيا.

السوبيا شراب يتخذ من نقيع الزبيب أو الشعري أو غريه، خيلط معه سكر وبعض التوابل كاهليل 
والقرفة وغريها، وال أعلم مما اشتقاقه فلعله معرب.
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وهو شراب مشهور يف مصر والسعودية خاصة يف احلجاز، يكثر الناس من شربه يف شهر رمضان 
خاصة، وقد كثر احلديث عنه، ورأيت من يتق شربه خمافة أن يكون مسكراً.

وهذا املشروب عرفه الناس قدمياً بنفس االسم، وانفرد فقهاء املالكية ابلنص على بيان حكمه، 
وأول من ذكره - حسب علمي- هو ابن اجلالب عبيدهللا بن احلسن املتوىف سنة 378ه فقال: )وال 
أبس بشرب العصري قبل شدته .. والُفقَّاعي مباح، وكذلك السوبيا وهي شراب يشبه الُفقَّاع()122(.

اوذكـره تلميـذه القاضـي عبدالوهـاب املتـوىف سـنة 422ه فقـال: )شـراب السـوبية جائـز ألنـه 
ال يسـكر، وذكـروا أنـه شـراب يعمـل مبصـر يشـبه الُفقَّـاع، وليـس مبعـروف عنـدان ببغـداد وال بسـائر 

العـراق، وعلـة املنـع السـكر فـإذا عدمـت جـاز شـربه()123(.

ومن مث ذكره خليل بن إسحاق اجلندي 776ه يف خمتصره املشهور، وتتابع الشراح يف ذكره 
وبيان حكمه وتعريفه فقالوا: إنه شراب يؤخذ ابملعاجلة ويضاف إليه ماء ومخري العجن والعجوة 
فتكسبه محوضة، وأنه حالل ما مل تدخله الشدة املطربة )124(، وذكر فقهاء املالكية أن السوبيا تشبه 

الُفقَّاع، والُفقَّاع شراب قدمي يتخذ من الشعري مسي به ملا يعلوه من الزبد)125(.

وقد ذكرفقهاء املالكية واحلنابلة حقيقته وحكمه فقالوا: إنه شراب يتخذ من القمح والتمر 
وحنوه، وهو مباح، ألنه ال يسكر، وليس املقصود منه اإلسكار، وإمنا يتخذ هلضم الطعام، وصدق 

الشهوة )126(.

قال ابن قدامة: وال أعلم فيه خالفاً )127(.

فحقيقة السوبيا أوالُفقَّاع أوغريها أهنا نوع من أنواع األنبذة قد ختتلف مكوانهتا ومسمياهتا 
على اختالف األعصار، فتجري عليها احكام النبيذ اليت سبق ذكرها، واألصل فيها ويف النبيذ 

اإلابحة، وقد أمجع العلماء على جواز شرب النبيذ إذا مل يطرأ عليه مايغريه)128(.

قـال اإلمـام النـووي: النبيـذ إذا مل يشـتد ومل يصـر مسـكراً كاملـاء الـذي يوضـع فيـه حبـات متـر 
أوزبيـب أومشـمش أوحنوهـا فصـار حلـواً طاهـر ابإلمجـاع جيـوز شـربه وبيعـه وسـائر التصرفـات فيـه، 

وقـد تظاهـرت األحاديـث يف الصحيحـن مـن طـرق متكاثـرة علـى طهارتـه وجـواز شـربه )129(.
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املبحث اخلامس: الوضوء ابلنبيذ

األنبذة،  التطهر والوضوء بشيء من  أنه الجيوز  )130( إىل  األربعة والظاهرية  األئمة  ذهب 
النبيذ التمر فقد اختلفوا فيه على قولن: 

القول األول: أنه جيوز الوضوء بنبيذ التمر خاصة دون ما سواه من األنبذة، إذا كان حلواً 
ومل يغل ويشتد ويقذف ابلزبد، وهذا مذهب احلنفية )131(، واستدلوا على ذلك أبدلة من أمهها: 

1- عن عبدهللا بن مسعود  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال له ليلة اجلن: )مايف إداوتك؟(، قال: نبيذ. 
قال: )مثرة طيبة وماء طهور( فتوضأ منه)132(.

2- أنه روي عن مجاعة من الصحابة أهنم كانوا جيوزون التوضؤ ابلنبيذ)133(، ومن ذلك ما 
روي عن علي بن أيب طالب  )أنه كان ال يرى أبساً ابلوضوء من النبيذ()134(.

القول الثاين: أن نبيذ التمركسائر األنبذة الجيوز التطهر والوضوء به، وهذا مذهب مجهور 
العلماء)135(، واستدلوا على ذلك أبدلة من أمهها: 

1- قوله تعاىل:﴿فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتـََيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا﴾]النساء:43[، وهذا أمر ابالنتقال إىل 
التيمم عند عدم املاء، فمن توضأ ابلنبيذ فقد ترك املأمور)136(.

2- عـن أيب ذر  قـال: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »الصعيـد الطيـب وضـوء املسـلم ولـو إىل عشـر 
سـنن«)137(.

3- عـن حذيفـة قـال: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »وجعلـت لنـا األرض كلهـا مسـجداً، وجعلـت 
تربتهـا لنـا طهـوراً، إذا مل جنـد املـاء«)138(.

واسم املاء اليقع على ما غلب عليه غرياملاء حىت تزول عنه مجيع صفات املاء كالنبيذ، فصح 
أنه ليس ماء، فال جيوز الوضوء به)139(.

4- أنه مائع ال جيوز الوضوء به مع وجود املاء فلم جيز مع عدمه كماء الباقال واملرق)140(.
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الرتجيح:

الـذي يرتجـح يل هـو مذهـب اجلمهـور، وأنـه ال جيـوز الوضـوء بشـيء مـن نبيـذ التمـر وغـريه مـن 
األنبـذة، وذلـك لقـوة أدلتهـم مـن حيـث األثـر والنظـر، والدليـل والتعليـل، وأمـا مذهـب احلنفيـة فهـو 
قول مرجوح، ألن حديثهم الذي اعتمدوا عليه يف هذه املسألة ضعيف إبمجاع احملدثن)141(، وألنه 
ثبـت يف الصحيـح أن عبـدهللا بـن مسـعود  مل يكـن مـع النـيب ملسو هيلع هللا ىلص ليلـة اجلـن)142(، ولـو صـح ملـا كان 
فيـه حجـة ألن ليلـة اجلـن كانـت يف مكـة قبـل اهلجـرة، ومل تنـزل آيـة الوضـوء إال ابملدينـة)143(. ولذلـك 
ذهـب بعـض احملققـن مـن احلنفيـة إىل أن الصحيـح هـو قـول اجلمهـور، وأن املفـىت بـه عندهـم هـو عـدم 

جـواز الوضـوء ابلنبيـذ، وحكـوا عـن اإلمـام أيب حنيفـة  أنـه رجـع عـن هـذا القـول)144(.

املبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية يف احلج

ذهبت الشافعية والظاهرية )145( إىل أنه يستحب للحاج أن يشرب من نبيذ سقاية العباس)146(، 
إن كان هناك نبيذ إذا مل يكن مسكراً، واستدلوا على ذلك مبا يلي:- 

عن ابن عباس  قال: قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه إبانء   -1
من نبيذ فشـرب وسـقى فضله أسـامة وقال:» أحسـنتم وأمجلتم هكذا فاصنعوا «)147(.

قـال النـووي: يف هـذا دليـل علـى اسـتحباب الشـرب مـن نبيـذ السـقاية، وهـذا النبيـذ مـاء حملـى 
بزبيـب أوغـريه، حبيـث يطيـب طعمـه وال يكـون مسـكراً )148(.

قوله تعاىل:﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة﴾]األحزاب:21[،وقد ثبت أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص   -2
شرب من نبيذ السقاية يف احلج، فيكون االقتداء به يف ذلك مستحب)149(.

عن طاووس قال: شرب نبيذ السقاية من متام احلج)150(.  -3

ومل أجـد لباقـي الفقهـاء نـص يف هـذه املسـألة، إال أن املالكيـة نقلـوا عـن اإلمـام مالـك  أنـه 
أنكر أن يكون النبيذ الذي يعمل يف السـقاية من السـنة، وأقسـم على ذلك، وقال إنه مل يكن على 
عهـد أيب بكـر وعمـر، وأنـه لـو تذكـر لكلـم أمـري املؤمنـن حـن قـدم ليقطعـه، وكرهـه كراهـة شـديدة، 

وإن كان حـالال، خمافـة الذريعـة لئـال يعـرض نفسـه لسـوء الظـن)151(.
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وقد حيتج هلذا القول مبا روي عن انفع أنه قال: مل أْر ابن عمر فيما  كان يفيض شـرب من 
النبيذ قط)152(. فعبدهللا بن عمر من أشـد الصحابة اتباعاً آلاثر النيب ملسو هيلع هللا ىلص وحتري االقتداء به يف 

مجيع أحواله وأفعاله العادية)153(، ومع هذا فإنه مل يشـرب من نبيذ السـقاية يف احلج.

الرتجيح:

شرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من سقاية العباس يف احلج وقعت اتفاقاً ال قصداً، ألنه ملسو هيلع هللا ىلص استسقى وطلب 
السـقيا فـأيت لـه ابلنبيـذ، ومل يطلبـه بعينـه، ففعلـه مل يظهـر فيـه قصـد القربـة، فهـذه املسـألة الرتجيـح فيهـا 
ينبـين علـى مسـألة أصوليـة وهـي حكـم أفعـال النـيب ملسو هيلع هللا ىلص الـيت مل يظهـر فيهـا قصـد القربـة هـل يسـتحب 
التأسي واالقتداء به يف ذلك أم ال؟ وقد اختلف األصوليون يف ذلك، فذهب اجلمهور من احلنفية 
والشـافعية واحلنابلـة والظاهريـة وأكثـر احملدثـن إىل أن فعلـه يـدل علـى النـدب، فيسـتحب التأسـي بـه 
يف ذلـك، وذهبـت املالكيـة إىل أن فعلـه يـدل علـى اإلابحـة فـال يسـتحب التأسـي بـه يف ذلـك)154(، 

وأان أتوقـف يف الرتجيـح، وهللا أعلـم.
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الـخامتـة:

يف ضوء ما سبق أخلص أهم النتائج اليت توصلت إليها يف البحث يف النقاط التالية: 

- أن النبيـذ يف اللغـة عـام لـكل شـراب ينبـذ مـن الفواكـه واحلبـوب أسـكر أو مل يسـكر، أمـا يف 
االصطالح فهو خاص مبا ينبذ من غري العنب من الفواكه واحلبوب وهو نوعان: مسكر وغري مسكر.

- أن األنبـذة هلـا أمسـاء كثـرية مـن أشـهرها السَّـْكر وهـو مايتخـذ مـن التمـر، والفضيـخ وهـو 
مايتخـذ مـن البسـر، واجِلَعـة وهـو مايتخـذ مـن الشـعري، واملـزر وهـو مايتخـذ مـن الـذرة وقـد يسـمى 

السـكركة، والبتـع وهـو مايتخـذ مـن العسـل.

- أمجـع العلمـاء علـى جـواز االنتبـاذ يف األوعيـة والظـروف الـيت تكـون مـن اجللود،كمـا اتفقـوا 
على جواز االنتباذ يف جرار الطن، ويف أوعية اخلشب، واختلفوا يف حكم االنتباذ يف الدابء وهي 
القـرع، ويف اإلانء املزفـت، ورجحـت جـواز االنتبـاذ يف مجيـع األوعيـة، وأن مـاورد مـن النهـي عـن 

االنتبـاذ يف بعـض األوعيـة منسـوخ.

- انتبـاذ اخلليطـن هـو أن جيمـع بـن نوعـن مـن األنبـذة، وضابطـه هـو اجلمـع بـن نوعـن حيتمـل 
كل واحـد منهمـا أن ينبـذ علـى حدتـه، وقـد اتفـق العلمـاء علـى أن اخلليطـن إذا أسـكرا حرمـا، 
واختلفـوا يف اخلليطـن إذا مل يسـكرا فأابحـه قـوم، وكرهـه آخـرون، وحرمـه البعـض، وقـد توقفـت 

عـن الرتجيـح.

- علـة النهـي عـن اخلليطـن اختلـف العلمـاء فيهـا فقيـل: إن علـة النهـي هـي اإلسـراف والشـره، 
أوأن اإلسـكار يسـرع إليها أكثر، أومطلق اإلسـكار، أوسـداً للذريعة، أوأهنا تعبدية.

- دالئل حرمة النبيذ هي: 

دالئل حسية تكون بتغري النبيذ ابشتداده وغليانه، ويكفي ذلك يف حرمته ولو مل يقذف   -1
ابلزبد، وهذه دالئل هلا اعتبار يف الشرع، على القول الراجح.

دالئل زمنية وهي أن ميضي على النبيذ أكثر من ثالثة أايم ولو مل يتغري، ورجحت قول   -2
من أابح النبيذ ولو مضى عليه ثالثة أايم إذا مل يتغري.



35

 أحكام النبيذ يف الشريعة اإلسالمية                                         د.عبدالرمحن بن غرمان العمري

دالئل القدر والنوع وقد أمجع العلماء على أن نبيذ العنب إذا اشتد وغلى وقذف ابلزبد   -3
أنه مخر حيرم قليلها وكثريها، كما اتفقوا على حرمة نبيذ التمر والرطب والزبيب إذا اشتدَّ وغلى، 
وأمجعوا على أن السكر من أي نوع من األنبذة حرام، وأن الراجح أن شرب القدر اليسري من 

األنبذة من غري العنب اليت يسكر كثريها حرام.

يغريها  ما  عليها  يطرأ  اإلابحة، حىت  فيها  واألصل  األنبذة  أنواع  من  نوع  السوبيا  أن   -
ويصريها حمرمة.

- أن العلماء اتفقوا على أنه ال جيوز الوضوء والتطهر بشيء من األنبذة سوى نبيذ التمر 
فقد اختلفوا فيه ورجحت أنه كسائر األنبذة ال جيوز التطهر به.

- ثبت أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع شرب من نبيذ السقاية، واختلف العلماء يف استحباب 
االقتداء به يف ذلك وقد توقفت يف الرتجيح يف هذه املسألة.
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اهلوامش:

1- النهايـة يف غريـب احلديـث 7/5 مـادة ) نبـذ (، لسـان العـرب 511/3 مـادة ) نبـذ (، 
احمليـط ص 338. القامـوس 

2- املبسوط للسرخسي 186/8، بدائع الصنائع 66/3، حاشية ابن عابدين 452/6، عقد 
اجلواهـر الثمينـة البـن شـاس 10/1، مواهـب اجلليـل للحطـاب 232/3، اجملمـوع للنـووي 564/2، 

حتفـة احملتـاج 288/1، الـكايف البـن قدامـة 15/4، كشـاف القنـاع 119/6.

3- جمموع فتاوى ابن تيمية 260/22.

4- سيأيت شرح وبسط ملعاين االشتداد والغليان والقذف ابلزبد وخالف الفقهاء يف ذلك 
يف املبحث الثالث: دالئل حرمة النبيذ.

5- لسان العرب 373/4-374 مادة ) سكر (، القاموس احمليط ص409 مادة ) سكر (.

6- الفضخ كسر كل شيء أجوف حنو الرأس والبطيخ، وأما البسر فهو التمر قبل نضجه، قال 
أهل اللغة:أول مثرالنخل طلع، مث خالل، مث بلح، مث بسر، مث رطب، مث متر. انظر: النهاية يف غريب 

احلديث 45/3 مادة ) فضخ (، لسان العرب 58/4 مادة ) بسر ( 45/3 مادة ) فضخ (.

7- النهاية يف غريب احلديث 277/1 مادة ) جعه (، لسان العرب 458/13 مادة ) جعه (.

8- النهاية يف غريب احلديث 324/1 مادة ) مزر (، لسان العرب 172/5 مادة ) مزر (.

9- النهاية يف غريب احلديث 383/2 مادة ) سكرك (، لسان العرب 442/10 مادة ) سكرك (.

10- النهاية يف غريب احلديث94/1مادة ) بتع (، لسان العرب 4/8-5 مادة ) بتع (.

11- مراتب اإلمجاع البن حزم ص137، بداية اجملتهد 553/1.

12- لسان العرب 392/14 مادة ) سقى (، النهاية يف غريب احلديث 381/2 مادة ) سقى (.

13- لسان العرب 162/12مادة ) حنتم (، النهاية يف غريب احلديث 448/1 مادة ) حنتم (.

14- لسان العرب 228/5 مادة ) نقر (، النهاية يف غريب احلديث 104/5 مادة ) نقر (.
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15- لسان العرب 249/14 مادة ) داب (، النهاية يف غريب احلديث 96/2 مادة ) دبب (.

16- لسان العرب 34/2 مادة ) زفت ( النهاية يف غريب احلديث 304/2 مادة ) زفت (.

للنـووي 566/2،  اجملمـوع  البدايـة 398/4،  شـرح  اهلدايـة  الصنائـع 117/5،  بدائـع   -17
للبهـويت 120/6،  القنـاع  للمـرداوي 236/10، كشـاف  اإلنصـاف  الطالبـن 168/10،  روضـة 

املسـألة 1102. رقـم  احمللـى البـن حـزم 224-223/6 

النهي عن االنتباذ يف املزفت والدابء واحلنتم والنقري وبيان أنه  18- أخرجه مسلم ابب: 
منسوخ ... كتاب: األشربة برقم 1999.

19- أخرجه البخاري ابب: ترخيص النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف األوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
األشربة برقم 5592.

20- فتح الباري 61/10.

21- أخرجه ابن ماجه ابب: مارخص فيه من ذلك، كتاب: األشربة برقم 3406، وصححه 
ابن حبان يف صحيحه 230/12، واأللباين يف صحيح ابن ماجه 247/2.

22- التورنـوع مـن األواين يكـون مـن صفـر أوحجـارة. لسـان العـرب 96/4 مـادة ) تـور (، 
النهايـة يف غريـب احلديـث 199/1 مـادة ) تـور (.

23- أخرجه مسلم ابب: النهي عن االنتباذ ...، كتاب: األشربة برقم 1999.

24- الكايف البن عبدالرب 443/1-444، القوانن الفقهية البن جزي ص117.

25- أخرجه البخاري ابب: ترخيص النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف األوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
األشربة برقم 5594، ومسلم ابب: النهي عن االنتباذ كتاب: األشربة برقم 1994.

26- أخرجه البخاري ابب: ترخيص النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف األوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
األشربة برقم 5595، ومسلم ابب: النهي عن االنتباذ ...، كتاب: األشربة برقم 1995.

27- أخرجه مسلم ابب: النهي عن االنتباذ يف املزفت والدابء ...، كتاب: األشربة برقم1992.

28- أخرجه مسلم ابب: النهي عن االنتباذ يف املزفت والدابء، كتاب: األشربة برقم 1993.
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29- التمهيد البن عبدالرب 219/3-220، املنتقى للباجي 148/3.

30- هذه العلة قال هبا مجع من احملققن كاخلطايب يف معامل السنن 268/4-269، والبغوي يف 
شرح السنة 46/1، والنووي يف شرح صحيح مسلم 185/1، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع 
الفتاوى 461/8، 338/28، 225/32، 190/34 وابن القيم يف زاد املعاد 532/3، واحلافظ ابن 
حجر يف فتح الباري63/10 وقد ثبت علمّياً أن األنبذة عند تكون الكحول فيها يتطاير يف اهلواء غاز 
اثين أكسيد الكربون، وهو الذي يسبب الرغوة والزبد اليت تظهر على اخلمر عند اشتدادها وغلياهنا 
كما عرفها الفقهاء، وهي اليت تتسبب يف تشقق وانتفاخ األوعية الرقيقة كاجللود، فتكون عالمة على 
فساد النبيذ، وال تظهر هذه العالمة على األوعية الصلبة كاجلرار واخلشب والدابء، وقد َجّربُت ذلك يف 
قارورة فيها نبيذ ووضعت على فوهتها ابلونة فظهر يل أنه عند اشتداد النبيذ تنتفخ البالونة، وذلك أمارة 
فساده وتكون الكحول اإليثيلي فيه. وانظر: اخلمر بن الطب والفقه للدكتور حممد البار ص24-22.

31- الكايف البن عبدالرب 443/1، عارضة األحوذي شرح جامع الرتمذي البن العريب 67/8.

32- جمموع فتاوى ابن تيمية 201/34.

33- بدائع الصنائع 117/5، اهلداية شرح البداية 396/4.

34- بدائع الصنائع 117/5،املبسوط للسرخسي 5/24.

35- أخرجه أبوداود ابب: يف اخلليطن، كتاب: األشربة برقم 3707، وسكت عنه وضعفه 
األلباين يف ضعيف سنن أيب داود ص297.

36- اآلاثر أليب يوسف ص226، قال ابن حجر: عقبة بن زايد ال أعرفه ومل أر من مساه.
الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية 249/2.

الفقهيــة البــن جــزي ص 117، اجملمــوع  القوانــن  الــكايف البــن عبدالــرب 443/1،   -37
للنــووي 566/2، روضــة الطالبــن 268/10، اإلنصــاف للمــرداوي 237/10، كشــاف القنــاع 

للبهــويت 120/6.

38- الَبسر بفتح الباء التمر الذي مل يرطب ومل ينضج. النهاية يف غريب احلديث 126/1 
مادة ) بسر (، لسان العرب 58/4 مادة ) بسر (.
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39- أخرجـه البخـاري ابب: مـن رأى أن ال خيلـط البسـر والتمـر إذا كان مسـكراً، وأن 
الجيعـل إدامـن يف إدام، كتـاب: األشـربة برقـم 5601، ومسـلم ابب: كراهـة انتبـاذ التمـر والزبيـب 

خملوطـن، كتـاب: األشـربة برقـم 1986.   

40- الَزْهـو هـو التمـر إذا اصفـر وامحـر ومل ينضـج. النهايـة يف غريـب احلديـث 323/2 مـادة 
) زهـو (، لسـان العـرب362/14 مـادة ) زهـا (.   

برقـم  األشـربة  والتمـر، كتـاب:  البسـر  أن الخيلـط  مـن رأى  البخـاري ابب:  أخرجـه   -41
برقـم 1988.   األشـربة  خملوطن،كتـاب:  والزبيـب  التمـر  انتبـاذ  كراهـة  ابب:  ومسـلم   ،5602

42- أخرجه مسلم ابب: كراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطن، كتاب: األشربة برقم 1987.

43- أخرجه مسلم ابب:كراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطن، كتاب: األشربة برقم 1989. 

44- أخرجه النسائي ابب: خليط البسر والرطب، كتاب: األشربة برقم 5563، وصححه 
األلباين يف صحيح سنن النسائي 1130/3.  

45- الكايف البن عبدالرب 443/1.  

46- عارضة األحوذي شرح جامع الرتمذي البن العريب 67/8.

47- اجملموع للنووي 566/2، روضة الطالبن 168/10.

48- احمللى البن حزم 189/1، رقم املسألة 145.

49- القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس 655/1.

50- أخرجه البخاري ابب: القران يف التمر بن الشركاء حىت يستأذن صاحبه كتاب: 
الشركة برقم 2489، مسلم ابب: هني األكل مع مجاعة عن قران مترتن وحنومها يف لقمة إال إبذن 

صاحبه، كتاب: األشربة برقم 2045.

51- فتح الباري 70-69/10.  

52- العناية شرح اهلداية للبابريت 10-/101-100.
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53- املبسـوط للسرخسـي 5/24، اهلدايـة شـرح البدايـة للمرغينـاين 396/4، العنايـة شـرح 
اهلدايـة 101-100/10.

54- صحيح البخاري مع فتح الباري 69/10. 

55- الكايف البن عبدالرب 443/1، اجملموع للنووي 566/2، روضة الطالبن للنووي 168/10.

56- سبق خترجيه ص 12.

57- بدائع الصنائع 117/5، اإلنصاف للمرداوي 238-237/10.

58-املغين البن قدامة 516/12.  

59- صحيح البخاري مع فتح الباري 69/10.

60- الـكايف البـن عبدالـرب 443/1، روضـة الطالبـن 168/10، جمـوع فتـاوى ابـن تيميـة 
القيـم 184/3. 225/32-226، 203/34، إعـالم املوقعـن البـن 

61- عارضه األحوذي 67/8.

62- احمللى البن حزم 189/1، رقم املسألة 145.

63- الغليان يف اللغة يدل أصله على االرتفاع وجماوزة القدر يف كل شيء، واملراد به هنا 
أن يصري أسفله أعاله. انظر: لسان العرب 131/15-134، حاشية ابن عابدين 448/6.

64- املـراد ابالشـتداد هنـا - وهللا أعلـم - أن يصبـح النبيـذ غليظـاً ثخينـاً بعـد أن كان رقيقـاً 
خفيفـاً، وتظهـر فيـه املـرارة بعـد احلـالوة، ويكـون مسـكراً. انظـر: حاشـية الطحطـاوي ص101، 

حاشـية ابـن عابديـن 452/6.

65- املراد ابلزبد هنا الرغوة اليت تعلو النبيذ عند ختمره. انظر: لسان العرب 192/3 مادة ) زبد (.

66- بدائع الصنائع 112/5، اهلداية شرح البداية 394-393/4.

67- حاشية ابن عابدين 448/6، حاشية الطحطاوي ص101، حتفة احملتاج 166/9، 
مغين احملتاج 512/5، كشاف القناع 119/6، شرح منتهى اإلرادات 362/3.
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وسكت  برقم 3716،  األشربة  غلى، كتاب:  إذا  النبيذ  يف  ابب:  أبوداود،  أخرجه   -68
عنه،والنسائي ابب: حترمي كل شراب أسكر كثريه، كتاب: األشربة برقم 5610، وابن ماجه ابب: 

نبيذ اجلر، كتاب: األشربة برقم 3409، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي 1137/3.

69- لسان العرب 352/6 مادة )نشش(، النهاية يف غريب احلديث 56/5 مادة )نشش(.

70- اهلداية شرح البداية 393/4، الكايف البن قدامة 104/4-105، شرح منتهى اإلرادات 362/3.

71- الكايف البن عبدالرب 1078/2-1079، التاج واإلكليل 232/3، مواهب اجلليل 232/3.

72- أخرجـه البخـاري ابب: اخلمـر مـن العسـل وهـو البتـع، كتـاب: األشـربة برقـم 5585، 
ومسـلم ابب: بيـان أن كل مسـكر مخـر، كتـاب: األشـربة برقـم 2001.

73- املنتقى للباجي 153/3.             

74- اخلمر بن الطب والفقه للدكتور حممد البار ص19.

75- التـاج واإلكليـل 232/3، مواهـب اجلليـل 232/3، اجملمـوع للنـووي 565/2، ومل 
أجـد قـوالً للحنفيـة يف اعتبـار التوقيـت الزمـين للنبيـذ، فيكـون مذهبهـم كمذهـب اجلمهـور، وهللا أعلـم.

76- سبق خترجيه.                 

77- اجملموع 565/2.         

78- اجملموع 565/2.        

79- الكايف البن قدامة 104/4-105، كشاف القناع 119/6، شرح منتهى اإلرادات 363/3.

80- أخرجـه مسـلم ابب: إابحـة النبيـذ، كتـاب: األشـربة برقـم2004. )81 -111( الـكايف 
البـن قدامـة 104/4-105، شـرح منتهـى اإلرادات 363/3.

81- مصنف ابن أيب شيبة 78/5، مصنف عبدالرزاق 217/9.

82- مراتب اإلمجاع البن حزم ص137، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القطان 1008/2، 
شرح صحيح مسلم 174/13.
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83- اجملموع للنووي 565/2، شرح صحيح مسلم للنووي 174/13.

84- مراتب اإلمجاع البن حزم ص136، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القطان 994/2.

البدايـة  اهلدايـة شـرح  الصنائـع 116/5،  بدائـع  اإلقنـاع يف مسـائل اإلمجـاع 992/2،   -85
393/4-395، فتح القدير 103/10، فاحلنفية وافقوا اجلمهور يف حترمي نبيذ التمر والزبيب، ويرون 
حرمتـه دون حرمـة اخلمـر، ألن اخلمـر عندهـم مـا كان مـن مـاء العنـب فقـط، انظـر: املراجـع السـابقة.

86- اإلقناع يف مسائل اإلمجاع 330/1، بداية اجملتهد 549/1، فتح القدير البن اهلمام 93/10.

87- فتـح القديـر البـن اهلمـام 305/5-308، الفتـاوى اهلنديـة 412/5، حاشـية ابـن عابديـن 
239/3، 38/4. قـال ابـن تيميـة: وأمـا حممـد بـن احلسـن فوافـق اجلمهـور يف حتـرمي كل مسـكر قليلـه 
وكثريه، وبه أفىت احملققون من أصحاب أيب حنيفة وهو اختيار أيب الليث السمرقندي. جمموع الفتاوى 
281/19. بن سالمة األزدي ت320ه كتاب )األشربة(، )فهرست ابن خري اإلشبيلي ص229(.

88- من أشهر املصنفات املطبوعة كتاب )األشربة(. لإلمام أمحد ت241ه، طبع ببغداد 
فيها(،  الناس  البدري، وكتاب )األشربة وذكر اختالف  بتحقيق صبحي جاسم  سنة 1396ه، 
البن قتيبة الدينوري ت276ه، نشره املستشرق الفرنسي جان أرتوركي ت1347ه، )اإلعالم 
للزركلي107/2(، ونشره حممد كرد علي بدمشق سنة 1947م، ونشرته مكتبة الثقافة الدينية مبصر 
سنة 1995م، بتحقيق ممدوح حسن. ومن املصنفات اليت ال أعلم أهنا طبعت )األشربة( للحافظ علي 
بن املديين ت 234ه، )الفهرست البن الندمي ص322(، وسري أعالم النبالء 60/11، و)األشربة( 
للبخاري حممد بن إمساعيل صاحب الصحيح ت256ه، وهو كتاب صنفه مفرداً خارج الصحيح 
ككتاب األدب )كشف الظنون حلاجي خليفة1392/2، مقدمة فتح الباري ص517(، و)حترمي 
النبيذ( حملمد بن سحنون املالكي ت256ه )الديباج املذهب البن فرحون ص 236(، و)حترمي 
النبيذ( البن بطة عبيدهللا بن حممد العكربي احلنبلي ت387ه نقل عنه ابن قدامة يف املغين 318/6، 
وأليب علي اجلبائي املعتزيل ت303ه كتاب )حتليل النبيذ(، ذكره الزخمشري يف تفسريه 617/2، 
وللكرخي أبواحلسن عبيدهللا احلنفي ت340ه كتاب )األشربة وحتليل النبيذ(، )الفهرست البن 
الرازي احلنفي ت370ه كتاب )األشربة  أبوبكر أمحد بن علي  الندمي ص293 (، وللجصاص 
وحتليل النبيذ(، أشار إليه وذكر مجلة منه يف كتابه أحكام القرآن 122/4-127، وللطحاوي أمحد.
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89- مـن ذلـك جناسـة النبيـذ املسـكر، وفسـق مـن شـربه، و وقـوع احلـد عليـه، وعـدم قبـول 
شهادته عند البعض، و وقوع طالقه عند من حيرمه، ومن يبيحه يرى عدم جناسته، وال فسق شاربه 

إذا مل يسـكر مـن شـربه، وعـدم وقـوع احلـد عليـه، وقبـول شـهادته وغـري ذلـك.

90- بدائع الصنائع 115/5، اهلداية شرح البداية 393/4.

91- أخرجـه مسـلم ابب: بيـان أن مجيـع ماينبـذ ممايتخـذ مـن النخـل والعنـب يسـمى مخـراً، 
كتـاب: األشـربة برقـم 1985.

92- املبسوط للسرخسي 4/24، اهلداية 396/4.

93- أخرجـه النسـائي ابب: ذكـر األخبـار الـيت اعتـل هبـا مـن أابح شـراب السـكر كتـاب: 
األشـربة، برقم 5683. قال اهليتمي: رواه الطرباين أبسـانيد ورجال بعضها رجال الصحيح. جممع 
الزوائـد3/5، وقـال احلافـظ ابـن حجـر: رجالـه ثقـات. فتـح البـاري 46/10، وصححـه األلبـاين يف 

صحيـح النسـائي1149/3.

94- شرح معاين اآلاثر الطحاوي 214/4.

95- قطَّب: أي قبض مابن عينيه كما يفعله العبوس. النهاية يف غريب احلديث 79/4 مادة 
)قطب(، لسان العرب681/1 مادة )قطب(.

96- أخرجه النسائي ابب: ذكر األخبار اليت اعتل هبا من أابح شراب املسكر كتاب: األشربة 
برقم5703، وضعفه، كما ضعفه البخاري. انظر: السنن الكربى للبيهقي 527/8، وضعفه األلباين 

يف ضعيف سنن النسائي ص250.

97- املبسوط للسرخسي 16/24.

98- أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر 220/4. قلت: احلديث خمرج يف الصحيحن 
والسنن وليس فيه لفظة )والتسكرا( وسيأيت خترجيه ضمن أدلة اجلمهور.

99- شرح معاين اآلاثر 220/4.

100- أخرجه الدار قطين يف سننه 260/4، وبنحوه البيهقي يف السنن الكربى 519/8، 
وابن أيب شيبة يف املصنف 79/5 وإسناده صحيح.
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101- بدائع الصنائع 117/5.

102- اهلداية شرح البداية 393/4.

103- بداية اجملتهد 551/1.

104- الـكايف البـن عبدالـرب443/1، القوانـن الفقهيـة ص117، روضـة الطالبـن 168/10، 
مغـين احملتـاج 515/5، اإلنصـاف للمـرداوي 228/10، كشـاف القنـاع للبهـويت 116/6، احمللـى 

البـن حـزم 176/6 رقـم املسـألة 1999.

105- احلاوي للماوردي 391/13.

106- حديث صحيح متواتر. انظر: قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة للسيوطي229. 
وأخرجـه عـن أيب موسـى األشـعري: البخـاري يف صحيحـه ابب: بعـث أيب موسـى ومعـاذ إىل اليمـن، 
كتـاب: املغـازي برقـم4343، ومسـلم ابب: بيـان أن كل مسـكر مخـر، كتـاب: األشـربة برقـم1733. 
وأخرجـه عـن أيب بـردة: مسـلم يف صحيحـه ابب: كراهـة انتبـاذ التمـر والزبيـب خملوطـن، كتـاب: 
األشربة برقم 1999. وأخرجه عن جابر: مسلم يف صحيحه ابب: بيان أن كل مسكر مخر، كتاب: 
األشـربة برقـم2002. وأخرجـه عـن عبـدهللا بـن عمـر: مسـلم يف صحيحـه ابب: بيـان أن كل مسـكر 
مخر، كتاب: األشربة برقم2003. وأخرجه عن عبدهللا بن عمرو بن العاص: أبوداود يف سننه ابب: 
النهي عن املسكر، كتاب: األشربة برقم 3685. وأخرجه عن عائشة: أبوداود يف سننه ابب: النهي 
عـن املسـكر، كتـاب: األشـربة برقـم 3687، والرتمـذي ابب: مـا أسـكر كثـريه فقليلـه حـرام، كتـاب: 
األشربة برقم 1866. وأخرجه عن ابن مسعود: ابن ماجه يف سننه ابب: كل مسكر حرام، كتاب: 
األشربة برقم 3388. وأخرجه عن معاوية: ابن ماجه ابب: كل مسكر حرام، كتاب: األشربة برقم 
3389. وأخرجه عن أيب سعيد اخلدري: أمحد يف املسند 173/18. وأخرجه عن أنس بن مالك: 

أمحد يف املسـند 149/19. وأخرجه عن قيس بن سـعد بن عبادة: أمحد يف املسـند 231/24.

107- أخرجه البخاري ابب: اخلمر من العسل وهو البتع، كتاب: األشربة برقم 5586، 
ومسلم ابب: بيان أن كل مسكر مخر، كتاب: األشربة برقم 2001.

108- أخرجه مسلم ابب: بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام، كتاب: األشربة برقم2003.
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109- أخرجه أبوداود ابب: النهي عن املسكر، كتاب: األشربة برقم 3681، وسكت عنه، 
والرتمـذي ابب: كل مسـكر حـرام، كتـاب: األشـربة برقـم 1865 وحسـنه، وابـن ماجـه ابب: كل 
مسـكر حرام،كتـاب: األشـربة برقـم3393، وأمحـد يف املسـند 51/23، وصححـه األلبـاين يف إرواء 
الغليـل 42/8. كمـا أخرجـه عـن عبـدهللا بـن عمـرو: النسـائي ابب: حتـرمي كل شـراب أسـكر كثـريه، 
كتاب: األشربة برقم 5607، وابن ماجه ابب: ما أسكر كثريه فقليله حرام، كتاب: األشربة برقم 
3394، وأمحد يف املسند119/11. وأخرجه عن عبدهللا بن عمر: ابن ماجه ابب: ما أسكر كثريه 
فقليلـه حـرام، كتـاب: األشـربة برقـم 3392، وأمحـد يف املسـند 464/9-465. وأخرجـه عـن سـعد 
بـن أيب وقـاص بلفـظ: )هنـى عـن قليـل مـا أسـكر كثـريه(، النسـائي يف ابب: حتـرمي كل شـراب أسـكر 
كثـريه، كتـاب: األشـربة برقـم 5609. وأخرجـه عـن عائشـة بلفـظ: )مـا أسـكر منـه الفـرق فمـلء 
الكـف منـه حـرام(، أبـوداود ابب: النهـي عـن املسـكر، كتـاب: األشـربة برقـم 3687، والرتمـذي 

ابب: مـا أسـكر كثـريه فقليلـه حـرام، كتـاب: األشـربة برقـم 1866، وأمحـد يف املسـند 484/40.

110- أخرجه أبوداود ابب: النهي عن كل مسكر كتاب: األشربة برقم 3683 وسكت 
عنه، وأمحد يف املسند 567/29، وحسنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 47/10.

111- شرح خمتصر الروضة للطويف 259/1.

112- فتح الباري 46/10.

113- بداية اجملتهد 550/1، هناية املطلب 396-395/13.

114- سبق خترجيه.

115- املراد به هنا العنب يدل على ذلك رواية )إن من العنب مخراً، وإن من التمر مخراً ...( 
رواها أبو داود عن النعمان بن بشري ابب: اخلمر مما هو، كتاب: األشربة برقم 3676.

116- أخرجه أبوداود ابب: اخلمر من العنب، كتاب: األشربة برقم 3677 وسكت عنه، 
وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع 331/2.

برقم 5581، ومسلم  العنب، كتاب: األشربة  البخاري ابب: اخلمر من  117- أخرجه 
ابب: يف نزول حترمي اخلمر كتاب التفسري برقم 3032. 

118- بداية اجملتهد 552/1.
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119- أخرجه النسائي يف سننه ابب: ذكر األخبار اليت اعتل هبا من أابح الشراب، كتاب: 
األشربة برقم 5686، ورجح هذه الرواية.

الشراب،  أابح  اعتل هبا من  اليت  األخبار  الكربى ابب: ذكر  النسائي يف  أخرجه   -120
كتاب: األشربة برقم5174، والدار قطين يف سننه 256/4، وقال: قال موسى بن هارون وهذا 
هو الصواب عن ابن عباس ألنه قد روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مسكر حرام«، وكذلك فتيا ابن 
عباس يف املسكر. ورجح احلافظ ابن حجر رواية )واملسكر من كل شراب( فتح الباري 46/10.

121- سبق خترجيه

122- التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس البن اجلالب 323/1.

123- املعونة على مذهب عامل املدينة 716/1.

124- التاج واإلكليل 232/3، مواهب اجلليل 232/3، الشرح الكبري للددير 115/2.

125- لسان العرب 256/8 مادة ) فقع (، املطلع على ألفاظ املقنع البن مفلح ص457.

126- مواهب اجلليل 232/3، الشرح الكبري للدردير115/2، الشرح الكبري البن قدامة 
342/10، اإلنصاف للمرداوي 238/10، كشاف القناع 120/6.

127- املغين 514/12.

القطان  البن  اإلمجاع  مسائل  يف  اإلقناع  ص137،  حزم  البن  اإلمجاع  مراتب   -128
1008/2، بداية اجملتهد 552/1.

129- اجملموع للنووي 565-564/2.

للنووي  اجملموع  ص25،  جزي  البن  الفقهية  القوانن   ،22/1 اهلندية  الفتاوى   -130
93/1، الشرح الكبري البن قدامة 23/1، احمللى البن حزم 195/1رقم املسألة 148.

131- خمتصرالطحاوي ص15، بدائع الصنائع للكاساين 15/1، املبسوط للسرخسي 88/1.
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132- أخرجه الرتمذي ابب: الوضوء ابلنبيذ، كتاب: الطهارة، برقم84. وقال: أبوزيد رجل 
جمهول عند أهل احلديث التعرف له رواية غري هذا احلديث. وأخرجه أبوداود ابب: الوضوء ابلنبيذ، 
كتاب: الطهارة برقم 84، وابن ماجه ابب: الوضوء ابلنبيذ، كتاب: الطهارة برقم 384، وأمحد 

يف املسند 323/6، وضعفه البيهقي يف السنن الكربى 15/1، والبغوي يف شرح السنة 64/2.

133- بدائع الصنائع 16/1.

134- مصنف ابن أيب شيبة 32/1. قال ابن قدامة روى عن علي  وليس بثابت عنه. املغين 
19/1. قلت: ألن يف إسناده احلارث األعور وهوضعيف. انظر: هتذيب التهذيب البن حجر145/2.

135- الـكايف البـن عبدالـرب 155/1، القوانـن الفقهيـة البـن جـزي ص25، اجملمـوع للنـووي 
93/1، هناية احملتاج للرملي62/1، الشرح الكبري البن قدامة 23/1، كشاف القناع للبهويت 30/1-

31، احمللـى البـن حـزم 95/1 رقـم املسـألة 148. 

136- اجملموع للنووي93/1-94، املغين البن قدامة 18/1.

عنـه  وسـكت  برقـم 332،  الطهـارة  يتيمـم، كتـاب:  اجلنـب  أبـوداود ابب:  أخرجـه   -137
والرتمـذي ابب: التيمـم للجنـب إذا مل جيـد املـاء برقـم 124، وقـال: حسـن صحيـح، والنسـائي ابب: 
الصلوات بتيمم واحد، كتاب: الطهارة برقم 322، وأمحد يف املسند 297/35، وصححه النووي 

يف اجملمـوع 94/1، واأللبـاين يف إرواء الغليـل 181/1.

138- أخرجه مسلم يف صحيحه ابب: جعلت لنا األرض مسجداً وطهوراً، كتاب: املساجد 
ومواضع الصالة برقم 522.

139- احمللى البن حزم 195/1 رقم املسألة 148.

140- اجملموع للنووي 94/1، املغين البن قدامة 19/1.

141- قال اإلمام النووي: حديث ابن مسعود ضعيف إبمجاع احملدثن. وقال احلافظ ابن حجر: 
حديث ابن مسعود أطبق علماء السلف على تضعيفه. اجملموع للنووي94/1 فتح الباري422/1.

142- أخرجه مسلم يف صحيحه ابب: اجلهر ابلقراءة يف الصبح والقراءة على اجلن، كتاب: 
الصالة برقم 450.
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143- احمللى البن حزم 198/1، فتح الباري 422/1.

144- قـال الطحـاوي: قـال أبوحنيفـة ابلطهـارة بنبيـذ التمـر خاصـًة دون مـا سـواه مـن األنبـذة 
عند عدم املاء، وقال أبويوسف: ال يتوضأ به وبه أنخذ. خمتصر الطحاوي ص15، وانظر: الفتاوى 

اهلنديـة 22/1، حاشـية ابـن عابديـن 227/1.

145- اجملموع للنووي 271/8، هناية احملتاج للرملي 319/3، احمللى البن حزم 217/5 
رقم املسألة 870.

146- العباس بن عبداملطلب  عم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال النووي سقاية العباس موضع ابملسجد احلرام 
يستسقى فيه املاء ليشربه الناس، وبينها وبن زمزم أربعون ذراعاً. هتذيب األمساء واللغات 160/3.

147-أخرجه مسلم ابب: وجوب املبيت مبىن ليايل التشريق، كتاب: احلج برقم 1316.

148- شرح صحيح مسلم للنووي 64/9.

149- انظر: احمللى البن حزم 217/5 رقم املسألة 870.

150- احمللى البن حزم 217/5 رقم املسألة 870.

151- البيان والتحصيل البن رشد 428/3، 527/17.

152- املصنف البن أيب شيبة 188/3.

153- عـن عائشـة � قالـت: مـا كان أحـد يتبـع آاثر النـيب ملسو هيلع هللا ىلص يف منازلـه كمـا كان يتبعـه ابـن 
عمر )الطبقات البن سعد 145/4(، وعن انفع عن ابن عمر أنه كان يتبع آاثر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويصلي 
فيها حىت أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص نزل حتت شجرة فكان ابن عمر يصب املاء حتتها حىت ال تيبس )السنن الكربى 
للبيهقـي 402/5(، وعـن انفـع قـال: لـو رأيـت ابـن عمـر يتبـع آاثر رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لقلـت هـذا جمنـون 

)احلاكـم يف املسـتدرك 561/3(

154- كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعالء الدين البخاري 199/3-204، إحكام 
 ،252-229/3 الرازي  لفخرالدين  احملصول  للباجي232-222،  األصول  أحكام  يف  األصول 
املنخول للغزايل ص309-315، املسودة آلل تيمية ص76، اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 

458/1-474، إرشاد الفحول للشوكاين 35-38، أفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لألشقر 370-219/1.
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املصادر واملراجع:

)1( اآلاثر، أليب يوسف، حتقيق: أبوالوفا األفغاين، طبعة دار الكتب العلمية.

)2( إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد الباجي، حتقيق: اجلبوري، طبعة مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: األوىل، عام 1409ه.

)3( أحكام القرآن، للجصاص الرازي احلنفي، ط: دار إحياء الرتاث العريب، عام 1405ه.

)4( اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم الظاهري، طبعة دار الكتب العلمية.

)5( إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاين، طبعة دار الفكر.

)6( إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد انصرالدين األلباين، الطبعة: الثانية، 
بريوت: املكتب اإلسالمي، 1415ه.

املكتب  طبعة:  الشاويش،  زهري  حتقيق:  للخالل،  أمحد،  اإلمام  مسائل  من  األشربة   )7(
اإلسالمي، الطبعة: األوىل 1421ه.

قتيبة، حتقيق: ممدوح حسن، طبعة مكتبة  فيها، البن  الناس  )8( األشربة وذكر اختالف 
الثقافة الدينية، عام 1995م.

)9( األشربة، لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: صبحي جاسم البدري، طبعة العاين، عام 1396ه.

)10( إعالم املوقعن عن رب العاملن، البن قيم اجلوزية، حتقيق: عبدالرمحن الوكيل، طبعة 
مكتبة ابن تيمية.

)11( األعالم، للزركلي، طبعة دار العلم للمالين، عام1995م.

األشقر، طبعة  الشرعية، حملمد سليمان  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وداللتها على األحكام  أفعال   )12(
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة، عام 1416ه.

القلـم،  فـاروق محـادة، ط: دار  القطـان، حتقيـق:  )13( اإلقنـاع يف مسـائل اإلمجـاع، البـن 
1424ه. األوىل  الطبعـة:  دمشـق، 
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)14( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، 
للمرداوي، حتقيق: حممد حامد الفقي، الطبعة: الثانية، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

احلفيد"  بــ"ابن رشد  الشهري  بن رشد  أمحد  بن  املقتصد، حممد  وهناية  اجملتهد  بداية   )15(
حققه: عبداحلليم حممد عبداحلليم، ط: دار الكتب اإلسالمية، الطبعة: الثانية، عام 1403ه.

)16( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين، بريوت: دار الكتب العلمية.

)17( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، البن رشد، طبعة 
دار الغرب، عام 1408ه.

الفكـر،  املـواق، ط: دار  العبـدري  بـن يوسـف  التـاج واإلكليـل ملختصـر خليـل، حملمـد   )18(
سـنة 1412ه. الثالثـة،  الطبعـة: 

)19( التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس، البن اجلالب، حتقيق: سيد كسروي، طبعة دار 
الكتب العلمية، عام 1428ه.

)20( تفسري الزخمشري )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، طبعة دار الكتاب العريب، 
عام 1407ه.

)21( التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين واألسـانيد، البـن عبدالـرب، حتقيـق: مصطفـى العلـوي، 
وحممـد البكـري، الطبعـة: الثانيـة، مكـة: املكتبـة التجاريـة، عـام 1402ه.

)22( هتذيب األمساء واللغات، للنووي، ط: دار الكتب العلمية، بريوت.

)23( هتذيب التهذيب، البن حجر العسقالين، طبعة القاهرة، الطبعة: األوىل، 1414ه.

)24( اجلامع الصحيح »سنن الرتمذي«، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة، حتقيق: 
أمحد حممد شاكر، ط: املكتبة التجارية.

تنوير األبصار، حممد أمن  املختار شرح  الدر  ابن عابدين، رد احملتار على  )25( حاشية 
الشهري اببن عابدين، ط: املكتبة التجارية، الطبعة: الثانية، سنة 1386ه.

)26( حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح، ألمحد الطحطاوي، طبعة بوالق، عام 1318ه.
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)27( احلاوي، للماوردي، ط: دار الفكر، بريوت.

)28( اخلمر بن الفقه والطب، للدكتور حممد البار، طبعة الدار السعودية، الطبعة: السادسة، 
عام 1404ه.

هاشم  عبدهللا  حتقيق:  العسقالين،  حجر  البن  اهلداية،  أحاديث  ختريج  يف  الدراية   )29(
اليماين، طبعة دار املعرفة.

)30( الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، البن فرحون، طبعة دار الكتب العلمية.

)31( الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: سعيد أعراب، الطبعة: األوىل، 
بريوت: دار الغرب اإلسالمي، عام 1994م.

)32( روضة الطالبن وعمدة املفتن، لإلمام النووي، الطبعة: الثالثة، بريوت: املكتب اإلسالمي، 
عام 1412ه.

)33( زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزية، الطبعة: الرابعة عشر، بريوت: مؤسسة 
الرسالة، عام 1407ه.

)34( سنن ابن ماجه، أليب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين، حققه ورقمه: حممد فؤاد عبدالباقي، 
ط: دار الكتب العلمية.

)35( سنن أيب داود، للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث، ضبط وتعليق وترقيم: حممد 
حميي الدين عبداحلميد، بريوت: دار إحياء الرتاث.

)36( سنن الدار قطين، للحافظ علي بن عمر الدار قطين، ط: دار إحياء الرتاث العريب، سنة 1413ه.

)37( السنن الكربى، للبيهقي، ط: داراملعرفة، عام 1413ه.

)38( السنن الكربى، للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة، عام 1421ه.

)39( سنن النسائي »اجملتىب«، أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي. رقمه وصنع فهارسه: 
عبدالفتاح أبوغدة، ط: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: الرابعة، سنة 1414ه.

)40( سري أعالم النبالء، للذهيب، طبعة مؤسسة الرسالة، عام 1410ه.
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)41( شرح السنة، للبغوي، حتقيق: زهري الشاويش، وشعيب األرانؤوط، ط: املكتب اإلسالمي، 
الطبعة: الثانية 1403ه.

)42( الشرح الكبري على منت املقنع، أليب الفرج عبدالرمحن بن أيب عمر بن قدامة، علق عليه: 
رشيد رضا، ط: دار الكتاب العريب.

)43( الشرح الكبريعلى خمتصر خليل، ألمحد الدردير، طبعة عيسى البايب احلليب.

)44( شرح صحيح مسلم، للنووي، الطبعة: األوىل، مصر: املطبعة املصرية ابألزهر، عام 1347ه.

)45( شرح خمتصر الروضة، للطويف، حتقيق: عبدهللا الرتكي، طبعة: مؤسسة الرسالة، عام 1407ه.

)46( شرح معاين اآلاثر، للطحاوي، طبعة عامل الكتب، عام 1414ه.

)47( شرح منتهى اإلرادات، املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، منصور بن يونس 
البهويت، الطبعة: األوىل، بريوت: عامل الكتب، عام 1414ه.

)48( صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، مطبوع مع فتح الباري، ترقيم: حممد 
فؤاد عبدالباقي، الطبعة: الرابعة، القاهرة: املكتبة السلفية، عام 1408ه.

)49( صحيح اجلامع الصغري وزايداته، حممد انصرالدين األلباين، طبعة املكتب اإلسالمي.

)50( صحيح سنن ابن ماجه. حممد انصرالدين األلباين. الطبعة: الثانية، نشر مكتب الرتبية 
العريب لدول اخلليج، الرايض، عام 1408ه.

)51( صحيح سنن النسائي. حممد انصرالدين األلباين.الطبعة: األوىل، نشر مكتب الرتبية 
العريب لدول اخلليج، الرايض، عام 1409ه.

)52( صحيح مسلم، أليب احلسن مسلم بن احلجاج، بريوت: دار ابن حزم.

)53( ضعيف أيب داود، لأللباين، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1423ه.

)54( ضعيف سنن النسائي، لأللباين، طبعة املكتب اإلسالمي، عام 1411ه.

)55( الطبقات الكربى، البن سعد، بريوت: دار صادر.
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)56( عارضة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، البن العريب، طبعة إحياء الرتاث العريب، عام 1415ه.

)57( عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، البن شاس، حتقيق: محيد حلمر، طبعة دار 
الغرب، الطبعة: األوىل، عام 1423ه.

)58( العناية شرح اهلداية، حملمد البابريت، طبعة دار الفكر.

)59( الفتاوى اهلندية، أتليف: الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند، الطبعة: الرابعة، بريوت: 
دار إحياء الرتاث العريب.

الدين  حتقيق: حمب  العسقالين،  البن حجر  البخاري،  بشرح صحيح  الباري  فتح   )60(
اخلطيب، الطبعة: الرابعة، القاهرة: املكتبة السلفية، عام 1408ه.

)61( فتح القدير شرح اهلداية للمرغيناين، لكمال الدين حممد بن عبدالواحد املعروف اببن 
اهلمام، ط: دار الفكر، الطبعة: الثانية.

)62( فهرسة ابن خري اإلشبيلي، أليب بكر حممد بن خري، طبعة عباس الباز عام 1419ه.

)63( الفهرست، البن الندمي، طبعة داراملعرفة.

)64( القاموس احمليط، للفريوز آابدي، الطبعة: الثانية، بريوت: مؤسسة الرسالة، عام1407ه.

)65( القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، البن العريب، حتقيق: حممد عبدهللا ولد كرمي، 
ط: دار الغرب، الطبعة: األوىل 1992م.

امليس، طبعة  للسيوطي، حتقيق: خليل  املتواترة،  األخبار  املتناثرة يف  األزهار  )66( قطف 
املكتب اإلسالمي عام 1405ه.

)67( القوانن الفقهية، البن جزي، دار الكتب العلمية، بريوت.

)68( الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، البن عبدالرب، حتقيق: حممد بن حممد أحيد ولد 
ماديك املوريتاين، مصر: دار اهلدى، عام 1399ه.

)69( الكايف، البن قدامة، طبعة دار الكتب العلمية، عام 1414ه.
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القناع عن منت اإلقناع، للبهويت. مراجعة: هالل مصيلحي، بريوت: دار  )70( كشاف 
الفكر عام 1402ه.

)71( كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لعالء الدين البخاري، طبعة دار الكتاب اإلسالمي.

)72( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، طبعة دار إحياء الرتاث العريب.

)73( لسـان العـرب، أليب الفضـل مجـال الديـن حممـد بـن مكـرم بـن منظـور، الطبعـة: األوىل، 
بـريوت: دار صـادر عـام 1410ه.

)74( املبسوط أليب بكر حممد السرخسي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 1414ه.

)75( جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ أيب بكر اهليثمي، بريوت: دار الكتب العلمية 
عام 1408ه.

)76( اجملموع شرح املهذب، لإلمام النووي، بريوت: دار الفكر.

)77( جممـوع فتـاوى ابـن تيميـة، مجـع وترتيـب: عبدالرمحـن بـن قاسـم العاصمـي وابنـه حممـد، 
الـرايض: دار عـامل الكتـب.

طبعة  العلواين،  جابر  طه  حتقيق:  الرازي،  لفخرالدين  األصول،  علم  من  احملصول   )78(
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية عام 1412ه.

)79( احمللى ابآلاثر، البن حزم الظاهري، حتقيق: عبدالغفار البنداري، بريوت: دار الكتب العلمية.

)80( خمتصرالطحاوي، حتقيق: أبوالوفا األفغاين، طبعة دار إحياء العلوم، عام 1406ه.

)81( مراتب اإلمجاع، البن حزم، ط: دار الكتب العلمية، بريوت.

)82( املستدرك على الصحيحن، للحاكم النيسابوري، بريوت: دار املعرفة.

)83( املسند، لإلمام أمحد، حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
األوىل1421ه.

)84( املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، ط: دار 
الكتاب العريب، بريوت.
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)85( املصّنف، البن أيب شيبة، حتقيق: كمال احلوت، ط: دار التاج، الطبعة: األوىل، سنة 1409ه.

)86( املطلع على أبواب املقنع، البن مفلح، طبعة املكتب اإلسالمي، عام 1401ه.

)87( املعـامل األثـرية يف السـنة والسـرية، حممـد حممـد حسـن شـراب، طبعـة دار القلـم، دمشـق، 
الطبعـة: األوىل1411ه.

)88( معامل السنن، للخطايب، طبعة املطبعة العلمية، عام 1351ه.

)89( املعونة على مذهب عامل املدينة، للقاضي عبدالوهاب، حتقيق: محيش عبداحلّق طبعة 
املكتبة التجارية، مصطفى الباز.

)90( مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد الشربيين، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

)91( املغين يف شرح خمتصر اخلرقي، البن قدامة، حتقيق: عبدهللا الرتكي، وعبدالفتاح احللو 
الطبعة: الثالثة، بريوت: دار عامل الكتب عام 1417ه.

)92( املنتقى شرح املوطأ، أليب الوليد الباجي، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.

)93( املنخول من تعليقات األصول، أليب حامد الغزايل، حتقيق: حممد حسن هيتو، طبعة 
دار الفكر،الطبعة: الثالثة عام 1419ه.

ابحلطاب،  املعروف  املقري،  حممد  بن  حممد  خليل،  خمتصر  لشرح  اجلليل  مواهب   )94(
الطبعة: الثالثة، بريوت: دار الفكر عام 1412ه.

)95( هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد الرملي، بريوت: دار الكتب العلمية، 
عام 1414ه.

)96( هناية املطلب يف دراية املذهب، للجويين، حتقيق: عبدالعظيم الّديب، طبعة دار املنهاج، 
عام 1428ه.

)97( النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، املبــارك اجلــزري ابــن األثــري، حتقيــق: طاهــر الــزاوي، 
وحممــود الطناحــي، مكــة: عبــاس البــاز.

)98( اهلداية يف شرح بداية املبتدي، للمرغيناين، طبعة دار إحياء الرتاث العريب.



:العقيدة اإلسالمية
ً
ثانيا

• نصوص الوعيد املتضمنة للخلود والتأبيد الواردة يف من قتل نفسه 
من أهل التوحيد.



نصوص الوعيد المتضمنة للخلود والتأبيد 
الواردة في من قتل نفسه من أهل التوحيد

إعداد
الدكتور/ بدر بن إبراهيم الغيث

األستاذ املساعد بقسم العقيدة جبامعة أم القرى
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نصوص الوعيد املتضمنة للخلود والتأبيد الواردة يف قتل نفسه من أهل التوحيد
د. بدر بن إبراهيم الغيث

املقدمة:
احلمـد هلل وعـد املؤمنـن جنتـه، وتوعـد الكافريـن انره، وأشـهد أن ال إلـه إال هللا وحـده ال 
شـريك له، ال معقب حلكمه، وال راد ألمره، وأشـهد أن حممداً عبده ورسـوله، بشَّـر وأنذر، وبلغ 
وأعـذر، صلـى هللا عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أمجعـن وسـلم تسـليًما كثـرياً إىل يـوم الديـن. أّمـا بعـد : 

فإن أول أمر هذه األمة مل يزل مستقيًما واعتقادها سليما، حيث كان التسليم للنصوص ال 
نزاع فيه، ومحل متشاهبها على حمكمها ال مراء فيه، حىت دخل يف العلم من ليس منه، وختوض فيه 
من مل يكن أهاًل له، فأعمل هواه أتصياًل لبدعته، واستدالاًل لرأيه؛ فضل وأضل، وزاغ وما هدى.

ومن املعلوم أن أول اخلالف وقع بن أهل القبلة هو اخلالف يف مسائل األمساء واألحكام، 
فأعمل أقوام نصوص الوعيد معرضن عن نصوص الوعد، وقابلهم من أخذ بنصوص الوعد معرًضا عن 
نصوص الوعيد، وكان منشأ اخللل بن الفريقن شبًها شرعية وأخرى عقلية سلموا هبا قبل النظر يف 
النصوص، مث نظروا يف النصوص وفسروها مبا يوافق أهواءهم، فوافقت إحدى الطائفتن األخرى يف 
الشبه، وشاركوهم فيها، مث اختلفوا يف اللوازم لتلك الشبهة، ومردُّ هذا الضالل هو أخطاء منهجية يف 
إعمال النصوص الشرعية وإمهاهلا من غري برهان وال حجة، مع عدم رّد متشابه النصوص إىل حمكمها . 

أما سلف هذه األمة ومن سار على هديهم فكانوا على ما كان عليه ملسو هيلع هللا ىلص  وأصحابه ، فالنصوص 
عندهم ال يعارض بعضها بعًضا؛ ألهنا تنزيل من حكيم محيد، ولو كانت من عند غري هللا لوجدوا فيها 
اختالًفا كثري؛ لذا فإهنم أعملوا النصوص من غري إمهال لشيء منها، مع ردهم للمتشابه منها إىل احملكم. 

لكن وقع يف بعض النصوص إشكال من جهة الناظر فيها ملخالفة ظاهرها أصالً من أصول أهل 
السنة اجملمع عليه، وهو عدم ختليد أحد من أهل التوحيد يف النار وإن مكث فيها طويالً؛ لعموم األدلة 
املتواترة الصرحية يف ذلك، ومن تلك النصوص املشكلة ما ورد يف بعضها من احلكم على من قتل 
نفسه ابلنار مقروانً هذا الدخول ابخللود والتأبيد، وقد جاوز أقوام احلّد يف اخلطأ يف فهم هذا احلديث 

حىت ظّن بعض أهل البدع أن هذا من أقوى األدلة هلم على عدم خروج أهل الكبائر من النار.
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وملا كان هذا النّص مشكالً من حيث خمالفة ظاهره للنصوص الصرحية بدخول أهل التوحيد 
بيـاان ملوقـف العلمـاء  النـار؛ أردت أن يكـون حبثـي يف هـذه املسـألة،  للجنـة وإن طـال بقاؤهـم يف 
مـن هـذا النـص، وتوجيههـم لـه، مث ذكـر مـا يـرد علـى تلـك األقـوال، وتعقيـب ذلـك كلـه مبـا ترجـح 
لـدّي، وعضـدت ذلـك الرتجيـح ابلنصـوص الشـرعية ومـا يؤيدهـا مـن الشـواهد، وجعلـت عنـوان هـذا 
البحـث: )نصـوص الوعيـد املتضمنـة للخلـود والتأبيـد الـواردة يف مـن قتـل نفسـه مـن أهـل التوحيـد(.

خطة البحث:

املقدمة: وفيها ذكر لبعض أصول أهل السنة يف ابب االستدالل مع بيان ملخالفة  بعض 
أهل القبلة للنصوص الشرعية يف ابب األمساء واألحكام، وبعض أسباب هذا اخلالف، ومن ذلك 
اعتمادهم على نصوص التأبيد يف النار ملن قتل نفسه بكونه دااّلً على مذهبهم، مع ذكر أمهية هذا 
املوضوع إلشكاله على ما ثبت يف بعض النصوص الصرحية القاطعة يف عدم خلود أحد من أهل 

التوحيد يف النار، مث أتبعت ذلك خبطة البحث على النحو التايل:- 

- التمهيد وفيه مطلبان: 

• املطلب األول: الوعيد لغة واصطالحاً .

• املطلب الثاين: اخللود والتأبيد لغة واصطالًحا.

- املبحث األول: حكم مرتكب الكبرية وفيه مطلبان:

• املطلب األول:  مذهب أهل السنة يف مرتكب الكبرية.

• املطلب الثاين: مذاهب املخالفن ألهل السنة يف مرتكب الكبرية .

- املبحث الثاين: املوقف من نصوص الوعد والوعيد، وفيه مطلبان:

• املطلب األول: موقف أهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

• املطلب الثاين: مواقف املخالفن ألهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

- املبحث الثالث: الوعيد الوارد يف النصوص ملن قتل نفسه.
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- املبحث الرابع: املوقف من الوعيد الوارد يف النصوص ملن قتل نفسه، وفيه ثالثة مطالب:

• املطلب األول: موقف  أهل السنة من هذه النصوص.

• املطلب الثاين: مواقف املخالفن ألهل السنة من هذه النصوص.

• املطلب الثالث: الرتجيح.

• اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث. 

• اهلوامش.

• املصادر واملراجع.

منهج البحث: 

وقد هنجت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي، واجتهدت فيما يلي:

مجع النصوص الواردة يف حكم من قتل نفسه وعقوبته يف اآلخرة.  -1

مجع املادة العلمية من أقوال العلماء وتوجيهاهتم لتلك النصوص من مظاهّنا ومراجعها.  -2

عزو اآلايت القرآنية إىل مواضعها ابسم السورة ورقم اآلية وكتابتها ابلرسم العثماين.  -3

عزواألحاديث إىل مصادرها، فإن كانت يف الصحيحن أو أحدمها اكتفيت ابلعزو إليها،   -4
وإن كانت يف غريمها نقلت أقوال أهل العلم يف احلكم على احلديث.

البيان والتعريف ملا حيتاج إىل ذلك.  -5

االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط.  -6

توثيق املسائل والنُّقول من مصادرها األصلية.  -7

تذييل البحث بفهارس علمية كما هو مبّن يف اخلطة.  -8

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعن.
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التمهيد وفيه مطلبان:

املطلب األول: الوعيد لغة واصطالحاً .

)1(،.قال ابن فارس: » الواو والعن والدال كلمة صحيحة تدل على  الوعيد لغة: التهديد بشرٍّ
تْرِجيـة بقـول، يقـال: وعدتـه أعـده وعـًدا، ويكـون ذلـك خبريأوشـر، فأمـا الوعيـد فـال يكـون إال بشـر، 

يقولـون: أوعدتـه بكـذا، قـال: أوعـدين ابلسـجن واألداهـم «)2(.

الوعيداصطالحـاً: ماجـاء يف النصـوص مـن اإلخبـار إبيقـاع الشـر عقوبـة أخرويـة عنـد املخالفـة، 
وهـي سـبب مقتضـى هـذا العـذاب، والسـبب قـد يقـف أتثـريه علـى وجـود شـرطه وانتفـاء مانعـه)3(.

املطلب الثاين:اخللود والتابيد لغة واصطالحاً.

اخللـود لغـة: دوام البقـاء، قـال ابـن فـارس: »اخلـاء والـالم والـدال أصـل واحـد يـدل علـى الثبـات 
واملالزمـة، فيقـال خلـد: أقـام وأخلـد أيًضـا«)4(. 

واصطالحاً: هوالبقاء مدة طويلة على احلالة اليت هوعليها من غري أن يعرتضه فساد)5(.

أما التأبيد لغة: فهو التخليد واألبد الدائم، أبد ابملكان أيِبُد أُبوًدا، أقام به ومل يربحه)6(، قال 
ابن فارس: »اهلمزة والباء والدال يدل بناؤها على طول املدة«)7(. 

التأبيد اصطالحاً: األبد عبارة عن مدة من الزمان املمتد الذي ال يتجزأ  كما يتجزأ الزمان، 
بل ال حد هلا وال تقييد)8(.

املبحث األول: حكم مرتكب الكبرية وفيه مطلبان: 

املطلب األول: مذهب أهل السنة واجلماعة يف مرتكب الكبرية .
قـد جيتمـع يف قلـب العبـد طاعـات ومعـاص بزايدهتـا ونقصهـا وغلبـة أحدهـا علـى اآلخـر يزيـد 
اإلميـان وينقص،وينشـأ عـن ذلـك تفاضـل ألهـل اإلميـان فيـه؛ فبارتـكاب الذنـوب ينقـص اإلميـان وهـذا 
النقـص حبسـب شـدهتا وضعفهـا، ومـن أشـد الذنـوب الكبائـر، وضابطهـا مـا نـص الشـارع علـى أهنـا 
مـن الكبائـر ممـا توعـد عليـه  بنارأوغضـب أو لعنـة أو عـذاب)9(،أو توعـد صاحبـه أبال يدخـل اجلنـة أو 
ال يشـم رائحـة اجلنـة، أو قيـل فيـه: »مـن فعلـه فليـس منـا«، أو قيـل فيـه: إن صاحبـه آمث)10(، وكان غـري
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 مستحل هلا، فمن فعل شيًئا من ذلك فقد أمجع أهل السنة على أنه ال يكفر بل هو مؤمن إبميانه، فاسق 
مبعصيته، قال صاحب الرسالة: »وأمجعوا على أن املؤمن ابهلل تعاىل وسائر ما دعاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، إىل اإلميان 
به ال خيرجه عنه شيء من املعاصي وال حيبط إميانه إالالكفر، وإن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر 
الشرائع غري خارجن عن اإلميان مبعاصيهم«)11(، وقال ابن عبدالرب، رمحه هللا: »وقد اتفق أهل السنة 

واجلماعة، وهم أهل الفقه واألثر على أن أحًدا الخيرجه ذنبه وإن عظم من اإلسالم«)12(.

وقـال ابـن تيميـة، رمحـه هللا: »وأهـل السـنة واجلماعـة متفقـون علـى أنـه ال يكفـر املسـلم مبجـرد 
الذنـب كمـا يقولـه اخلـوارج، وال أنـه خيـرج مـن اإلميـان ابلكليـة كمـا يقولـه املعتزلـة، لكـن ينقـص اإلميـان 
ومينع كماله الواجب«)13(، ومع عدم تكفريهم ملرتكب الكبرية وقطعهم بعدم خلوده يف النار فإهنم ال 
يقولون أبن معه اإلميان املطلق بل يثبتون له مطلق اإلميان فقد ينفى عنه اإلميان املطلق لكونه أتى كبرية 
استحق عليها أال أيخذ مسمى اإلميان املطلق الذي ال يناله إال من هو يف مرتبة عالية من اإلميان بفعل 
األوامر واجتناب النواهي، لكن يثبت له مطلق اإلميان الذي ال يصح إسالمه إال به فيسمى مؤمناً من 
هذا الوجه، قال ابن تيمية اتلًيا مذهب أهل السنة: » َواَل َيْسلُُبوَن اْلَفاِسَق اْلِملِّي اْسَم اإْلِميَاِن اِبْلُكلِّيَِّة َواَل 
َحَتِْريُر َرقـََبٍة  خُيَلُِّدونَهُ يف النَّاِر، َكَما تـَُقولُهُ اْلُمْعَتِزَلُة، َبْل اْلَفاِسُق َيْدُخُل يف اْسِم اإْلِميَاِن يف ِمْثِل قـَْوله تـََعاىَل:﴿
َـا اْلُمْؤِمنُـوَن الَِّذيـَن  ُمْؤِمَنٍة﴾]النسـاء:92[، َوقَـْد اَل َيْدُخـُل يف اْسـِم اإْلِميَـاِن اْلُمْطلَـِق َكَمـا يف قـَْولـه تـََعاىَل:﴿ِإمنَّ

ُ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيتُهُ َزاَدتـُْهْم ِإميَااًن َوَعَلٰى َرهبِِّْم يـَتـََوكَُّلوَن﴾]األنفال:2[. ِإَذا ُذِكَر اللَّ

اين ِحَن يـَْزين َوُهَو ُمْؤِمٌن َواَل َيْسِرُق السَّاِرُق ِحَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن  َوقـَْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: }اَل يـَْزين الزَّ
َواَل َيْشَرُب اخلَْْمَر ِحَن َيْشَربـَُها َوُهَو ُمْؤِمٌن َواَل يـَنـَْتِهُب نـُْهَبًة َذاَت َشَرٍف يـَْرَفُع النَّاُس إلَْيِه ِفيَها أَْبَصاَرُهْم 
ميَاِن أَْو ُمْؤِمٌن إبِِميَانِِه فَاِسٌق ِبَكِبرَيتِِه" )14(. ِحَن يـَنـَْتِهبـَُها َوُهَو ُمْؤِمٌن{، َويـَُقوُلوَن: "ُهَو ُمْؤِمٌن اَنِقُص اإْلِ

وإن مات مصّراً على معصيته ومل يتب منها فقد أمجع أهل السنة على أن أمره إىل هللا إن شاء 
عفا عنه وأدخله اجلنة بفضله ورمحته، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، مث أدخله اجلنة برمحته، قال البغوي: 
"اتفق أهل السنة على أن املؤمن ال خيرج عن اإلميان ابرتكاب شيء من الكبائر إذا مل يعتقد إابحتها، 
وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة الخيلد يف النار كما جاء يف احلديث، بل هو إىل هللا إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، مث أدخله اجلنة برمحته" )15(، كما أمجع أهل السنة على أنه إذا 
دخل النار فإنه الخيلد فيها، قال األشعري: "وأمجعوا على أن هللا تعاىل خيرج من النارمن يف قلبه 

شيء من اإلميان")16(.
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وقال السـمعاين: "أمجع أهل اإلسـالم، متقدموهم ومتأخروهم، على رواية األحاديث يف صفات 
هللا تعاىل، ويف مسائل القدر، وإخراج املوحدين املذنبن من النار")17(. وقال النووي رمحه هللا: "مذهب 
أهل احلق وما أمجع عليه السلف أنه ال خيلد يف النار أحد مات على التوحيد")18(، كما أمجعوا على أن 
من أهل الكبائر من يُعذب، ومنهم من يدخلها من غري سبق عذاب، قال ابن تيمية: "ونصوص الكتاب 
والسنة مع اتفاق سلف األمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب، وأنه اليبقى يف النار 

من يف قلبه مثقال ذرة من إميان")19(.
املطلب الثاين: مذاهب املخالفن ألهل السنة يف مرتكب الكبرية . 

املخالفون ألهل السنة يف ابب األمساء واألحكام على طريف نقيض، مع اتّفاقهم على إعمال 
النصوص  تفسري  على  هلم محلتهم  بسبب شبه عرضت  احملكمة  وإمهال  املتشاهبة  النصوص  بعض 

أبهوائهم، ومل حيققوا الطريقة الشرعية يف فهم النصوص على مرادها كما فهم السلف ذلك)20(.

ومن مجلة املسائل اليت خالف فيها بعض املبتدعة أهل السنة املوقف من مرتكب الكبرية امسًا وحكماً، 
وقد انقسموا يف ذلك إىل قسمن:-

القسم األول: الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة الذين يقطعون إبنفاذ وعيد من لقي هللا على غري 
توبة من عصاة املوحدين فهو عندهم مستحق للخلود يف النار)21(، يقول القاضي عبداجلبار: "ال خالف 
بينهم أن وعيدهللا ابلعقاب حق ال جيوز عليه اإلخالف وال الكذب، كما أن وعده ابلثواب حق، وال 
خالف بينهم يف أن مرتكب الكبائر من أهل النار، وأن من يدخل النار يكون خالداً فيها كالكافر وإن 
كان حاله يف العقاب دونه")22(، ويقول ابن تيمية حاكياً قوهلم: "القول الذي مَلْ يـَُواِفْق اخْلََواِرَج َواْلُمْعَتِزَلَة 

َعَلْيِه َأَحٌد ِمْن أَْهِل السُّنَِّة ُهَواْلَقْوُل بَِتْخِليِد أَْهِل اْلَكَبائِِر يف النَّاِر")23(.

فمن دخل النار من أهل الكبائر فإنه ال خيرج منها عندهم؛ لذا فقد قطع مجهورهم إبثباته على صفة 
الدوام فقالوا: إن صاحب الكبرية إذا لقي هللا على غري توبة فهو خالد يف النار، والخيرج منها أبًدا)24(.

أما فيما يتعلق ابالسم فقد قطع اخلوارج أبن مرتكب الكبرية كافر، وخالفهم يف هذا املعتزلة؛ فقالوا بعدم 
كفره، وجعلوه يف منزلة بن املنزلتن، فوافقوهم يف احلكم دون االسم، يقول القاضي عبداجلبار: "صاحب 
الكبرية له اسم بن االمسن وحكم بن احلكمن، ال يكون امسه اسم الكافر، وال امسه اسم املؤمن، وإمنا يسمى 
فاسقاً"، مث يقول: "وهذا احلكم الذي ذكرانه هو سبب تلقيب املسألة ابملنزلة بن املنزلتن فإن صاحب الكبرية 

له منزلة تتجاذهبا هااتن املنزلتان؛ فليست منزلته منزلة الكافر، وال منزلة املؤمن، بل له منزلة بينهما")25(.
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القسم الثاين: املرجئة. 

وهؤالء أغلب منازعتهم ألهل السـنة يف مرتكب الكبرية يف االسـم دون احلكم، ففي األحكام 
الدنيويـة يقطعـون أن مرتكـب الكبـرية مؤمـن اتم اإلميـان ال نقـص يف إميانـه بـل إميانـه كإميـان األنبيـاء 

واألوليـاء، وهـذا نـزاع يف االسـم)26(، أمـا حكمـه يف اآلخـرة فاملرجئـة علـى درجـات:

األوىل: مرجئـة الفقهـاء، وهـؤالء يوافقـون أهـل السـنة يف حكـم مرتكـب الكبـرية يف اآلخـرة، 
ويقولـون مـا تقولـه اجلماعـة يف أهـل الكبائـر: فيهـم مـن يدخـل النـار، وفيهـم مـن ال يدخـل، كمـا دلـت 
علـى ذلـك األحاديـث الصحيحـة واتفـق عليـه الصحابـة والتابعـون هلـم إبحسـان، فهـؤالء الينازعـون 

أهـل السـنة واحلديـث يف حكمـه يف اآلخـرة، وإمنـا ينازعوهنـم يف االسـم)27(.

الثانيـة: الغاليـة مـن املرجئـة، وهـؤالء جيزمـون بعـدم حلـوق الوعيـد ألصحـاب الكبائـر بنـاء علـى 
قوهلـم أنـه ال يضـر مـع اإلميـان ذنـب، وهـذا ال يُنقـل عـن أحـد بعينـه، يقـول ابـن تيميـة: "وبعـض النـاس 
حيكـي هـذا عنهـم، وأهنـم يقولـون: إن هللا فـرض علـى العبـاد فرائـض ومل يـرد منهـم أن يعملوهـا وال 
يضرهـم تركهـا، وهـذا قـد يكـون قـول الغاليـة الذيـن يقولـون: ال يدخـل النـار مـن أهـل التوحيـد أحـد، 
لكـن مـا علمـت معينـاً أحكـي عنـه هـذا القـول، وإمنـا النـاس حيكونـه يف الكتـب وال يعّينـون قائلـه")28(.

الثالثـة: متكلمـة املرجئـة الذيـن ال يقطعـون بنفـوذ الوعيـد وال أتخـريه ابلكليـة، بـل يقفـون عـن 
اجلـزم بشـيء مـن تلـك األحـكام األخرويـة مـع جتويزهـم حلصـول شـيء منهـا، يقـول ابـن تيميـة رمحـه هللا: 
"وكثـري مـن متكلمـة املرجئـة تقـول ال نعلـم أن أحـداً مـن أهـل القبلـة مـن أهـل الكبائـر يدخـل النـار، وال 
أن أحـداً منهـم ال يدخلهـا، بـل جيـوز أن يدخلهـا مجيـع الفّسـاق، وجيـوز أال يدخلهـا أحـد منهـم، وجيـوز 
دخـول بعضهـم، ويقولـون مـن أذنـب واتب ال يقطـع بقبـول توبتـه، بـل جيـوز أن يدخـل النـار أيًضـا، فهـم 
يقفون يف هذا كله؛ وهلذا مُسُّوا الواقفة، وهذا قول القاضي أيب بكر وغريه من األشعرية وغريهم")29(.

وعنـد املقارنـة بـن الوعيديـة واملرجئـة يف موقفهـم مـن مرتكـب الكبـرية مـن حيـث االسـم واحلكـم مـع 
تباينهما إال أن طائفة تقارب قول السلف يف االسم دون احلكم يف اجلملة، واألخرى يف احلكم دون االسم؛ 
فنجد أن الوعيديه أقرب إىل مذهب السلف يف ابب األمساء، واملرجئة أقرب إىل السلف يف ابب األحكام، 
فقـول املعتزلـة واخلـوارج والكراميـة يف اسـم اإلميـان واإلسـالم أقـرب إىل قـول السـلف مـن قـول اجلهميـة، لكـن 
املعتزلـة واخلـوارج يقولـون بتخليـد العصـاة، وهـذا أبعـد عـن قـول السـلف مـن كل قـول، فهـم أقـرب يف االسـم 

وأبعـد يف احلكـم، واجلهميـة وإن كانـوا يف قوهلـم أبن الفّسـاق ال خيلـدون أقـرب يف احلكـم إىل السـلف)30(.
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املبحث الثاين: املوقف من نصوص الوعد والوعيد وفيه مطلبان: 

املطلب األول: موقف أهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

زّلت بعض الطوائف يف نصوص الوعد والوعيد يف حق من اجتمعت فيه دون من حتقق فيه نوع 
دون اآلخر؛ ومذهب أهل السنة واجلماعة يف النصوص الواردة يف الوعد والوعيد قائم على أصلن 

ال ميكن فهم تلك النصوص على وجههما إال هبما:

األول: إمرار نصوص الوعد والوعيد كما جاءت دون أتويل؛ لكوهنا أحكاًما صرحية يف حق أهل 
الوعد يقول ابن تيمية مقرًرا مذهب السلف يف ذلك: "فإن عامة علماء السلف يقرون هذه األحاديث 
فمع  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص")31(.  مقصود  عن  خترجها  أتويالت  تتأول  أن  ويكرهون  جاءت،  كما  وهنا  وميُِرُّ
اعتقادهم حلقيقتها وأن ظاهرها مراد فإهنم ال يتكلفون يف أتويلها أتوياًل يناقض املعىن املراد منها، بل 
جيروهنا على ظاهرها، ويعتقدون أن ذلك الفعل سبب من األسباب اليت قد ينال صاحبها به ذلك اجلزاء.

الثاين: اجلمع بن نصوص الوعد والوعيد وتفسري بعضها ببعض كما جيمع بن نصوص األمر 
والنهي)32(، يقول ابن تيمية رمحه هللا: "التحقيق اجلمع بن نصوص الوعد والوعيد وتفسري بعضها ببعض 
من غري تبديل شيء منها، كما جيمع بن نصوص األمر والنهي من غري تبديل شيء")33(، فالنصوص 
مشتملة على نصوص الوعد والوعيد كاشتماهلا على نصوص األمر والنهي، وأحد النوعن يقابل اآلخر 
فال ميكن النظر ألحد النوعن دون النظر ملا يقابله؛ ألنه مفسر ملراده ومبنِّ ملقصوده وموضح لسياقه. 

فما ورد من نصوص الوعيد املطلقة فهو مبّن، ومفسرملا يف نصوص الوعد مقّيد له، وما ورد 
من نصوص الوعد املطلقة فإنه مبن ومفسر ملا يف نصوص الوعيد، مقيد له)34(.

فتحمل نصوص الوعد والوعيد على وجهها بتفسري بعضها ببعض، فال تطلق نصوص الوعد 
إطالقا عاماً دون تقييدها بنصوص الوعيد؛ يقابل ذلك نصوص الوعيد اليت ال تطلق أيضاً دون 
تقييدها بنصوص الوعد، وهذه مسألة دقيقة جيب التفطن هلا مع مراعاة مجلة من األمور اليت ال يتم 

فهم هذا املعىن على وجهه إال ابلقول هبا، وهي:

أواًل: إن مرتكب الكبرية ال يكفر جملرد فعله لتلك الكبرية، كما أنه الخيّلد يف النار، وقد سبق 
بسط هذا املعىن.
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اثنًيا: أن نصوص الوعد على األعمال الصاحلة مشروطة بعدم الكفر احملبط دون ماسواه من 
الذنوب، ونصوص الوعيد للكفار والفّساق مشروطة بعدم التوبة)35(.

اثلثا: أن مرتكب الكبرية مستحق للوعيد الوارد على تلك املعصية لكن ال يقطع حبصول 
ذلك الوعيد عليه، جلوازختلُّف املقتضي عن املقتضى ملعارض راجح، إما توبة، وإما حسنات ماحية، 
وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، أوغري ذلك، فالنصوص دلت على أن هذا العمل سبب 
مقتٍض هلذا الثواب، والنصوص املرتبطة هبا دّلت على أن الدخول يف أحد العمومن متوقف على 
وجود شرطه وانتفاء مانعه، فإذا وجد الشرط وانتفى املانع فالوعيد مستحق، وإن ختلف أحدمها، 

إما بفقد الشرط أوقيام املانع، فقد يتخلف الوعيد)36(. وبناء على هذا فإنه يقال: 

رابًعا: ال يقطع بدخول املعّن يف ذلك الوعيد، فاإلطالق ال يعين إجراء ذلك العموم على 
كل من فعل فعاًل جاء يف النصوص ترتيب الوعيد على من ارتكبه، بل يتوقف يف دخول املعّن يف 
العموم الذي قام به سببه حىت يقوم به املقتضي الذي ال معارض له، وهذه املسألة أخص مواضعها 

يف ابب األمساء واألحكام من التكفري والتفسيق وحنوه)37(.

 خامسا: أن من رتب الوعيد على بعض الذنوب هو من قطع على نفسه بوجوب نفاذ وعده 
يف حق أهل وعيده، فُعلم إمكان اجتماع الوعد والوعيد يف بعض اخللق، فيلحقهم وعيده ويعّذبون 

بقدر ذلك الذنب، مث ينفذ فيهم وعده بفضل رمحته هلم فيدخلون اجلنة .

املطلب الثاين: مواقف املخالفن ألهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

سبق الكالم على خمالفة الوعيدية واملرجئة ألهل السنة يف حكم مرتكب الكبرية، ومبىن هذا 
اخلالف هو موقفهم من نصوص الوعد والوعيد، فأحد الفريقن غلَّب أحد نوعي النصوص فغال 

يف الوعيد، واآلخر غلَّب النوع اآلخر فغال يف الوعد، على هذا فقد انقسموا قسمن:

األول: الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة، وهؤالء أعملوا نصوص الوعيد، وجعلوا ما توعد 
هللا به املخالفن ألمره انفذاً ال حمالة، وأمهلوا نصوص الوعد فنظروا إىل قيام سبب الوعيد مبرتكب 
الكبرية، فأدرجوه يف عموم نصه، وأحالوا أن يقوم به سبب الوعد؛ ألن طاعاته كلها حابطة 

بكبريته، بل وبصغريته عند بعضهم.
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وبناء على ذلك مل يعطوه أحكام املؤمنن يف الدنيا، وأعطوه أحكام الكفار يف اآلخرة ابخللود 
الوعيد: "والذي يدل على أن  القاضي عبداجلبار املعتزيل بعد ذكره لنصوص  النار)38(، قال  يف 
الفاسق خيلد يف النار ويعذب فيها أبداً ما ذكرانه من عمومات الوعيد؛ فإهنا تدل على أن الفاسق 
يفعل به ما يستحق من العقوبة تدل على أنه خيلد إذ ما من آية من هذه اآلايت اليت مرت إال 

وفيها ذكر اخللود والتأبيد وما جيري جمراها")39(.

ويقول اخلليلي اإلابضي: "إن غالب آايت الوعيد نصت على اخللود يف النار ومل تفرق بن املشرك 
وغريه"، مث يقول: "وال جتد جبانب ذلك يف القرآن ما يشري إىل عدم خلود أحد ولو من بعيد")40(.

اثنياً: املرجئة، وهؤالء غّلبوا نصوص الوعد، وأمهلوا نصوص الوعيد، فهم نظروا إىل قيام 
سبب الوعد مبرتكب الكبرية فأدرجوه يف عموم نصوصه، ومل يروا دخوله يف نصوص الوعيد وإن 
قام به سببها؛ ألن معاصيه مغفورة إبميانه،فيكون كامل اإلميان يف الدنيا، انجياً من العذاب يف 
اآلخرة،وهؤالء غالية املرجئة)41(. وأول املرجئة نصوص الوعيد اليت فيها نفي اإلميان عّمن ارتكب 

بعض الذنوب أبن املراد ليس مثلنا أو ليس من خياران )42(.

كما أسقط غالهتم الوعيد عن كل مسلم احتجاجاً بقول هللا تعاىل:﴿اَل َيْصاَلَها ِإالَّ اأْلَْشَقى 
﴿15﴾ الَِّذي َكذََّب َوتـََوىلَّٰ﴾]الليل:15-16[ وجعلوا العذاب الوارد على الكبائر خاصاً ابلكفار 

واملشركن، وأن املراد به أشخاص كفار أبعياهنم)43( .

املبحث الثالث: الوعيد الوارد يف النصوص على من قتل نفسه .

عند تتبع نصوص الوعيد على من قتل نفسه واستقرائها استقراًء اتماً جند أهنا جاءت على نوعن:

األول: ذكر العذاب يف انر جهنم، وهذه النصوص على قسمن:

أواًل: ذكر العذاب مطلقا، فقد أخرج البخاري، ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة 
 عـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، أنـه قـال: ))مـن تـردى مـن جبـل فقتـل نفسـه، فهـو يف انر جهنـم يـرتدى فيـه خالـًدا 
خملًدا فيها أبًدا، ومن حتّسى مسًا فقتل نفسه، فسمه يف يده يتحساه يف انر جهنم خالًدا خملًدا فيها أبًدا، 

ومن قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف انر جهنم خالًدا خملًدا فيها أبًدا(()44(.

  الرتمـذي مـن حديـث أيب هريـرة القيامـة، كمـا أخـرج  بيـوم  العـذاب مقيـدا  اثنيًـا: ذكـر 
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مرفوعـا، قـال: ))مـن قتـل نفسـه حبديـدة جـاء يـوم القيامـة وحديدتـه يف يـده يتوجـأ هبـا يف بطنـه يف انر 
جهنم خالًدا خملًدا أبًدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه يف يده يتحساه يف انر جهنم خالدا خملدا أبدا((

)45(، ويف الصحيحن، عن اثبت بن الضحاك ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ))من قتل نفسه بشيء 

يف الدنيـا عـذب بـه يـوم القيامـة(()46(.

النـوع الثـاين: حتـرمي دخـول اجلنـة، ففـي البخـاري ومسـلم، عـن جنـدب بـن عبـدهللا  قـال: 
قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))كان فيمـن كان قبلكـم رجـل بـه جـرح، فجـزع، فأخـذ سـكيًنا فحزهبـا يـده، 

فمـا رقـأ الـدم حـىت مـات، قـال هللا تعـاىل: ابدرين عبـدي بنفسـه، حرمـت عليـه اجلنـة(()47(.        

املبحث الرابع: املوقف من الوعيد الوارد يف النصوص ملن قتل نفسه  وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: موقف أهل السنة من هذه النصوص. 

فيما سبق ذكران النصوص الواردة يف الوعيد على من قتل نفسه، ابلعذاب يف انر جهنم أو 
حترمي دخوله للجنة، وألهل السنة جواابن عن هذه النصوص، أحدمها إمجايل، واآلخر تفصيلي: 

أواًل:أما اجلواب اإلمجايل فقد سبق نقل إمجاع أهل السنة على أمور :

1 – أمجعوا على أن من ارتكب أي كبرية أنه اليكفر.

2 - أمجعوا على أنه الخيلد أحد من أهل التوحيد يف النار.

3 – أمجعوا على أنه خيرج من النار من يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان .

4 – أمجعوا على أن صاحب التوحيد إذا أتى شيًئا من الكبائر فمات قبل أن يتوب فأمره 
إىل هللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، مث أدخله اجلنة.

5 – أمجعوا على أن من أهل الكبائر من يعذب، مث يدخل اجلنة ومنهم من يدخلها بال عذاب)48(.

اثنياً: أما اجلواب التفصيلي فهنا مسألتان :

املسألة األوىل: العذاب يف النار جبنس ما فعل بنفسه وقرن هذا العذاب ابخللود والتأبيد يف 
انر جهنم، وللعلماء من هذا احلديث موقفان : 
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املوقــف األول: عــدم قبــول زايدة لفــظ اخللــود والتأبيــد، وذلــك بتوهيــم مــن روى احلديــث بــزايدة 
))خالــداً خملــداً فيهــا أبــداً(( واجلــزم بثبــوت ألفــاظ أخــرى، أُطلــق فيهــا لفــظ العــذاب، ومل يــرد فيهــا لفــظ 
اخللــود والتأبيــد، قــال الرتمــذي: وروى حممــد بــن عجــالن، عــن ســعيد املقــربي، عــن أيب هريــرة  عــن 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ))من قتل نفسه بسم عذب يف انر جهنم((، ومل يذكر فيه: ))خالًدا خملًدا فيها أبًدا((، 
وهكذا رواه أبوالزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا أصح؛ ألن الرواايت إمنا 

جتــيء أبن أهــل التوحيــد يعذبــون يف النــار، مث خيرجــون منهــا، ومل يذكــر أهنــم خيلــدون فيهــا )49(.

موافًقا  ليكون  احلديث؛  هذا  توجيه  يف  االجتهاد  مع  الرواية  هذه  قبول  الثاين:  املوقف 
ألصول أهل السنة، وقد اختلفوا يف توجيهه إىل أقوال:

القول األول: أن جمرد ذكراخللود والتأبيد ال يقتضي عدم النهاية بل اخللود طول املدة، واإلقامة 
املتطاولة،ال حقيقة الدوام)50( قالوا: ألن األبد قد يقع يف كالم العرب على املدة من الزمان اليت هلا هناية؛ 
لذا فهم جيمعون األبد على آابد كما جتمع على دهور فإذا  كان األبد واحد اآلابد دل على أنه ينتهي)51(.

القـول الثـاين: مـن محـل هـذا الوعيـد وجعلـه يف حـق املسـتحّل هلـذا الفعـل، مـع علمـه ابلتحـرمي  
دون الفاعـل بـال اسـتحالل فـإن هـذا الوعيـد ال يشـمله)52(.

القول الثالث: أن يف هذا النص حذفًا وإضماًرا، واختلفوا يف التقدير :

فمنهم من جعل التقدير "هذا جزاؤه إن جازاه".

ومنهم من جعل التقدير "خملداً فيها إىل أن يشاء هللا".

وقيل إبضمار االستثناء والتقدير " فجزاؤه كذا إال أن يعفوهللا عنه" )53(.

القـول الرابـع: أن اخللـود والتأبيـد ليـس راجًعـا علـى مـا حيصـل يف النـار بعـد انقضـاء احلسـاب، 
بـل املـراد أنـه يعـذب هبـذا يف الـربزخ إىل احلشـر نظـري مـا يفعـل مبـن كان كـذااًب فيشـق شـدقه إىل يـوم 
القيامة، فاخللود والتأبيد يف النار يكون ما دام يف قربه إىل يوم البعث، مث ينقطع هذا العذاب )54(.

القول اخلامس: أن اخللود والتأبيد راجع إىل الفعل أي ال يزال يفعل به هذا العذاب مادام 
يف جهنم فإذا خرج منها انقطع العذاب، فاخللود عائد للفعل وليس للبقاء يف النار)55(.
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القـول السـادس: مـن مل حيمـل هـذا احلديـث علـى حقيقتـه وجعـل حقيقتـه غـري مـرادة، ووجـه 
هذه النصوص أبهنا وردت مورد الزجر والتغليظ وحنو ذلك، ومن وقع يف شيء من تلك الكبائر، 

وهـو مـن أهـل التوحيـد، فإنـه يقطـع بعـدم دخولـه يف ذلـك الوعيـد)56(.

املسألة الثانية: الوعيد ملن قتل نفسه بعدم دخول اجلنة وحترميه عليها:

وقد اتفق العلماء على إجراء هذا احلديث على ظاهره، وأن ظاهره مراد، لكن اختلفوا يف 
توجيهه إىل أقوال، أمهها:-

القـول األول: أن هـذا الوعيـد ورد يف حـق مـن قبلنـا، وحيتمـل أن شـرع أهـل ذلـك العصـر 
تكفـري أصحـاب الكبائـر احتملـه النـووي)57(. أمـا شـرعنا فقـد جـاء صرحيًـا بدخـول أهـل الكبائـر يف 

اجلنـة، فـال يدخـل أحـد مـن أفـراد هـذه األمـة يف هـذا احلديـث.

القول الثاين: من أطلق هذا التحرمي يف حق من فعل ذلك، لكن قيده بوقت دون وقت، فإما 
م عليه دخول اجلنة من غري أن يسبق ذلك الدخول عذاب، فيعذب بقدر  أن يكون املراد أنه حمرَّ
ذنبه مث يدخل اجلنة، وعليه فتحرمي دخول اجلنة هو حترمي لدخوهلا ابتداء، ال مطلق الدخول، أو 
أن يكون املراد منه حترمي دخول اجلنة عليه يف وقت دخول أهل اجلنِة اجلنَة ، فيتأخر دخوله عنهم 

مع دخوله هلا، جزاء له على فعله)58(.

قال ابن تيمية رمحه هللا: "املنفي هو الدخول املطلق الذي اليكون معه عذاب، ال الدخول 
املقيد الذي حيصل ملن دخل النار، مث دخل اجلنة")59(.

القول الثالث: من محل التحرمي يف دخول اجلنة على جنة معينة دون ما سواها، فإنه من املعلوم 
أن اجلنـان كثـرية، والفـردوس أعالهـا، وبـن كل درجـة واألخـرى كمـا بـن السـماء واألرض، ومل يعـّن 

لنا هذه اجلنة اليت حيرم على من قتل نفسـه دخوهلا، فيتوقف فيها )60(.

املطلب الثاين: مواقف املخالفن ألهل السنة من هذه النصوص. 

املخالفون ألهل السنة هلم من هذه النصوص موقفان:



71

نصوص الوعيد املتضمنة للخلود والتأبيد الواردة يف من قتل نفسه من أهل التوحيد        د.بدر بن إبراهيم الغيث

األول: الوعيدية الذين أجروا هذا احلديث على ظاهره وقالوا مبوجبه، بل جعلوه حجة هلم 
فيما يقولون به من إنفاذ الوعيد على أهل الكبائر وخلودهم يف النار، وقالوا: هذا احلديث صريح يف 
أن من قتل نفسه أنه خالد خملد يف النار ال خيرج منها أبًدا، ومن املعلوم أن قتل النفس من الكبائر 
فإذا كان ذلك كذلك فهذا احلكم عام يف كل من ارتكب شيًئا من الكبائر، ويف هذا يقول القاضي 
عبداجلبار: "والذي يدل على أن الفاسق خيلد يف النار ويعذب فيها أبًدا ما ذكرانه من عمومات 
الوعيد فإهنا تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة تدل على أنه خيلد، إذ ما من آية من 
هذه اآلايت اليت مرت إال وفيها ذكر اخللود والتأبيد وما جيري جمراها")61(. ويقول اخلليلي اإلابضي: 
"والرواايت - كما قلت - كثرية، اترة تدل على اخللود ابلنص عليه، واترة ابجلمع بينه وبن التأبيد، 
فإن  ألفاظها  اجلنة، أوحرمان شم رحيها وحمصلها واحد، وإن اختلفت  وأخرى ابلتوعد حبرمان 

حرمان اجلنة ينايف دخوهلا يف أي وقت من األوقات، كما أن نفي دخوهلا يعم مجيع األزمنة")62(.

وقد سبق بسط قول الوعيدية وموقفهم من مرتكب الكبرية، وبيان بطالنه. 

الثاين: املرجئة وهؤالء وإن خالفوا أهل السنة يف االسم ملرتكب الكبرية، وقول غاليتهم، إنه 
اليضر مع اإلميان ذنب إال أهنم وافقوهم يف احلكم بقوهلم إن مرتكب الكبرية ال خيلد يف النار، مع 
كوهنم داخلن يف الذم والوعيد، يقول ابن تيمية يف معرض بيانه ملوقف أهل السنة من مرتكب 
الكبرية: "ليس بن فقهاء امللة نزاع يف أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين ابطًنا وظاهًرا مبا جاء به 
الرسول وما تواتر عنه أهنم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخرب هللا ورسوله بدخوله 
إليها، وال خيلد منهم فيها أحد، وال يكونون مرتدين مباحي الدماء")63(، ومن هنا تبنَّ موافقة 
موقف فقهاء املرجئة مع أهل السنة يف حكم مرتكب الكبرية، وإن خالفوهم يف االسم، يقول 
إميانه كإميان  بل  إميانه،  اإلميان النقص يف  تقول: هو مؤمن اتم  "واملرجئة  تيمية رمحه هللا:  ابن 
األنبياء واألولياء، وهذا نزاع يف االسم. مث تقول فقهاؤهم ما تقوله اجلماعة يف أهل الكبائر: فيهم 
من يدخل النار، وفيهم من ال يدخل. كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة، واتفق عليه 
الصحابة والتابعون هلم إبحسان، فهؤالء ال ينازعون أهل السنة واحلديث يف حكمه يف اآلخرة، 
وإمنا ينازعوهنم يف االسم")64(، وهذا مما أمجع عليه عامة املرجئة، يقول ابن تيمية: "وقالت املرجئة

- مقتصدهتم وغالهتم كاجلهمية - قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة ال خيلدون يف النار 
بل خيرجون منها كما تواترت بذلك األحاديث")65(، كما يقولون بقول أهل السنة أبن بعض أهل 
الكبائر يعذبون، يقول ابن تيمية: "وأما اجلهمية واملرجئة فنازعوا يف االسم ال يف احلكم، فقالوا: جيوز أن 
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يكون مثااًب معاقًبا حمموداً مذموًما، لكن الجيوز أن يكون معه بعض اإلميان دون بعض")66(، وأما اجلزم 
أبنه ال يدخل النار أحد من أهل القبلة فال يعرف قوالً ألحد معن، بل ينقل عن غالية املرجئة )67(.

والتغليظ، وبعضهم حيمله على املستحل، ومنهم من يقول فيها بقول أهل السنة، وقد سبق 
بيان ذلك مفصاًل.

املطلب الثالث: الرتجيح 
إعمـال النصـوص الشـرعية مطلـب شـرعي و واجـب عيـين يف كل مسـألة مـن مسـائل الديـن 
بشرط أال يصاحب هذا اإلعمال إمهاالً لنصوص أخرى مساوية لتلك النصوص من حيث الثبوت 
والداللـة، وقبـل عـرض أقـرب األقـوال إىل الدليـل املوافـق لألصـول الشـرعية يف اجلمـع بـن النصـوص 
الواردة يف الوعد ملن مات على التوحيد والوعيد ملن قتل نفسه؛ فإنه البد من اإلشارة إىل أن قول 
مـن قـال بظاهـر احلديـث والتـزم دخـول مـن قتـل نفسـه النـار مـع خلـوده فيهـا، وهـم اخلـوارج، فـإن 
قوهلم ابطل ال شك يف بطالنه، كما سبق ذكر ذلك، إال أنه حتسن اإلشارة إىل أن من أعظم األدلة 
يف بطـالن هـذا القـول هـي نصـوص الوعـد الصرحيـة يف أنـه ال يبقـى يف النارأحـد مـن أهـل التوحيـد.  

ومن تلك النصوص قولهملسو هيلع هللا ىلص: ))يدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، مث يقول هللا تعاىل: 
نوعي  أحد  فإعمال  إميان(()68(،  من  مثقال حبة من خردل  قلبه  النار من كان يف  من  أخرجوا 
النصوص مع إمهال اآلخر حتكُّم بال دليل، وقول على هللا بالعلم، وخوض يف النصوص بال برهان.

أما موقف أهل السنة ومن وافقهم من املرجئة من الوعيد الوارد فيمن قتل نفسه، الذين أشكل 
عليهم هذا احلديث ملخالفة ظاهره أصالً شرعًيا دلت عليه النصوص الصرحية الصحيحة بعدم خلود 
أحـد مـن أهـل التوحيـد يف النـار، كمـا أمجعـوا علـى ذلـك؛ وهلـذا فقـد اجتهـدوا يف بيـان معنـاه وتفسـري 
مـراده ليكـون موافًقـا  لألصـل املّتفـق عليـه مـن غـري أن يهمـل شـيء مـن النصـوص فيتحقـق اإلعمـال هلـا 

ابجلمـع والتوفيـق مـن غـري تعـارض وال تناقض.

وقـد أتملـت توجيهـات أهـل السـنة السـابق ذكرهـا، وظهـر يل التفـاوت الكبـري بينهـا مـن حيـث 
موافقتهـا لألصـول الواجـب اتّباعهـا عنـد ظهـور التعـارض بـن النصـوص يف فهـم املكلـف، وقبـل 
عـرض مـا ظهـر يل رجحانـه يف هـذه املسـألة فـإين سـأذكر تلـك األقـوال، مث أذكـر مـا يـرد عليهـا مـن 

إشـكاالت وإيـرادات متنـع مـن القـول هبـا، وهـذه األقـوال كمـا يلـي:-
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القـول األول: الطعـن يف زايدة "خالـًدا خملـًدا فيهـا أبـًدا"، وتوهيـم الـراوي بذلـك كمـا يقـول هبـذا 
اإلمـام الرتمـذي، وعنـد التأمـل والنظـر فإنـه يقطـع أن اإلمـام الرتمـذي، رمحـه هللا، إمنـا محلـه علـى توهيـم 
الـراوي هـو اعتقـاده أن هـذه الـزايدة خمالفـة ألصـول أهـل السـنة القاضيـة بعـدم خلـود أحـد مـن أهـل 
التوحيد يف النار، فالشذوذ يف املنت كما يعتقد، محله على الطعن يف سند احلديث وتوهيم أحد رواته. 

واجلواب عن ذلك من وجوه: 

تّلقـوا هـذا احلديـث ابلقبـول ونقلـوه  األول: أن كبـار أئمـة احلديـث السـابقن للرتمـذي، قـد 
وتناقلوه من غري نكري، ومل أقف على أحد من األئمة سبق الرتمذي إبعالل هذه اللفظة من احلديث، 
فتفـرده بذلـك خمالفـة ألئمـة هـذا الفـّن، ممـا جيعـل ذلـك اإلعـالل حمـل نظـر، كمـا أن املتأخريـن عنـه قـد 

اجتهـدوا يف توجيـه احلديـث ممـا يـدل علـى عـدم قبوهلـم هلـذا اإلعـالل. 

البخـاري ومسـلم يف صحيحيهمـا، ومهـا أصـح  اتفـق علـى خترجيـه  الثـاين: أن هـذا احلديـث 
ممـن  احملدثـن  أعـالم  عـن  وتواتـر  ابلقبـول،  األمـة  تّلقتهمـا  وقـد  سـبحانه،  هللا  بعـد كتـاب  كتابـن 
عاصرهـم أوجـاء بعدهـم مـا يشـبه اإلمجـاع علـى صحـة مـا فيهـا مـن األحاديـث حـال انفـراد أحدمهـا 
ابحلديـث فكيـف مبـا اتفقـا علـى قبولـه وتصحيحـه، يقـول ابـن كثـري، رمحـه هللا، يف معـرض حديثـه عن 
صحيـح البخـاري: "وأمجـع العلمـاء علـى قبولـه وصحـة مـا فيـه، وكذلـك سـائر أهـل اإلسـالم" )69(.

وقال احلافظ السجزي رمحه هللا: "أمجع أهل العلم، الفقهاء وغريهم، على أن رجالً لو حلف 
ابلطالق أن مجيع ما يف كتاب البخاري مما روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاله ال شك فيه أنه ال حينث")70(.

ويقول النووي رمحه هللا: "اتفق العلماء، رمحهم هللا، على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما األمة ابلقبول، وكتاب البخاري أصحهما" )71( .

الثالث: أن الرتمذي، رمحه هللا، أشار إىل طريقن آخرين فيهما ذكر العذاب ملن قتل نفسه 
من غري ذكر لفظ اخللود والتأبيد، وعلى هذا مأخذان:

1- وقـوع الرتمـذي يف الوهـم، فقـد ذكـر أن هنـاك طريقـن آخريـن غـري طريـق األعمـش، 
فالطريق األول حممد بن عجالن، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة  مرفوعاً ولفظه: ))من قتل 

نفسـه بسـمٍّ عـذب يف انر جهنـم((، ومل أقـف علـى مـن روى هـذا احلديـث هبـذا اللفـظ. 
والطريق الثاين: أبوالزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة ، ومل يذكرلفظه)72(. 
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إال أنه عند التحقيق فإن هذا احلديث هبذا اللفظ مل يُرو إال عن أيب الزاند، ومل أقف على رواية 
حملمد بن عجالن هلذا احلديث عن سعيد املقربي، إمنا رواه عن أيب الزاند كما جاء يف مسند أمحد، 
قال حدثنا حيىي، عن ابن عجالن، عن أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، 
قـال: ))الـذي يطعـن نفسـه إمنـا يطعنهـا يف النـار، والـذي يتقحـم فيهـا يتقحـم يف النـار، والـذي خينـق 

نفسه خينقها يف النار(()73(، كما أخرجه هبذا اإلسناد عن ابن عجالن ابن حبان يف صحيحه)74(.
 . وقد أخرج جزًءا منه من طريق أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة

البخاريُّ يف صحيحه )75(.

فـإذا كان مل يروهـذا احلديـث هبـذا اللفـظ إال أبوالـزاند وقـد تفـرد بـه مـن غـري متابعـة، كمـا تفـرد 
األعمـش بذلـك، ومـع هـذا مل يطعـن أحـد يف تفـرده، فكـذا يقـال يف طريـق األعمـش، فإنـه ال يطعـن 

فيـه جملـرد التفـرد مـن غـري متابعـة.

2 - أن أاب الـزاند واألعمـش كليهمـا إمامـان مـن أئمـة هـذا العلـم الشـريف، ومهـا مـن الثقـات 
األثبـات الذيـن أمجـع العلمـاء علـى توثيقهـم وتعديلهـم)76(، فتقـدمي روايـة أحدمهـا علـى اآلخـر حيتـاج 
، وحجة ظاهرة، كما أن قبول كل رواية على انفراد اليوجب الطعن يف األخرى،  إىل برهان بنِّ

بـل لـكل منهمـا سـياقه ومقامـه وموضعـه، وسـيأيت ذكـر ذلـك مفصـاًل.

الرابع: أن اإلمام الرتمذي، رمحه هللا، لعلوِّ كعبه وعظيم قدره يف علم احلديث ملا أورد رواية 
األعمـش، الـيت فيهـا التصريـح بذكـر اخللـود والتأبيـد يف النـار، مل يقطـع بـردِّ هـذه الروايـة، بـل أشـار 

إىل صّحتهـا، لكـن إلشـكاهلا أشـار إىل ماهـو أصـح منهـا، ويشـهد هلـذا أمـران: 

1 - أنه ملا سـاق طرق احلديث أورد طريقن، فاألول ما رواه شـعبة عن األعمش، واآلخر 
مـا رواه أبومعاويـة عـن األعمـش، أشـار إىل صحـة هـذه الطريـق وأهنـا أصـح الطـرق فقـال: "هـذا 
حديـث صحيـح، وهـو أصـح مـن احلديـث األول")77(، ممـا يؤكـد تصحيحـه هلـذا احلديـث، وعـدم 

جزمـه بشـذوذ الروايـة.
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2 - ملـا أورد الطريـق األخـرى الـيت ليـس فيهـا ذكـر التخليـد كأنـه أراد أن خيـرج، ممـا ظهرلـه 
أنـه إشـكال الميكـن اخلـروج منـه إال بتقـدمي إحـدى الروايتـن علـى األخـرى، فقـال بعـد ذكـره هلـذه 
الروايـة: "وهـذا أصـح؛ ألن الـرواايت إمنـا جتـيء أبن أهـل التوحيـد يعذبـون يف النـار، مث خيرجـون 
منهـا، ومل يذكرأهنـم خيلـدون فيهـا" فقولـه: "أصـح" ال يعـين تضعيفـه للروايـة األخـرى، بـل لـو وقـف 
علـى قـول جيـري بـه احلديـث علـى ظاهـره مـن غـري خمالفـة ألهـل السـنة يف أصلهـم بعـدم ختليـد أحـد 

مـن أهـل القبلـة يف النـار ملـا اضطـر إىل الرتجيـح بـن الـرواايت الصحيحـة الصرحيـة.

اخلامـس: أن بـن الروايتـن اختالفًـا يف األلفـاظ، ففـي احلديـث الـذي أشـار اإلمـام الرتمـذي 
إىل وهـم األعمـش فيـه ورد ذكـر حتسـي السـم، والـرتدي مـن اجلبـل وهـذا املعـىن مل يـرد يف الروايـة 
األخـرى الـيت يثبتهـا، إمنـا ورد فيهـا التقّحـم، وخنـق النفـس، ممـا يؤكـد أن لـكل حديـث معـىن مغايـًرا 
عـن اآلخـر، وهـذا يؤكـد أنـه حديـث آخـر العينـه، فكيـف ترجـح هـذه الروايـة علـى األخـرى؟! مـع 

أهنمـا حديثـان خمتلفـان، إمنـا اجتمعـا ابلسـبب والعقوبـة.
السادس: أنه ميكن اجلمع بن ما أثبته اإلمام الرتمذي وما نفاه من الرواايت أبن احلديث 

الذي أثبت مطلق واآلخر مقيد، والواجب محل املطلق على املقيد كما سيأيت بيانه الحقاً.

القول الثاين: من مل يريف لفظ التأبيد دوام اإلقامة بال هناية، وحجته أن األبد مجعها آابد فإذا 
كانت مفردة دّلت على انقضائها ابنتهاء األبد، واجلواب عن هذا من وجوه:

األول: أنه يلزم من هذا القول عدم إقامة الكفار يف النار، بل هلم يوم ينقطع عنهم العذاب؛ ألن هللا 
حن توّعدهم ابلنار قرن ذلك ابخللود والتأبيد، وينقض هذا أن النصوص صرحية يف عدم خروجهم، 
وأن العـذاب الينقطـع عنهـم حبـال، قـال تعـاىل: ﴿اَل يـَُفتَـُّرَعنـُْهـْم َوُهـْم ِفيـِه ُمْبِلُسـوَن﴾]الزُّخُرف:75[، 
كمـا أمجـع علـى هـذا سـلف األمـة وأئمتهـا، وعليـه فمـا يقـال يف حـق مـن قتـل نفسـه أبنـه أتبيـد لـه هنايـة 
فإنـه يقـال يف الكافـر، فمـا يلـزم أبحـد القولـن فإنـه الزم لآلخـر، والتفريـق بينهمـا تفريـق بـن متماثلن، 
يضاف إىل ذلك أيًضا أن اخللود يف اجلنة قرن به لفظ اخللود والتأبيد فهل هلذا التأبيد هناية أيًضا؟!.

الثاين: أن احلديث اشتمل على مجلة من املؤكدات، فذكراخللود فقال: )خالداً(، وأكد هذا 
اخللود لتحقيق املعىن )خملًدا(. مث أتبع هذه املعاين الصرحية ابلتأبيد فقال: )أبًدا(. فهذه مؤكدات 
صرحية على أنه خلود ال هناية له، وال يقال هنا ما يقال يف لفظ اخللود، وأن املراد به املكوث 
الطويل، فإن هذا مما جيري يف اللغة، أما أن يقرن الدخول ابخللود، مث يؤكد ابلتخليد والتأبيد فإن 

هذا المعىن له إال يف دوام املكوث.
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الثالث: أن املتأمل للغة جيد أن هذا القول ال جيري على قواعدها، بل وال مساعها وهذا من وجوه: 

1 - أن األبد يف اللغة هو الدائم)78(. الذي ليس مبحدود، وإذا كان دائًما فإن االنتهاء إىل أمد 
يناقـض أصـل الـدوام، فيعـود علـى املعـىن ابإلبطـال، يقـول الراغـب: "األبـد ابلتحريـك عبـارة عـن مـدة 

الزمـان املمتـد الـذي ال يتجـزأ كمـا يتجـزأ الزمـان")79(.

2 - أن حـق األبـد أاّل جُيمـع وال يُثـىن، إذ ال يتصـور حصـول أبـد آخـر، لكـن مجـع إمـا ألنـه 
حسـب ختصيصـه ببعـض مـا يتناولـه كتخصيـص اسـم اجلنـس يف بعضـه، مث يثـىن وجيمـع، أو أن لفـظ 

اجلمـع مولّـد، وليـس مـن كالم العـرب العـرابء)80(.

الرابـع: أن احلقيقـة الشـرعية خمصصـة للحقيقـة اللغويـة، فلـو سـلم أن اللغـة جتيـز لفـظ التأبيـد 
فيهـا  يـرد  مل  الشـرعية  فالنصـوص  العمـوم،  لذلـك  الشـرعية خمصصـة  احلقيقـة  فـإن  ماينقطـع،  علـى 
ذكرلفـظ التأبيـد إال علـى مـا ال ينقطـع، وال حيـّد بزمـن، ومـن ذلـك ممـا يتعلـق أبحـكام اآلخـرة خلـود 

أهـل اجلنـة وأهـل النـار فيهمـا، وكـذا بعـض األحـكام املتعلقـة ابلدنيـا، ومـن ذلـك:-

 ُ 1 - القطع بعدم متينِّ اليهود للموت، قال تعاىل: ﴿َوَلْن يـََتَمنَـّْوُه أََبًدا مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْمۗ  َواللَّ
َعِليٌم اِبلظَّاِلِمَن﴾]البقرة:95[.

2 - هنــي هللا ســبحانه لنبيِّــه أن أيذن لبعــض املنافقــن أن خيرجــوا معــه للقتــال، قــال تعــاىل: ﴿فَــِإْن 
اۖ   ُ ِإىَلٰ طَائَِفــٍة ِمنـُْهــْم فَاْســَتْأَذنُوَك لِْلُخــُروِج فـَُقــْل لَــْن خَتُْرُجــوا َمعِــَي أَبَــًدا َولَــْن تـَُقاتِلُــوا َمعِــَي َعــُدوًّ َرَجَعــَك اللَّ
ٍة فَاقـُْعُدوا َمَع اخْلَاِلِفَن﴾]التوبة:83[، وهنيه عن الصالة عليهم إذا ما توا،  َل َمرَّ إِنَُّكْم َرِضيُتْم اِبْلُقُعوِد أَوَّ
بقولــه تعــاىل: ﴿َواَل ُتَصــلِّ َعلَــٰى َأَحــٍد ِمنـُْهــْم َمــاَت أَبَــًدا َواَل تـَُقــْم َعلَــٰى قــَـرْبِِه ۖ إِنَـُّهــْم َكَفــُروا اِبللَِّ َوَرُســولِِه 
َوَماتُوا َوُهْم فَاِسُقوَن﴾]التوبة:84[، وكذا النهي عن الصالة يف مسجد الضرار، قال تعاىل: ﴿اَل تـَُقْم 
ِل يـَْوٍم َأَحقُّ أَْن تـَُقوَم ِفيِه ۚ ِفيِه ِرَجاٌل حيُِبُّوَن أَْن يـََتَطهَُّروا  ــَس َعَلى التَـّْقَوٰى ِمْن أَوَّ ِفيِه أََبًدا ۚ َلَمْســِجٌد أُسِّ

ِريَن﴾]التوبة:108[. ُ حيُِبُّ اْلُمطَّهِّ ۚ َواللَّ

3 - عـدم قبـول شـهادة القـاذف مطلًقـا إال أبن حيـدث توبـة، قـال تعـاىل: ﴿الَِّذيـَن يـَْرُمـوَن 
اْلُمْحَصنَـاِت مُثَّ ملَْ أَيْتُـوا أِبَْربـََعـِة ُشـَهَداَء فَاْجِلُدوُهـْم مَثَانِـَن َجْلـَدًة َواَل تـَْقبـَلُـوا هَلُـْم َشـَهاَدًة أَبَـًداۚ  َوأُولَٰئِـَك 
لِـَك َوَأْصَلُحـوا فَـِإنَّ اللََّ َغُفـوٌر َرِحيٌم﴾]النـور:5-4[. ُهـُم اْلَفاِسـُقوَن ﴿4﴾ ِإالَّ الَِّذيـَن اَتبُـوا ِمـْن بـَْعـِد ذَٰ
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فـكل مـا سـبق أدلـة قاطعـة علـى أن الشـارع إمنـا يذكـر التأبيـد فيمـا ال أمـد فيـه وال انقطـاع لـه، 
فكيـف حيمـل لفـظ التأبيـد يف اخللـود يف النـار ملـن قتـل نفسـه علـى أنـه منقطـع، مـع أن اللغـة والشـرع 

خيالفـان ذلـك التوجيـه متـام املخالفـة.

القـول الثالـث: مـن أجـرى لفـظ التأبيـد علـى ظاهـره، لكـن جعلـه يف حـق املسـتحل للقتـل 
دون القاتل بال استحالل، فإن النصوص دلت على عدم ختليده، واجلواب عن هذا أن يقال داللة 

النـص علـى اخللـود والتأبيـد الختـرج عـن ثالثـة أمـور:- 

1- أهنا للمستحل دون الفاعل، وهذا يقطع أبنه ليس هو املراد ابلنص، فإن االستحالل كفر، 
ولو مل يكن هذا الفعل من الكبائر، فكيف إذا كان من الكبائر، فمن استحّل شيًئا أمجع على حترميه 
كفر، يقول ابن قدامة رمحه هللا: "ومن اعتقد حّل شيء أمجع على حترميه وظهر حكمه بن املسلمن، 
وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم اخلنزير والزان وأشباه هذا مما ال خالف فيه ُكفِّر" )81(.

وممـا يؤكـد أنـه ليـس املـراد االسـتحالل دون الفعـل أن النـص صريـح يف ذكرالفعـل ))ومـن قتـل 
نفسـه حبديـدة((، ))ومـن حتسـا مسـاً((، ))ومـن تـردى((. فـدّل علـى أن املـراد هـو يف مقارفـة الفعـل، 

ال يف االسـتحالل دون الفعل.

2- أن تكـون للفاعـل مـع اعتقـاده حـل الفعـل، فيقـال كمـا يقـال يف السـابق: إن االسـتحالل 
كفر، ولو مل يصاحبه فعل، فما معىن أن يكون مقروانً ابلفعل؛ لذا فقد أنكر اإلمام أمحد هذا اجلواب 

وقـال: لـو اسـتحل ذلـك ولـو مل يفعلـه كان كافـًرا )82(، والنـيب إمنـا قـال مـن فعـل كـذا وكـذا )83( .

3 - أن يكون يف حق الفاعل دون املستحل، وهذا هو صريح النص؛ وعليه فال وجه حلمل 
احلديث على املستحل دون الفاعل فعال جمردا، وهبذا يظهر ضعف هذا الوجه.

القـول الرابـع: القـول أبن يف النـص حذفـا وإضمـارا مـع االختـالف يف تقديـر ذلـك احلـذف 
واإلضمـار، واجلـواب عـن هـذا مـن وجـوه:

األول: أن هذه دعوى جمردة ال دليل ملن قال هبا )84(، ومن املعلوم بداهة أن األلفاظ إمنا هي 
قوالب للمعاين، وأن كل زايدة يف املبىن تدل على زايدة يف املعىن، واألصل أن كل لفظ يدل داللة 
قطعية على املعىن املراد من غري زايدة وال نقصان، فكما نقطع بردِّ قول من حيمل بعض األلفاظ على 
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معاٍن قاصرة عّما وضع له اللفظ بتمامه، فإان نقول مثل هذا فيمن يزيد معاين زائدة عما وضعت 
له األلفاظ، مث يدعى اإلضمار يف تلك األلفاظ، ويقدر ذلك اإلضمار، مث يبين عليه أحكاماً بغري 
دليل)85(، فيقال له: أين الدليل القاطع على هذا اإلضمار؟ وأين الربهان الذي الينازع يف صحة 

هذا املذهب؟ وإال فهو قول على هللا بغري علم، وختوُّض يف دين هللا بال حجة، وبيان هذا:

الثاين: أن أهل اللغة اشرتطوا شروطاً لوقوع احلذف النحوي منها:

وجود دليل مقايل وهو كالم يدل على احملذوف.  -1

وجود دليل حايل يفهم من سياق الكالم وحال املتكلمن)86(.  -2

يقول ابن جين: "قد حذفت العرب اجلملة واملفرد واحلرف واحلركة، وليس شيء من ذلك 
إاّل عن دليل عليه، وإال كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب يف معرفته")87(.

فإذا كان من أهم الشروط يف احلذف داللة السياق اللفظي أواحلايل على احملذوف فيقال ملن 
يدعي احلذف أين هذا الدليل حىت تصح هذه الدعوى؟!.

يضاف إىل ذلك أن احلذف اليكون إال لغاية وغرض أراده املتكلم)88(، فما الغاية وما الغرض 
مـن احلـذف هنا؟.

خصوًصا إذا كان هذا احلذف موقعا يف إشكال يصعب اخلروج منه.

الثالـث: أن يف دعـوى اإلضمـار طعنًـا خفيًّـا يف النصـوص الشـرعية بعـدم داللتهـا علـى حقيقـة 
مـا يـراد منهـا، وفتًحـا لبـاب االجتهـاد يف معرفـة معـاين تلـك النصـوص علـى مصراعيـه؛ ممـا يعـود علـى 
النصـوص ابإلبطـال، فـكل مـن قـال بقـول رد قولـه بنظـري مـا محلـه علـى قولـه، وكل مـن نفـى معـىن رد 

ذلـك النـص بنظـري مـا محلـه علـى ذلـك النفـي، وهكـذا.

الرابع: أن يقال ما احلامل على هذا اإلضمار؟ فإما أن يكون قصور عند املتكلم منعه من 
إيصال ما يريد، وهذا مما يقطع بتنزيه النصوص عنه، أوعلم ذلك وأراده لكن اتّقاه لسبب ال يعلم، 
ويف هذا إضالل للخلق، والنصوص إمنا جاءت هلدايتهم أبكمل بيان وأمشل تفصيل، قال تعاىل: ﴿الر 
َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي﴾]هود:1[، فالنصوص كاملة صورة ومعىن)89(. ۚ ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آاَيتُُه مُثَّ ُفصِّ
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اخلامس: أن الزم هذا القول أن حُتمل مجيع نصوص الوعيد على اإلضمار؛ إذ ال معىن لتخصيص 
هذا اإلضمار يف هذا املوضع دون غريه، فإما أن يلتزم ذلك املذهب يف مجيع نصوص الوعيد، وقد سبق 
الكالم عن ذلك عند الكالم على من يقول: إن حقيقة احلديث غري مرادة، وإن مورده الزجر والتغليظ، 
وإما أن خيصص اإلضمار هنا دون سائر نصوص الوعيد، وهذا حتكم من غري دليل وتفريق من غري حجة.

القـول اخلامـس: أن التخليـد والتأبيـد علـى حقيقتـه لكنـه ليـس يف يـوم القيامـة، بـل هـو يف 
الـربزخ ويف هـذا التوجيـه خمالفـة للنـص مـن وجهـن:

األول: أن النـص صريـح يف أن العـذاب علـى مـن قتـل نفسـه يف انر جهنـم، ومـا حيصـل يف 
الربزخ، فإنه جزء من ذلك العذاب، وعند إطالق انر جهنم يف النصوص فاملراد هبا مابعد البعث، 
ا  ُغـُدوًّ َعَليـَْهـا  يـُْعَرُضـوَن  قـال: ﴿النَّـاُر  القـرب آلل فرعـون  ويشـهد لذلـك أن هللا حـن ذكـر عـذاب 
َوَعِشـيًّا ۖ...﴾]غافـر:46[، ومل يذكـر دخوهلـم فيهـا وهـذا العـرض ألرواحهـم، وأجسـادهم اتبعـة هلـا، 
أما يوم القيامة فقال: ﴿...َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب﴾]غافر:46[، ومجيع 
النصوص الدالة على عذاب القرب إمنا تدل على أهنم يعذبون لكنهم ال يدخلون النار إال بعد البعث، 
وممايشـهد هلـذا أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، اسـتعاذ مـن عـذاب القـرب، ومـن عـذاب النـار، فقـال: ))للهـم إين أعـوذ 

بـك مـن عـذاب القرب،ومـن عـذاب النـار..(()90(، ففـي العطـف مـا يقتضـي املغايـرة.

الثــاين: أن احلديــث صريــح يف أن هــذا العــذاب ال يقــع إال يف يــوم القيامــة، كمــا جــاء عنــد 
الرتمــذي: ))مــن قتــل نفســه حبديــده جــاء يــوم القيامــة وحديدتــه يف بطنــه يتوجــأ هبــا يف بطنــه يف انر 
جهنــم خالــداً خملــداً فيهــا أبــداً((، ويــوم القيامــة ال يبــدأ إال عنــد بعــث النــاس مــن قبورهــم، فكيــف 

يقــال إنــه يف القــرب، واحلديــث صريــح يف أن هــذا العــذاب بعــد البعــث مــن القبــور.

القـول السـادس: مـن يقـول إن التأبيـد راجـع للفعـل، أي: ال يـزال يفعـل بـه هـذا العـذاب مـا 
دام يف جهنـم، واجلـواب عـن ذلـك مـن وجـوه:

األول: لزوم أقوال ابطلة واعتقادات فاسدة على هذا القول بناء على هذا الفهم، وبيان هذا أنه يلزم 
من هذا القول أن النصوص الثابتة بتخليد وأتبيد املؤمنن يف اجلنة والكفار يف النار فمردها إىل أبدية أفعاهلم 
ال إىل أبدية مآهلم، ويف هذا حجة عظيمة ملن يقول بفناء اجلنة والنار الذي أمجع على بطالنه وفساده، 

كما أمجع على القول خبالفه من اخللود الدائم الذي الينقطع ألهل اجلنة وأهل النار الذين هم أهلها.
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الثاين: أن النص صريح يف أن هذا املعىن غري مراد، وأن املراد هو اخللود والتأبيد للفاعل مع 
بقـاء فعلـه، حيـث قـال: ))يف انر جهنـم خالـدا خملـدا فيهـا أبـدا(( ولـو أراد ابخللـود والتأبيـد للفعـل، 
وأنـه يفعـل بـه ذلـك مـا دام يف النـار لظهـر مـراده، فهـو ملسو هيلع هللا ىلص أكمـل اخللـق بيـاان، وأفصحهـم كالمـا، 

فـال معـىن هلـذا التأويـل، وال حاجـة هلـذا الفهـم الـذي ال يؤيـده لفـظ وال يعضـده فهـم.

الثالـث: أن النـصَّ صريـح يف أن العـذاب واخللـود مـردُّه إىل املكـوث ال إىل الفعـل، واللفـظ 
هنـا. )يف انر جهنـم( فالظـر فيـة هنـا مكانيـة تفيـد أن العـذاب واخللـود مقيـد يف املـكان،ال يف الفعـل.

القـول السـابع: مـن قطـع أبن حقيقـة احلديـث غـري مـراده، وأن احلديـث ورد مـورد التغليـظ 
والزجـر، وهـذا قـول الشـك يف ضعفـه مـن وجـوه:

األول: أن هـذا مل يعـرف ألحـد قبـل املرجئـة، فهـم حيملـون مجيـع نصـوص الوعيـد علـى الزجـر 
والتغليظ، وأن ظاهرها غري مراد، وقد بّن مجع من العلماء بطالن هذا املسلك ووهنه، كما أشار 

لذلـك ابـن تيميـة)91(، وغـريه مـن وجـوه ليـس هنـا موضع بسـطها.

الثاين: يف هذا التوجيه طعن يف النصوص؛ من حيث إهنا الحقيقة هلا، ويلزم من يقول هبذا أن 
يسلم ملن جيعل مجيع النصوص غري مرادة حىت يف الوعد واألمر والنهي، وإال لزمه التناقض، وهذا فيه 
من العودة على النصوص ابإلبطال ما مينع من القول به، وفتح لباب التأويل والشرما ال ميكن معه 

دفعه إال هبدم الدين من أصله.

الثالـث: أن يقـال جيعـل املـراد مـن هـذه النصـوص التغليـظ والزجـر إمـا أن تكـون مجيـع النصـوص 
الـواردة يف الوعيـد للتغليـظ والزجـر، وال يعـذب أحـد مـن أهـل القبلـة، فهـذا منقـوض مبـا دلّـت عليـه 
النصـوص، ومبـا أمجـع عليـه سـلف األمـة وأئمتهـا مـن أن بعـض أصحـاب الكبائـر يعذبـون يف النـار، مث 

يدخلـون اجلنـة وهـذا ممـاال خيالـف فيـه حـىت مـن يقـول هبـذا مـن املرجئـة .

وإما أن حتمل النصوص على التغليظ والزجر لبعض أصحاب الكبائر الذين أراد هللا أال يعذهبم 
بينما هي على حقيقتها يف بعض أصحاب الكبائر، وهذا مما أمجع عليه أهل السنة، وأبن طائفة من 
أهل الكبائر يعذبون مث يدخلون اجلنة، وطائفة تدخل اجلنة برمحة هللا من غري سـابق عذاب، فيكون 

اخلالف معهم هنا جله لفظي.
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وملا أوردان األقوال يف توجيه احلديث، وذكران ما ميكن أن يكون مانعا من القول هبا، تعّن علينا 
بيان معىن احلديث مبا ال خيالف األصول الشرعية الدالة على عدم ختليد مرتكب الكبرية يف النار، ومبا 
ال يتعـارض مـع مـراد الشـارع يف هـذا النـص الصحيـح الصريـح، ومـا يصاحبـه مـن القرائـن والدالئـل الـيت 

تدّل على املعىن داللة واضحة ال لبس فيها.
وإذا أمعنا النظر يف األحاديث الوارد يف وعيد قاتل نفسه، فإننا جندها على قسمن:

 القسم األول: مطلقة، وهذه مل يرد فيها إال ذكر جنس العذاب دون وقته.

القسم الثاين: مقيدة، وقد ورد فيها مع ذكر جنس العذاب وقت ذلك العذاب وحتديده بيوم القيامة.

ومن القواعد املقررة أن املطلق حيمل على املقيد إذا احتد احلكم والسبب، كما نُقل يف ذلك 
االتفاق)92(، ألن يف التقييد معىن زائًدا أراده املتكلم.

ومن النصوص املقيدة للعذاب بيوم القيامة:

1- ما رواه الرتمذي من حديث أيب هريرة   أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ))من قتل نفسه حبديدة 
جاء يوم القيامة وحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف انر جهنم خالداً خملدا فيها أبداً(()93(.

2- مـا رواه البخـاري مـن حديـث اثبـت بـن الضحـاك ، أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال: ))مـن قتـل 
نفسـه بشـيء يف الدنيـا عـذب بـه يـوم القيامـة(()94(. 

إذا علمنا أن هذا العذاب يقع يوم القيامة فإن املتعّن هنا حتديد ذلك اليوم ومىت يكون من 
حيث بدايته وهنايته، وهنا يقال: إن العباد مجيعهم من بدء خلقهم ميرون مبرحلتن :  

األوىل: احلياة الدنيا، وهذه تنتهي مبفارقة الروح للبدن ابملوت. 

الثانيـة: احليـاة األخـرى أواليـوم اآلخـر، وتبـدأ مـن حـن مـوت اإلنسـان، وال هنايـة هلـا ألنـه إمـا 
خلـود يف اجلنـة، أوخلـود يف النـار - عيـاًذا ابهلل -.

واحليـاة األخـرى علـى مراحـل، وأوهلـا: مابعـد املـوت، فالقـرب أّول منـازل اآلخـرة، كمـا يف 
حديـث: ))إن القـرب أول منـازل اآلخـرة(()95(، وهنايتهـا ببعـث النـاس مـن قبورهـم يـوم القيامـة.

وقـد جـاء يف النصـوص تسـمية ذلـك البعـث جبملـة مـن األمسـاء، منهـا: "يـوم القيامـة" ويـوم 
البعـث، والسـاعة، ويـوم اخلـروج، ويـوم الفصـل، إىل غـري ذلـك مـن األمسـاء.
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ومن املعلوم أن األمساء السابق ذكرها ال تطلق على كل يوم القيامة؛ ألن هناك مناسبة بن االسم 
يـت بذلـك إّمـا ملـا يقـوم فيهـا مـن األمـور  وسـبب التسـمية، فالقيامـة يف اللغـة مصدرهـا قـام يقـوم)96(، مسُِّ
العظـام، أولقيـام النـاس خلالقهـم سـبحانه، قـال تعـاىل: ﴿يـَـْوَم يـَُقـوُم النَّـاُس لِـَربِّ اْلَعاَلِمَن﴾]املطفِّفن:6[، 
وعليـه يكـون أمشـل األمسـاء لذلـك اليـوم هـو يـوم القيامـة؛ ألن النـاس يقومـون مـن قبورهـم، ويقدمـون 

لرهّبم، وال ينتهي ذلك إالبنهاية ذلك القيام، أما بقية األمساء فتنتهي بنهاية مناسبتها. 

وعليـه فـإن هلـذا املسـمى، وهـو يـوم القيامـة معـىن عامًّـا وخاصًّـا، فالعـام ابعتبـار تسـميته بذلـك، 
وأوله بعث الناس من قبورهم، وقد يقال: الهناية هلذا اليوم هبذا املعىن، أما املعىن اخلاص فهو القيام 
للحسـاب، فـإذا انتهـى ذلـك احلسـاب انتهـى ذلـك اليـوم، وعليـه فليـوم القيامـة بدايـة وهنايـة، فبدايتـه 
مـن قيـام النـاس مـن قبورهـم للحسـاب، أمـا هنايتـه فهـو بدخـول اجلنـة أوالنـار، ويشـهد لذلـك أمـور:-

1- سبب التسمية، وقد سبق بسط القول فيه. 

2- تقيده بيوم، فهو يوم القيامة، مما يعين أنه ينتهي بنهاية ذلك اليوم فلو كان ممتدا ال هناية 
له لكانت القيامة غري مقيدة بيوم. 

3- أن النصوص صرحية يف هناية ذلك اليوم بدخول اجلنة أوالنار؛ لذا فقد تتبعت النصوص 
ووجدت أن كل ما ورد يف النصوص ذكره مما حيصل قبل دخول اجلنة والنار جاء تقييده بيوم القيامة 
كالشفاعة، والرؤية، والوزن، والعرض، وحنو ذلك، خبالف ما يكون بعد ذلك اليوم فلم يرد تقييده 

بذلك اليوم. 

4- أنـه قـد ورد يف النصـوص أن لذلـك اليـوم هنايـة كمـا لـه بدايـة، وأن مقـدار ذلـك اليـوم 
مخسـون ألـف سـنة، وقـد جـاء صرحيًـا يف احلديـث الـوارد يف عـذاب مانـع الـزكاة، وفيـه: ))يف يـوم 

كان مقـداره مخسـن ألـف سـنة(( وسـيأيت بسـطه. 

إذا فهــم مــا ســبق علــى وجهــه املــراد، فيقــال: إن العــذاب الــوارد علــى مــن قتــل نفســه إمنــا يقــع 
يف يــوم القيامــة قبــل دخــول اجلنــة والنــار، واخللــود والتأبيــد راجــع لذلــك اليــوم ال إىل مــا يكــون بعــد 
ذلــك اليــوم مــن دخــول اجلنــة أوالنــار، وعليــه فــإن مــن قتــل نفســه بشــيء فإنــه يعــذب مبــا قتــل بــه نفســه 
إىل هنايــة هــذا اليــوم، مث يكــون بعــد ذلــك حتــت املشــيئة، إمــا يعــذب مث يدخــل اجلنــة، أويدخــل اجلنــة 

ابتــداء كمــا هــو مذهــب أهــل الســنة ويشــهد هلــذا أمــور:
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إال  يذكـر  مل  الـذي  املطلـق  فمنهـا  العـذاب،  ذلـك  موضـع  النصـوص يف  ألفـاظ  تفـاوت   -1
العـذاب يف انر جهنـم، ومنهـا املقيّـد بذكـر وقـوع العـذاب يـوم القيامـة، فـإذا محـل املطلـق علـى املقيـد 
علـم أن هـذا العـذاب وهـذا اخللـود والتأبيـد إمنـا هـو يف يـوم القيامـة الـذي ينتهـي بنهايـة ذلـك اليـوم، 

ومقـداره مخسـون ألـف سـنة،كما سـبق بيانـه. 

أن هلـذا العـذاب نظائـر لبعـض أصحـاب الكبائـر فمـن ذلـك مـاورد مـن الوعيـد ملانـع الـزكاة   -2
بتعذيبـه بكنـزه، فقـد جـاء يف حديـث أيب هريـرة  عنـد مسـلم أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، قـال: ))مـا مـن صاحـب 
كنز اليؤدي زكاته، إال أمحي عليه يف انر جهنم، فيجعل صفائح فيكوى هبا جنباه، وجبينه حىت حيكم 
هللا بن عباده، يف يوم كان مقداره مخسن ألف سنة، مث يرى سبيله، إما إىل اجلنة، وإما إىل النار، وما 
مـن صاحـب إبـل اليـؤدي زكاهتـا، إال بطـح هلـا بقـاع قرقـر، كأوفـر ماكانـت، تسـنت عليـه، كلمـا مضـى 
عليـه أخراهـا ردت عليـه أوالهـا، حـىت حيكـم هللا بـن عبـاده، يف يـوم كان مقـداره مخسـن ألـف سـنة، مث 
يرى سبيله إما إىل اجلنة، وإما إىل النار، وما من صاحب غنم، اليؤدي زكاهتا إال بطح هلا بقاع قرقر، 
كأوفـر ماكانـت فتطـؤه أبظالفهـا وتنطحـه بقروهنـا، ليـس فيهـا عقصـاء وال جلحـاء، كلمـا مضـى عليـه 
أخراها ردت عليه أوالها، حىت حيكم هللا بن عباده يف يوم كان مقداره مخسن ألف سنة مما تعدون، 
مث يـرى سـبيله إمـا إىل اجلنـة، وإمـا إىل النـار(()97(، فهـذه النصـوص وغريهـا تـدل علـى وقـوع العـذاب يف 
يـوم القيامـة، قـال ابـن حجـر، رمحـه هللا: "وهـو دال علـى تعذيـب مـن شـاء هللا مـن العصـاة ابلنـار حقيقـة 
زايدة على كرب املوقف")98(. كما يُعّذب بعض الكفار يف ذلك اليوم يقول سبحانه عن آل فرعون: 
﴿...َويـَـْوَم تـَُقـوُم السَّـاَعُة أَْدِخلُـوا آَل ِفْرَعـْوَن َأَشـدَّ اْلَعـَذاِب﴾] غافـر:46[، وعليـه فقاتـل نفسـه يعـّذب 
مباقتل به نفسه؛ ألن اجلزاء من جنس العمل، ))من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف بطنه جيأ به يف انر 
جهنم((، ))ومن حتسى مسا فقتل نفسه فهو يف انر جهنم((، ))ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو 

يف انر جهنـم((، وكذلـك مانـع الـزكاة يـَُعـّذب جبنـس مامنـع مـن الـزكاة جـزاء لـه علـى فعله.

مـا سـبق ذكـره مـن معـاٍن مقـررة لبدايـة هـذا اليـوم وهنايتـه وصراحـة النصـوص يف تقييـد   -3
كثـري مـن األمـور الـيت تقـع بعـد بعـث النـاس مـن قبورهـم بيـوم القيامـة قبـل دخـول اجلنـة والنـار.

أن يف هذا القول إجراء للحديث على ظاهره، وعدم اخلوض يف أتويله إىل معاٍن ال ميكن أن تكون.  -4

مرادة للشارع، كما أن يف هذا القول إعمااًل للنصوص مع عدم إمهال شيء منها، ومن القواعد 
املقررة أن إعمال النصوص أوىل من إمهاهلا. 
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وهنا إيرادان واجلواب عنهما:

اإليراد األول: قد يقال هنا أاليلزم من ذكر اخللود والتأبيد املذكور هنا أاّل حيدث معه خروج 
حـىت ولـو انتهـى ذلـك اليـوم؟ وقـد سـبق تقريـر معـىن التأبيـد لغـًة، وأنـه الدائـم الـذي ال حُيـد، وال يتجـزأ 
كما يتجزأ الزمان، فيجاب عن ذلك أبن هذا صحيح، فإنه يُراد ابلتأبيد الدوام بغري حد، فال يصح 
أن يُقـال خالـداً فيهـا أبـداً ملـدة عـام – مثـالً – بـل إذا ُذكـر التأبيـد فإنـه حممـول علـى مـاال هنايـة لـه وهـو 
هنـا كذلـك؛ لكـن إذا كان مـا ُعلِّـق التأبيـد بـه ينتهـي فـإن التأبيـد ينقطـع قطعـاً، كمـا إذا ُذكـر التأبيـد يف 
أحـكام الدنيـا فإنـه ال ينتهـي إالّ بنهايتهـا، فهـو متعلـق هبـا، فـإذا انتهـت تلـك الـدار فـال شـك أن التابيـد 
ينتهي حينئٍذ، ويشهد هلذا أن كل أتبيد يذكر يف النصوص فإنه مقيد بسياقه وموضعه ال يتعداه إىل 
غـريه، ومثـال ذلـك أن هللا ذكـر عـن اليهـود أهنـم يـودون اخللـود يف هـذه احليـاة الدنيـا، فقـال تعـاىل: ﴿

ُ َعِليٌم اِبلظَّاِلِمن﴾]البقرة:95[، مع أهنم يتمنون املوت يف النار،  َوَلْن يـََتَمنَـّْوُه أََبًدا مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ۗ َواللَّ
قـال تعـاىل: ﴿َواَنَدْوا اَي َمالِـُك لِيـَْقـِض َعَليـْنَـا َربُـَّك ۖ قَـاَل إِنَُّكـْم َماِكثُوَن﴾]الزُّخـُرف:77[، فُعلـم بذلـك أن 
التأبيـد خمصـوص بتلـك الـدار ال يلحقـه إىل غـريه، فكـذا يف ختليـد مـن قتـل نفسـه وخلـوده وأتبيـده يف 

النـار خمصـوص بذلـك اليـوم، ال يتعـداه إىل غـريه.

اإليراد الثاين: أن العذاب على من قتل نفسه، قد جاءت النصوص صرحية  أنه يف انر جهنم، 
وهذه النار ال تكون إالبعد انقضاء احلساب وهناية يوم القيامة.

واجلواب عن هذا من وجهن:

األول: أن النصوص صرحية يف أن انر جهنم يؤتى هبا يوم القيامة، ففي احلديث: ))يؤتى جبهنم 
يومئـذ هلـا سـبعون ألـف زمـام، مـع كل زمـام سـبعون ألـف ملـك جيروهنـا(()99( ويؤكـد هـذا قولـه تعـاىل: 
﴿َوِجـيَء يـَْوَمئِـٍذ جِبََهنَّـَم ..﴾]الفجـر:23[، وهـذا كلـه يف موقـف يـوم القيامـة قبـل انقضـاء احلسـاب، كمـا 
هو ظاهرمن سياق اآلية وصريح احلديث، وهذا بال شك يدل قطعا على أن هللا يعذب هبا يف ذلك.

ــاَعةُ أَْدِخلُــوا آَل  اليــوم مــن يشــاء مــن عبــاده، كمــا قــال تعــاىل عــن آل فرعــون: ﴿.. َويــَـْوَم تـَُقــوُم السَّ
ِفْرَعــْوَن أََشــدَّ اْلَعــَذاب﴾] غافــر:46[.

الثـاين: صراحـة النصـوص يف أن بعـض األعمـال تقـي صاحبهـا مـن عـذاب جهنـم يـوم القيامـة، 
فقـد جـاء عنـد أمحـد وغـريه أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال: ))َمـْن مَحَـى ُمْؤِمنًـا ِمـْن ُمَنافِـٍق يَِعيبُـُه بـََعـَث هللاُ تـَبَـاَرَك 
َوتـََعـاىَل َملَـًكا حَيِْمـي حلََْمـُه يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ِمـْن اَنِر َجَهنَّـَم(()100(، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمـْن َردَّ َعـْن ِعـْرِض َأِخيـِه 
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اْلُمْسِلِم َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َعّز َوَجلَّ أَْن يـَُردَّ َعْنُه اَنَر َجَهنََّم يـَْوَم اْلِقَياَمِة(()101(، فإذا كانت هذه األعمال 
تقي من عذاب جهنم يف ذلك اليوم فإن ذلك دليل صريح على أن هناك من يعذب يوم القيامة يف انر 
جهنم، يؤكد هذا ما ورد يف بعض النصوص من أن هللا يعذب أقواما يف ذلك اليوم، ففي احلديث: 
ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ثـَْواًب ِمثـَْلُه(( زاد عن أيب عوانة ))مث تلهب فيه النار(()102(. ))َمْن لَِبَس ثـَْوَب ُشْهَرٍة أَْلَبَسُه اللَّ

ولـو قيـل: إن هـذه النـار املذكـورة يف هـذه النصـوص ليسـت هـي النـار املعـّدة للعـذاب الدائـم، 
فيقـال: لـو ُسـلم بذلـك فـال شـك أهنـا جـزء منهـا، واجلـزء لـه حكـم الـكل، كمـا هـو مقـرر، يؤيـد ذلـك 
قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ))انركم جزء من سبعن جزءا من انر جهنم(()103(، فأثبت أن انر الدنيا ليست إال 

جـزءاً مـن انر جهنـم، وإذا كان هـذا يف انر الدنيـا فإنـه يف انر يـوم القيامـة مـن ابب أوىل.

أما الوعيد الوارد على من قتل نفسه بتحرمي اجلنة ففيما سبق كاف يف بيان أن املعىن املتبادر 
إىل الذهـن بعـدم دخولـه اجلنـة مطلًقـا غـري مـراد، ويظهـر أن أقـرب األقـوال يف توجيـه هـذا احلديـث 
وأمثالـه الـيت ورد فيهـا حتـرمي دخـول اجلنـة أن املنفـّي الدخـول املطلـق الـذي ال يسـبقه عـذاب، كحـال 
املؤمنـن الصادقـن الذيـن يدخلـون اجلنـة بغـري حسـاب وال عـذاب، وليـس املـراد نفـي الدخـول املقيـد 
الذي يسبقه شيء من العذاب، فإن كل من أتى ابلشهادتن وجاء من العمل ما يصح به إسالمه 

فالنصـوص صرحيـة بعـدم خلـوده يف النـار، وأن مآلـه اجلنـة، وإن مكـث يف النـار مـا مكـث.

وعليـه فتحـرمي دخـول اجلنـة وعيـد بسـبق العـذاب ملـن قتـل نفسـه حـىت يطهـر مـن ذلـك الذنـب مث 
يدخـل اجلنـة، وإن كان حتـت مشـيئة هللا، سـبحانه، إن شـاء عذبـه مث أدخلـه اجلنـة، وإن شـاء عفـا عنـه 
ومل يقـع عليـه شـيء مـن العـذاب؛ وذلـك أن للذنـوب مكفـرات كثـرية قـد تتحقـق يف أصحـاب الوعيـد 
فتسبقهم رمحة أرحم الرامحن فيؤذن هلم لدخول اجلنة  من غري سبق عذاب وال عقاب، كما ورد يف 
حديث جابر ، أن الطفيل بن عمرو الدوسي ، أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: اي رسول هللا، هل لك يف 
حصن حصن ومنعة؟ - قال: حصن كان لدوس يف اجلاهلية - فأىب ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص، للذي ذخر هللا 
لألنصار، فلما هاجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص، إىل املدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، 
فاجتـووا املدينـة، فمـرض، فجـزع، فأخـذ مشـاقص لـه، فقطـع هبـا برامجـه، فشـخبت يـداه حـىت مـات، 
فرآه الطفيل بن عمرو يف منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ 
فقـال: غفـر يل هبجـريت إىل نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص ، فقـال: مـا يل أراك مغطيًـا يديـك؟ قـال: قيـل يل: لـن نصلـح منـك 
ما أفسدت، فقّصها الطفيل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))اللهم وليديه فاغفر(()104(.
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اخلامتة:

احلمد هلل رب العاملن، والصالة والسالم على أشرف املرسلن، أما بعد:

فتتوجًيا وإمتاًما هلذا البحث الذي حاولت أن أصل فيه إىل الكمال مع كونه عزيًزا، لكن 
حسيب أن اجتهدت، وأرجو أاّل ُأحرم األجر، فأختم هذا البحث أبهم النتائج:

أواًل: أمجـع أهـل السـنة علـى أنـه ال خيلـد أحـد مـن أهـل التوحيـد يف النـار إذا مـات علـى التوحيـد، 
وأن مـن أتـى شـيًئا مـن الكبائـر فهـو حتـت مشـيئة هللا، إن شـاء عذبـه مث أدخلـه اجلنـة برمحتـه، وإن شـاء 

أدخلـه اجلنـة مـن غـري سـبق عـذاب. 

اثنيًـا: أمجـع أهـل السـنة علـى أن طائفـة مـن أهـل الكبائـر يعذبـون مث يدخلـون اجلنـة، وطائفـة 
يدخلـون اجلنـة مـن غـري عـذاب.

اثلثًـا: أمجـع الوعيديـة مـن املعتزلـة واخلـوارج علـى أن أصحـاب الكبائـر إن مـا تـوا مـن 
غـري توبـة فهـم خالـدون يف النـار ال خيرجـون منهـا أبـًدا. 

رابًعـا: ينـازع املرجئـة أهـل السـنة يف اسـم مرتكـب الكبـرية دون حكمـه، ففـي االسـم يـرون 
أنـه اتم اإلميـان، ويف احلكـم يوافقـون أهـل السـنة يف أن بعضهـم يعذبـون مث يدخلـون اجلنـة، وبعضهـم 

يدخلـون اجلنـة مـن غـري عـذاب.

خامًسـا: مذهـب أهـل السـنة يف نصـوص الوعـد والوعيـد مبـين علـى إمـرار النصـوص كمـا 
جـاءت مـن غـري أتويـل، مـع اجلمـع بينهـا وتفسـري بعضهـا ببعـض.

سادًسـا: املرجئـة واخلـوارج علـى طـريف نقيـض يف نصـوص الوعـد والوعيـد، فاملرجئـة أعملـوا 
نصـوص الوعـد، وأمهلـوا نصـوص الوعيـد، واخلـوارج علـى النقيـض مـن ذلـك، وإبطـال كل مذهـب 

مبـا أثبتـه اآلخـر.

سـابًعا: احلديـث الـوارد يف وعيـد مـن قتـل نفسـه ابخللـود والتأبيـد مشـكل علـى أصـول أهـل 
السـنة السـابق ذكرهـا؛ لـذا فقـد اختلفـوا يف موقفهـم مـن هـذا احلديـث إىل:
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وتقدمي  الراوي  بتوهيم  والتأبيد  اخللود  املتضمنة  الرواية  يف  الواردة  الزايدة  رد  من   -1  
الرواايت األخرى املثبتة للعذاب دون اخللود.

من قبل احلديث واجتهد يف توجيهه، وقد اختلفوا يف ذلك إىل أقوال سبق ذكرها.  -2

اثمًنا: مل يسلم شيء من األقوال اليت نقلها العلماء يف توجيه احلديث من االعرتاض واإليراد، 
مما يدل على أهنا أقوال مرجوحة.

اتسعا: الصحيح أن اخللود والتأبيد الوارد يف النصوص لقاتل نفسه يف انر جهنم خمصوص 
بيوم القيامة، وهو يوم يبدأ ابلبعث وينتهي بدخول اجلنة والنار، ال أنه خلود وأتبيد الهناية له بل 

هنايته بنهاية ذلك اليوم، ومقداره مخسون ألف سنة، كما ثبت يف النصوص. 

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني .
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اهلوامش:

)1( لسان العرب )332/15( ومعجم هتذيب اللغة )3915/4( مادة ) وعد (.

)2( معجم مقاييس اللغة )125/6( مادة ) وعد (.

)3( انظــر: جممــوع فتــاوى ابــن تيميــة )484/12( توضيــح مقاصدالعقيــدة الواســطية للــرباك )ص151( 
وموانــع إنفــاذ الوعيــد)ص181(.

)4( مقاييس اللغة )2/ 207( وانظر: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية )2/ 469( مادة )خلد (. 

)5( انظر: املفردات يف غريب القرآن )ص:291( التوقيف على مهمات التعاريف )ص:160(. 

)6( انظر: لسان العرب )29/1( ومعجم هتذيب اللغة )105/1( مادة ) أبد (. 

)7( معجم مقاييس اللغة )34/1( مادة ) أبد (. 

)8( املفردات يف غريب القرآن )59/1( وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف )36/1(. 

)9( تفسري الطربي )246/8(.                 

)10( جمموع الفتاوى البن تيمية )11/ 652(.

)11( رسالة إىل أهل الثغر )ص274( .     

)12( التمهيد )22/17(. 

)13( االستقامة )186/2( .

)14( جمموع الفتاوى ) 152-151/3 (.                             

)15( شرح السنة )103/1(.

)16( رسالة إىل أهل الثغر )163/1 (.

)17( احلجة يف بيان احملجة )230/2(.
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)18( شرح مسلم )59-58/3(.                                      

)19( جمموع الفتاوى )192/18(.

)20( جمموع الفتاوى )415/17(.

)21( جمموع فتاوى ابن تيمية )480/12(، امللل والنحل )77/1(، وانظر الوعد األخروي )427/1(       

)22( فضل االعتزال وطبقات املعتزلة )ص350( امللل والنحل )48/1(. 

)23( جمموع الفتاوى )222/7(.  

)24( جمموع الفتاوى)148/1( الوعد ألخروي)470/1(.

)25( شرح األصول اخلمسة )ص697(.

)26( انظر: منهاج السنة )199/5( 

)27( املرجع السابق. 

)28( جمموع الفتاوى )181/7(.

)29( منهاج السنة )199/5( .

)30( انظر: جمموع الفتاوى ) 159/7(.       

)31( جمموع الفتاوى )674/7( وانظر295/13(.

)32( انظر موانع إنفاذ الوعيد )ص20(.       

)33( جمموع الفتاوى )498/14(.

)34( انظر: املستدرك على جمموع الفتاوى )129/1(.

 )35( انظر جمموع فتاوى ابن تيمية)483/12(. 

)36( انظر: جمموع الفتاوى )484/4( والصواعق املرسلة )691/2( وموانع إنفاذ الوعيد )ص20(. 
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)37( انظر: جمموع الفتاوى )501/28( وموانع إنفاذ الوعيد )ص20(. 

)38( انظر: موانع إنفاذ الوعيد )ص19(.

)39( شرح األصول اخلمسة )ص666(.

)40( حاشية اخلليلي على مشارق أنوار العقول، للساملي )138/2 (.

)41( انظر: موانع إنفاذ الوعيد )ص19(.

)42( انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )525/7( ومنهاج السنة )206/5(. 

)43( انظر: جمموع الفتاوى )481/12( و)196،197/16( والصواعق املرسلة )688/2(.

منه واخلبيث  به ومبا خياف  السم والدواء  الطب - ابب شرب  البخاري - كتاب  )44( صحيح 
5778 )140/7( صحيح مسلم - كتاب اإلميان - ابب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، وأن من قتل نفسه 

بشيء عذب به يف النار، وأنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة 175 )1/ 103(.

)45( سنن الرتمذي – أبواب الطب- ابب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غريه 2043 )4/ 386(. 

 )15 /8( واللعن 6047  السباب  من  ينهى  ما  األدب- ابب  البخاري – كتاب  )46( صحيح 
صحيح مسلم- كتاب اإلميان- - ابب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به 

يف النار، وأنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة 176 )1/ 104(.

البخاري - كتاب أحاديث األنبياء - ابب ما ذكر عن بين إسرائيل 3463 )4/  )47( صحيح 
171( صحيح مسلم - كتاب اإلميان - ابب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب 

به يف النار، وأنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة 180)1/ 107(.

الكبرية وانظر شرح  السنة واجلماعة يف حكم مرتكب  انظر: مبحث مذهب أهل   )48(
صحيح البخاري البن بطال )454/9(، والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح )565/27(، وحادي 

األرواح )784/2(، فيض الباري )75/3(.

)49( سنن الرتمذي - أبواب الطب - ابب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أوغريه 2044 
 .)387 /4(
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)50( انظر: شرح النووي على مسلم )125/2(، وشفاء العليل )257/1(، وفتح الباري 
.)228/3(

)51( شرح ابن بطال على صحيح البخاري )454/9(، وانظر الكليات )32/1(.

)52( انظر: شرح النووي على مسلم )125/2(، وفتح الباري )237/3(، وحتفة األبرار شرح 
مصابيح السنة )459/2(، شرح املشكاة )2457/8(.

)53( انظر: فتح الباري )237/3(.

)54( فيض الباري )70/6(.

)55( فيض الباري )759/3 (.                                                 

)56( انظر: فتح الباري )237/3(.

)57( شرح النووي على مسلم ) 127/2( وفتح الباري )500/6(. 

 ( مسـلم  علـى  النـووي  شـرح   ،)234/2( العيـد  دقيـق  البـن  األحـكام  إحـكام  انظـر:   )58(
127/2(، شـرح البخـاري البـن بطـال )350/3(، عمـدة القـاري )171/1( فتـح البـاري )500/6(. 

)59( جمموع الفتاوى )678/7(. 

)60( انظر: فتح الباري )500/6( عمدة القاري )192/8(.

القرآن  ومتشابه  )ص350(  االعتزال  فضل  وانظر:   )666( اخلمسة  األصول  شرح   )61(
لعبداجلبار )ص739/2(.

)62( احلق الدامغ )ص225( . 

)63( جمموع الفتاوى )297/7(.

)64( منهاج السنة )824/5(. 

)65( جمموع الفتاوى )48/13(.



92

  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                           العدد )71( اجلزء األول

)66( شرح العقيدة األصفهانية )198/1(. 

)67( جمموع الفتاوى )501-181/7(. 

)68( صحيح البخاري - كتاب اإلميان - ابب: تفاضل أهل اإلميان يف األعمال 22 )13/1(، 
صحيح مسلم - كتاب اإلميان - ابب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار 304 )172/1(.

)69( البداية والنهاية )30/11(.               

)70( مقدمة ابن الصالح )ص:26(. 

)71( شرح النووي على مسلم )14/1(. 

)72( سنن الرتمذي- أبواب الطب - ابب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أوغريه )353/3(.

)73( املسند )380/15( حديث رقم )9618(.

)74( صحيح ابن حبان - كتاب اجلناايت - ذكر تعذيب هللا جل وعال يف النار القاتل 
نفسه مبا قتل به 5987 )327/13(. 

)75( صحيح البخاري - كتاب اجلنائز - ابب ما جاء يف قاتل النفس1365)96/2(. 

)76( انظر هتذيب التهذيب )195/4( و)178/5(.

)77( سنن الرتمذي )455/3(.

)78( الصحاح )439/2( اتج العروس )371/7(. 

)79( املفردات )59/1(.

)80( املصدرالسابق. 

)81( املغين )11/9(.

)82( مدارج السالكن ) 683/1(.

)83( مدارج السالكن )683/1(. 
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)84( انظر مدارج السالكن )684/1(. 

)85( انظر: شرح ابن مالك للشاطيب – املقاصد الشافية )153/4(.

)86( مفاتيح الغيب )122/28(، وانظر: متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )1455/3(. 

)87( اخلصائص )2/ 362(. 

)88( شرح التصريح على التوضيح )1/ 379(.

)89( تفسري ابن كثري )4/ 303(.

)90( رواه البخاري - كتاب اجلنائز - ابب التعوذ من عذاب القرب 1377)2/ 99( ومسلم 
- كتاب املساجد - ابب ما يستعاذ منه يف الصالة 589 )1/ 412(.

)91( انظر اجملموع )675/7(.

)92( انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه )5/ 13( وإرشاد الفحول )87/2(. 

)93( تقدم خترجيه.                          

)94( تقدم خترجيه.

)95( رواه أمحد يف املسند من هاين موىل عثمان عن عثمان ، 454 )503/1( وابن ماجه 
يف سننه - كتاب الزهد - ابب ذكر القرب والبلى )1426/2(، والرتمذي يف السنن - أبواب الزهد 

- ابب ما جاء يف ذكر املوت 2308)4/ 553(، وقال: حسن غريب. 

)96( انظر: لسان العرب )12/ 506(.

)97( صحيح مسلم - كتاب الزكاة - ابب إمث مانع الزكاة 987 )2/ 682(. 

)98( فتح الباري البن حجر )11/ 439(.

)99( صحيح مسلم - كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها - ابب يف شدة حر انر جهنم وبعد 
قعرها وما أتخذ من املعذبن )2842(، )4/ 2184(.
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)100( مسند أمحد 15649)406/24( ويف سنن أيب داود - كتاب األدب - اَبُب َمْن َردَّ َعْن 
ُمْسِلٍم ِغيَبًة 4883)4/ 271(، وحسنه األلباين، انظر: التعليق الرغيب )3 /302 - 303(، املشكاة 

)4986/ التحقيق الثاين (.

)101( رواه أمحد يف املسند، 27536 )45/ 524(، والرتمذي يف السنن - أبواب الرب والصلة 
- ابب ما جاء يف الذب عن عرض املسلم 1931)327/4(، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن، 

وصححه األلباين، انظر: صحيح اجلامع الصغري وزايدته )1074/2(.

)102( رواه أبوداود - كتاب اللباس - ابب يف لبس الشهرة. 4029 )44/4(، وحسنه األلباين 
انظر: صحيح اجلامع الصغري وزايدته )1113/2(. 

)103( رواه البخاري - كتاب بدء اخللق - ابب صفة النار، وأهنا خملوقة 3265 )121/4(، 
ومسلم - كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها - ابب يف شدة حر انر جهنم وبعد قعرها وما أتخذ من 

املعذبن )2843(، )4/ 2184(. 

)104( رواه مسلم - كتاب اإلميان - ابب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر 184 )1/ 108(.
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املصادر واملراجع:

)1( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام/ ابن دقيق العيد / الناشر: مطبعة السنة احملمدية.

)2( إرشاد الفحول، للشوكاين / احملقق: الشيخ أمحد عز وعناية / الناشر: دار الكتاب العريب / 
الطبعة: الطبعة األوىل 1419هـ - 1999م.

)3( االسـتقامة / حتقيـق: د.حممـد رشـاد سـامل / الناشـر: جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود - املدينـة 
املنـورة / الطبعـة األوىل1403هــ.

)4( البحر احمليط يف أصول الفقه / الناشر: دار الكتيب / الطبعة: األوىل 1414هـ - 1994م.

)5( البداية والنهاية، البن كثري / حتقيق جمموعة من الباحثن / دار األخيار - الطبعة األوىل 1427هـ.

)6 ( اتج العروس / حتقيق: جمموعة من احملققن / الناشر: دار اهلداية.

)7( حتفة األبرار شرح مصابيح السنة / احملقق: جلنة خمتصة إبشراف نور الدين طالب / الناشر: 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت / عام النشر: 1433هـ -2012م.

)8( تفسري ابن كثري / حتقيق: جمموعة من احملققن /  دار السالم للنشر. والتوزيع - الرايض.

)9( تفسريالطربي / حتقيق: جمموعة من احملققن / دار السالم، الطبعة الثانية 1428هـ.

)10( متهيـد الفوائـد / دراسـة وحتقيـق: أ.د. علـي حممـد فاخـر وآخـرون / الناشـر: دار السـالم 
الطبعـة: األوىل 1428هــ. العربيـة /  القاهـرة - مجهوريـة مصـر  للطباعـة والنشـر والتوزيـع والرتمجـة، 

)11( التمهيـد، للقرطـيب / حتقيـق: عبدالـرزاق املهـدي / دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت، 
الطبعـة األوىل.

)12( هتذيب التهذيب / الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند / الطبعة: الطبعة األوىل1326هـ.

)13( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح / احملقق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث / 
الناشر: دار النوادر، دمشق – سوراي / الطبعة: األوىل1429هـ.
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 - ثروت  عبداخلالق   38 الكتب  عامل  الناشر:   / التعاريف  مهمات  على  التوقيف   )14(
القاهرة / الطبعة: األوىل1410هـ -1990م.

)15( حادي األرواح / الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت.

)16( حاشية اخلليلي على مشارق أنوار العقول، للساملي )138/2( حتقيق: عبدالرمحن عمرية 
- دار اجليل - بريوت - ط1 - 1409هـ.

)17( احلجة يف بيان احملجة / احملقق: حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي / الناشر: دار الراية 
- السعودية / الرايض / الطبعة: الثانية 1419ه ـ-1999م.

)18( احلق الدامغ – عمان.

)19( اخلصائص / حتقيق: حممد علي النجار / الناشر: عامل الكتب - بريوت.

)20( رسالة إىل أهل الثغر/ حتقيق: عبدهللا شاكر حممد اجلنيدي / الناشر: مكتبة العلوم واحلكم  
- دمشق - الطبعة: األوىل 1988م.

)21( سنن ابن ماجة / الناشر: دار الفكر– بريوت /حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

العصرية،  املكتبة  الناشر:   / عبداحلميد  الدين  حميي  حممد  احملقق:   / الرتمذي  سنن   )22(
صيدا  – بريوت.

)23( شرح األصول اخلمسة - للقاضي عبداجلبار – تعليق: أمحد بن احلسن - حتقيق: 
عبدالكرمي عثمان - ط: مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الثالثة 1416هـ.

)24( شرح التصريح على التوضيح / الناشر: دار الكتب العلمية - بريوت- لبنان / الطبعة: 
األوىل1421هـ/2000م.

)25( شرح السنة للبغوي / حتقيق: شعيب األرنؤوط - حممد زهري الشاويش / الناشر: 
املكتب اإلسالمي - دمشق، بريوت/ الطبعة: الثانية 1403هـ - 1983م.

)26( شرح العقيدة األصفهانية / احملقق: حممد بن رايض األمحد / الناشر: املكتبة العصرية 
– بريوت- الطبعة: األوىل-1425هـ.
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)27( شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن / احملقق: د.عبداحلميد هنداوي / الناشر: 
مكتبة نزار مصطفى الباز ) مكة املكرمة - الرايض (.

)28( شــرح النــووي علــى مســلم / الناشــر: دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــريوت / الطبعــة: 
الثانيــة1392م.

)29( توضيح مقاصد العقيدة الواسـطية، للرباك / إعداد: د.عبدالرمحن السـديس/ دار التدمرية 
- الطبعـة الثانيـة -1430هـ.

)30( شـرح صحيـح البخـاري البـن بطـال/ حتقيـق: أبومتيـم ايسـربن إبراهيـم / دار النشـر: مكتبـة 
الثانيـة 1423هــ -2003م. الطبعـة:  الـرايض  السـعودية،  الرشـد - 

)31( شفاءالعليل / الناشر: دار املعرفة، بريوت، لبنان / الطبعة: 1398هـ/1978م.

للماليـن –  العلـم  دار  الناشـر:   / للجوهـري/ حتقيـق: أمحـد عبدالغفـور عطـار  الصحـاح   )32(
-1987م. 1407هــ   الرابعـة  الطبعـة:  بـريوت 

)33( صحيح ابن حبان / حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط / الناشر: 
مؤسسة الرسالة، بريوت / الطبعة: األوىل1408هـ - 1988م.

)34( صحيـح البخـاري / حتقيـق: حممـد زهـري بـن انصـر الناصـر / الناشـر: دار طـوق النجـاة 
) مصـورة عـن السـلطانية إبضافـة ترقيـم ترقيـم حممـد فـؤاد عبدالباقـي ( / الطبعـة: األوىل1422هــ.

)35( صحيح مسلم / احملقق: حممد فؤاد عبدالباقي/ الناشر: دار إحياء الرتاث / العريب – بريوت.

)36( الصواعـق املرسـلة / احملقـق: علـي بـن حممـد الدخيـل هللا / الناشـر: دار العاصمـة، الـرايض، 
اململكـة العربيـة السـعودية / الطبعـة: األوىل 1408هــ.

)37( عمدة القاري شرح صحيح البخاري / الناشر: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.

وأبوابه  كتبه  ورّقم  ابز،  بن  عبدالعزيز  منه:  جزًءا  حقق   / للعسقالين  الباري  فتح   )38(
وأحاديثه: حممد فؤاد عبدالباقي/ طباعة دار السالم – الرايض- ودار الفيحاء - دمشق - 1418هـ 

الطبعة األوىل.
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عبداجلبار  والقاضي  البلخي  القاسم  أيب  أتليف   - املعتزلة  وطبقات  االعتزال  فضل   )39(
واحلاكم اجلشمي- حتقيق: فؤاد سيد- ط: الدار التونسية.

)40( فيض الباري / احملقق: حممد بدر عامل املريهتي / الناشر: دار الكتب العلمية بريوت – 
لبنان - الطبعة: األوىل 1426هـ - 2005م.

)41( الكليات / احملقق: عدانن درويش- حممد املصري / الناشر: مؤسسة الرسالة – بريوت.

)42( لسـان العـرب، البـن منظـور / ضبـط وتعليـق، د.خالـد رشـيد القاضـي / دار األخيـار للنشـر 
والتوزيـع، الطبعـة األوىل1427هـ.

)43( متشابه القرآن لعبداجلبار - حتقيق: عدانن  زرزور - دار الرتاث - القاهرة.

)44( جمموع فتاوى ابن تيمية / طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف / إشراف: وزارة 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد - 1415هـ.

)45( مـدارج السـالكن / حتقيـق: حممـد حامـد الفقـي / الناشـر: دار الكتـاب العـريب – بـريوت 
- الطبعـة الثانيـة 1393هــ – 1973م.

)46( املسـتدرك علـى جممـوع الفتـاوى / مجعـه ورتبـه حممـد بـن عبدالرمحـن بـن قاسـم - الطبعـة: 
األوىل، 1418 هــ.

)47( مسند أمحد / احملقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون / الناشر: مؤسسة 
الرسالة / الطبعة: األوىل1421هـ -2001م.

الطبعة   / بريوت   - املعرفة  دار   / قاسم  د.رايض  حتقيق:   / اللغة  هتذيب  معجم   )48(
األوىل2001م.

اجليـل،  دار   / هـارون  عبدالسـالم  حتقيـق:   / فـارس  البـن  اللغـة،  مقاييـس  معجـم   )49(
بريوت1420هــ.

)50( املغين / حتقيق: د.عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، د.عبدالفتاح حممد احللو / ط: عامل 
الكتب، الرايض – السعودية / الطبعة: الثالثة / سنة النشر: 1417هـ -1997م.
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)51( مفاتيـح الغيـب / دار النشـر: دار الكتـب العلميـة - بـريوت - الطبعـة: األوىل 1421هــ 
م.  2000-

)52( املفردات يف غريب القرآن / احملقق: صفوان عدانن الداودي / الناشر: دار القلم، 
الدار الشامية - دمشق بريوت / الطبعة: األوىل 1412 هـ.

اجليل،  دار   / هارون  عبدالسالم  حتقيق:   / فارس  البن  اللغة،  مقاييس  معجم   )53(
بريوت1420هـ.

)54( مقدمة ابن خلدون / ضبط: خليل شحادة / دار الفكر - بريوت 1431هـ.

)55( امللل والنحل/ حتقيق: حممد سيد كيالين / الناشر: دار املعرفة - بريوت 1404هـ.

بن سعود  اإلمام حممد  جامعة  الناشر:   / سامل  رشاد  احملقق: حممد   / السنة  منهاج   )56(
اإلسالمية- الطبعة: األوىل1406هـ -1986 م.

)57( موانع إنفاذ الوعيد، لعيسى لسعدي / الناشر: دار ابن اجلوزي.

)58( الوعد األخروي، لعيسى لسعدي / الناشر: دار عامل الفوائد.



: التـاريخ واحلضارة اإلسالمية
ً
ثانيا

• الثورات األندلسية »ثورة بي مروان اجلليقي يف غرب األندلس« 
)261-272هـ/870-884م( دراسة اترخيية يف دوافعها ونتائجها.

• الكتاابت العربية الزخرفية على املشكاوات اخلزفية العثمانية أبزنيك 
)القرن العاشر - احلادي عشر اهلجري / السادس عشر - السابع عشر 

امليالدي(.



الثورات األندلسية

»ثورة بني مروان الجليقي في غرب األندلس«

)261-272هـ/870-884م(

دراسة تاريخية في دوافعها ونتائجها

إعداد 

الدكتورة/ منى بنت حسين بن علي آل سهالن القحطاني

أستاذ التاريخ اإلسالمي املشارك

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

كلية اآلداب _ قسم التاريخ

1438هـ / 2017م
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الثورات األندلسية 
»ثورة بي مروان اجلليقي يف غرب األندلس«

)261-272هـ/870-884م( دراسة اترخيية يف دوافعها ونتائجها
د. مىن بنت حيسن القحطاين

ملخص البحث:

يتعلق هذا البحث ابحلديث عن فرتة زمنية حمددة من عهد اإلمارة األموية يف بالد األندلس، 
الداخلية  الثورات  الثاين بن احلكم، ويرتكز احلديث عن  وهي عهد األمري حممد بن عبدالرمحن 
يف بالد األندلس، وخاصة ثورة املولَّدين يف غرب األندلس، وتتبع هذه الثورات منذ بداايهتا، 
قوة  مع  الثاين  عبدالرمحن  بن  حممد  األمري  تعامل  وكيفية  وأحداثها،  لقيامها  املؤدية  واألسباب 
اجلليقي  مروان  بن  عبدالرمحن  الثورة  تزعَّم هذه  الغرب، حيث  املولَّدون يف  هبا  قام  اليت  الثورة 
املولدي سنة261هـ/870م، وقاد حركة العصيان واخلروج على طاعة اإلمارة األموية واثر يف 
ماردة، ولكن األمري حممد بن عبدالرمحن الثاين وقف بقوة يف وجه الثورة من أجل التصدي هلا، 
وقمعها بكافة السبل، وذلك من أجل التفرغ لشؤون الدولة الداخلية، واألخطار اخلارجية خاصة 
النصارى يف الشمال الذين كانوا يرتبصون ابلدولة اإلسالمية يف األندلس، وحياولون استغالل قيام 
لتقدمي  فيها، فسعوا  الوجود اإلسالمي  القضاء على  أجل  الداخلية من  احلوادث واالضطراابت 
استمرت  الذي  اجلليقي،  مروان  بن  عبدالرمحن  للثاثر  والعسكرية  املالية،  واملساعدات  املعوانت 
ثورته حىت عهد األمري عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن الثاين، الذي متكن من إمخادها، والقضاء 
عليها هنائياً سنة 272هـ-884م. بعد أن عقد ُصلحاً مع هذا الثائر، وهوأسهل الطرق املمكنة؛ 
اختصار  إىل  اضطرها  مما  داخلية،  أخرى  األموية كانت مشغولة مبشكالت  اخلالفة  وذلك ألن 
مواجهة هذه املشكلة اليت قد تطول مدهتا، وتفتح عليها جبهات كثرية، كما خلصت الدراسة اآلاثر 

والنتائج املرتتبة اليت خلفتها هذه الثورة.
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التمهيد:

حملة اترخيية عن الثورات األندلسية اليت قامت يف هناية عصر اإلمارة األموية.

كانـت الفـرتة األوىل مـن عصـر اإلمـارة، الـيت بـدأت منـذ أتسـيس األمـري عبدالرمحـن بـن معاويـة 
الداخـل للدولـة األمويـة يف بـالد األندلـس سـنة 138هــ/756م، حـىت وفـاة األمـري عبدالرمحـن الثـاين 
بن احلكم الربضي )206-238هـ/822-852م(، هوعصر القوة واالزدهار؛ إذ استطاع األمراء 
األوائـل مـن بـين أميـة إمخـاد العديـد مـن الثـورات، والفـنت الداخليـة، كمـا اسـتطاعوا احلـد مـن التوسـع 
ـلم  املسـيحي علـى األراضـي اإلسـالمية، فامتـازت فـرتة حكمهـم ابلقـوة، واهلـدوء، واجلنـوح إىل السِّ

داخليـاً )1(. 

وبعـد وفـاة األمـري عبدالرمحـن الثـاين بـن احلكـم )206-238هــ/822-852م( تبـدأ الفـرتة 
الثانيـة مـن عصـر اإلمـارة، وفيهـا تـوىل السـلطة عـدد مـن األمـراء الضعفـاء، وامتـد حكمهـم مـا يقـرب 

مـن ثلثـي قـرن مـن الزمـان )238-300هــ/852-912م( وهـم علـى التـوايل: 

• حممد بن عبدالرمحن )238-273ه/852-886م(.

• املنذربن حممد )273-275ه/ 886-888م(.

• عبدهللا بن حممد )275-300ه/888-912م(.

وهي فرتة متيزت بكثرة االضطراابت، والفنت الداخلية، والتهديد اخلارجي من املمالك النصرانية 
ابلشـمال، كما كانت حكومة قرطبة ضعيفة متخاذلة، فاسـتغل الثوار يف سـائر أحناء املدن األندلسـية 

ذلك، وقاموا بشق عصا الطاعة على أمراء قرطبة، واستقلوا حبكم املناطق اليت يتبعون هلا )2(.

كما كانت األندلس خليطاً من شعوٍب خمتلفة، فلم تكن شعباً واحداً، فكان هناك أهل البالد 
األصليـون، وهـم الغالبيـة العظمـى مـن السـكان، منهـم مـن أسـلم، وُعرفـوا ابملولَّديـن، ومنهـم مـن ظـل 
علـى داينتـه املسـيحية، ولكنـه انصهـر يف اجملتمـع املسـلم العـريب، وهـؤالء هـم املسـتعربون، أمـا األقليـة 
فهم من الفاحتن العرب)3(، وكان اندماج هذه العناصر مرتبط حبكومة قرطبة، وسلطة األمري، فإذا 
قويـت احلكومـة املركزيـة عاشـت هـذه العناصـر واندجمـت مـع بعضهـا البعـض، وإذا ضعفـت احلكومـة 

املركزيـة ظهـرت أطماعهم)4(.
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وقد أشار ابن اخلطيب إىل األسباب اليت ساعدت على قيام الثورات األندلسية يف تلك الفرتة، 
وهي:- 

أواًل: منعة البالد، وحصانة املعاقل، وأبس أهلها؛ لقرهبم من النصارى يف الشمال.

اثنياً: علو اهلمم، ومشوخ األنوف، وقلة االحتمال، لثقل الطاعة، حيث كان من بينهم األشراف 
الذين أينفون اخلضوع واإلذعان.

اثلثــاً: اللجــوء عنــد الضيقــة واالضطــرار إىل ملــوك النصــارى، الذيــن كانــوا حيرصــون علــى 
ضــرب املســلمن بعضهــم ببعــض)5(.

ولقـد أطلـق املؤرخـون علـى هـذا العصـر الـذي اتسـم ابلضعـف "عصـر االنتكاسـة" أو"دويـالت 
الطوائف األوىل")6(، حيث ظهـرت يف هــذه احلقبة مجاعات عديدة خرجت عن السلطة، واستقلت 
يف النواحي اليت كانت تستقر فيها، وقد أفرد هلا ابن عذاري جزءًا خاصاً يف كتابه وهم الثائرون من 
العـرب)7(، منهـم بنـو حجـاج الذيـن اسـتقلوا إبشـبيلية )8(، وقرمونـة )9( بزعامـة إبراهيـم بـن حجــاج بـن 
عمري اللخمي)10(، كما برز بعض زعماء العرب يف جهات أخرى من بالد األندلس منهـم، حممـد بن 
أضحى اهلمداين، وسعيــد بن سليمان بن جودي يف كــورة ألبيــرة )11(، وبنــو املهاجر التجيبون الــذين 
حكمـوا سرقسـطة )12(، كذلـك الثائـرون مـن الرببـر)13(، وظهـر منهـم بنـو موسـى بـن ذي النـون، الذيـن 
اثروا يف شنت برية )14(، وسيطروا على الثغر األدىن)15(، كما اثر خليل، وسعيد أبناء املهلب يف كورة 

ألبرية، واستقل كذلك بنو املالح بزعامة عمر بن مضم اهلنــزويل املالحي)16( يف مدينة جيان)17(.

وهنـاك الثائـرون مـن املولَّديـن، ومنهـم بنوقسـي الذيـن متـردوا يف الثغـر األعلـى يف مشـال شـرق 
األندلس، وسعدون بن فتح السرنباقي الذي اثر ابلقرب من مدينة قلمرية يف الربتغال احلالية )18(.

ومـن أقـوى وأشـهر الثـورات املولديـة: ثـورة عمـر بـن حفصـون، والـذي اسـتقل ابملرتفعـات 
اجلنوبيـة األندلسـية، وكانـت قاعدتـه قلعـة ببشـرت)19(، وقـد اسـتمرت هـذه احلركـة فـرتة طويلـة حـىت مت 

القضـاء عليهـا يف عهـد اخلليفـة عبدالرمحـن الناصـر)20(.

كذلك اثر بن مروان اجلليقي )موضوع الدراسة(، واستقلوا بوالية بطليوس)21( يف غرب 
األندلس)22(.
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هذا ابإلضافة للعدٍد من الثورات اليت قامت يف مناطق متفرقة من بالد األندلس)23(، واليت كان 
أوهلـا ثـورة أهـايل طليطلـة )24(، ضـد األمـري حممـد بـن عبدالرمحـن )238-273ه/852-886م(، 
حيـث كانـت طليطلـة حبكـم موقعهـا اجلغـرايف، وكثـرة عـدد سـكاهنا مـن املوّلديـن موطنـاً للثـورات، 
فكانـت ثورهتـم األوىل عـام240ه/854م، وانتهـت هبزميـة الثـوار، وجلؤهـم إىل التسـليم، مث اثروا مـرة 
أخـرى سـنة 256ه/875م، واضطـر األمـري إىل اخلـروج بنفسـه لوضـع حـد لذلـك، وأرغمهـم علـى 

الطاعـة، وقمـع ثورهتـم بشـدة، وانتهـت ابلتسـليم واخلضـوع)25(. 

ويف هذه الدراسة سنفرد احلديث عن إحدى ثورات املولَّدين يف الغرب األندلسي، وهي 
ثورة بين مروان اجلليقي، دراسة يف دوافعها، وأسباهبا، وجمرايت الثورة، وهنايتها.

األسباب والدوافع لقيام الثورات يف األندلس:

احلقيقة أن هناك عدداً من الظروف والدوافع اجتمعت معاً على شحن نفوس األقليات السكانية 
يف األندلس كاملوّلدين، والرببر سامهت يف متردهم وعصياهنم، وإعالن الثورات بن احلن واآلخر. 
وسنتطرق هلذه الظروف والدوافع؛ لفهم حقيقة الثورة وجمرايهتا، وتكون مدخالً مهماً حملور الدراسة 

الرئيس ثورة بين مروان اجلليقي.

أ – الدوافع االجتماعية: 

كانـت العالقـة بـن املوّلديـن، وبـن حكومـة قرطبـة متأرجحـة بـن الطاعـة والعصيـان)26(، وقـد 
عــبّــر املولَّدون عن كرههم للعرب بسبب نظرة العرب املتعالية حنو اآلخرين)27(، حيث كان العرب 

يشـعرون بتفوقهـم علـى أهـل البـالد املفتوحـة حبكـم أهنـم أهـل الديـن، والرائسـة )28(.

وعند الفتح اإلسالمي لبالد األندلس عمل معظم املساملة، وهم األسبان الذين دخلوا اإلسالم يف 
الزراعة، والقسم اآلخر كانوا عبيداً، وكانوا يرون أن اإلسالم يليب حاجاهتم، وحيسن من أوضاعهم السابقة 
اليت كانوا عليها أايم القوط؛ لذلك رحبوا ابملسلمن)29(، ولعل ذلك يفسر عدم قيام الثورات يف عهد 
املساملة، ومل يتصدوا للحكم العريب، ولكن مبجيء اجليل الثاين من أبنائهم، وهم املولَّدون بدأ يف املقارنة بن 

وضعهم، ووضع العرب، وكيف أنه رغم إسالمهم الزالت تلك النظرة الدونية توّجه إليهم)30(.
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ورغم إشغال بعض املوّلدين لعدد من الوظائف احلساسة يف الدولة إال أن ذلك مل يرفع من 
شأهنم حيث ظل العرب يف التمييز والتفرقة بينهم، وبن املولدين حىت تبىن الشعراء كذلك هذه 
النظرة للمولدين يف أشعارهم، فكانوا يصفوهنم أبهنم بين احلمراء داللة على لون بشرهتم، ومرة 

يصفوهنم أبهنم عبيد، وتكررت مثل تلك األلفاظ يف أشعارهم)31(.

وقد أشارت بعض املصادر إىل دور الفقهاء يف إذكاء روح التمرد يف نفوس املولدين، واملطالبة 
ابملساواة مع إخواهنم يف اإلسالم العرب، حيث أخذوا حيثون املولدين من أهل الربض على التمرد 
مؤكدين عليهم بضرورة تطبيق تعاليم الدين اإلسالمي يف احلياة العامة، فأخذوا ينتقدون سياسة 

العرب، ويشحنون الصدور حىت زاد حنق وغضب املولدين على حكومة قرطبة)32(.

ب – الدوافع االقتصادية:

لقـد كان للدوافـع االقتصاديـة األثـر الكبـري يف قيـام حركـة املوّلديـن، فقـد تعرضـت األندلـس 
خالل سنوات معينة إىل قحط وجدب؛ نتيجة لقلة األمطار، مما أدى إىل سوء األوضاع املعيشية.

الثاين )األوسط(، )206- كما حدث سنة 207ه / 833م، يف عهد األمري عبدالرمحن 
238ه / 822-852م()33(، عندما سار على سياسة خمتلفة لسياسة أسالفه، حيث اتسمت ابلشدة 
والقسوة يف حتصيل الضرائب دون مراعاة لطبيعة العيش، وسوء األحوال، وكانت هذه السياسة 
البداية لقيام حركات املعارضة من املولَّدين، ومنها حركة عمر بن حفصون يف جنوب األندلس)34(.

وجند أن احلكومة يف عهد األمري حممد بن عبدالرمحن اتبعت إجراءات صارمة، وجلأت إىل الشدة 
والقوة يف مجع الضرائب، والعشور املستحقة على عامة الناس مما زاد من الضغط والتضييق عليهم)35(.

ومبا أن املولَّدين هم جزء من اجملتمع األندلس، ومن الفئة اليت فرضت عليهم الضرائب واجلزية، 
من  أكثر  اجملندة  الكور  أهل  اجملحفة خاصة  السياسة  هذه  من  يتضررون  أن  الطبيعي  من  فكان 
غريهم، مما أدى إىل اضطراب أحوال اإلمارة يف هناية حكم األمري حممد، فاضطربت أحناء األندلس، 
واشتعلت فتنة يف كورة ريه )36(، سنة 265هـ/879م، وهي اليت يسكنها عمر بن حفصون، أحد 
زعماء املولدين، وكان سببها العنف من ِقبل عامل األمري حممد على كورة ريه من أجل مطالبتهم 

ببقااي خراجهم فشدَّد عليهم يف أدائها )37(.
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فكانت هذه الثورة هي الشرارة األوىل، والبداية لثورات املولَّدين يف أحناء األندلس، ويبدو 
أن األمري املنذر بن حممد الذي جاء خلفاً لوالده سنة 273هـ/886م، قد شعر خبطورة هذا األمر، 
وتنبه إىل أن هذه السياسة قد جّرت على احلكومة بقرطبة ويالت وأزمات عديدة؛ لذلك عمل على 

إسقاط العشور عن الناس، واتبع سياسة التقرب والتودد إىل الرعية، ليضمن والءهم له )38(.

ج- الدوافع السياسية:

شـهدت فـرتة حكـم األمـري حممـد بـن عبدالرمحـن )238-273ه/854-888م( اضطـراابت 
سياسـية متثلـت يف قيـام جمموعـة مـن الثـورات كانـت بدايتهـا يف الشـمال األندلسـي، مث امتـدت إىل 
ابقي املناطق، وحيث إن العالقة بن املولَّدين - وحتديداً يف الشمال - وبن حكومة قرطبة مل تكن 

أبحسـن حالتهـا، فكانـت مـا بـن الطاعـة والعصيـان)39(.

ومن الدوافع السياسة أيضاً هو أن بعض أمراء بين أمية كانت سياستهم الداخلية إلدارة البالد 
خاطئة، حيث كانوا يولون وزراء وعّماالً على املناطق والكور غري أكفاء، وأساءوا معاملة الرعية، 
فوصف ابن القوطية عمال األمري حممد بن عبدالرمحن بقوله: ))مث وىل األمري حممد رمحه هللا، وكان 
واملوايل،  العلم،  أهل  الناس من  ألعالم  العقوبة مكرِّماً  والتنـزه عن  العجلة،  وقلة  األانة  أهل  من 
واألجناد متخرياً لعماله إىل أن ويل أمره هامشاً فأفسد عليه، فرتك اختيار العمال الكهول والشيوخ، 
ومال إىل األحداث، وشاطرهم أرابحهم، فكان العمال ُيسمَّون املناصفن ففسد بذلك األمر(()40(.  

قـد سـببت هـذه السياسـة زايدة اخلـالف، واتسـاع حـدة االضطـراابت بسـبب متـادي وجتـاوز 
هـؤالء الـوزراء علـى الرعيـة، بـل قـد تكـون تصرفاهتـم السـبب املباشـر، لقيـام الثـورات، وحـدوث 

االنفجـار علـى سياسـة الظلـم واالضطهـاد، وهـذا مـا سـنوضحه يف جمـرايت الثـورة وأحداثهـا.

د- الدوافع اجلغرافية: 

وممـا سـاعد املولَّديـن علـى التمـرد والثـورات املتكـررة، هـو وجودهـم علـى شـكل جمموعـات 
كبـرية يف مناطـق جغرافيـة ذات طبيعـة وعـرة صعـب الوصـول إليهـا، ممـا قـد يكلـف الدولـة الشـيء 
الكثري مادايً وبشرايً من أجل إمخادها، خاصة مناطق الثغور القريبة من حدود املناطق املسيحية يف 
الشـمال كسرقسـطة، ويف الشـمال الشـرقي، وطليطلة يف الوسـط، وماردة )41( يف غرب األندلس، 

وقـد أشـار ابـن اخلطيـب إىل ذلـك)42(.
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كمـا كان املولَـّدون يف الشـمال حبكـم قرهبـم جغرافيـاً مـن املمالـك املسـيحية مشـااًل يسـتمدون 
قوهتـم منهـم، فكثـرياً مـا يتحالفـون معهـم وفقـاً ملصاحلهـم الذاتيـة؛ محايـة لنفوذهـم، وإلبقـاء سـلطتهم 

وسـطوهتم علـى تلـك املناطـق يف بـالد األندلـس)43(.

ونظراً لكثرة حركات املولدين، وثوراهتم االنفصالية يف عهد اإلمارة األموية، فسوف نقتصر 
ابلدراسـة والتحليـل علـى إحـدى هـذه الثـورات الـيت قامـت يف غـرب األندلـس، والـيت تزعمتهـا أسـرة 
بـين مـروان اجلليقـي )261-272ه/870-884م(، حيـث اسـتغلت الظـروف السـابقة لصاحلهـا 
ضـد احلكومـة األمويـة، فأصبـح عبدالرمحـن بـن مـروان اجلليقـي زعيـم الثـوار يف الغـرب األندلسـي، 

وحتديـداً يف مـاردة، مث أتسيسـه ملدينـة بطليـوس.

أسرة بي مروان اجلليقي يف غرب األندلس:

ينتمـي عبدالرمحـن اجلليقـي إىل أسـرة مولَّديـة أصلهـا مـن واليـة جليقيـة )44(، مشـال الربتغـال، 
حيث َقِدم جده يونس من جليقية، واستقر يف ماردة غرب األندلس، واعتنق اإلسالم، فأصبحت 

أسـرته مـن األسـر املولديـة البـارزة يف هـذه املدينـة إابن عصـر اإلمـارة يف األندلـس)45(.

كان والده مروان بن يونس هو أول اثئر من هذه األسرة ضد اإلمارة األموية بقرطبة، حيث قام 
أبول ثـورة لـه سـنة 201ه/816م، وهـذا مـا أكـده ابـن سـعيد بقولـه: ))وفيهـا نكـث أهـل مـاردة، وقـام 
أبمرها مروان اجلليقي(()46(، ولكن يعتقد أن هذا الثائر قد عاد إىل السكينة والسمع والطاعة حلكومة 
قرطبة، فنجد أن األمري عبدالرمحن الثاين بن احلكم يعينه والياً على إقليم ماردة، فظّل والياً عليها حىت قُتل 
على أيدي اثنن من املوّلدين اخلارجن)47( على الدولة األموية يف ماردة نفسها سنة 213ه/828م)48(.

وابعتقادان أن هؤالء الثوار كانوا متعصبن لقضيتهم، ومؤمنن هبا، ومعادين للحكومة لدرجة 
أهنـم ال يتورعـون عـن حماربـة وقتـل كل مـن يؤيـد ويسـاند اإلمـارة األمويـة، أوخيضـع هلـا حـىت لـو كان 
من أبناء جلدهتم، فنجد أن استقامة ابن مروان مع حكومة قرطبة، وجنوحه إىل الطاعة قد أاثرهم 

وأغضبهـم، واعتـربوا ذلـك خيانـة هلـم ولقضيتهـم، ممـا أدى إىل التآمـر عليـه وقتلـه.

وبعد قتل وايل ماردة مروان اجلليقي اثر الناس، واضطربت األمور فيها، واختل نظامها، فاضطر 
األمري عبدالرمحن الثاين بن احلكم إىل إرسال قوة عسكرية إىل ماردة إلعادة األمن واالستقرار إليها، مث تكرر 
إرسال اإلمدادات العسكرية إليها، ولكنها مل تنجح أمام مناعة وحصانة أسوار املدينة، ومقاومة أهلها)49(.
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ويف سنة 217ه/734م، أرسل األمري قوة أخرى كبرية إىل ماردة اليت استمر أهلها يف إشاعة 
الفوضـى واالضطـراابت، فتمـت حماصـرة املدينـة، وُضيّـق علـى أهلهـا حـىت فـر عنهـا َخلـق كثـري، وقُتـل 

الكثـري منهـم يف املناوشـات مـع قـوات احلكومـة، فتـم إمخـاد هـذه الثـورة)50(.

أمـا الزعمـاء املولَـّدون الذيـن اثروا علـى مـروان اجلليقـي وقتلـوه، منهمـا حممـود بـن عبداجلبـار 
املصمـودي، وسـليمان بـن مرتـن اضطـروا إىل الفـرار عـن مـاردة بعـد وصـول محلـة األمـري، حيـث جلـأ 
حممـود بـن عبداجلبـار إىل كـورة اكشـونية، وظـل هبـا حـىت سـنة 223ه/838م، مث اضطـر إىل اللجـوء 
إىل جليقية بسبب احلمالت اليت كان يوجهها األمري على حصنه، أما ابن مرتن فقد متكنت قوات 

قرطبـة مـن قتلـه سـنة 220ه/835 )51(.

لكن ماردة مل تعدم من رجاهلا الذين استمروا يف محل لواء قضية املولَّدين يف الغرب األندلسي، 
ومجع الصفوف، ومناهضة احلكم األموي فظهر عبدالرمحن بن مروان بن يونس اجلليقي، ويبدو أن 
عبدالرمحن بن مروان اجلليقي مل يظهر مباشرة بعد قتل والده خشية أن ينقلب ضده املولَّدون، وأن ال 
جيد من يسانده، فقضى فرتة ليست ابلقصرية لكي يزيل من نفوس أهل ماردة خيانة أبيه لقضيتهم، 
ويثبت يف الوقت نفسه إخالصه للثورة حىت متكن من كسب ثقة  من حوله من املولدين، فبدأ هو 
ورفاقه اإلعداد لثورة جديدة، وبرأيي أن هذا التصرف من عبدالرمحن اجلليقي، والتأين يف الظهور من 
جديد على مسرح الثورة يف ماردة خلفاً لوالده يدل على ذكائه، ودهائه، وحسن تدبريه، وقد وصفه 
ابن القوطية بقوله: ))والبن مروان من العقل، والكيد، والبصر ابلبشر حبيث ال متقدِّم له فيه(()52(.

بوادر ثورة عبدالرمحن اجلليقي:

اجتمع أهايل ماردة بعد ذلك حول عبدالرمحن بن مروان اجلليقي، الذي بذل جهداً ووقتاً 
جلمع الصفوف، وتوحيد الكلمة، وكان قد انضم إليه ثوار آخرون ساخطون على حكومة قرطبة 
مثل ابن شاكر، ومكحول، وقد وصفهم ابن عذاري بقوله: ))وكانوا أهل أبس وجندة وبسالة 
ماردة،  الفوضى يف  وإشاعة  والتخريب،  الشغب  الثوار أبعمال  قام هؤالء  وقد  مشهورة(()53(، 
أنه  األمر  فيها يف ابدئ  متظاهراً  بتجهيز محلة عسكرية  احلكم  بن  الثاين  عبدالرمحن  األمري  فقام 
القائمة فيها سنة  الفتنة  متوجَّه إىل طليطلة، وهو يضمر يف نفسه مفاجأة ماردة من أجل إمخاد 

254ه/868م)54(.
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ويبدو أن أخبار احلملة قد وصلت سريعاً قبل دخول القوات إىل ماردة حيث حتصن أهلها 
داخل املدينة، فدخلت قوات األمري اليت يقودها وزيره أمية بن عيسى سنة 253ه/867م، مث انضم 
األمري بنفسه يف قوة إضافة، فأحكم احلصار عليها، وانتفضت مزارعها، وقد متكنت القوات بعد 
حصار ماردة، وختريب دعائم قنطرهتا من السيطرة على األوضاع فيها، فاضطر أهلها إىل اإلذعان 
والتسليم، وطلب الطاعة مقابل تسليم زعمائهم الثائرين، وهم عبدالرمحن بن مروان اجلليقي، وابن 
رهائن  ليتخذهم  وذراريهم؛  أوالدهم  حاملن  األمري  قوات  مع  فخرجوا  ومكحول)55(،  شاكر، 

يضمن بوجودهم يف قرطبة خضوع ماردة للحكومة، ففرضت عليهم اإلقامة اجلربية هناك)56(.

وقد ذكر ابن القوطية أن فتنة ابن مروان اجلليقي هي أول فتنة قوية قامت يف عهد األمري 
حممد بن عبدالرمحن، حيث قال: ))فاضطربت األحوال يف آخر أايمه، فأول فتنة حدثت عليه 

خروج عبدالرمحن بن مروان اجلليقي من قرطبة إىل الغرب(( )57(.

أما ماردة فقد جعل األمري حممد بن عبدالرمحن، سعيد بن عباس القرشي والياً عليها من 
قبله، وأمر األمري هبدم أسوار املدينة، ومل يبق إال قصبتها اليت ُجعلت مقراً للوايل، وملن أييت بعده 

من الوالة الذين يكلفهم األمري ليحكم هذه املدينة بعد ذلك)58(.

أقام عبدالرمحن بن مروان يف قرطبة، وسكن يف ديوان األمري مدة سبع سنوات 254-261ه/868-
875م، وكان خالهلا حمط اهتمام وعناية األمري حممد بن عبدالرمحن الثاين، حيث اعتربه من احلشم 
يف القصر، كما حظي بثقة رجال الدولة والبالط، وقد أظهر ابن مروان خالل فرتة إقامته أبنه َخـلد 
إىل الطاعة والوالء)59(، ولكن ذلك كان خداعاً؛ ألنه كان يضمر يف نفسه غري ذلك، حيث مل يكن 
لريضى عن هذه العيشة املرتفة، ويتخلى هو ورفاقه عن قضية قومه يف ماردة والغرب، إضافة إىل ذلك 
كان حيدوه األمل ابلظفر ابلزعامة املطلقة على بالد الغرب؛ متهيداً إلقامة دولة مستقلة عن قرطبة يتوىل 
رائستها، فكان ينتظر الفرصة املناسبة للهرب واللحاق بقومه؛ ليواصل من هناك نضاله ضد احلكومة 
املركزية بقرطبة، ويبدو أنه خالل فرتة إقامته يف قرطبة كان خيطط ويعد اخلطة والتدابري من أجل اهلرب 

من قرطبة ملواصلة مترده.

وكانت الشرارة اليت كانت أشعلت الثورة واليت اختذها عبدالرمحن بن مروان اجلليقي الذريعة 
القوية للثورة، واهلروب من قرطبة هي إهانة الوزير هاشم بن عبدالعزيز)60(، حيث أهانه، وقال له: 
الكلب خري منك، وصفعه على قفاه، وابلغ يف إهانته وشتمه، وهذا ما أكده ابن عذاري يف كتابه)61(.
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والبد أن نشري هنا إىل السياسة اليت اتبعها أمراء بين أمية يف هناية عصر اإلمارة، واليت متثلت 
يف ترك زمام أمور الدولة لوزرائهم، وكبار رجال دولتهم.

 ففي عصر األمري حممد بن عبدالرمحن )238-272ه/852-885م(، متيز بسيطرة وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز الذي قربه، وفّوض إليه صالحيات واسعة أشار إليها اخلشىن بقوله: )).. 
اخلالفة،  أبعباء  الناهض  فكان  لطيفاً،  األمري حماًل  من  عبدالعزيز كان حمله  بن  هاشم  أن  وذلك 
واملتصرف يف وجوه النظر واملستويل على أسباب التدبري ال تنفذ العقود إال به، وال حيكم األمري 

إال على يده، وكان ال جيد معارضاً، وال يعرف لنفسه مالقياً((62(.

ونتج عن ذلك كثرة االضطراابت يف الدولة، إضافة إىل ذلك ظهور الصراع بن الوزراء، 
وبن مساعدي األمري من أهل الذمة، وآتمر الوزير هاشم بن عبدالعزيز عليهم، وصار التآمر ظاهرة 
ابرزة يف ذلك العصربن رجال القصر املقربن من األمري والواشن، وجاء ذلك متزامناً مع انتشار 

الظلم، وزايدة الضغط على الرعية.

وجند أن هذه السياسة قد أثبتت فشلها، وكانت سبباً يف إاثرة األقليات السكانية، وخاصة 
املولدين، وتسببت يف مشكالت للدولة. 

وهكذا خرج عبدالرمحن بن مروان اجلليقي هارابً من قرطبة مبساعدة بعض املولدين، وخالعاً 
طاعة األمري، فاعتربه أحد املؤرخن أبنه غدر ابألمري األموي الذي أحاطه ابلعناية والرعاية، فنعته 
أبحط الصفات كالغدر، واخلبث، والنفاق، والبصر ابلبشر ))كان البن مروان من العقل، والكيد، 
والبصر ابلبشر حبيث ال متقدِّم عليه فيه(()63(، كما يذكران ابن حيان أبصله فيقول: ))من مولدي 
الغرب الغالبن يف رأي التغوية، وكان ذا أبس شديد، وكيد عظيم إىل دهاء ومكر وبصر ابلبشر ال 
يلحقه فيهن أحد من نظرائه... فخرج إىل ما خرج إليه من الفساد يف األرض، والسعي لإلمـارة، 

فأدرك من ذلك حظاً عظيماً مجع له مكاره شديدة(()64(.

اهلروب من قرطبة وإعالن العصيان والتمرد من جديد:

متكن عبدالرمحن اجلليقي من الفرار من قرطبة سنة261ه/870م، مع أصحابه، وكانت خطة 
ابن مروان ابالتفاق مع أصحابه هو أن خيرجوا على دفعات متفرقن، ويف أوقات خمتلفة على أن تكون 
نقطة االلتقاء يف قلعة احلنش)65(، فتم االجتماع يف ذلك احلصن الذي امتاز ابحلصانة واملنعة، وفيه مت 
وضع اخلطط لتنظيم أمرالثورة، وبدؤوا يف نشر اإلشاعات أبن األمري قد مات، وأن ال طاعة هلم بعد 
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ذلك ألمراء قرطبة، مث بدؤوا يف إشاعة الفوضى يف املناطق اجملاورة مبساعدة أبنائه منتصر، ومروان 
وحممد الذين كانوا أكثر حزماً، وأشد بسالة من والدهم)66(، وكذلك صاحباه الثائران مكحول، 
اخلاطفة،  والغارات  الشائعات  يبثون  فأخذوا  احلنش،  قلعة  إىل  معه  خرجا  اللذان  شاكر،  وابن 
ويقومون أبعمال السلب والنهب، كما كانوا يشنون الغارات واهلجمات على من يدين ابلطاعة 
يقع يف طريقهم من  القريبة منهم، ويقبضون على كل من  النواحي  املركزية يف مجيع  للحكومة 
أتباع الدولة، وأويل األمر فيها من والة، وعسكر وفرسان، حيث كانوا يرجلوهنم من خيوهلم، مث 
يسلبوهنم كل أمتعتهم ولباسهم، ومل يكتفوا بذلك، بل امتد سطوهم إىل كل أمالك وخيول العرب 
والرببر الذين يسكنون جبوارهم يف القرى والضياع، فاجتمع لدى عبدالرمحن بن مروان وأعوانه ما 

يقارب حنو مخسمائة فرس مجعت يف غضون ثالثة أايم)67(.

الناس  الذعر والرعب يف نفوس  املتكررة يف إشاعة  الغارات واهلجمات  وقد تسببت تلك 
اآلمنن، مما اضطر أغلبهم إىل اهلروب من مناطقهم إىل احلصون وقمم اجلبال خوفاً على أرواحهم، 
بن مروان  لينقذهم من عبدالرمحن  به؛  بن عبدالرمحن لالستعانة  قاموا مبراسلة األمري حممد  كما 
وأعوانه، فلم يرتدد األمري إبرسال محلة قوية أتديبية بقيادة وزيره رأس الفتنة هاشم بن عبدالعزيز؛ 
وذلك من أجل وضع حد هلذه االضطراابت والفوضى اليت أحدثها هؤالء اخلارجن على الدولة، 
السبت من شهر شعبان سنة 261ه/875م، فلما  فخرجت احلملة من قرطبة بقوة كثيفة يوم 
وصلت األخبار إىل ابن مروان يف قلعة احلنش وقلعة جلمانية)68( اليت حتصن هبا قسم آخر من الثوار 
بزعامة مكحول، فاضطر ابن مروان إىل طلب النجدة واملساعدة من صاحبه يف العصيان والتمرد 
وهو سعدون بن عامر السرنباقي، وهو أيضاً من زعماء الثوار املولَّدين، وكان يعيش يف كنف 
ألفونسو الثالث)69(، ملك ليون جنوب جليقية)70(، وقد أشار ابن القوطية إىل خرب حتالفهما فقال: 
))فاجتمع "يقصد ابن مروان" ابلسرنباقي وتظافرا على الشرك، وأحداث يف اإلسالم أحدااثً عظيمة 
يطول ذكرها، وصار يف القفر بن اإلسالم والشرك(()71(، ومن كالم ابن القوطية نستنتج قوة جبهة 
املولدين خاصة بعد حتالفهما، وعظم ثورهتما اليت تسببت يف قلب موازين األوضاع يف البالد، 

وزعزعة األمن واالستقرار، وبث الرعب واخلوف يف نفوس السكان.

مروان وحلفائه  ابن  إىل  التوجه  الثالث يف  ألفونسو  امللك  السرنباقي من  استأذن سعدون 
للتدخل يف  له  ملساعدهتم، فأذن له، وحتمس لذلك محاساً كبرياً، حيث وجد أهنا فرصة ساحنة 

شؤون الدولة األموية الداخلية وتشتيتاً جلهودمها وإلضعاف قوة املسلمن ومتزيقاً لوحدهتم)72(.
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توجه إليهم سعدون السرنباقي يف قوة كبرية وانضم إىل قوات ابن مكحول جبلمانية، وكان 
جيش الوزير هاشم بن عبدالعزيز يف ذلك الوقت قد توغل يف جهة الغرب، واحنرف عن مقصده 
األساسي، وتشتت معظم جيشه، مما اضطر األمري حممد بن عبدالرمحن إىل اخلروج بنفسه على رأس 
جيش آخر أعده هذه املرة إعداداً منظَّماً، وجهزه بكل ما يلزم من عدة وعتاد؛ إلخضاع احلصون 

املتمردة، بعد أن وصلته احنراف محلة وزيره هاشم عن غايتها األساسية )73(.

وقرر األمري حممد بن عبدالرمحن التوجه مباشرة إىل قلعة احلنش اليت حتصن هبا عبدالرمحن 
بن مروان اجلليقي، وأن يبدأ أوالً إبخضاعها بعد أن استشار وزرائه، فنصحوه بذلك، وبرتك قلعة 
جلمانية، لكثافة حشودها وحصانتها، ويبدأ ابألسهل، فخرج من قرطبة جبيشه اجملهز حىت وصل 

إىل نواحي القلعة )74(.

اتبع األمري خطة للتضييق على ابن مروان وقواته حيث وجد أنه يستمد قوته من وجود آابر قريبة 
من احلصن يشرب أعوانه ورجاله احملاصرين يف القلعة، فأمر األمري جبميع اجليف وامليتة من معسكره 
ورميها يف هذه اآلابر حىت تفسد مياهها، وال تصبح صاحلة للشرب، كما رتب عدداً كبرياً من الرماة 
على ضفة النهر حىت تصيب كل من خيرج إليهم من رجال ابن مروان، وكذلك محاية لقواته، وجند أن 
هذه اخلطة قد جنحت حيث أشرف رجال ابن مروان اجلليقي على اهلالك، وقاربوا على االستسالم)75(.

ولكن ابن مروان فطن إىل طريقة متكنهم من إفشال خطة األمري، وهي حفر عدد من اآلابر 
خارج سور احلصن، والتوصل بينهما عن طريقة شبكة مائية من السروب األرضية، فاستطاعوا 
بفضل هذه السروب من استخراج املاء العذب، ومل يعد هلم حاجة إىل الذهاب للنهر، فحلت بذلك 
مشكلة مياه احلصن، فارتفعت معنوايهتم، وزادت قوهتم للصمود، فاستأنفوا جهودهم للمقاومة، 
كما عملوا على محاية اآلابر اجلديدة جبدران خارجية حلمايتها من سهام العدو، وعندما وصلت هذه 
األخبار إىل األمري، أمر بنصب املنجانيق ورميهم ليالً وهناراً، ولكن الثائرون كانوا يتحاشون االقرتاب 
من اآلابر حىت ال تصيبهم سهام األمري، واستمر حصار جيش األمري عبدالرمحن بن مروان ورجاله ملدة 
ثالثة أشهر اشتد خالهلا الوضع على احملاصرين، وضاقت هبم احلال، فكتب عبدالرمحن اجلليقي يطلب 
من األمري الصلح، وأن يعفو عنه ويسأله األمان رمحة ابلنساء واألطفال الذين كانوا حماصرين معه، 
وكاد األمري أن يستجيب لطلبه لوال أن عارضه أحد رجاله، ونصحه مبواصلة احلصار، وأنه مل يتبقَّ 
إال القليل لفتح قلعة احلنش، فرد األمري رسول ابن مروان خائباً، واستؤنفت املعارك من جديد)76(.
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استمر القتال بن الطرفن، واحملاصرين داخل قلعة احلنش تسوء أحواهلم يوماً بعد يوم حىت 
اضطر ابن مروان إىل إعادة طلبه ابلعفو واألمان؛ لتحرج موقفه وعدم قدرته على مواصلة الصمود، 
فاستعان ابألمري عبدهللا ويل العهد، وطلب منه الشفاعة عند والده األمري، فلم يرتدد ويل العهد يف 
تلبية طلب ابن مروان عن العفو والصفح عن هذا الثائر املولدي، فوافق األمري حممد بن عبدالرمحن 
على طلب ابنه مبنح ابن مروان األمان، وطلب ابن مروان من ويل العهد أن يسمح له ابلرحيل 
إىل بطليوس والسكن فيها، وكانت يف ذلك الوقت قرية مهجورة خالية، فسمح له األمري وأعطاه 
األمان، ولكي يضمن األمري استسالم ابن مروان اجلليقي وانضواءه حتت لواء الدولة األموية طلب 
منه عدداً من الرهائن، فلم يرتدد ابن مروان يف تنفيذ طلب األمري، وقدم له عدداً من رجاله، وزايدة 
على ذلك ورغبة منه يف التأكيد على خضوعه للسلم واسرتضاء لألمري ترك له ولده حممد عبدالرمحن 
اجلليقي وحفيده، ويف ذلك يقول ابن حيان: ))وأعطاه ابن اجلليقي ولده حممداً إىل حفيده وثالثن 

من قومه رهينة(()77(.

قرطبة،  إىل  الذي عاد  الثاين  بن عبدالرمحن  األمري حممد  احلرب بن  تتوقف  االتفاق  وهبذا 
وبن عبدالرمحن بن مروان اجلليقي الذي توجه إىل بطليوس فنزهلا وعمرها، فانتشر فيها العمران، 
وأحييت املدينة بعد أن كانت مهجورة خالية، فعمل ابن مروان على حتصينها؛ إذ يبدو أنه كان 
جيهز للتمرد والثورة مرة أخرى عندما تتهيأ له الظروف، فتحولت بطليوس بذلك إىل أهم قواعد 
الغرب األندلسي؛ لذلك ميكن اعتبار أن عام262/261ه، هو نقطة حتول، وبداية قوية لظهور 

مدينة بطليوس يف اتريخ الدولة األموية ابألندلس)78(.

 وقد خلص لنا ابن عذاري أمر املواجهة بن ابن مروان، واألمري حممد بن عبدالرمحن ما انتهت 
إليه فيقول: ))ويف سنة261ه، هرب ابن مروان اجلليقي من قرطبة مع رجال ماردة املنتزلن منها، 
واستقروا بقلعة احلنش، فغزاه األمري حممد، وحاصره حصاراً قطّعه وضّيق عليه مدة من ثالثة أشهر، 
أجلاه منها إىل أكل الدواب، وقطع عنه املاء ورماه ابملنجنيق، حىت أذعن، وطلب األمان، وشكى 
ثقل الظهر وضيق احلال، فأابح له األمي رحممد الرحيل إىل بطليوس واحللول هبا، وهي يومئذ قرية، 

فخرج إليها، وقفل عنه(( )79(.
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استئناف الثورة يف بطليوس:

استقر ابن مروان، ورجاله فرتة من الوقت يف بطليوس، وعمل على حتصينها، وتعمريها حىت 
ازدهرت ومنت، ولكن ابن مروان مل يكن ليتخلى عن غايته وهدفه ابالنتصار لنفسه ولقومه، فكان 
الشعور القومي طاغياً عليه، مما دفعه إىل ترقب الفرصة الساحنة للثورة من جديد، فنجده ينقض 
العهد الذي عقده مع األمري، ويعلن العصيان ويعود إىل سريته األوىل يف الشقاق والتمرد، وذلك يف 
نفس العام سنة 262ه/875م، فأخذ يف اإلغارة واهلجوم على املناطق اجملاورة لبطليوس، واستوىل 
على عدد منها، وأخضعها لسلطته، وقد وصلت هذه األخبار إىل األمري حممد بن عبدالرمحن الذي 
انزعج لذلك، وغضب لنقض ابن مروان العهد الذي بينهم، فكانت ردة فعله سريعة حيث أمر 
بتجهيز جيش قوي برائسة وزيره هاشم بن عبدالعزيز، ومبشاركة ويل العهد ابنه األمري املنذر بن 
إىل  لذلك البن مروان وتوجهها  اختذت  اليت  األمري، واالستعدادات  أخبار محلة  حممد، وصلت 
بطليوس، فجمع رجاله وأعوانه، وخرج هبم من بطليوس وانتقل إىل حصن منتشلوط)80(، الذي 

كان حصناً منيعاً اختذه ورجاله مالذاً ليتحصنوا به وحيتمون حتت أسواره )81(.

على  والثائرين  املتمردين  من  لديه عدد  اجتمع  بطليوس  من  مروان  بن  انتقال  فرتة  وأثناء 
السلطة، كما انضم إليه عدد كبري من سكان األقاليم اجملاورة، وذلك خوفاً من وصول قوات الوزير 
هاشم بن عبدالعزيز، فقد أشار ابن حيان إىل ذلك عندما ذكر خرب انضمام أهايل إقليم مسطاسة: 
إذا  يطأهم جبيشه  أن  بن عبدالعزيز، خائفن من  أهل مسطاسة مستوحشن من هاشم  ))وجد 
اجتاز هبم، فخرج مجيعهم مع ابن اجلليقي جمفلن قدام هاشم، فنهضوا بنهوض ابن مروان يريدون 

االقرتاب من حصن منتشلوط، كما يدخلون فيه حلصانته إذا استلح هاشم يف اتباعهم(()82(.

وصلت قوات هاشم بن عبدالعزيز إىل أسوار بطليوس وتفاجئوا هبا خالية من ابن مروان واتباعه، 
فقاموا بتتبع أثره واللحاق به، وكان الوزير هاشم بن عبدالعزيز يهجم على القرى واألقاليم القريبة 
من بطليوس، ويقوم بقتل من يشك يف مواالته البن مروان، كذلك من تقاعس عن حماربته، واعترب 
ذلك من اخليانة حلكومة قرطبة، والتعاون والتحالف مع هذا الثائر املولَّدي عبدالرمحن بن مروان)83(.

خرج ابن مروان، وعدد من رجاله ملواجهة الوزير هاشم وقواته، فانتهز الوزير ذلك، وتراجع 
حمللة ابن مروان، وأخذ يف اهلجوم القوي عليها، وتصدى له مكحول رفيق ابن مروان، وعدد من
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رجاله واشتد القتال بن الطرفن حىت متكنت قوات الوزير هاشم من قتله، وأخذوا رأسه إىل معسكر 
الوزير هاشم بن عبدالعزيز، اعتقاداً منهم أنه ابن مروان اجلليقي لشدة الشبه بينهم، فلما وصلت األخبار 
البن مروان وهو يف مواجهته لقوات الوزير غضب لذلك، وعزم على الثأر، فأرسل أحد رجاله إىل 
رفيقه اآلخر سعدون السرنباقي يبلغه ما جرى، ويطلب جندته، مث غادر ابن مروان إىل حصن آخر 
وهو حصن كركي)84(، فكانت فرصة قوية للوزير للسيطرة واالستيالء على حصن منتشلوط، وبذلك 
قطع على ابن مروان األمل يف العودة إليه مرة أخرى، استمرت قوات احلكومة األموية ابهلجوم على 
ابن مروان يف حصن كركي؛ ولذا فَـَقـَد عدد من رجاله، وُضرب احلصار حول احلصن حىت نفذت 
األقوات، وانتشر اجلوع والعطش بينهم، وأثناء ذلك وصلت قوات سعدون السرنباقي يف حشود 
كثيفة من رجاله وأعوانه يف 12 شوال سنة 262ه/876م، وخرج الوزير ملالقاته، وهو يف طريقه 
إلنقاذ حليفه ابن مروان، يف حن ظل األمري املنذر مع ِقسم من قواته حماصراً حلصن كركي، مث دارات 
معركة قوية عنيفة استمات فيها كال الطرفن حىت متكن سعدون السرنباقي من قتل أعداد كبرية 
من قوات احلكومة، كما أصيب الوزير إصابة قوية مل متكنه من الفرار والنجاة بنفسه، مما سّهـل على 

سعدون السرنباقي القبض عليه وأسره، فكانت هزمية قوية على قوات الوزير هاشم)85(.

ويذكر أنه عندما وصلت األخبار إىل األمري حممد بن عبدالرمحن ابهنزام قوات وزيره ووقوعه 
يف األسر، قال: )هذا أمر جناه على نفسه بطيشه وعجلته()86(، وهذه داللة على أن األمري مل يكن 
راضياً متاماً عن تصرفات الوزير هاشم بن عبدالعزيز، ويؤكد ذلك - يف رأيي - مرافقة ويل العهد 

للوزير يف أغلب محالته رمبا ليكون عن األمري عليه يف غيابه، ولعدم ثقته فيه.

سلَّم سعدون السرنباقي أسريه هاشم بن عبدالعزيز إىل حليفه مروان اجلليقي الذي استقبله 
وأكرمه، وأحسن إليه، ومل يعاقبه بفعلته السابقة عندما كان يف قرطبة، أوينتقم منه، ويبدو أن ابن 
مروان كان أيمل أن يتخذه أداة للمساومة مع األمري حممد بن عبدالرمحن، ولكن سعدون السرنباقي 
طلب من ابن مروان اجلليقي أن يكون الوزير أسرياً عنده؛ وذلك إرضاء لسيده وحليفه ملك ليون، 
وحتاشياً من غضبه عليه، وتوجه به سعدون ابلفعل إىل ألفونسو الثالث، الذي ظل أسرياً عنده قرابة 
عامن حىت مت اإلفراج عنه مقابل فدية كبرية من املال قدرت بـــ مائة ومخسن ألف دينار)87(، أما 
األمري املنذر بن حممد الذي كان حماصراً البن مروان اجلليقي ملا علم ابهنزام قوات الوزير هاشم 

ووقوعه يف األسر، انصرف راجعاً ببقية اجليش إىل قرطبة )88(.
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استمر ابن مروان على سابق عهده يف السلب والنهب، والسطو على األقاليم واملناطق اجملاورة 
له، مث أخذ ينتقل من مدينة إىل أخرى بعد أن يقوم بتخريبها، وتدمري زروعها، وكان كثرياً ما حتدث 

مناوشات وصدامات مع سكان األقاليم اليت ميرهبا، أو يقوم بتخريبها. 

ولكن يبدو أن أصحابه ورجاله قد سئموا من حياة السلب والنهب اليت يعيشها زعيمهم الثائر، 
وكرهوا حياة احلروب، وخافوا عواقب الفنت والثورات، واشتاقت نفوسهم إىل حياة االستقرار يف 
بلدهم آمنن مطمئنن، ويبدو أهنم قد أفضوا إىل ابن مروان برغبتهم هذه، ولكنهم وجدوا معارضة 
شديدة، وصد قوي منه مما دفعهم إىل املراسلة ابخلفاء مع عامل ماردة من قبل األمري حممد بن 

عبدالرمحن وطلبوا منه األمان على أرواحهم، وأمواهلم، وأسرهم فأمنهم.

وهنا جند أن حكومة قرطبة تستغل هذا املوقف لصاحلها، وحتسن استقبال هؤالء الثائرين، 
وتقبل توبتهم، وعودهتم للوالء حلكومة قرطبة؛ وذلك نكاية يف ابن مروان، وحىت يضعف موقفه، 
وجند أن ابن مروان ساءه ذلك الوضع حيث أصبح موقفه ضعيفاً بعد ختلي أعوانه عنه، مما دفعه إىل 
اللجوء إىل ملك النصارى ألفونسو الثالث، فرحب به ترحيباً ابلغاً، وأبدى قبوالً حسناً الستقباله، 
وقدَّم له الدعوة إىل ليون، ووعده ابملساعدة والتوسعة عليه، وصل بعد ذلك ابن مروان إىل مملكة 
ليون، ونزل حبصن بطرلشة )89(، الذي يقع على وادي دويرة ابلقرب من مدينة ليون، فنزل فيه ابن 

مروان مع كل من رافقه من اتباعه، وأهله، وأعوانه )90(.

ويبدو أن إقامة عبدالرمحن بن مروان اجلليقي يف مملكة ليون قد أعطته فرصة الستعادة قوته 
ونشاطه، والعودة جمدداً للهجوم على قرى املسلمن وأقاليمهم، واليت كانت قريبة من مملكة ليون، 
واشتوريش، وهو بذلك يهدف إىل إظهار الوالء واإلخالص للملك ألفونسو الذي تفضل عليه 

إبيوائه يف بالده، وأسبغ عليه كرمه وحفاوته.

وقد استمر ابن مروان يف بذل الطاعة والوالء للملك ألفونسو الثالث، حىت حدثت حادثة 
تغري بعدها موقف ابن مروان، وتيقن من خدعة امللك ألفونسو الثالث له، وأن مساعدته له مل تكن 
إال بدافع مصاحل شخصية له، وذلك عندما قام - امللك ألفونسو الثالث البن مروان الذي كان 
رفيقه يف كل هجماته على أراضي املسلمن - ابهلجوم على طليطلة، فلما اجتاز السالسل اجلبلية 
اليت تفصل قشتالة عن بالد األندلس أفصح له امللك عن وجهته احلقيقة، وهي كورة ماردة بلد 

ابن مروان، فهامجتها قوات النصارى، ومتكنوا من دخوهلا بعد قَـْتـل عدد كبري من حاميتها )91(.
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ها يف نفسه، ولكن ظهر عليه االنقباض والسخط،   وقد أغضبت هذه اخلدعة ابن مروان؛ فأسرَّ
وقد الحظ امللك ألفونسو الثالث ذلك، فعاد إىل بالده وعاد ابن مروان إىل حصنه، وقد تغريت نفسه 
على حليفه النصراين، فقرر فض احللف القائم، ورفض التبعية له، والعودة إىل بطليوس، واستئناف 

نشاطه جمدداً.

هناية الثورة وإمخادها:

بعد تغيـر العالقة بن عبدالرمحن بن مروان اجلليقي، وحليفه ألفونسو الثالث، عاد ابن مروان 
إىل بطليوس ليعمرها بعد التخريب الذي طاهلا من هجوم قوات احلكومة عليها، مث عاد الستئناف 
غاراتـه علـى املناطـق اجملـاورة، ولكـن حكومـة قرطبـة مل تقـف مكتوفـة اليديـن مـن ذلـك حيـث أرسـل 
األمـري حممـد بـن عبدالرمحـن جيشـاً كبـرياً بقيـادة ابنـه األمـري املنـذر، وجهـزه أعظـم جتهيـز، وذلـك سـنة 
271ه/885م، وملا علم ابن مروان بوصول محلة األمري غادر بطليوس، وانتقل إىل منطقة أخرى، 

وحتصن جببل اشيـرغوزه )92(، فأحرق املنذر بطليوس، ودمَّر حصوهنا )93(.

وهكذا جند أن األمري املنذر بن حممد بن عبدالرمحن يضطر إلشعال النريان يف بطليوس إبحدى 
املدن اإلسالمية يف األندلس؛ لكي يقطع طريق العودة إليها من قبل هذا املتمرد ابن مروان اجلليقي، 
والذي صفح عنه األمري أكثر من مرة، ولكنه يف كل مرة يعود إىل العصيان والثورة على حكومة قرطبة.

وجند أن األمري مل يكتِف بذلك حيث استمر يف توجيه احلمالت على ابن مروان حملاربته، 
ففي عام272ه/885م، سرّي جيشاً آخر بقيادة ابنه اآلخر األمري عبدهللا، والقائد الوزير هاشم بن 
عبدالعزيز لتتم حماصرة ابن مروان اجلليقي يف حصنه اشربغوزه، فتم احلصار، ووقعت االشتباكات، 

ولكن فشلت هذه احلملة، وعاد اجليش إىل قرطبة دون نتيجة )94(.

عاد بعدها ابن مروان إىل مقره بطليوس، واستقر هبا، وهنا تبدأ هذه املدينة ابلظهور والتألق، 
حيث حظيت ابهتمام ابن مروان وعنايته، فعمرت ابملنشآت العظيمة حربية ومدنية، ويعترب اجلليقي 
املؤسس احلقيقي هلذه املدينة منذ أن نزهلا أول مرة سنة 261ه/874م، وهي قبل ذلك كانت قرية 
مهجورة، وقد انهلا الضرر الكبري من هجمات جيوش اإلمارة األموية، هذا وقد استمر ابن مروان 
يف إاثرة املشكالت مع احلكومة يف قرطبة، فتحالف مع عدد من املغامرين والثوار املعروفن ضد 

احلكومة مما قوى موقفه.
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جرت بعد ذلك اتصاالت بن عبدالرمحن بن مروان اجلليقي، وبن األمري عبدهللا بن حممد بن 
عبدالرمحن، واتفق الطرفان على الصلح وتسليم بطليوس البن مروان، وبذلك تبدأ صفحة جديدة 

من التفاهم بن حكومة قرطبة، وبن هذا الثائر املولدي)95(.

وأعتقد أن األمري األموي حممد بن عبدالرمحن مل يقبل ابلتفاوض مع هذا الثائر جلهله به، أولعدم 
إدراكه حقيقته، ولكن أرى أن رغبة السبب هو حكومة قرطبة يف القضاء على هذا التمرد، وهذه 
الثورة اليت طالت واستمرت سنن طويلة، وتسببت يف خسائر مادية ومعنوية، وذلك أبسهل الطرق 
حيث إن اإلمارة األموية كانت مشغولة مبشكالت داخلية أخرى، مما اضطرها إىل اختصار مواجهة 

أزمات أخرى قد تفتح عليها جبهات كثرية.

قام عبدالرمحن اجلليقي بتحصن املدينة، وتعمريها، وإصالح اخلراب الذي حلق هبا حىت غدت 
من أهم الثغور األندلسية، واعرتف هبا أمري قرطبة اجلديد عبدهللا بن حممد، الذي توىل اإلمارة بعد 

وفاة والده سنة 273ه/886م)96(.

جند أن ابن مروان اهتم أبدق األمور من أجل أن تظهر مدينته بطليوس أبمجل مما كانت عليه، 
فإضافة إىل اهتمامه بتحصينها وحتويلها إىل قلعة منيعة عمد إىل جتمليها وتزيينها، وتوفري كافة املرافق 
للسكن فيها؛ لتكون حاضرة مهمة من حواضر األندلس، فنجده يرسل لألمري وخيربه أنه ال يوجد 
هبا مسجد جامع يدعو لألمري فيه، وال محام يغتسل فيه املسلمون، كما طلب منه عدداً من العمال 

لبناء اجلامع، واحلمام)97(.

استمر عبدالرمحن بن مروان اجلليقي يف العمل على تقوية مركزه يف بطليوس حىت وفاته سنة 
276ه/889م. فخلفه ابنه مروان بن عبدالرمحن اجلليقي على حكم بطليوس مدة شهرين، حيث 
تويف، مث خلفه أخوه عبدهللا، وظل حاكماً بطليوس حىت سنة 318ه/930م، عندما قدم إليهما 
األمري الناصرلدين هللا عبدالرمحن بن حممد)98(، فاستوىل عليها، وانتهى عهد بين مروان اجلليقي من 

بطليوس هنائياً )99(.

ومنــذ ذلــك احلــن أصبحــت بطليــوس تتبعهــا مــاردة اتبعــة لدولــة الناصرلديــن هللا عبدالرمحــن، 
وتديــن ابلتبعيــة والــوالء لــه، ويقيــم عليهــا كل عــام واليــاً مــن قبلــه ليباشــر أمورهــا، ويتفقــد أحواهلــا، 

ويرعــى مصــاحل أهلهــا، ويف الوقــت نفســه يعمــل علــى ربطهــا مبركــز اخلالفــة يف قرطبــة )100(.
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اآلاثر املرتتبة من ثورة بي مروان اجلليقي:

تركت ثورة املولدين يف الغرب األندلسي آاثراً واضحة يف اتريخ اإلمارة األموية ابألندلس، 
ونلخصها مبا يلي:

أواًل: جناح عبدالرمحن بن مروان اخلليقي يف اقتطاع جزء من الغرب األندلسي؛ ليكون فيه 
دولة مستقلة عن إمارة بين أمية، وهي مدينة بطليوس، وجعلها وراثية يف أبنائه من بعده، وقد حرص 
ابن مروان على جعلها حاضرة إلمارة مستقلة، فلم يلبث أن ضم إليها عدداً من األقاليم واحلصون 

التابعة هلا، وأمهها مدينة ماردة، وحصن احلنش، وحصن كركي، وحصن منتشلوط وغريها.

للمدن األندلسية الكربى، فاهتم  على أن تظهر بطليوس مبظهر منافس  كما كان حريصاً 
فيها، إضافة إىل ذلك حتويلها إىل  للسكان  املرافق واخلدمات  بتجميلها، وتزيينها، وتوفري كافة 

قاعدة وقلعة حربية منيعة )101(.

اثنياً: خّلفت ثورة عبدالرمحن بن مروان اجلليقي خراابً ودماراً عم منطقة الغرب األندلسي، 
حيث كانت هذه املنطقة مسرحاً ألحداث حركته، وما صاحبها من معارك مستمرة بينه وبن جيش 
اإلمارة األموية)102(، كذلك ما حلقها من تدمري وختريب، وحرق للمزارع على يد ابن مروان نفسه 

ورجاله عند غاراته على املناطق اجملاورة لبطليوس.

اثلثاً: تسببت هذه الثورة يف تدهور األوضاع االقتصادية يف األندلس بشكل عام، ويف منطقة 
الغرب األندلسي على األخص، فكانت سياسة احلصار اليت فرضها ابن مروان على بعض األقاليم اليت 
استعصت عليه األثر الكبري يف تدهور الوضع االقتصادي هلذه املناطق، كما استعملت جيوش اإلمارة 
سياسة احلصار على ماردة للضغط على ابن مروان، فتم ختريب دعائم قنطرهتا، وتدمري مزارعها، مما 
تسبب يف ضيق األهايل حماصرين داخلها، فاضطروا إىل بذل الطاعة لألمري وتسليم زعماء الثورة)103(، 

كما تسبب احلصار يف انتشار الكثري من الوفيات واجملاعات، واألمراض، وقلة املواد ابألسواق. 

نتائج  للمولدين، قد تركت  الثورة وما جاء بعدها من ثورات  رابعاً: من املمكن أن هذه 
اجتماعية، حيث جنحت إىل حد بعيد يف إحداث تغري يف أوضاع املوّلدين االجتماعية، حيث تنبه 
أمراء بين أمية إىل ضرورة دمج عناصر اجملتمع األندلسي بعضه مع بعض، والعمل على متازجهم 
اجتماعياً، وقد سعت إىل ذلك إبلغاء االمتيازات املمنوحة للعرب يف اإلقطاعيات وغريها، وحماولة 

حتسن الصورة اليت لصقت ابلعنصر العريب يف تعاليه، ونظرته الدونية للعناصر السكانية األخرى.
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اخلـامتـة:

يف هناية هذا البحث أكون قد وصلت - بعون هللا تعاىل وتوفيقه - إىل بعض النتائج واليت 
جاءت ضمن عدة اعتبارات أساسية، وهي:

أواًل: يعترب أوآخر القرن الثالث اهلجري/التاسع امليالدي من القرون اليت قامت فيها ثورات 
واضطـراابت علـى اإلمـارة األمويـة يف قرطبـة، حيـث ظهـرت فئـات معارضـة وخارجـة علـى سـلطة 

األمـراء األمويـن، وأخـذت تنـادي ابالنفصـال عنهـم.

اثنيـاً: خرجنـا مـن هـذه الدراسـة أن قيـام هـذه الثـورات واالضطـراابت علـى اإلمـارة األمويـة 
كان ألسـباب ودوافـع أدت إىل ظهـور مثـل هـذه الثـورات، وسـاعدت علـى قيامهـا منهـا: طبيعـة 
بالد األندلس الصعبة، كذلك طبيعة التكوين البشري لسكان األندلس، حيث كانوا فئات خمتلفة 
وغـري متجانسـة، أيضـاً البطانـة الداخليـة لإلمـارة األمويـة بسـبب تـويل زمـام األمـور فيهـا وزراء غـري 

جديريـن مبناصبهـم.

اثلثاً: بعد استعراض الثورات اليت قامت يف بالد األندلس يف عهد األمري حممد بن عبدالرمحن 
الثـاين، تبـن يل أن أقـوى هـذه الثـورات وأطوهلـا هـي ثـورة عبدالرمحـن بـن مـروان اجلليقـي، الـذي 

عـرف عنـه تعصبـه، وتشـدده لقضيـة قومـه يف غـرب األندلـس.

رابعـاً: جنـد أن أمـراء بـين أميـة، وخاصـة األمـري حممـد بـن عبدالرمحـن الثـاين بـن احلكـم، وأبنـاءه 
املنذر، وعبدهللا تصدوا هلذه الثورة، واتبعوا كافة األسـاليب اليت من شـأهنا إمخادها، والقضاء عليها، 
فاتبـع األمـري حممـد أسـلوب الصلـح واهلدنـة، عندمـا تصـاحل مـع أهـايل مـاردة، وأخـذ ابـن مـروان إىل 
قرطبـة، حيـث أكرمـه وأحسـن إليـه، ولكـن ذلـك األمـر مل يكـن ليثـين ابـن مـروان عـن قضيتـه، مث اتبـع 
األمـري أسـلوب الشـدة واحلـرب، وفـرض احلصـار يف غـرب األندلـس، وأخـرياً يضطـر األمـري حممـد بـن 
عبدالرمحن الثاين إىل إحراق بطليوس مقر ابن مروان حىت يضغط عليه ويلجأ إىل السكينة واهلدوء.

خامساً: مل يقف حكام النصارى متفرجن على هذه األحداث الداخلية، واالضطراابت يف بالد 
األندلس، إمنا حاولوا التدخل فيها إبغراء الثوار واخلارجن على اإلمارة األموية، وتقدمي املساعدات 
النصارى يرتبصون  الداخلية، حيث كان حكام  الفرقة والفوضى  املادية من أجل بث  واملعوانت 

ابلوجود اإلسالمي بشكل عام يف بالد األندلس، وقد جنحوا يف جذب هؤالء الثوار إىل جانبهم.
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سادساً: أن اخلليفة األموي األمري عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن الثاين، اتبع أسهل الطرق من 
أجل القضاء على هذه الثورة وإهنائها، وذلك ليس ضعفاً من جانبه، أو لعدم إدراك األمري حلقيقة 
هذا الثائر، ولكن أرى أن ذلك حصل ألن اخلالفة األموية كانت تريد القضاء على الفنت والثورات 
أبسهل الطرق وأيسرها، النشغاهلا مبشكالت أخرى داخلية جعلتها ختتصر مواجهة هذه املشكلة 

اليت قد تفتح عليها جبهات أخرى تستنـزف من موارد الدولة.

سـابعاً: تبـن لنـا أن عبدالرمحـن بـن مـروان اجلليقـي، شـخصية قويـة انتهازيـة إىل أبعـد احلـدود، 
حيث استغل كل الظروف املتاحة له لصاحله، وحتن الفرصة املناسبة إلعالن ثورته، وهو كما وصفه 
ابن القوطية: ))وكان البن مروان من العقل، والكيد، والبصر ابلشر حبيث ال متقدِّم له فيه(()104(، 
كما متكن بذكائه من ضم حلفاء له، وأقنعهم بقضيته، ومنهم: ))ابن شاكر، ومكحول، وسعدون 
الشـرك،  فاجتمـع ابلسـرنباقي، وتضافـرا علـى  بقولـه:  القوطيـة  ابـن  إليـه  أشـار  والـذي  السـرنباقي، 

وأحـداث يف اإلسـالم أحـدااثً عظيمـة يطـول ذكرهـا، وصـار يف القفربـن اإلسـالم والشـرك(()105(.

اثمناً: أن ثورة ابن مروان شجعت الكثري من الثوار على اخلروج ضد احلكومة األموية بقرطبة، منها 
ثورة عمر بن حفصون يف جنوب األندلس، وثورات قامت يف إشبيلية وغريها من املناطق األندلسية.

اتسعاً: أخرياً، مل يكن عبدالرمحن بن مروان اجلليقي جمرد قاطع طريق مهاجم فقط، بل إنه صاحب 
هدف سعى لتحقيقه، وخطط له، وسبقه إىل ذلك والده، حيث تبـىّن قضية قومه املولَّدين اإلسبان، 

وحماولة ختليصهم من معاانهتم، ورغبة يف حتقيق آماله يف تكوين دولة مستقلة عن اإلمارة األموية.
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اهلوامش:

)1( انظر: أمراء بين أمية: احلميدي، أبوحممد بن عبدهللا األزدي )ت:488ه(، جذوة املقتبس 
العلمية،  الكتب  دار  السويفي(، ط11417هـ/1997م،  األندلس )حتقيق: روحيه  يف ذكر والة 
امللتمس يف اتريخ  بريوت، ص15ومابعدها؛ الضيب، أمحد بن حيىي األندلسي )ت:599ه( بغية 
رجال أهل األندلس، )حتقيق: إبراهيم.األبياري(، ط1، القاهرة: 1410ه/1989م، دار الكتاب 
املصري، القاهرة، ص32 ومابعدها؛ النويري، شهاب الدين أمحد بن عبدالوهاب، هناية األرب يف 
فنون األدب، ) حتقيق: أمحد كمال زكي (، د.ط،1980م، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
ص350 ومابعدها؛ حسن، محدي عبداملنعم حممد، ثورات الرببريف األندلس يف عصر اإلمارة األموية 

)138-316ه/756-928م(، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،1991م، ص12-10.

العربية،  النهضة  دار  األندلس،  يف  وآاثرهم  املسلمن  اتريخ  عبدالعزيز،  السيد  سامل،   )2(
بريوت، د.ط،1981م، ص243؛ العبادي، أمحد خمتار، يف اتريخ املغرب واألندلس، دار النهضة 

العربية، بريوت، د.ط، د.ت، ص156.

)3( العبادي، يف اتريخ املغرب واألندلس، ص92-86.

)4( احلريري، حممد عيسى، حركات املولدين يف اجلنوب األندلسي، دار املعرفة اجلامعية، 
مصر، د.ط، 1985م،ص25.

)5( ابن اخلطيب، لسان الدين أبوعبدهللا حممد السلماين )ت: 776ه(، اتريخ إسبانيا اإلسالمية 
)القسم الثاين من كتاب اإلعالم(،)نشرة: ليفي بروفنسال(،دار املكشوف، بريوت، 1956م، ص36.

)6( ابن اخلطيب، أعمال األعالم، ق2، ص144؛ ابن األثري، عزالدين أبواحلسن علي بن 
حممد الشيباين، )ت:630ه(، الكامل يف التاريخ، دار الفكر، بريوت 1398ه/1978م.ج7، 
ص290-291؛ مصطفى، أبوضيف أمحد، القبائل العربية يف األندلس )حىت سقوط اخلالفة األموية 

91-422ه/71-1031م(. د.ن، الدار البيضاء، د.ت،ص396.

)7( ابن عذاري، أبوالعباس أمحد املراكشي )كان حياً سنة 712ه(، البيان املغرب يف أخبار األندلس 
واملغرب، )حققه: ج.س كوالن، ليفي بروفنسال(، دار الثقافة، بريوت، ط2 1400ه/1980م، 

ص149-133.
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)8( إشبيلية: مدينة كبرية يف غرب األندلس، وهي من أعظم مدهنا تطل على النهر األعظم، 
بينهما قرابة مسرية مخسة أايم،  الغرب من قرطبة وإىل اجلنوب من بطليوس، واملسافة  تقع إىل 

تشتهر بكثرة األسواق والبيع والشراء ووفرة أشجار الزيتون.
 - اإلدريسي، أبوعبدهللا حممد بن حممد احلمودي )ت:548ه(، نزهة املشتاق يف اخرتاق 
عبداملؤمن  الدين  صفي  البغدادي،  م2، ص175؛  د.ت،  مصر،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  اآلفاق، 
عبداحلق، )ت:739ه(، مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع )حتقيق: علي حممد البجاوي(، 

دار إحياء الكتب العربية، ط1 1374ه/1955م، ج1، ص80.

)9( قرمونة: هي مدينة كبرية يف جنوب األندلس حييط هبا سور عظيم يضاهي سور إشبيلية، 
وهي إىل الغرب من إشبيلية، تقع قرمونة على رأس جبل. - اإلدريسي، نزهة املشتاق، م2، ص572.

)10( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص131-125.

)11( ألبـرية: هـي مدينـة قريبـة مـن قرطبـة، متتـاز بكثـرة األهنـار والثمـار، وتكثـر هبـا املعادن اليت 
حتمل إىل ابقي مدن األندلس، من أهم أعماهلا مدينة لوشة .

عبداملنعم،  بن  حممد  أبوعبدهللا  احلمريي:  ص111؛  ج1،  االطالع،  مراصد  البغدادي،   -
)ت:900هـ(، صفة جزيرة األندلس، )نشرة: إليفي بروفنسال(، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، 

1937م، ص28.

)12( سرقسطة: تقع مشال شرق األندلس، وهي إحدى الثغور املهمة، وقاعدة من قواعد 
األندلس، ذات مساحة كبرية، وكثرية السكان، وهي على ضفة النهر الكبري املسمى هنر أبرة، حييط 

هبا سور عظيم من احلجارة.  
- اإلدريسي، نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، م2، ص554.

)13( انظريف ذلك: حسن، ثورات الرببر يف األندلس يف عصر اإلمارة األموية، ص28، ومابعدها.

)14( شنت برية: تقع جنوب شرق وادي احلجارة، وهي غريشنتمرية الشرق.
 - البغدادي، مراصد االطالع، ج1، ص20

)15( ابن عذاري، البيان املغرب، ج3، ص276، ومابعدها؛ ابن اخلطيب، أعمال األعالم، ق2، 
ص181-182؛ ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد املغريب )ت:808ه(، العرب وديوان املبتدأ واخلرب 
من ذوي السلطان األكرب، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت،1391ه/1971مج4، ص161؛
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 حسن، ثورات الرببر يف األندلس يف عصر اإلمارة األموية، ص55-66؛ عنان، حممد عبدهللا، 
دول الطوائف منذ قيامها حىت الفتح املرابطي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط3، 1408ه/1988م، 

ص95 ومابعدها.

)16( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص137؛ حسن، ثورات الرببر يف األندلس يف 
عصر اإلمارة األموية، ص82-84؛ العبادي، يف اتريخ املغرب واألندلس، ص158-157.

)17( جيان: هي مدينة حصينة كانت من أعظم قواعد األندلس الوسطى أايم الدولة اإلسالمية 
يف األندلس، مل يقدر عليها النصارى حلصانتها ومناعتها، ُأخذت بعد حصار طويل حىت سلمها 

حاكمها حممد بن األمحر، وكان دخول النصارى سنة644ه/1246م. 
- أبوالفداء: عماد الدين إمساعيل بن حممد بن عمر )ت:732ه(، تقومي البلدان، دار صادر، 

بريوت، د.ت، ص177.

)18( قلمرية: مدينة من أعمال بطليوس من كورة شنرتين تقع على هنرمـن مندنيق، وهي 
تقع على جبل مرتفع، وحييـط ابملدينة سور له ثالثة أبواب. 

- اإلدريسي، نزهة املشتاق، م2، ص547؛ احلمريي، صفة جزيرة األندلس، ص164.

)19( قلعة ببشرت: هي قاعدة وحصن الثائر عمر بن حفصون، وهي حصن روماين قدمي، وتعد 
من أمنع القالع يف األندلس، اثرهبا ابن حفصون واستعصت على جيوش اإلمارة فرتة من الزمن.

- ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص106.
 Dozy,Historialos, Muslmanes, de Espuma, Barcelona,1954,p305

)20( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص131 ومابعدها، انظر: الرويضان، سعد سامل، 
حركة املولدين يف جنوب األندلس وزعيمها ابن حفصون، وزارة الثقافة، ط1، 2011م، ص85، 

ومابعدها؛ احلريري، حركات املولدين يف اجلنوب األندلسي، ص32 ومابعدها.

)21( بطليوس: تقع جنوب غرب األندلس عند احلدود الربتغالية على الضفة اليمىن من هنر 
واداينه، وهو أعظم أهنار األندلس، وبطليوس جزء من إقليم ماردة. 

- ابن الكردبوس، أبومروان عبدامللك التوزري )ت:60ه(، االكتفاء يف أخبار اخللفاء )حتقيق: 
حممد خمتار العبادي(، جملة معهد الدراسات اإلسالمية، مدريد، 1965-1966م، مج13، ص76.
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)22( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102؛ العبادي، يف اتريخ املغرب واألندلس، 
ص157؛ سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم يف األندلس، ص255.

)23( كما اثر سليمان بن عبدوس سنة )255هـ/274م( يف سرية، وعمروس الوشقي يف 
وثيقة سنة )256ه-275م(، ومطرف بن لب، ويونس بن زنباط يف الثغر )تطيلة وسرقسطة( سنة 
)258ه/276م(، وبقي اجلزيري يف جانب من كورة ريه، واجلزيرة، واتكران سنة )265ه/878م(، 
وحارث بن محدون من بين رفاعة يف مدينة احلامة من كورة ريه سنة )273ه/886م(، وغريها من 

الثورات اليت فّصل فيها عدد من املؤرخن.
- انظر: ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص100 وما بعدها؛ سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم 

يف األندلس، ص253 ومابعدها.

)24( طليطلة: تقع على هنر اتجة ذات موقع اسرتاتيجي على مشارف األندلس الشمالية، من أكثر 
املدن حصانة ومناعة، دخلها املسلمون بقيادة طارق بن زايد سنة )93ه/711م(، وتسمى ابلثغر األدىن.

- احلموي، شهاب الدين ايقوت بن عبدهللا )ت:469ه(، معجم البلدان، دار صادر، بريوت، 
د.ت، ص40-39.

)25( انظر يف ثورة طليطلة: ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص74 ومابعدها؛ السامرائي 
وآخرون، اتريخ العرب وحضارهتم يف األندلس، ص121 ومابعدها.

)26( ابن سعيد، أبواحلسن علي بن موسى )ت:683ه(، املغرب يف حلى املغرب، )حتقيق: 
شوقي ضيف(، ط2، دار املعارف، مصر1955م، ج1، ص6.

)27( scott, s.p, History of the Moorish empire in Empire in 
Europe, London, 1904,p.536-537

)28( وردت إشارات تؤكد هذه النظرة، كما حدث مع الصميل بن حامت، عندما مرعلى معلم 
ُم نَُداِوهُلَا بـَْنَ النَّاس]آل عمران:140[، فقال للمعلم: بن  للصبيان وهو يقرأ اآلية الكرمية: َوتِْلَك اأَلايَّ
العرب، فرد املعلم: بل بن الناس، فقال الصميل: ما أظن إال أن يشاركنا هؤالء األرذال والفسقة، 

مشرياً بذلك إىل غري العرب من األعاجم.
- انظر: ابن القوطية، أبوبكر حممد بن عمر )ت:367ه(، اتريخ افتتاح األندلس )حتقيق: 

إبراهيم األبياري(، دار الكتاب املصري، القاهرة، ط1، 1402هـ/1982م، ص95.
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)29( الفقي، عصام الدين عبدالرؤوف، اتريخ املغرب واألندلس، مكتبة هنضة الشرق، جامعة 
القاهرة، د.ت، ص82؛ نعنعي، عبداحلميد، اتريخ الدولة األموية يف األندلس، التاريخ السياسي، دار 

النهضة العربية، بريوت، د.ت، ص262.

)30( الرويضان، حركة املولدين يف جنوب األندلس، ص62.

)31( انظــر: ابــن حيــان: أبومــروان حيــان بــن خلــف )ت:469هـــ(، املقتبــس يف اتريــخ رجــال األندلــس، 
)حتقيق: األب ملشورم. انطوانيه(، ابريس، 1937م، ص85-59-57.

العلميـة،  الكتـب  دار  الدقـاق(،  يوسـف  )حتقيـق:  التاريـخ،  يف  الكامـل  األثـري،  ابـن   )32(
بريوت،1987م،  ج5،ص413؛ املراكشي، أبوحممد عبدالواحد التميمي )ت:647هـ(، املعجب يف 
تلخيـص أخبـار املغـرب، )صححـه وعلـق عليـه: حممـد سـعيد العـراين، حممـد العلـي(، مطبعـة االسـتقامة، 

املغـرب واألندلـس، ص140-121. العبـادي، يف اتريـخ  القاهـرة، ط1، 1949م، ص20؛ 

)33( ابن حيان، املقتبس من أنباء األندلس )حتقيق: حممود علي مكي(، مكتبة إحياء الرتاث 
اإلسالمي، القاهرة،1971م، ص225.

)34( الرويضان، حركة املولدين يف جنوب األندلس، ص75.

)35( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص123.

)36( كورة رية: هي كورة صغرية تقع يف جنوب الوادي الكبري، وكانت تضم قواعد كبرية 
مثل أرشذونة، ومالقة.

- ابن اآلابر، أبوعبدهللا حممد بن عبدهللا )ت:658هـ(، احللة السرياء ) حتقيق: حسن مؤنس (، 
دار املعارف، مصر، ط2، 1985م، ج1، ح رقم )1(، ص63.

Scott, op. cit. p521 37( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص123، 393؛(

)38( مؤلف جمهول، ذكر بالد األندلس ) نشر: لويس مولينا (، د.ن، مدريد 1983م، ص150.

اإلسـالمية وغـرب  بطليـوس  السـيد، اتريـخ  املقتبـس، ص295؛ سـامل، سـحر  ابـن حيـان،   )39(
د.ت، ج1،ص231. د.ط،  مصـر،  اجلامعـة  شـباب  مؤسسـة  اإلسـالمي،  العصـر  األندلـس يف 

Lane- Poole, S., the moors in Spain, London, 19887, p119.
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)40( اتريخ افتتاح األندلس، ص114؛ ومن العمال الذين أساءوا السرية وتشددوا مع املولدين 
العامل حيىي بن حيىي عامل األمري على كورة ريه الذي جلأ إىل العنف والقسوة يف مجع الضرائب، فكان 
سبباً يف احتجاج أهلها وثورهتم سنة )265ه/878م(، ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص103.

األندلـس  مـدن  أعظـم  مـن  األندلـس، وهـي  آنـه غـرب  هنـر وادي  تقـع جنـوب  مـاردة:   )41(
وأشـدها منعـة، كانـت إحـدى القواعـد الـيت بناهـا ملـوك العجـم لالسـتقرار فيهـا، وكان ملـوك فندلوسـيا 

قبـل اإلسـالم يتخذوهنـا وكـراً مهمـاً لذلـك اإلقليـم يف غـرب األندلـس.
- ابن حوقل، أبوالقاسم النصييب )ت:367ه(، صورة األرض، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 
د.ت، ص106؛ االصطخري: أبوإسحاق إبراهيم الفارسي )ت:349ه(، املسالك واملمالك )حتقيق: 

حممد جابر احلسيين(، اجلمهورية العربية املتحدة،1381ه/19614م، ص36.

)42( أعمال األعالم، ص36.

)43( ابن حيان، املقتبس )نشرة األب ملشورم أنطونيه(، ابريس، 1937م، ج3، ص20-16.

)44( جليقيـة: تقـع يف اجلـزء الشـمايل مـن بـالد األندلـس، وظلـت قاعـدة للنصـارى بعـد الفتـح 
اإلسـالمي لألندلس.

- أبوالفداء، تقومي البلدان، ص185.

الدولـة األمويـة يف  افتتـاح األندلـس، ص100؛ عنـان، حممـد عبـدهللا،  القوطيـة، اتريـخ  ابـن   )45(
ص304. ق2،  ط4-1417ه/1997م،  القاهـرة،  اخلاجنـي،  مكتبـة  اإلمـارة(،  )عصـر  األندلـس 

)46( املغرب يف حلى املغرب، ج1، ص41؛ أاب اخليل، حممد إبراهيم، األندلس يف الربع األخري 
من القرن الثالث اهلجري، مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، الرايض 1416ه، ص172.

)47( انظر: خربهذه الثورة: ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص72.

)48( سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم يف األندلس، ص231؛ عنان، دولة اإلسالم يف األندلس، 
مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط2، 1411ه/1990م، ق1، ص34.

)49( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص83؛ سـامل، اتريخ املسـلمن وآاثرهم يف األندلس، 
ص231-232؛ عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304.
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)50( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص83.

)51( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص83.

)52( اتريخ افتتاح األندلس، ص101.

)53( البيان املغرب، ج2، ص100.

)54( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص101؛ ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص100.

)55( ابن حيان، املقتبس )حتقيق: ملشور(، ص15.

)56( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص100؛ عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304.

)57( اتريخ افتتاح األندلس، ص102.

)58( ابـن عـذاري، البيـان املغـرب، ج2، ص100؛ الصـويف، خالـد، اتريـخ العـرب يف اسـبانيا، 
منشـورات جامعـة قاريونـس )كليـة اآلداب(، دمشـق، ط2، 1980م، ص252.

)59( بيضون، إبراهيم، الدولة العربية يف اسبانيا، دار النهضة العربية، بريوت، ط3، ص261؛ 
سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم يف األندلس، ص247.

)60( هاشم بن عبدالعزيز: هو هاشم بن عبدالعزيز اخلالدي، توىل الوزارة يف عهد األمري حممد بن 
عبدالرمحن األوسط، وقد فوض له األمري كافة أمور الدولة حىت صار من أعظم وزرائه، وكان هاشم مغروراً 
بنفسه، حقوداً جلوجاً، اتبع سياسة خاطئة أفسدت الدولة حيث كانت سياسته اختيار العمال من األحداث 
صغار السن دون الكبار، وذوي اخلربة، فجعل الوالة حتت سلطته وأخذ يشاركهم يف أرابحهم، وقد أدت 
هذه السياسة إىل إفساد الدولة،كما كان يتعامل مع املولدين معاملة قاسية مما أاثرهم على الدولة األموية.
 - ابن اآلابر احللة السرياء، ج1 ص137؛ سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم يف األندلس، ص244.

)61( البيان املغرب، ج2، ص102.

)62( اخلشىن: حممد بن حارث القريواين )ت:61ه(، قضاة قرطبة، )حتقيق: إبراهيم األيباري(، 
دار الكتاب املصري واللبناين، 1981م، ص111-110.

)63( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص101.
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)64( املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص344-343.

)65( قلعـة احلنـش: هـو حصـن منيـع شـامخ يقـع يف غـرب األندلـس، وهـو شـاهق البنيـان حامـي 
األفنيـة، وقـد قـدر اإلدريسـي املسـافة بينـه وبـين مـاردة بقولـه: )املسـافة إىل مـاردة مرحلـة لطيفـة وإىل 

بطليـوس مرحلـة لطيفـة(. اإلدريسـي، نزهـة املشـتاق يف اخـرتاق اآلفـاق، ج1، ص581.

)66( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص347.

)67( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص103-102.

)68( قلعـة جلمانيـة: هـو حصـن يقـع شـرق بطليـوس علـى الضفـة اليسـرى لنهـر ودااينـه، حتولـت 
يف هنايـة القـرن )6ه/12م( إىل مركـز مهـم مـن مراكـز اجلهـاد ضـد النصـارى يف األندلـس.

- سامل، سحر، اتريخ بطليوس اإلسالمية، ج1، ح رقم 49، ص250.

)69( عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304. ويسمى أيضاً األذفنش ابن ردمري.
- انظر: أبن الكردبوس، االكتفاء يف أخبار اخللفاء، ح رقم1، ص75.

)70( ليـون: إحـدى مـدن النصـارى الكـربى وهـي أمجـل مـدن اجلاللقـة دخلهـا املنصـور حممـد بن 
أيب عامر وخرب سـورها العظيم، ومن ليون إىل احمليط قرابة أربع مراحل غرابً. 

- أبوالفداء، تقومي البلدان، ص185.

)71( اتريخ افتتاح األندلس، ص101

)72( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص350.

)73( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102؛عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304.

)74( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102.

)75( عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص304.

)76( ابـن حيـان، املقتبـس، )حتقيـق: مكـي(، ص354؛ عنـان، الدولـة األمويـة يف األندلـس، 
ق2، ص304.

)77( املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص355.
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)78( عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص305-304.

)79( البيان املغرب، ج2، ص102.

)80( منتشلوط: أومنت شلوط، هو حصن يقع جنوب بطليوس.
- عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص305.

)81( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص102؛ ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102.

)82( املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص361.

)83( سامل، سحر، اتريخ بطليوس اإلسالمية، ج1، ص260.

)84( حصن كركي: هو حصن يقع على مسافة تبعد 22 كيلو مرت مشال بطليوس.
- ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102.

)85( ابن القوطية، اتريخ افتتاح األندلس، ص101؛ ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص102.

)86( البيان املغرب، ج2، ص102.

)87( عنان، الدولة األموية يف األندلس، ق2، ص306؛ بيضون، الدولة العربية يف اسبانيا، ص261.

)88( بيضون، الدولة العربية يف اسبانيا، ص261؛ سامل، اتريخ املسلمن وآاثرهم يف األندلس، 
ص247؛ محودة، علي، اتريخ األندلس السياسي والعمراين واالجتماعي، مطابع دار الكتاب العريب، 

مصر، ط1، 1957م، ص174.

)89( بطرلشه: هي بلدة تبعد جنوابً 20كم عن مدينة بلد الوليد، كما تبعد عن جمرى وادي 
دويره قرابه 10كم.

- سحر سامل، اتريخ بطليوس اإلسالمية، ح رقم 114، ج1، ص272.

)90( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص656.

)91( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: مكي(، ص396.
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دي  اشبـرغوزه  األول  بطليوس  إقليم  يف  موضعان  االسم  هبذا  ويتسمى  اشبـرغوزه:   )92(
ألسريينا، والثاين اشبـرغوزه اإلرشي يف مقاطعة القصري.
- ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص103.

)93( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص105.

)94( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص105.

اتريــخ  موســوعة  حســن،  مؤنــس،  اســبانيا، ص262؛  يف  العربيــة  الدولــة  بيضــون،   )95(
األندلــس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1-1416ه/1996م، ج1ص324؛ ســامل، اتريــخ 

األندلــس، ص248. يف  وآاثرهــم  ملســلمن 

)96( ابن اآلابر، احللة السرياء، ج1، ص120؛ الضيب، بغية امللتمس، ج1، ص38.

)97( البكري: أبوعبدهللا بن عبدالعزيز األندلسي، )ت:487ه(، جغرافية األندلس وأورواب من 
كتاب املسالك واملمالك، )حتقيق: عبدالرمحن احلجي(، دار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 

ط1، 1968م، ص123.

)98( انظر ترمجته: ابن اآلابر، احللة السرياء، ج1، ص197؛ احلميدي، جذوة املقتبس، ص18.

)99( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص202؛
 Provencal – levi, histoirede lasagna masalmane Leiden, 1950, p386.

)100( ابن عذاري، البيان املغرب، ج2، ص202.

)101( البكري، جغرافية األندلس، ص123.

)102( ابن حيان، املقتبس، )حتقيق: ملشور(، ص15.

)104( اتريخ افتتاح األندلس، ص101.

)105( اتريخ افتتاح األندلس، ص101.
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قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكرمي:

املصادر املطبوعة:

• ابن اآلابر، أبوعبدهللا حممد بن عبدهللا )ت:658ه(، احللة السرياء، )حتقيق: حسن مؤنس(، 
دار املعارف، مصر، ط2، 1985م. 

• ابن األثري، عز الدين أبواحلسن علي بن حممد الشيباين، )ت:630ه(، الكامل يف التاريخ، 
دار الفكر، بريوت، د.ط،1398ه/1978م. 

• الكامل يف التاريخ، )حتقيق: يوسف الدقاق(، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط،1987م. 

اخرتاق  املشتاق يف  نزهة  احلمودي )ت:548ه(،  بن حممد  أبوعبدهللا حممد  اإلدريسي،   •
اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، د.ط ، د.ت.

)حتقيق:  واملمالك،  املسالك  )ت:349ه(،  الفارسي  إبراهيم  أبوإسحاق  االصطخري،   •
حممد جابر احلسيين(، اجلمهورية العربية املتحدة، د.ط،1381ه/ 1961م.

األمكنة  أمساء  على  االطالع  مراصد  )ت:739ه(،  عبداملؤمن،  الدين  البغدادي، صفي   •
والبقاع، )حتقيق: علي حممد البجاوي(، دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1374ه/1955م.

• البكـري، أبوعبـدهللا بـن عبدالعزيـز األندلسـي، )ت:487ه(، جغرافيـة األندلـس وأورواب مـن 
كتـاب املسـالك واملمالـك، )حتقيـق: عبدالرمحـن احلجـي(، دار اإلرشـاد للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 

بـريوت، ط1، 1968م.

صادر،  دار  البلدان،  معجم  )ت:469هـ(،  عبدهللا  بن  ايقوت  الدين  شهاب  احلموي،   •
بريوت، د.ط، د.ت.

• احلميدي، أبوحممد بن عبدهللا األزدي )ت:488هـ(، حذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس 
)حتقيق: روحيه السويفي(،دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1417ه/1997م.

• احلمريي، أبوعبدهللا حممد بن عبداملنعم، )ت:900ه(، صفة جزيرة األندلس )نشرة: إليفي 
بروفنسال( مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، د.ط، 1937م.
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اإلسـالمي،  الكتـاب  دار  األرض،  النصيـيب )ت:367ه(، صـورة  أبوالقاسـم  ابـن حوقـل،   •
د.ت.  د.ط،  القاهـرة، 

• ابـن حيـان، أبومـروان حيـان بـن خلـف )ت:469ه(، املقتبـس يف اتريـخ رجـال األندلـس، 
)حتقيـق: األب ملشـورم. انطوانيـه(، د.ن، ابريـس، د.ط، 1937م. 

• املقتبس من أنباء فعل األندلس )حتقيق: حممود علي مكي(، مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي، 
القاهرة، د.ط، 1971م. 

• اخلشىن، حممد بن حارث القريواين )ت:61ه(،قضاة قرطبة، )حتقيق: إبراهيم األيباري(، 
دار الكتاب املصري واللبناين، د.ط،1981م.

• ابن اخلطيب، لسان الدين أبوعبدهللا حممد السلماين )ت:776ه(، اتريخ إسبانيا اإلسالمية 
)القسم الثاين من كتاب اإلعالم(، )نشرة: اليفي بروفنسال(، دار املكشوف، بريوت، د.ط،1956م. 

• ابـن خلـدون، عبدالرمحـن بـن حممـد املغـريب )ت:808ه(، العـرب وديـوان املبتـدأ واخلـرب مـن 
ذوي السـلطان األكـرب، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات، بـريوت، د.ط،1391ه/1971م. 

املغـرب، )حتقيـق:  املغـرب يف حلـى  بـن موسـى )ت:683ه(  أبواحلسـن علـي  ابـن سـعيد،   •
مصـر، ط2، 1955م. املعـارف،  دار  شـوقي خفيـف(، 

• الضيب، أمحد بن حيىي األندلسي )ت:599ه(، بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس 
)حتقيق: إبراهيم األبياري( دار الكتاب املصري، القاهرة. ط1 1410ه/ 1989م.

• ابن عذاري، أبوالعباس أمحد املراكشي )كان حيا سنة 712ه(، البيان املغرب يف أخبار األندلس 
واملغرب، )حققه:ج.س كوالن، إليفي بروفنسال(، دار الثقافة، بريوت، ط2 1400ه/ 1980م. 

دار  البلدان،  تقومي  )ت:732ه(،  عمر،  بن  حممد  بن  إمساعيل  الدين  عماد  أبوالفداء،   •
صادر، بريوت،د.ط، د.ت.

• ابن القوطية، أبوبكر حممد بن عمر )ت:367ه(، اتريخ افتتاح األندلس، )حتقيق: إبراهيم 
األبياري(،دار الكتاب املصري، القاهرة، ط1، 1402هـ-1982م. 
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على المشكاوات الخزفية العثمانية بأزنيك
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السابع عشر الميادي(

إعداد

الدكتورة/ شيماء بنت محمد عبدالرافع محمد شرف الدين

دكتوراه اآلثار اإلسالمية _ كلية اآلداب _ جامعة عين شمس
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الكتاابت العربية الزخرفية
 على املشكاوات اخلزفية العثمانية أبزنيك

)القرن العاشر _ احلادي عشر اهلجري/ السادس عشر _ السابع عشر امليالدي(
د. شيماء بنت حممد عبدالرافع حممد شرف الدين

اختذت الزخارف الكتابية يف الفن العثماين دوراً ابرزاً كأحد أركانه األساسية، حيث استخدم 
اخلط العريب يف زخرفة العمائر والتحف التطبيقية على السواء. وبصفة عامة احتل اخلط العريب عند 
املسلمن مكانية سامية حيث كان الوسيلة اليت حفظ هبا القرآن الكرمي. وتعد كتابة القرآن خبط 
عريب وتالوته من العبادات اليت يتقرب هبا املسلم إيل هللا، وقد أدى ذلك إيل إعزاز شأن اخلط 
العريب وإجالله فصار يرتبط يف أذهان املسلمن ابلقرآن الكرمي، ومن مث مل يقف إعجاب املسلمن 
ابخلط العريب عند ما فيه من قيم مجالية، بل صار يتصل ابلعاطفة الدينية وينظر إليه مبتعة روحية )1(.

القواعد  له  الذين وضعوا  األعالم –  اخلطاطن  يد  على  فن  إىل  العريب  اخلط  وجاء حتول 
واألمساء كالنسخ والثلث والديواين وغريها – ليمتد إىل كافة أنواع الفنون الزخرفية اإلسالمية 
على امتداد عصورها وأقاليمها، حىت أصبحنا نطلق على الكتاابت الزخرفية على التحف اسم 
الزخارف الكتابية مثلها يف ذلك مثل الزخارف النباتية والزخارف اهلندسية، وحسبنا أن معظم 
الكتاابت اليت نراها ال يقصد هبا تسجيل اسم صاحب التحفة أو اترخيها أو التربك ببعض اآلايت 

القرآنية أوالعبارات الدعائية فحسب، بل قصد هبا أن تكون عنصراً زخرفياً بذاهتا )2(.

وتضم الكتاابت الزخرفية يف كثري من األحيان أيضاً نصوصا تسجيلية، أي أن هناك مجعا بن 
الزخرفة والتسجيل، وهو ما نالحظه على النصوص التسجيلية على بعض املشكاوات من خالل 

اسم الصانع أومدينة الصناعة أوالتاريخ. 

واستخدم العثمانيون يف زخارفهم الكتابية شىت أنواع اخلط العريب، منها ماورثوه ومنها ما 
أضافوه وابتكروا فيه، حيث عين األتراك العثمانيون ابخلط العريب عناية كبرية، جتلت يف ابتكارهم 
أنواعاً جديدة من اخلطوط )3(، تنوعت مضامينها على املشكاوات اخلزفية، فكانت منها اآلايت 
بعض  حتمل  اليت  النصوص  إىل  إضافة  الدينية،  والعبارات  النبوية  واألحاديث  واألدعية  القرآنية 

الدالالت املذهبية كالشيعية أوالصوفية.
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هدف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على بعض من مضامن هذه الكتاابت العربية)4(، وأسلوب 
زخرفتها على املشكاوات)5( اخلزفية العثمانية اليت تنسب إىل "أزنيك")6(، حيث تعترب دراسة الكتاابت 
األثرية العربية من حيث املضمون هلا أمهيتها يف الدراسات األثرية والتارخيية واالجتماعية وغريها، 
فهي تعد من املصادر األثرية املهمة اليت يصعب الطعن يف قيمتها أو التشكيك يف أصالتها، فباإلضافة 
إىل قيمتها الزخرفية تقوم الكتاابت العربية بوظيفتها الواثئقية يف تدوين نصوص هلا أمهيتها )7(، وقد 
قسمت هذه الكتاابت إىل آايت قرآنية وأحاديث نبوية، وأحاديث ذات مضمون شيعي، وكتاابت 
تتضمن عبارة الشهادتن وأمساء اخللفاء الراشدين. واشتهرت مدينة أزنيك بصناعة البالطات اخلزفية 
كما أنتجت أنواعا خمتلفة من األواين اخلزفية، ومنها صناعة املشكاوات اخلزفية ذات األرضية البيضاء 

وعليها زخارف ابللون األزرق والعكس)8(.  

خزف أزنيك: 

قسم خزف أزنيك إىل ثالث جمموعات وأطلق عليها أمساء عرفت هبا كأمساء للشهرة فقط.

اجملموعة األوىل:

امليالدي،  السادس عشر  العاشر اهلجري/  القرن  أوائل  تسمى ابسم )كواتهية( من حوايل 
الوعاء ختليد  وذلك يرجع إىل شريط كتايب ابللغة األرمينية وجد على ظهر إبريق ونصه: "هذا 
لذكرى عبدهللا إبراهيم من كواتهية )9(،11 مارس من سنة 958هـ ابلتقومي األرمين"، وهو مايعادل 
عام 917ه/1510م، وزخارفه ابللون األبيض واألزرق)10(، وتشتمل على جمموعة من الصحون 
والسالطن والزهرايت وأوان تشبه املشكاوات كانت تستخدم يف اجلوامع، وتتميز هذه اجملموعة 
ابللون األزرق الزهري حتت الطالء الالمع فوق أرضية بيضاء)11(. كذلك تتميز زخارف األواين 
املعروفة ابسم كواتهية أبهنا تنحصر يف أشرطة أوجامات وتتكون الزخارف من وحدات صغرية 
قوامها عناصر نباتية حمورة )مثل زخارف الرومي والفروع امللتفة املزهرة، واألرابيسك(، وهي 
الواحدة، وكتاابت ابخلط  القطعة  التوايل يف  ابللون األزرق على أرضية بيضاء، أوالعكس على 
الكويف املورق واملزهر واملضفور أحياان إىل جانب اخلط الثلث، تتضمن أما آايت من القرآن أوبعض 

األدعية واحلكم )12(.
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 ومتتاز األواين اليت صنعت يف وقت متقدم أبهنا مرسومة ابللون األزرق املائل إىل السواد، 
وقد برع اخلزاف يف استعمال اللون األزرق بدرجاته يف الزخرفة، وهناك مناطق تركت بيضاء من 
دون قصد بن الزخرفة، مث رمست عليها زخارف مذهبة ومل حترق هذه الزخارف، ولذلك فان 
كثريا منها قد زال ومل يبق غري آاثر طفيفة منه، وقد استخدم اللون الرتكوازي الباهت إىل جانب 

األزرق ولكن بقلة وهذه اجملموعة )وأمثلتها عديدة()13(.

واجملموعة الثانية: 

تنسب إىل فرتة النصف الثاين من القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، وكانت 
أزنيك مركز إنتاج هذه اجملموعة )وعرف ابسم دمشق(، وتتميز بسيادة التعبريات املزهرة الكبرية 
اليت متيز هبا الفن العثماين، كما استخدم فيها ألوان جديدة ابإلضافة إىل اللون األزرق الذي وجد 
يف اجملموعة األوىل مثل اللون الفريوزي واألخضر والبنفسجي واملنجنيزي، واستخدم اللون األسود 
يف حتديد اخلطوط اخلارجية للزخارف، وقد استخدمت الزخارف الكتابية خبط الثلث يف زخرفة 

هذا النوع وخباصة املشكاوات اليت كانت توضع يف العمائر الدينية )14(. 

اجملموعة الثالثة:

ويرجع إنتاجها إىل الفرتة من هناية القرن العاشر وبداية احلادي عشر اهلجري/ السادس عشر 
اجملموعة  أواين هذه  أشكال  وتتشابه  إىل جزيرة رودس  امليالدي، ونسب خطأ  السابع عشر  ـــــــ 
وزخارفها تشاهبا كبرياً مع أشكال وزخارف اجملموعة الثانية، إال أن هناك بعض التغيري ظهر أحياان 
يف العناصر الزخرفية حيث ظهرت به زخارف حليواانت وطيور ابإلضافة إىل األزهار والنبااتت، 
ومل تظهر األشكال اآلدمية قبل منتصف القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، وظهر يف 
زخارف هذه األواين اللون األخضر الزبرجدي ولون امحر طماطمي، ويصنع هذا اللون من طفل 
أمحر يعرف ابلطفل األرمين، ويظهر فوق سطح اإلانء يف طبقة مسيكة ابرزة حتت الطالء)15(، والذي 
اقتصر سر صناعته على اخلزافن العثمانين ومل تظهر يف إنتاج مراكز اخلزف األخرى)16(. ويالحظ 
على الزخارف الكتابية اليت تزين هذا النوع من خزف مدينة أزنيك أهنا تقوم عادة على نصوص 
مكتوبة خبط الثلث، تتضمن بعض العبارات الدينية مثل الشهادتن، وبعض من اآلايت القرآنية كما 

سريد فيما بعد.
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وميكن تقسيم الكتاابت العربية الزخرفية على املشكاوات اخلزفية اليت تنسب ملدينة أزنيك إىل:

أواًل: اآلايت القرآنية:

استخدمت اآلايت القرآنية كعنصر زخريف على كثري من التحف التطبيقية العثمانية ومنها 
اخلزفية وابألخص على املشكاوات اليت كانت تستخدم للتعليق يف املساجد وكان دورها زخريف 

حبت، حيث أهنا ال تصلح لإلضاءة لطبيعة املادة املصنوعة منها وهي اخلزف. 

ومن أمثلة هذه املشكاوات واحدة موجودة مبتحف فكتوراي وألربت وهي كانت موجودة مبسجد 
السليمانية ابسطنبول 965ه)17(/1557م، وهي ذات بدن كمثري الشكل، وهبا ثالث أيد للتعليق 
وفوهة تتسع من أعلى، وتبدو الزخارف عليها ابللون األزرق واألبيض مع استخدام اللون األمحر 
الباهت)18(. وتبدو الزخارف النباتية على بدن هذه املشكاة، ويشغل الرقبة الزخارف الكتابية القرآنية 
حيث نقرأ عليها: "هللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح)19(" )لوحة: رقم1(.

من  مشكاة  القرآنية  اآلايت  ذات  الكتابية  الزخارف  حتمل  اليت  اخلزفية  املشكاوات  ومن 
حبوايل  وتؤرخ  الثاين  ابيزيد  السلطان  تربة  مصدرها  الربيطاين،  ابملتحف  حمفوظة  أزنيك  خزف 
)918ه/1512م(، وهي ذات بدن كمثري، وتبدو الزخارف على بدن املشكاة )لوحه:رقم2( 
ابللون األزرق الفاتح على أرضية بيضاء ذات زخارف نباتية مع وجود زهور حمورة، وهذا النوع 

من اخلزف كان يطلق علية خزف القرن الذهيب)20(.

والزخارف على الرقبة تبدأ بشريط من اخلطوط املنكسرة يعلوه شريط به زخارف نباتية 
من زهورحمورة وسيقان متشابكة، يعلوه شريط به كتاابت نسخية داخل ثالثة أفاريز مستطيلة، 
نقرأ عليها: "هللا حممد علي" و"نصر من هللا وفتح قريب" و"بشر املؤمنن اي حممد"، يفصلها شكل 

هندسي حييط به زخارف الرومي. )لوحة: رقم2(.

ومـن اآلايت الـيت وردت تزيـن املشـكاوات العثمانيـة آيـة: "وان املسـاجد هلل فـال تدعـو مـع 
هللا إلـه أحـدا")21( حيـث وجـدت علـى بـدن مشـكاة خزفيـة حمفوظـة مبتحـف اخلـزف اإلسـالمي 
ابلقاهـرة)22(، )لوحـة: رقـم3( ترجـع للقـرن العاشـراهلجري/ السـادس عشـر امليـالدي، وهـي ذات 
بـدن كمثـري الشـكل، وهبـا ثـالث أيـد للتعليـق، وفوهـة تتسـع مـن أعلـى، وتبـدو الزخـارف عليهـا 
ابللـون األزرق علـى أرضيـة بيضـاء، وتبـدو اآليـة القرآنيـة علـى بـدن املشـكاة مكتوبـة ابللـون األزرق 
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الكتاابت،  تتخلل  العثماين  الطراز  زهورعلى  بضع  عدا  فيما  الزخارف  من  خالية  أرضية  على 
ويتبع هذه اآلية آية أخرى نصها: "إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر")23(، ويتبعها آية: 
بن  مزج  حيث  اآلية،  يف كتابة  أخطأ  قد  الفنان  أن  ويبدو   ،)24("تذكرون لعلكم  "يعظكم 
ُ يـَْعَلُم َما َتْصنـَُعوَن، من  اآليتن: ِإنَّ الصَّالَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اللَِّ َأْكبـَُر َواللَّ
ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرىَبٰ َويـَنـَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء  سورة العنكبوت واآلية: إنَّ اللََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ
َواْلُمنَكِر َواْلبـَْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن ، من سورة النحل، وكتبها على املشكاة كآية واحدة 
أما  تذكرون")لوحة:رقم4(.  لعلكم  يعظكم  واملنكر  الفحشاء  عن  تنهى  الصالة  "ان  بنص: 

الرقبة فعليها كتاابت تتضمن الشهادتن.

 ومن التحف اخلزفية اليت حتمل آايت قرآنية مشكاة خزفية تنسب ملدينة أزنيك )لوحة:رقم5(، 
ترجع للقرن احلادي عشر اهلجري/ السابع عشر امليالدي، وهي ذات ثالث مقابض، وقوام الزخارف 
 ،"إان فتحنا لك فتحًا" :عليها مكونه من حبور مستطيله أسفل البدن بداخلها كتاابت نقرأ عليها
"مبيناً ليغفرلك")25( "جراغ)26( مسجد"، "حمراب منري"، "أبوبكر عمر عثمان"، ويعلو هذه البحور 
شريط من خطوط مائلة بداخله رسم دائرة محراء، أما اجلزء العلوي من البدن فعليه زخارف لرسم 
دائرة ابرزة مكررة ثالث مرات )بن املقابض( وهذه الدائرة مقسمة إىل أربع مناطق بداخل كل 
واحدة رسم جلامه لوزية الشكل بداخلها رسم زهرة، وأرضية البدن البيضاء اللون تشغلها كتاابت 

حرة غري حمددة أبشكال هندسية نقرأ عليها: "ايحممد"، "ايعلي")27( "عثمان"، "أبوبكر"، "عمر".

ويتخلل هذه الكتاابت رسوم قليله لزهور سداسية لعود الصليب احملورة، وينتهي البدن بشريط 
زخريف لشكل ثالثي.

أوراق  من  مكوانن  زخرفين  بن شريطن  مستطيلة  ببحور  فتزدان  املشكاة  رقبة  أما   
و"حممد  جالله"  جل  "اي هللا  عليها:  نقرأ  كتاابت  البحوراملستطيلة  هذه  وحتمل  السازالبسيطة، 

رسول هللا" و"علي ويل هللا".

اثنياً: األحاديث النبوية الشريفة:)28( 

تعد التحف اخلزفية العثمانية السيما املشكاوات من أكثر التحف التطبيقية استخداماً لنصوص 
األحاديث النبوية يف الزخارف الكتابية، وخاصة املشكاوات اخلزفية من صناعة مدينة أزنيك يف القرن 
العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، ونظراً ألن هذه املشكاوات قد صنعت أصالً لتوضع يف  



 الكتاابت العربية الزخرفية على املشكاوات اخلزفية العثمانية أبزنيك ....           د. شيماء حممد عبد الرافع

143

املساجد وغريها من املباين الدينية فقد كان من املناسب والطبيعي أن تنقش عليها نصوص األحاديث 
النبوية الشريفة.

ومن مناذج املشكاوات اخلزفية اليت تضمنت أحاديث شريفة تلك املشكاة اخلزفية احملفوظة 
ابملتحف الربيطاين يف لندن، وهي ذات بدن كمثري وهلا ثالث مقابض عند الكتف للتعليق، وهي يف 
شكلها مستوحاة من املشكاوات الزجاجية اململوكية )29(، وهى من صناعة مدينة أزنيك ومؤرخة 
بشهر مجادى األوىل سنة 952ه/1545م، وعلى قاعدهتا اسم الصانع مصلى أومصلح، وهى واحدة 
من بن جمموعة من املشكاوات اخلزفية اليت أمر بصنعها السلطان سليمان القانوين لكي توضع يف قبة 
الصخرة ببيت املقدس عندما أصلحها يف سنة 952ه/1545م)30( )لوحة:رقم6(، وتزدان املشكاة 
بوحدات من الزخارف العربية املورقة من طراز الرومي واهلااتي، ويزدان بدهنا بزخارف متثل اجلزء 
السفلي لشكل البخارية )31(، إىل جانب ثالثة أشرطة كتابية خبط الثلث تتضمن بعض األحاديث 

النبوية )32( واألدعية، على النحوالتايل:- 

- الشريط األول، ويشغل احلافة العلوية لرقبة املشكاة ونصه:

"بسم هللا الرمحن الرحيم قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص املؤمن يف املسجد كالسمك يف املاء واملنافق يف املسجد 
كالطري يف القفص" )33(. 

- الشريط الثاين ويشغل اجلزء العلوي من البدن الكمثري للمشكاة ونصه:

"اي هللا احملمود .. ايخفي األلطاف جننا مما خناف" 

- الشريط الثالث عليه كتابه نصها:

"قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا ")لوحة:رقم7(.

ويشغل اجلزء العلوي من قاعدة هذه املشكاة نص تسجيلي هام ابللغة الرتكية مكتوب خبط الثلث 
ابللون األسود على أرضية بيضاء داخل مناطق سداسية الشكل وترمجته: "من صاحب احلب الالهنائي 

يف أزنيك إنه أشرف ذاد، يف سنة 956هـ، يف شهر مجاد األوىل نقاش الفقري احلقري مصلى")34(.

وتعترب هذه املشكاة هي التحفة اخلزفية العثمانية الوحيدة املعروفة حىت اآلن املسجل عليها 
اسم مدينة أزنيك)35(.
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كذلك يشري النص بوضوح إىل شيخ الطريقة الصوفية اليت ينتمي إليها صناع اخلزف يف 
أزنيك وهو أشرف زاد من خالل تعبري رمزي يشري إىل احلب الالهنائي الذي يسلكه الصويف 
ويغوص يف حبره، ذلك أنه من املعروف أن كثري من أهل احلرف يف األانضول سواء قي العصر 

السلجوقي أوالعثماين كانوا يرتبطون ابلطرق الصوفية )36(.

 ويظهر على هذه املشكاة بداية ظهور اللون األمحر الذي اشتهرت به منتجات أزنيك اخلزفية)37(.

سراي  طوبقايب  بقصر  الصيين  ابلكشك  اخلزف  متحف  هبا  حيتفظ  أخرى  مشكاة  وهناك 
ابسطنبول)38(، منقولة من جامع السلطان سليم األول يف اسطنبول 928ه/1522م، حتمل نفس 
احلديث على املشكاة السابقة "املؤمن يف املسجد كالسمك يف املاء واملنافق يف املسجد كالطري يف 
القفص" وتتميز هذه املشكاة بلوهنا األبيض الناصع، ويلتف حول رقبتها شريط من الكتاابت خبط 
الثلث ابللون األزرق الداكن على أرضية بيضاء تتضمن احلديث الشريف )لوحة:رقم8(، أما البدن 
فخال من الزخرفة فيما عدا شريط من الكتابة خبط الثلث ابللون األزرق يتضمن عبارة: "قال هللا 

تبارك هللا أحسن اخلالقن صدق رسول هللا وصدق حبيب هللا".

وكذلك ابملتحف الربيطاين يوجد مشكاة أورمبا مزهرية هلا ثالث مقابض ومؤرخة حبوايل 
930ه/1524م. )لوحة:رقم9(، وهي ذات بدن منتفخ وتنقسم الزخارف عليه إىل ثالث مناطق 
العليا والسفلى عليها كتاابت جلزء من احلديث شريف: "عن أيب هريرَة _ _ قاَل: قاَل رسوُل 
َاْلُمْؤِمِنَن مبَا أََمَر ِبِه اْلُمْرَسِلَن، فـََقاَل  يـَْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا، وِإنَّ هللَا أََمر  هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: ِإنَّ هللَا تـََعاىل طَيٌِّب الَ 
ُسُل ُكُلواْ ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا، َوقَاَل تـََعاىل:أَيَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن  تـََعاىل: أَيَيُـَّها الرُّ
 ، ُجَل يُِطيُل السََّفَر َأْشَعَث أَْغبـََر، مَيُدُّ َيَدْيِه إىل السَّماِء اي َربُّ اي َربُّ طَيَِّباِت َما َرَزقـَْناُكْم. مُثَّ َذَكَر الرَّ

َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَربُُه َحَراِم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغذَِّي اِبحْلََراَم، فََأىنَّ ُيْسَتَجاُب َلُه". رواه ُمْسلٌم.

واملنطقة الوسطى حتتوي على زخارف نباتية حمورة من الرومي يف شكل جامات أتخذ شكل 
التأثريات اإليرانية، ابللونن األزرق  نباتية وهي من  تنتهي من أعلى وأسفل بورقة  اليت  البخارية 
واألخضر الباهت، ويتبعها شكل لزهور مكونة من زخرفة اهلااتي، وهي اليت تدخل يف تكوينها 

السحب الصينية، والزخارف ابللون األزرق على أرضية بيضاء. )لوحة:رقم9(.

ومن اآلنية اليت تتخذ شكل مشكاة واحدة تنسب ألزنيك يف القرن العاشر اهلجري/ السادس 
عشر امليالدي، حمفوظة مبتحف والرتببالتيمور )لوحة: رقم10(، ويذكر املتحف أهنا على ما يبدو 
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كانت معلقة مبسجد السلطان سليم األول ابسطنبول)39(، وبدهنا خال من الزخارف سوى شريط 
على منتصف البدن حيمل زخارف كتابية نقرأ عليها عبارة "عجلوا ابلصالة قبل الفوت والتوبة قبل 
املوت"، وهو من العبارات اليت تنسب إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وهو حديث موضوع ومعناه صحيح إال أنه 
يعتربمن األحاديث الضعيفة)40(، هي من العبارات الشائعة بصورة كبرية على بعض املنشآت املعمارية 

والتحف التطبيقية من العصرين التيموري والصفوي)41(.

اثلثاً: األحاديث والكتاابت ذات املضمون الشيعي:

ومما يسرتعى االنتباه ظهوربعض األحاديث ذات املضمون الشيعي على بعض التحف التطبيقية 
العثمانية، وبصفة خاصة يف القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، ويقصد هبا الكتاابت 
البيت  التوسل آبل  تتضمن  إليه، وعبارات  أقوال منسوبة  اإلمام علي، وبعض  اسم  تتضمن  اليت 
واألئمة االثين عشر واحلقيقة أن مثل هذه األحاديث وغريها من العبارات ذات املضمون الشيعي، 
اليت ظهرت على التحف العثمانية تعكس التغلغل الشيعي يف الفن العثماين، حيث استعان العثمانيون 
بعدد كبري من الفنانن اإليرانين من اخلطاطن واملصورين واخلزافن الذين تركوا أتثرياً قوايً على 
الفن العثماين يف هذه الفرتة، وقد شاعت الكتاابت املذهبية على التحف والعمائر الصفوية وذلك 
ألن هذه الدولة كانت تتخذ املذهب الشيعي مذهباً رمسياً هلا، ومن مث سعى الفنانون إىل إبراز هذا 

التحول املذهيب على منتجاهتم الفنية املختلفة وذلك تروجياً للمذهب اجلديد)42(.

 ومن أمثلة تلك األحاديث ما وجد على مشكاة حمفوظة مبتحف املرتوبوليتان يرجع اترخيها 
من )931-946ه/1525-1540م(، )لوحة:رقم11(، وهي حتمل الزخارف الكتابية على بدهنا 
ورقبتها، أما الزخارف الكتابية على البدن فنقرأ عليها: "امللك هلل الواحد"، وهي ابخلط الكويف ابللون 
األزرق على أرضية تتضمن زخارف لفروع نباتية ملتفة تشكل دوائر، وهي حتمل زهوراً وأوراقًا)43( 

وتتخللها زخرفة متثل حرف "ع" وكلمة "عيش".

أما الرقبة فعليها كتابه بن شريطن من الزخارف اهلندسية تتضمن "ال سيف إال ذوالفقار)44(، 
ال فتا إالعلي"على نفس األرضية املكونة من فروع تشكل دوائر، )لوحة:رقم12()45(. 

العبارة تعد من الكتاابت املذهبية ذات مضمون شيعي واليت ظهرت بصفة خاصة  وهذه 
على التحف الصفوية السيما السيوف دون غريها، ويرجع ذلك بال شك إىل أن الدولة الصفوية 
كانت تعرتف ابملذهب الشيعي مذهباً رمسياً هلا منذ قيامها سنة )906ه/1500م( ومنذ ذلك 
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التاريخ بدأ حتول شامل يف اتريخ إيران)46( ومظاهر حضارهتا املختلفة، والذي كان له أثر واضح 
يف مجيع النواحي الدينية واالجتماعية واالقتصادية ابإلضافة إىل النواحي العلمية واألدبية والفنية 
ومن مث فإن وجود مثل تلك الكتاابت على التحف التطبيقية الصفوية كاألواين والبالطات اخلزفية 
واملنسوجات، فضال عن املسكوكات – يعد واحدة من نقط التحول اليت حدثت يف إيران. ويبدو 
ظهور التأثري الشيعي يف األانضول نظراً التصال بعض الطرق ابلشيعة ابإلضافة إىل أن حب آل 
البيت كان عاماً بن املسلمن مجيعاً، ومن هنا ميكن القول أن التأثريات الشيعية قد تسللت إىل 

الفن العثماين حتت شعار حب آل البيت )47(.

وتشبهها مشكاة أخرى مبتحف طوبقايب سراي عليها زخارف كتابية )لوحة: رقم13(، وهي 
ترجع للقرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، ويزدان بدهنا بكتابة مذهبية وهي ابللون األبيض 

على أرضية زرقاء داكنة نقرأ على رقبتها من أعلى: "ال سيف إال ذوالفقار وال فتا إال علي" )48(. 

وحتت هذه الكتاابت نقرأ كلمة "العز" مكررة، وعلى أسفل البدن نقرأ: "الدائم واإلقبال"، 
وهذه العبارة وردت على التحف اإلسالمية وخباصة اإليرانية منذ القرن اخلامس اهلجري/ احلادي 

عشر امليالدي، )لوحة: رقم13(.

ومن املشكاوات اليت حتمل العبارات الشيعية املشكاة السابق ذكرها ابملتحف الربيطاين )لوحة: 
رقم5(، حيث وجد على رقبتها عبارة: "اي هللا جل جالله" و"حممد رسول هللا" و"علي ويل هللا". 
ويبدو التأثري اإليراين الواضح على هذه املشكاة من خالل الكتاابت الشيعية املتمثلة يف عبارة: "علي 
ويل هللا"، حيث أهنا من الكتاابت اليت ميزت الفرتة الصفوية، وذلك يرجع إىل املذهب الشيعي الذي 
اعتنقته إيران منذ ذلك العصر وحىت عصران احلاضر، وقد ظهرت مضامن هذه الكتاابت على الفنون 
التطبيقية ابإلضافة إىل العمائراإليرانية ومن هذه العبارات الشيعية اليت وردت على بالطة خزفية من 

العصرالصفوي ابملتحف الربيطاين بصيغة: "ال إله إال هللا حممد رسول علي ويل هللا حقاً حقاً".

وكذلك وردت هذه العبارة على املسكوكات الصفوية بصفة عامة، ومنها دينار ودرهم من 
العصر الصفوي بصيغة: "ال اله إال هللا حممد رسول هللا علي ويل هللا")49( ومها حمفوظان ابملتحف 

الربيطاين، وهو ما جنده على املشكاة السابقة )50(.

رابعاً:كتاابت تتضمن الشهادتن وأمساء اخللفاء األربعة:
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تضمنت بعض املشكاوات اخلزفية اليت تنسب إىل مدينة أزنيك يف القرن العاشر اهلجري/
السادس عشر امليالدي بعض الزخارف الكتابية اليت تزين هذا النوع، تشتمل على بعض العبارات 
الدينية مثل الشهادتن، وكذلك عبارات التسبيح واحلمدهلل، كما تضمنت أمساء اخللفاء األربعة. 

ومن أمثلة هذه املشكاوات واحدة ابملتحف الربيطاين وهي ذات بدن كمثري الشكل،وهلا 
ثالث أيد للتعليق والزخارف كتاابت فقط ابللون األبيض علي أرضية ابللون األزرق، حيث ورد 
على البدن عبارات "سبحان هللا،احلمدهلل"، أما الرقبة فعليها عبارة الشهادتن "ال إله إال هللا حممد 

رسول هللا" )لوحة: رقم14(

ويشبهها مشكاة أوزهرية بنفس املتحف عليها زخارف كتابية تتضمن عبارات " ال إله إال هللا 
وهللا أكرب" مكتوبة ابخلط الثلث ابللون األزرق على أرضية بيضاء)51( )لوحة: رقم15(.

إال هللا حممد  إله  "ال  الشهادتن  لفظ  جنيلي كشك حتمل  اخلزف  مبتحف  وهناك مشكاة 
رسول هللا"على رقبتها حيث كتبت خبط الثلث ابللون األبيض على أرضية زرقاء، ويشغل البدن 
زخارف نباتية من زهور وأوراق الساز العثمانية، وهي عبارة عن ورقة نباتية رحمية الشكل مع 
حافات ُجعلت ريشية الشكل أو مشرشرة، واليت ظهرت يف رسوم بالطات الفرتة األوىل من 

العصر العثماين، وهي زخارف متأثرة ابألساليب اإليرانية )52( )لوحة: رقم16(.

ويشبهها مشكاة أخرى ابملتحف الربيطاين ترجع لنفس الفرتة القرن العاشر اهلجري/ السادس 
عشر امليالدي، وتبدو الزخارف الكتابية اليت تتضمن الشهادتن على الرقبة قد كتبت خبط الثلث 
ابللون األبيض على أرضية زرقاء يتخللها أوراق الساز)53(، أما بدن املشكاة فعلية زخارف كتابية 

تتضمن عبارة "ال حول وال قوة إال ابهلل" )لوحة: رقم17(.

كذلك وردت الشهاداتن على املشكاة اخلزفية اليت تنسب ألزنيك مبتحف اخلزف اإلسالمي 
ابلقاهرة السابق ذكرها )لوحة: رقم4(.

املشكاوات  على  الراشدين  األربعة  اخللفاء  وأمساء  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  واسم  اجلاللة  لفظ  أما كتابة 
العثمانية)54(، فهي تعد من التأثريات العقائدية الصوفية، حيث كان هلؤالء اخللفاء مكانتهم عند أهل 
السنة )55(، وخبالف بعض العوامل األخرى يف تسجيل أمساء اخللفاء مثل طبيعة اخلالف املذهيب يف 

مواجهة الدولة الشيعية الصفوية.
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فكتـوراي  ملتحـف  تنسـب  واحـدة  األربـع،  اخللفـاء  أمسـاء  عليهـا  ورد  الـيت  املشـكاوات  ومـن 
وألـربت مؤرخـة بسـنة 1058ه/1648م، )لوحـة: رقـم18(، وتبـدو الزخـارف املكونـة مـن حبـور 
البـدن كتـب بداخـل كل واحـدة: "ابوبكـر/ عمـر/ عثمـان"، وحييـط هبـا زخـارف  مسـتطيلة علـى 
نباتيـة مـن زهـور وأوراق، أمـا الرقبـة فهـي تـزدان كذلـك بنفـس البحـور الثالثـة املسـتطيلة وقـد كتـب 
بداخلهـا: "هللا/ حممـد/ علـي سـنة 1058هــ"، وحييـط هبـا نفـس الزخـارف النباتيـة املوجـودة علـى 
البدن، مع تباين اللون فالزهور اليت على البدن رمست ابللون األزرق على أرضية بيضاء، أما على 
الرقبـة فرمسـت الزهـور ابألبيـض علـى أرضيـة زرقـاء، وترجـع أمهيـة هـذه املشـكاة إىل أهنـا مؤرخـة.

كذلك وردت أمساء اخللفاء األربعة على بدن املشكاة املوجودة ابملتحف الربيطاين السابق 
ذكرها )لوحة: رقم5(.

امليالدي/  العاشر  القرن  يف  ألزنيك  تنسب  خزفية  مشكاة  والرتزببالتيمور  مبتحف  ويوجد 
السادس عشر اهلجري، تزينها زخارف كتابية ابخلط الثلث حيث وجد على البدن الشق األول من 
الشهادة: "ال إله إال هللا" ويليه اسم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "حممد"، أما الرقبة فتشمل أمساء اخللفاء الراشدين: 
"عمر/ أبوبكر/ عثمان/ علي"، وتبدو الزخارف الكتابية ابللون األسود على أرضية بيضاء، ونالحظ 
وجود زخارف نباتية ابللونن األزرق واألمحر، وكذلك وجود زخارف هندسية مكونة من مثلثات 

تدور حول حافة رقبة املشكاة )لوحة: رقم19(.

نتائج البحث:

املساجد  يف  للتعليق  تستخدم  اخلزفية كانت  املشكاوات  أن  البحث  هذا  من  خنلص   -1
والغرض منها للزينة حيث أهنا مصنوعة من اخلزف مما يبعد عنها استخدامها لإلانرة، حيث كانت 
تزدان ابلدرجة األوىل ابآلايت القرآنية مث أييت بعدها األحاديث النبوية يف املرتبة الثانية مع وجود 
عبارات تتضمن الشهادتن والتسبيح واحلمدهلل، كذلك وجدت أمساء اخللفاء األربعة جبانب اسم 

النيب حممد ولفظ اجلاللة على املشكاة.

واآلايت  النبوية  األحاديث  تتضمن  اليت  الكتابية  الزخارف  بن  العثماين  الفنان  مزج   -2
القرآنية والعبارات الدينية األخرى على التحفة الواحدة، كما جنح يف توظيف هذه الكتاابت مع 

الزخارف النباتية العثمانية األخرى وخلق منها مزجياً زخرفياً يتسم ابالنسجام والتوافق .
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3- أشارت الدراسة إىل أن الفنان اختارآايت وأحاديث نبوية تتماشى مع وظيفة املشكاة اليت 
كانت توضع لتعلق يف املسجد ويتأملها املسلم ويقرأ ما عليها من آايت وأحاديث، ومن أمثلة ذلك 
اآلية من سـورة النور: "هللا نور السـموات واألرض مثل نوره كمشـكاة فيها مصباح". حيث أهنا 

رمز للتذكري ابملصباح الوارد يف اآلية ورمز للنور اإلهلي املنبعث يف املكان، كذلك اآلية:

بداخله  وضع  الذي  املسجد  ذكر  ففيها   ،"أحدا مع هللا  تدعوا  فال  املساجد هلل  "إن   
املشكاة، وأية "إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر" تتناسب مع وجود املكان وهو املسجد 

املعلقة فيه املشكاة.

وكذلك احلديث "عجلوا ابلصالة قبل الفوت" فبالرغم من أنه حديث موضوع - إال أنه 
يتناسب مع وضعه على آنية تزين املسجد.

واحلديث "إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا" وفيه داللة على أن العمل ال يقبل وال يزكى إال أبكل 
احلالل وإن أكل احلرام يفسد العمل ومينع قبوله وقد ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث الدعاء مثاال على 
سائر األعمال والعبادات، وهذا الدعاء يكون يف املسجد املوجودة به هذه املشكاة اليت حتمل احلديث. 

4- كشف البحث عن وجود أحاديث ذات مضمون شيعي على بعض املشكاوات العثمانية 
اليت صنعت يف القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، مثل: "ال فىت إالعلي والسيف إال 
ذوالفقار"، كذلك وردت عبارات شيعية مثل: "علي ويل هللا" كنتيجة للتغلغل الشيعي يف الفن 
الطرق  بعض  التصال  نظراً  األانضول  الشيعي يف  التأثري  ويبدو ظهور  الفرتة.  تلك  العثماين يف 
ابلشيعة ابإلضافة إىل أن حب آل البيت كان عاماً بن املسلمن مجيعاً، ومن هنا ميكن القول أن 
التأثريات الشيعية قد تسللت إىل الفن العثماين حتت شعار حب آل البيت، ويدل على ذلك وجود 
ابقي أمساء اخللفاء األربعة على نفس املشكاة اليت حتمل عبارة: "علي ويل هللا"، فقد مزج الفنان 
بن التأثريالشيعي - الذي كان انجتاً عن جلب السالطن العثمانين لكثري من الفنانن اإليرانين 

أثناء حروهبم مع الدولة الصفوية - واالجتاه السين للدولة. 

5- أورد البحث مشكاوات كتب عليها لفظ اجلاللة واسم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وبعضها كتب عليها 
هلؤالء  الصوفية، حيث كان  العقائدية  التأثريات  من  تعد  وهي  الراشدين،  األربعة  اخللفاء  أمساء 
اخللفاء مكانتهم عند أهل السنة، وخبالف ذلك هناك عامل أخرى يف تسجيل أمساء اخللفاء مثل 

طبيعة اخلالف املذهيب يف مواجهة الدولة الشيعية الصفوية.
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من  ليست  املشكاوات  هذه  على  اليت كتبت  األحاديث  بعض  أن  الدراسة  أشارت   -6
األحاديث النبوية، وإمنا كان بعضها من األقوال املأثورة عن الصحابة. مثل هذا القول "املؤمن يف 
املسجد..."، وهو من أقوال مالك بن دينار، الذي ورد على مشكاتن احدمها ابملتحف الربيطاين 

والثانية يف متحف اخلزف بقصر طوبقايب سراي.

املوت"  قبل  والتوبة  الفوت  قبل  ابلصالة  "عجلوا  عبارة:  مثل  أحاديث ضعيفة  وبعضها   
وهي من العبارات اليت تنسب إىل الرسول وهو حديث موضوع ومعناه صحيح إال أنه يعترب من 

األحاديث الضعيفة.

7- وأثبتت الدراسة أن خط الثلث هو اخلط األكثر استخداماً على هذه املشكاوات.

8- عرض البحث املشكاة. )لوحة: رقم7(، وهي التحفة اخلزفية العثمانية الوحيدة املعروفة 
حىت اآلن املسجل عليها اسم مدينة أزنيك، كذلك يشري النص بوضوح إىل شيخ الطريقة الصوفية 
اليت ينتمي إليها صناع اخلزف يف أزنيك، وهو أشرف زاد من خالل تعبري رمزي يشري إىل احلب 
الالهنائي الذي يسلكه الصويف ويغوص يف حبره، ذلك أنه من املعروف أن كثري من أهل احلرف 
يف األانضول سواء قي العصر السلجوقي أوالعثماين كانوا يرتبطون ابلطرق الصوفية، وحتمل اسم 

صانعها )مصلى أو مصلح(.

9- وخنلص من البحث أن الكتاابت اليت نقشت على املشكاوات اليت تعلق يف املباين الدينية 
كانت ترتبط ابحلالة السياسية واملذهبية اليت كانت سائدة يف هذا العصر فكانت تستخدم التحف 
التطبيقية كوسيلة إعالمية، حىت وان مسح يف بعض األحيان بكتابة العبارات الشيعية يف دولة سنية فكان 
الغرض منها إشارة إىل حب العثمانين لسيدان علي بن أيب طالب وكذلك داللة على مدى تساحمهم.
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لوحة رقم )1( مشكاة من مسجد السليمانية ابسطنبول965هـ/1557م مبتحف فكتوراي وألربت
 http://collections.vam.ac.uk/item/O9232/lamp-
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لوحة رقم )2( مشكاة ابملتحف الربيطاين أوائل القرن العاشر اهلجري/السادس عشر امليالدي
www.britishmuseum.org
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لوحة رقم )3( مشكاة خزفية تنسب ألزنيك مبتحف اخلزف اإلسالمي ابلقاهرة
https://civilizationlovers.wordpress.com/2012/01/26

لوحة رقم )4( تفصيل الكتاابت على املشكاة السابقة
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لوحة رقم )5( مشكاة ابملتحف الربيطاين من القرن احلادي عشر اهلجري/ السابع عشر امليالدي
http://www.britishmuseum.org/research/collection
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لوحة رقم )6( مشكاة من اخلزف ابملتحف الربيطاين ومؤرخة بسنة  946هـ/ 1549م
www.britishmuseum.org

لوحة رقم)7( تفصيل الكتاابت على املشكاة السابقة
www.britishmuseum.org
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لوحة رقم )8( مشكاة مبتحف اخلزف بطوب قايب سراي القرن العاشر اهلجري/السادس عشرامليالدي
http://www.iznik-art.com/Classics_MosqueLamps_of_smail_Yigit.html
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 لوحة رقم )9( مشكاة ابملتحف الربيطاين ومؤرخة حبوايل سنة956هـ/ 1549م

www.britishmuseum.org

لوحة رقم )10( مشكاة مبتحف والرتزببالتيمور من القرن العاشر اهلجري/السادس عشر امليالدي
/http://art.thewalters.org/detail/27801/iznik-fri tware-mosque-sphere 
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لوحة رقم )11( مشكاة مبتحف املرتوبليتان تنسب حلوايل سنة )931- 946ه/1525- 1540م(
http://www.metmuseum.org

لوحة رقم )12( تفصيل من املشكاة السابقة
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لوحة رقم )13( مشكاة مبتحف طوبقايب سراي القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي عن: 
حممد عبداحلفيظ، األحاديث النبوية
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لوحة رقم )14( مشكاة خزفية ابملتحف الربيطاين تنسب ألزنيك القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_ob-
ject_details.aspx?objectId=236534
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لوحة رقم )15( مشكاة خزفية ابملتحف الربيطاين تنسب ألزنيك القرن العاشر- احلادي عشر اهلجري/ السادس عشر- 
السابع عشر امليالدي

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_
object_details.aspx?objectId=239254



  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                           العدد )71( اجلزء األول

162

لوحة رقم )16( مشكاة من اخلزف تنسب للقرن العاشراهلجري/ السادس عشر امليالدي بكشك اخلزف جنيلي كشك
https://humidfruit.files.wordpress.com/2011/12/ck-16.jpg
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لوحة رقم )17( مشكاة خزفية ابملتحف الربيطاين، القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي
http://www.iznik-art.com/Classics_MosqueLamps_of_Ismail_Yigit.html
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لوحة رقم )18( مشكاة تنسب للقرن احلادي عشر اهلجري/ السابع عشر امليالدي، مبتحف فكتوراي وألربت
http://collections.vam.ac.uk/item/O205273/lamp-unknown/
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لوحة رقم )19( مشكاة خزفية مبتحف والرتزببالتيمور القرن العاشر اهلجري السادس عشر امليالدي
http://art.thewalters.org/detail/28411/mosque-lamp/
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اهلوامش:

)1( اندر حممود عبدالدامي، التأثريات العقائدية يف الفن العثماين، رسالة ماجستري غري منشورة، 
كلية اآلاثر، جامعة القاهرة،1990ص20.

 )2( زكي حممد حسن، فنون اإلسالم، القاهرة 1948ص284.

)3( من هذه اخلطوط خط الرقعة وخط الديواين وجلي الديواين واخلط املثىن وخط الطغراء، 
انظر: على ألب أرسلنب، اخلط العريب عند األتراك، ترمجة سهري صاابن، جملة الدارة، العدد األول، 

حمرم 1428هـ، ص234- 236.

)4( وجدت كتاابت على هذا النوع من اخلزف تشتمل على نصوص كتابية ابللغة الرتكية 
تتضمن بعض احلكم واألمثال، أو بعض األشعار الصوفية.

)5( يقصد ابملشكاة يف املصطلح األثري إما كوة يف اجلدار غري انفذة ذات شكل معقود 
مقعر نصف دائري أومستطيل املسقط مسطح الصدر والسقف واجلانبن، يغور يف كلتا احلالتن يف 
اجلدار ليوضع فيه القنديل، وتعمل هذه الكوة على اجلدران اخلارجية لغرض زخريف، وإما غالف 
من الزجاج الشفاف كان يوضع بداخلة القنديل الذي يضاء ابلزيت، وكان من املعتاد أن يعمل 
هذا الغالف الزجاجي على هيئة بدن انسيايب يشبه الزهرية ينتهي بقاعدة ويعلوه رقبة على هيئة 
قمع متسع هبا آذان ذات سالسل جتتمع أسفل كرة دائرية أوبيضاوية تعلق بواسطتها يف سقف 

املكان. عاصم حممد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون، القاهرة 2000، ص287. 

تقوم على  احلقيقة  الصغرى، وهي يف  أقدم مراكز صناعة اخلزف يف آسيا  تعترب من   )6(
أنقاض مدينة قدمية امسها نيقية، وهي تقع مشال شرق مدينة بورصة بنحو45ميال. ربيع حامد 

خليفة، الفنون اإلسالمية يف العصرالعثماين، الطبعة األوىل، القاهرة 2001 ص58.

)7( حسن عبدالرحيم عليوة، الكتاابت األثرية العربية، دراسة يف الشكل واملضمون، اجمللة 
التارخيية املصرية، مج30، القاهرة، 1984م، ص632.

)8( سعاد ماهر حممد، اخلزف الرتكي، القاهرة، 1977م، ص22.

)9( Lane. A,“The Ottoman pottery of Isnik”, Ars Orientalis,Vol.2,1956, 
p.256-263.
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)10( Lane. A, The ottoman pottery of Isnik, p.255.

)11( نعمت إمساعيل، فنون الشرق األوسط يف العصور اإلسالمية، القاهرة، 1974م، ص231-230.

)12( من أهم هذه التحف اليت ازدانت ابآلايت القرآنية جمموعة املشكاوات اليت صنعت لتوضع 
يف تربة السلطان ابيزيد الثاين )918هـ/1512م(، وتتضمن اآلية:) رقم 13( من سورة الصف. ربيع 

خليفة، الفنون اإلسالمية، ص63.

)13( ويعترب اإلنتاج املبكر من أحسن ما أنتجته مصانع أزنيك من حيث اخلامة اليت صنعت 
منها األواين، ملدة قرن على وجه التقريب وهي تشبه عجينة خزف القاشاين البيضاء وإن كانت 
تقل عنها يف الصالبة والدقة، وهي مطلية بطبقة خفيفة من الطالء الشفاف كبطانة أتيت عليها 
الزخارف، وميتاز برقه مسكه وشفافيته وعدم تشققه، وإنه خال من جتمع الدهان على شكل نقط 
يف هناية اإلانء، كما هو احلال يف بالطات اخلزفية أبدرنة يف القرن اخلامس عشر امليالدي، ويغطي 

الطالء اإلانء كله ماعدا حافة القاعدة. سعاد ماهر، اخلزف الرتكي، ص33، 34.

)14( ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية، ص 68.

)15( وسبب بروز هذا اللون عن سطح اإلانء، إن قوامه صلصال غين أبكسيد احلديد الذي 
يبقيه كالعجينة ومينع ذوابنه يف املاء. زكي حممد حســن، فنون اإلسالم، القاهرة، 1948م، ص339.

)16( نعمت إمساعيل، فنون الشرق األوسط، ص 232.

)17( Lane, Arthur,Later Islamic pottery, Persia, Syria, Egypt, Turkey, 1971, 
p. 56, pl 39.

)18( ظهر طراز جديد يف زخرفة البالطات اخلزفية على مسجد السليمانية 965هـ/1557م، 
والذي كان فيه اللون األمحر هو اللون الواضح.

 Michael Rogers,A group of Ottoman Pottery in the Goodman Be-
quest,The Burlington Magazine,Vol.127, No. 984 (mar.,1985), p.142.

)19( سورة النور آية: رقم35.

)20( Lane. A, Later Islamic pottery, p.48,pl 25a.
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)21( سورة اجلن آية رقم72.

)22( ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية، ص81.

)23( سورة العنكبوت أية: ) رقم 45(.

)24( سورة النحل أية: ) رقم 90(.

)25( سورة الفتح اآلية: )رقم 2-1(.

)26( جراغ كلمة فارسية، تعين املصباح. عباس صباغ، العالقات العثمانية ص268.

)27( جيد املتتبع يف املصادر واملراجع الشيعية تضافر الكلمات على مشروعية النداء بـــ"ايرسول 
وزايرة  مبثابة خطاب  النداء  هذا  وأن  إخل،  أو"ايحسن"...  أو"ايعلي"   " اللَّ أو"اينيب  أو"ايحممد"   " اللَّ
؛ ألن كل شي ء  وتوسل واستغاثة واستشفاع، وأنه من األذكار الدينية الراجحة، وأنه وسيلة لعبادة اللَّ
يؤتى به يف الصالة البد أن يكون عبادة، والنتيجة أن التوجه ابلنداء إىل النيب)ملسو هيلع هللا ىلص( واألئمة الراشدين 
. وإذا كان هذا هو مقام النداء لدى الشيعة، فهناك أيًضا مقام لالستغاثة؛ إذ يرى الشيعة أن  عبادة للَّ
أدلة الشفاعة القرآنية للرسول وأهل بيته هي بنفسها مقتضية احلث على طلب احلوائج من النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وأهل بيته؛ ألن دأب احملتاجن على سؤال حوائجهم من الشفعاء والتوجه بطلبها إليهم فإذا أريد من 
"ايحممد" و"ايعلي" االستغاثة، عندئذ يكون النداء متبوعاً ابلذي يذكر بعد املنادى من الطلب والتوسل 
يف قضاء احلاجات،أوبتقديرنستغيث بك"ايحممد"و"ايعلي".. حسام عويس طنطاوي، أثر الفكر الشيعي 
اإلثين على الفنون اإلسالمية ) كف العباس منوذجا (، دراسة قيد النشر، اجمللة الدولية املصرية لآلاثر 

اإلسالمية، قسم اآلاثر اإلسالمية، كلية اآلاثر جامعة القاهرة، العدد1، 2013م، ص26،27.

احلادي عشر  اهلجري/  اخلامس  القرن  منذ  العمارة اإلسالمية ظاهرة جديدة  )28( شهدت 
امليالدي، هي تسجيل بعض األحاديث النبوية الشريفة إىل جانب االقتباسات من القرآن الكرمي على 
جدران وحماريب املنشآت الدينية، وكذلك على التحف الفنية ابختالف أنواعها، وكانت البداية األوىل 
يف إيران، وسرعان ما أصبحت األحاديث أكثر شيوعاً يف زخرفة املساجد وما هبا من حتف وأضيفت 
إليها أقوال اإلمام علي بن أيب طالب وبعض احلكم واألمثال، وكان كتابة مثل هذه احلكم واألمثال 
من التقاليد اإليرانية املعروفة منذ العصر العباسي، خاصة يف نيسابور مسرقند خالل عهد الغزنوين 
والسامانين، حيث وردت على العديد من األواين اخلزفية اليت تنسب إليها وصنعت تقليداً للبورسلن 
الصيين يف عهد أسرة اتنج. حسام عويس طنطاوي، التأثريات املعمارية والفنية املتبادلة بن إيران ومصر 
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يف الفرتة من أوائل القرن )7ه/13م( حىت أوائل القرن )10ه/ 16م(، رسالة دكتوراه غري منشورة، 
جامعة عن مشس2010م، ص273.

)29( شــيال بلــري وجــواناثن بلــوم، الفــن والعمــارة اإلســالمية، ترمجــة وفــاء زيــن العابديــن، 
ص256. ابوظــيب2012م، 

)30( Lane. A, Later Islamic pottery, p.53,54, pl 38.

)31( ويقصد ابلبخارية وحدة زخرفية ذات شكل دائري غالباً تتصل هبا من أعلى ومن 
معجم  رزق،  حممد  عاصم  ثالثية.  نباتية  ورقة  عن  عبارة  منهما  متشاهبتان كل  حليتان  أسفل 

مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، القاهرة، 2000م، ص33.

)32( حممد علي عبداحلفيظ  حممد، األحاديث النبوية الشريفة املسجلة على اآلاثر والتحف 
يف العصر العثماين "يف تركيا ومصر"، جملة كلية اآلداب بقنا، جامعة جنوب الوادي، العدد 33، 

2010م، ص81.

)33( بعض األحاديث اليت كتبت على العمائر والتحف ليست من األحاديث النبوية، وإمنا 
كان بعضها من األقوال املأثورة عن الصحابة. مثل هذا القول" املؤمن يف املسجد..." وهو من 
أقوال مالك بن دينار. حممد عبداحلفيظ، األحاديث النبوية املسجلة على العمائرالعثمانية، ص9.

)34( ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية، ص71-70.

)35( OktayAslanapa, TurkishCeramicArt, Archaeoloy, Vol. 24, 
No. 3, A special issue highlighting Islamic Archaeology(june1971), p. 
217. Lane. A, LaterIslamicpottery, p. 54.

)36( ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية، ص71.

)37( شيال وجواناثن، الفن والعمارة، ص256.

)38( Atusay, Nurhan,Raby Julian,Iznik,the pottery of Ottoman 
Turkey, London,1989, pl 283

)39( http://art.thewalters.org/detail/28411/mosque-lamp
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)40( قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة احلديث موضوع، ومعناه صحيح. موضوع 
من األحاديث الضعيفة. حممد انصرالدين األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، الرايض 

1992م، مج 1، ص174.

)41( قد انتقلت هذه العبارة إىل العمائرالعثمانية حيث وجدت داخل لوح مستطيل كبري من 
اخلزف أسفل قمة احملراب مباشرة ابلرتبة اخلضراء ببورصة، بشكل أفقي أي قبل حطات القمة ونصها: 
"عجلوا ابلصلوة قبل الفوت"، ووردت هذه العبارة أيضاً على عمائر عثمانية أخرى، على مواد خمتلفة 
مثل اللوحات اجلصية والرخامية، ومن أمثلة ذلك: على لوحتان من الرخام جبانب احملراب جبامع 
أبوأيوب األنصاري ابستانبول 863ه/1458م، وعلى حشوه خشبية جبامع ايواظ "عوض ابشا" يف 
مانسيا 989ه/1484م، وعلى انفذتن من الزجاج املعشق وامللون على كل من: جامع حممد صوقللو 
986-989ه/1578- ابستانبول  ابشا  علي  قليج  وجامع  979ه/1571م،  ابستانبول  ابشا 

1582م، ويين جامع ابستانبول 1006ه/1598م. شيماء حممد عبدالرافع، التأثريات الفنية املتبادلة 
بن الدولة العثمانية والدولتن التيمورية والصفوية )771-1148ه/1370-1736م(، دكتوراه 

غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة عن مشس،2016م، ص101، 102.

)42( للمزيد عن هذه التأثريات التيمورية راجع: شيماء عبدالرافع، التأثريات الفنية املتبادلة، 
ص199-189.

)43( Marilyn Jenkins, Islamic Pottery, A Brief History, The Metro-
politan Museumof Art, Bulletin, spring,1983, p. 41.

)44( ويعود أصله إىل أنه سيف غنمه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر من مشرك يدعى منبه بن احلاج، 
وورد ذكره يف رواايت الرواة وكان مضرب األمثال حىت قيل: "السيف إالذوالفقار"، مث انتقل هذا 

السيف بعد وفاة النيبملسو هيلع هللا ىلص إىل علي كرم هللا وجهه. اندر عبدالدامي، التأثريات العقائدية، ص46.

)45( Marilyn Jenkins, Islamic Pottery, pl 46. 

)46( شبل إبراهيم عبيد، الكتاابت األثرية على املعادن يف العصرين التيموري والصفوي، القاهرة، 
2002، ص 128، 129.

)47( اندر عبدالدامي، التأثريات العقائدية، ص 48.
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)48( حممد عبداحلفيظ، األحاديث النبوية، ص33.

)49( شبل إبراهيم، الكتاابت األثرية، ص 138.

)50( شيماء حممد عبدالرافع، التأثريات الفنية املتبادلة، لوحة رقم )101، 245(.

)51( http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/
collection_object_details.aspx?objectId=239254.

)52( م.س. دمياند، الفنون اإلسالمية، ترمجة أمحد حممد عيسى، القاهرة، 1982، ص67.

)53( مرت زخرفة الساز بعدة مراحل كانت تتميز ابلبدائية يف مراحلها األوىل اليت تظهر 
على بالطات غرفة اخلتان بقصر طوبقايب سراي.

Gulru, Negipoglu, from international Timurid to Ottoman :A change 
of taste in sixteenth-century ceramic tiles, Muqarnas, Vol. 7 (1990), p.152

 وتنتهي ابملرحلة األخرية حيث يظهرفيها الطراز العثماين وقد اكتمل نضجها وأصبحت أكثر 
رشاقة وأصبحت ترسم بداخلها رسوم وزخارف من زهور، وأصبحت هذه الزخرفة متأل األماكن 

مع الزهور الواقعية العثمانية الطراز وأصبحت من أهم مميزات الفن العثماين يف أوج ازدهاره.
Walter B.Denny,Dating Ottoman Turkish Works in the Saz 

Style,Muqarnas,Vol.1,(1983),p.104,105,119.

)54( هناك أمثلة عديدة عن كتابة أمساء اخللفاء األربع داخل املساجد العثمانية. راجع اندر 
عبدالدامي، التأثريات العقائدية، ص 38.

)55( يوصف اخللفاء األربعة يف كتاابت الصوفية أبهنم كانوا أقطاابً، ويقصد ابلقطب عند 
الصوفية شخص يتمتع مبكانة خاصة،يعتقدون يف رعاية هللا تعاىل له وأنه منحه من أسراره وهو 
عندهم "يف علم من أستأثر ابلعلوم وخفيت صفاته على أرابب احللوم داخل يف الوجود أبمر املعبود 

وهو للكون كالقطب للدائرة". اندرعبدالدامي، التأثريات العقائدية، ص35.
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