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 امللخص
    . موقف  اإلمام أيب حنيفة من األفكار الضالة   موضوع البحث: 
 أهداف البحث: 

من جتارب السابقني يف دفع األفكار الضالة وكيفية مواجهتها، وسبل   االستفادة  .1
   . العالج التي اتبعوها لتحصني النشء مما يرض بعقيدته ووطنه 

 . الضالة التي رضبت واقعنا املعاص الكشف عن اجلذور الفكرية والتارخيية لألفكار   .2
ه ال ينعزلون  ن مكونات ، وأهنم جزء رئيس م ن مدى ارتباط العلامء بمجتمعاهتم بيا  .3

 . ، وال يقفون مكتويف األيدي أمام ما يطرأ عليه من قضايا فكرية عن مشكالته 
انتظمت منهجية البحث عىل األساس الوصفي الذي يقوم عىل مجع   منهج البحث: 

 . تأليفها   ا األدلة وتقويمها، ومن ثم متحيصها وأخرير 

    أهم النتائج:   
حمورين: حمور النقد والتقرير،  عىل  أن اإلمام  يف تصديه لألفكار الضالة ارتكز  .1

   . حمور املناظرة واحلوار و 
أن مناظرات اإلمام مع ذوي األفكار الضالة من باب املجادلة بالتي هي أحسن؛   .2

 . ا اإلقناع لتمييز احلق من الباطل ألن اهلدف الرئيس منه 
  أن العلامء منوط هبم مهمة عظيمة وهي احلفاظ عىل عضد األمة وقوهتا املتمثلة يف  .3

 . الشباب بتحذيرهم من األفكار الضالة وبيان خطرها  
يس  احلفاظ عىل النشء وحتصينهم من األفكار الضالة بتأسيسهم التأس  التوصيات: 

جيابه األفكار الضالة دون توعية بخطر    ه عدم ترك و    العلمي الصحيح عىل منهج السلف، 
 شة.   وتسليحه باألساليب التي تؤهله للمناظرة واملناق   ، هذه األفكار 

  -اجلهمية   - احلوار  – النقد  – األفكار الضالة  - حنيفة  و أب  الكلمات املفتاحية: 
   . اخلوارج 

 

 

 املقدمة
ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن   ،تغفرهسإن احلمد هلل نحمده ونستعينه ون 

وأشهد أن ال إله   ،ومن يضلل فال هادي له ،من هيده اهلل فال مضل له ،سيئات أعاملنا
 خي حي جي  يهُّ  ،عبده ورسوله اأشهد أن حممدر و  ،وحده ال رشيك له إال اهلل

 ىل مل خل  ُّ  ،[102 :آل عمران ] ( ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 جي يه ىه مهجه ين  ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل

 خئ حئ جئ يي ىي  ُّ  ،[1 :النساء ] (ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىيمي خي  حي
 مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب جب هئ مئ 

   . (1) [ 71ـ  70 :األحزاب ]َّ مخ جخ 
والرد عىل  ،للدفاع عن العقيدة  اإلسالمية (هـ150ت: )أبو حنيفة  اإلماموقف 

         .ذوي األفكار الضالة باألدلة العقلية والنقلية مدة طويلة قبل تفرغه للفقه
وما هلا من آثار سلبية عىل   ،خطورة األفكار الضالة فقد  استشعر اإلمام     

 ،والضالل اإلحلاد أهل ومناقشة ،الدين صولأ علم لدراسة  املجتمع  املسلم فاجته
 ويرد وجيادل ثمة، يناقش ،(2) مرة وعرشين من سبع أكثر البرصة دخل ولذا

 بن جهم فناقش ،الضالل  أهل هبا إلصاقه يريد ما عنها ويدفع عن الرشيعة الشبهات
 ، املعتزلة ناظر كام ،الرشيعة عىل حتى أقرهم املالحدة وجادل ،أسكته حتى صفوان

 .فأقنعهم الشيعة غالة وجادل ،فألزمهم احلجة خلوارجوا
 وأهل الزائغني  الدين، وجمادلة أصول من السبيل هذه يف اإلمام وقد مىض

 
باب خطبته يف اجلمعة عن ابن عباس   : مسلم يف كتاب اجلمعة،هذه تسمى خطبة احلاجة أخرجها كل من (1)

باب يف خطبة النكاح  عن عبداهلل  كتاب النكاح، يف سننه يف و أبوداود ،(2/520مسلم برشح النووي  ))
سنن )باب يف خطبة النكاح عن ابن عباس  كتاب النكاح، الرتمذي يف سننه يف و ،(2/591سنن أيب داود )

 (.3/413الرتمذي 
 .(4)ص  وانظر إشارات املرام، للبيايض .(59، للمكي )صأيب حنيفةاإلمام األعظم  انظر مناقب (2)
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 وقد  ،عمره من العرشين يف يزال ما وهو ،بالبنان إليه يشار أصبح علامر   حتى الضالل،
  ، يدفع شبهاهتاو ، يناقش فيها األفكار الضالة ،الكوفة يف مسجد له خاصة حلقة اختذ

 . (1) لبينة والدليل املقنعن طالبه منها باحلجة اوحيص  
ويرى الباحث أن اهتامم اإلمام بإبطال األفكار الضالة، وبيان زيغها يرجع إىل 

  :عاملني
طبيعة عرصه وما يثار فيه  من  قضايا فكرية ومسائل اعتقادية  ما كان  : األول 

 .(2) ق والصواب لإلمام أن يرتكها دون أن يوضح فيها احل
حرص اإلمام عىل عوام  املسلمني حتى ال يقعوا فريسة آلراء ضالة،   : الثان 

   .هبم عن سواء السبيل وأفكار غريبة تتخطفهم، وتضل
التي دانت هبا  هذه الفرق وملا كان موقف اإلمام يف التصدي لألفكار الضالة 

 ،ظهرت يف عرصه قصدت دراسة موقف اإلمام من األفكار الضالة التي ؛اواضحر 
موقف  ) :فجاء موضوع بحثي بعنوان ،سلبية عىل املجتمع املسلم اوكانت هلا آثارر 

   (.مام أيب حنيفة من األفكار الضالةاإل
 : موضوع  البحث 

ويتحدد موضوع البحث يف السؤال الرئيس التايل: ما موقف اإلمام أيب حنيفة من 
 الفرعية التالية:   األفكار الضالة؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة

 كيف واجه األفكار الضالة؟ -1
 ما الوسائل التي استخدمها يف مواجهة هذه األفكار الضالة؟ -2
 وما الدوافع التي جعلت اإلمام يتصدى لألفكار الضالة؟ -3

 
  (.1/119) ،البن البزاز الكردي ،انظر مناقب اإلمام  األعظم (1)
وفيه آراء تتضارب يف السياسة،  ،فة وكان فيه اضطراب وفتنمن أجناس خمتل افقد كان العراق مزجير  (2)

وفيه تابعون جمتهدون محلوا علم من لقوا من  ،واملعتزلة ،ففيه الشيعة، واخلوارج ،وأصول العقائد
ا ،الصحابة  ا مورودر أبو حنيفة   :انظر .وفيه النحل املتنازعة، واآلراء املتضاربة، فكان فيه علم الدين سائغر

 .(22، أليب زهرة، )صآراؤه الفقهية حياته وعرصه
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هل تصدى لكل األفكار الضالة التي ظهرت يف عرصه أم اقترص للرد عىل  -4
 بعضها؟

   : أسباب اختيار املوضوع 
وكشف األفكار  ، بيان ما قام به اإلمام أبوحنيفة يف حفظ العقيدة والدفاع عنها  -1

   . وبعدها عن الرصاط املستقيم واملنهج القويم   ، الضالة، وإبطاهلا،  وبيان زيغها 
بيان موقف األئمة والعلامء مما يطرأ عىل جمتمعاهتم من أفكار غريبة، وآراء  -2
عىل الدين من أخطار املبتدعني، ومغاالة  ظحفاوجهادهم باحلجة والبيان لل ،غالية

     .أصحاب األفكار الضالة
انتشار األفكار الضالة يف املجتمعات املسلمة بني رشحية الشباب، والفهم  -3

وارتكاب  ،واإلرساف يف إطالق أحكام التكفري عىل املجتمع ،اخلاطئ ألمور الرشع
 . خمالفات جسيمة حتت مسميات رشعية

   : أمهية البحث 
 : وتتحدد أمهية البحث يف

االستفادة من جتارب السابقني ووسائلهم يف دفع األفكار الضالة وكيفية  -1
اتبعوها لوقاية املجتمع وحتصني النشء مما يرض   مواجهتها وسبل العالج التي

  .بعقيدته ووطنه
الكشف عن اجلذور الفكرية والتارخيية لألفكار الضالة التي رضبت واقعنا  -2

 وغالت يف أمور الرشع وخرجت هبا من حيز التوسط واالعتدال  إىل حيز  املعاص
 . التطرف والغلو

وأهنم جزء  ،بيان مدى ارتباط العلامء بمجتمعاهتم وتفاعلهم مع مستجداته -3
وال يقفون مكتويف األيدي أمام ما يطرأ  ،مكوناته ال ينعزلون عن مشكالته رئيس من

 . عليه من قضايا فكرية
ن العلامء منوط هبم دور كبري يف مواجهة كل فكر دخيل وغريب وذلك  بيان أ -4
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وبيان احلق باحلجة والبيان الذي يقنع العقل   ،ورد الشبهات ،األفكار بتصحيح
 ويشبع العاطفة. 
   : منهج البحث 

مجع األدلة »انتظمت منهجية البحث عىل األساس الوصفي الذي يقوم عىل 
 اعرضر  ليتم عرض احلقائق أوالر  ،تأليفها اوأخرير  ،وتقويمها ومن ثم متحيصها 

وحتى يتم التوصل حينئذ إىل استنتاج جمموعة  ،ويف تأليفها ،يف مدلوالهتا اصحيحر 
 . (1)«من النتائج ذات الرباهني العلمية الواضحة

   : حدود البحث 
أما عن حدود البحث املوضوعية فتقترص عىل بيان موقف اإلمام من األفكار 

  ، ضالالت الرافضةو ،ج هلا يف عرصه مثل: األفكار الضالة للخوارجالضالة التي رو  
  .ضالالت اجلهميةو  ،األفكار الضالة للقدريةو

 : إجراءات البحث 
 .إن وجد   ا هل لقائ   ا إياه   ا زير ا ع  الضالة التي تبنتها هذه الفرق   ء اآلرا أذكر يف البداية  -
 .فكرته و  حتج به من دالئل وقرائن لالنتصار لرأيه ا ي بذكر ما  ثن ثم أ   -
 : مام من األفكار الضالة وارتكازه عىل حمورين ع موقف اإل تتب   -

 حمور النقد والتقرير.    : األول   
حمور املناظرة واحلوار مع أصحاب هذه اآلراء لكي يعيدهم إىل الصواب  : والثاين 
 .واجلادة 

كذلك عنيت الدراسة بذكر التعريفات للمصطلحات التي يمكن أن تكون  -
  . غامضة 

وما خرج عن هذه السمة إنام  ،  ترتيب فصول البحث االتزان يف الكم راعيت يف  -
 .فرضته طبيعة املادة العلمية 

 
 . (282)ص ،للعساف  ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية :انظر (1)
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ورقم  ، وذكر اسم السورة  ،عنيت الدراسة بعزو اآليات القرآنية إىل مواضعها  -
 . ت بتخريج األحاديث الواردة خالل البحث ني وكذلك ع   ، اآلية 

   : خطة البحث 
  :ستة مباحث تقوم خطة البحث عىل تقسيمه  إىل

 : اخلوارجيب حنيفة من األفكار الضالة عند موقف اإلمام أ : املبحث األول 
 حكم مرتكب الكبرية عند اخلوارج  يف الّدنيا واآلخرة. :املطلب األول
 . موقف اإلمام أيب حنيفة من ضالالت اخلوارج   :املطلب الثاين

 : لرافضة اعند  موقف اإلمام أيب حنيفة من األفكار الضالةاملبحث الثان: 
   .األفكار الضالة عند الرافضة :املطلب األول
  .موقف اإلمام أيب حنيفة من ضالالت الرافضة :املطلب الثاين
 : موقف اإلمام أيب حنيفة من نفي القدرية القدر : املبحث الثالث 

  .األفكار الضالة عند القدرية  :املطلب األول
 .ضالالت القدرية  موقف اإلمام أيب حنيفة من :املطلب الثاين 

 :من األفكار الضالة عند اجلهمية موقف اإلمام أيب حنيفة  : املبحث الرابع 
 .ضالالت اجلهمية  :املطلب األول
 .موقف اإلمام أيب حنيفة من ضالالت اجلهمية :املطلب الثاين
 : موقف اإلمام أيب حنيفة من ضالالت امللحدين : املبحث اخلامس 

   .حدينضالالت املل :املطلب األول
 . موقف اإلمام أيب حنيفة من ضالالت امللحدين :املطلب الثاين
 :موقف اإلمام  أيب حنيفة من املرجئة : املبحث السادس 
 .األفكار الضالة عند املرجئة :املطلب األول
  .موقف اإلمام  أيب حنيفة من ضالالت املرجئة :املطلب الثاين

 . وذكرت فيها أهم نتائج البحث  : مة ـ اخلات 
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  اخلوارجموقف اإلمام أبي حنيفة من األفكار الضالة عند  :بحث األولامل
التي ميزت هذه األمة بآراء  ، وخرجوا عن الوسطيةغاىل اخلوارج يف أفكارهم

واخلروج من الدين  بكبائر ؛ فأطلقوا العنان للحكم عىل املسلمني بالكفر، ضالة
 . هم غ زي؛ فتصدى هلم علامء األمة بتفنيد أباطيلهم وكشف  الذنوب

   : حكم مرتكب الكبرية عند اخلوارج  يف الّدنيا واآلخرة   : املطلب األول 
إمجاع اخلوارج عىل أّن مرتكب الكبرية كافر، إالّ   (هـ330 :ت)يذكر األشعري 

وأمجعوا عىل أّن كّل كبرية كفر »قال األشعري:  .النجدات منهم فإهنا ال تقول بذلك
 . (2) «فإهنا ال تقول ذلك ؛(1) إالّ النجدات

أن كّل من أذنب ذنبرا »بهم بأنـهم يزعمون مذه (هـ471 :ت)ويصف اإلسفرايينِي 
ا خمل فهو كافر، ويكون يف ×د من أمة حمم   . (3) «النجدات منهم ا إالدر النار خالدر

طالق هذه  إالفاسق كافر عىل معنى أنه كافر نعمة ربه فيكون  أن ويعتقد النجدات
 ..  ( 4)ركف عىل معنى الالكفران ال نىم عىل معمية عند هؤالء منه سالت

أجرى بل  ؛ومل يكتف اخلوارج بإطالق لفظ الكفر يف الدنيا عىل مرتكب الكبرية
  :ومنها ،نيام الكفار عىل أهل املعايص يف الداخلوارج أحكا

يقول  ، دماء وأموال أهل القبلة من أهل الكبائر، العتقادهم كفرهم استحلوا  -1  
وما زالت اخلوارج خترج عىل األمراء، وهلم مذاهب خمتلفة، »  : ( هـ 597  : ت )  ابن اجلوزي 

وكان أصحاب نافع بن األزرق يقولون: نحن مرشكون ما دمنا يف دار الرشك، فإذا 
خرجنا فنحن مسلمون، قالوا: وخمالفونا يف املذهب مرشكون، ومرتكبو الكبائر 

 
عن سائر اخلوارج بآراء، فأكفروا من قال بإكفار  هــ، انفردوا  69أتباع نجدة بن عامر احلنفي قتله أصحابه يف سنة    ( 1) 

رق، وأقاموا عىل إمامة نجدة إىل أن اختلفوا عليه وصاروا عليه  القعدة منهم، وأكفروا من قال بإمامة نافع بن األز 
 (. 52(، التبصري يف الدين، لإلسفراييني )ص 82ثالث فرق. الفرق بني الفرق، للبغدادي )ص 

 .  (1/168) لألشعري ،مقاالت اإلسالميني (2)
 (.45ص) لإلسفراييني ،التبصري يف الدين (3)
 (.4املرجع السابق )ص (4)
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قتل النساء والصبيان  مرشكون، والقاعدون عن موافقتنا يف القتال كفرة. وأباح هؤالء
 ..  ( 1)« من املسلمني، وحكموا عليهم بالرشك 

يف اإلسالم بدعة  ا أن أول البدع ظهورر  (هــ  728 : ت ) ويبني شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 : وأن هلم خاصتني مشهورتني فارقوا هبام مجاعة املسلمني وأئمتهم   ، اخلوارج 

أو ما ليس بحسنة خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة،  أحدمها:  
 حسنة. 
ـّهم يكف   :والثانية   رون بالذنوب والسيئات، ويرتتب عىل تكفريهم بالذنوب أنـ

استحالل دماء املسلمني وأمواهلم، وأن  دار اإلسالم دار حرب، ودارهم هي دار 
 .( 2) اإليامن 

وهم أّول َمن كّفر أهل القبلة بالذنوب، بل بام يرونه هم من  » :ويقول 
يقتلون أهل  × استحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كام نعتهم النبِّي الذنوب، و

 . (3)«اإلسالم، ويدعون أهل األوثان
  .حكموا عىل أهل الكبائر من أهل القبلة أهنم ال يرثون وال يورثون -2
   .ا عليهم أهنم ال يدفنون يف مقابر املسلمنيوحكموا أيضر  - 3

يف الدنيا بالكفر، زعموا أّن حكمهم يف   وبناء عىل حكمهم عىل أهل الكبائر
من ذنوهبم إن مل يتوبوا  ااآلخرة هو اخللود الدائم يف النار، وأن اهلل ال يغفر هلم شيئر 

 منها يف احلياة الّدنيا. 
وأمجعوا عىل أّن اهلل » :إمجاعهم عىل ذلك فقال (هـ 330)ت:  وذكر األشعري

 . (4) «إالّ النجدات ا دائامر سبحانه يعّذب أصحاب الكبائر عذابر 
واخلوارج واملعتزلة يقولون: إّن صاحب »ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 
 .(93البن  اجلوزي )ص ،س إبليستلبي (1)
 .(73-19/71البن  تيمية ) ،جمموع الفتاوى (2)
 .(482ـ  7/481املرجع السابق ) (3)
 (.1/16لألشعري ) ،مقاالت اإلسالمني  (4)
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الكبرية خيّلد يف النار، ثم إنـّهم قد يتومهون يف بعض األخيار أنـ ه من أهل الكبائر كام 
   .(1) «توهم اخلوارج يف عثامن، وعيّل، وأتباعهام أنــّهم خمّلدون يف النار

   : هو نتيجة العتبارات عدة   ، تشدد من اخلوارج جتاه أصحاب الكبائر وهذا املوقف امل 
ومتسكوا  ،فقد كانوا أهل عبادة وتقوى ،هو موقفهم املتشدد يف الدين :األول

 .أو التفريط يف حد من حدود اهلل  تعاىل ومل يقبلوا التهاون ،بظواهر النصوص
، ساسية، فاإليامن عقدن أركانه األهو جعلهم العمل من اإليامن وركن م :الثان

، العقد، ومن أخل بأحد رشوط العقد، سقط العقد كله والعمل أحد أركان هذا
 .( 2) الكفر وخيرج من اإليامن إىل

سوء فهمهم للقرآن فهم مل يقصدوا معارضته، ولكن فهموا منه ما مل يدل  الثالث:
التقي، فمن مل   عليه، فظنوا أنه يوجب تكفري أرباب الذنوب، إذا كان املؤمن هو الرب

 . (3) فهو كافر وهو خملد يف النار اتقي   ايكن بر  
 حب ُّ  :وقد استشهد اخلوارج يف هذا املقام ببعض اآليات القرآنية مثل قوله تعاىل

آل ] َّجس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب

فإن كل  ،وترك احلج ذنب ،وقالوا إن اهلل وصف تارك احلج بالكفر..  [ 97 :عمران
 . (4)كافر بمرتكب للذن

  حس  جس  مخ  جخمح   جح  مج  حج  مث   ُّ  واستشهدوا أيضا بقوله تعاىل: 
 . [ 106  : آل عمران ]   َّ  مض   خض   حض   جض   مص    خص   حص   مس   خس 

ت وجوههم فوجب أن يكون ممن ممن ابيض    إن الفاسق ال جيوز أن يكون :وقالوا
اسمّ أن ي   م  من ثَ  ت وجوههم ووجبد  اسو   ..  ( 5) ى كافرر

 
 (.476ــ  4/475البن  تيمية ) ،جمموع الفتاوى (1)
 (.176  )صعيل عبدالفتاح مغريب ،انظر الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ودراسة (2)
 (.13/130البن  تيمية ) ،جمموع الفتاوى (3)
 (.226حممد حسني الذهبي )ص .د  ،التفسري واملفرسون  (4)
 (.226)صرجع السابقامل (5)

 

 

ىث  يث         خت  مت  ىت  يت  جث  مث ُّ   :وأيضا قوله تعاىل
    :قالوا .[42: 38عبس ] َّحج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس

 . (1)والفاسق عىل وجهه غربة فوجب أن يكون من الكفرة
وحماولة فهمها  ،ويظهر من استشهادهم هبذه اآليات متسكهم بظواهر النصوص

   :من غري اعتبار ألمرين 
  مثل قوله تعاىل: اآليات األخرى التي تصف مرتكب الكبرية بأنه مؤمن -1

 .[3احلجرات: ] َّٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّ 
 مثل قوله  . وسنته التي تبني القرآن وتفرسه  ×ومن غري اعتبار لعمل الرسول  -2

يا رسول  »  ، فقلت: « إذا التقى املسلمان بسيفيهما، فالقاتل واملقتول يف النار »  : ×
 . ( 2) « على قتل صاحبه   ا إنه كان حريص  »   : قال   « اهلل، هذا القاتل، فام بال املقتول؟ 

وال خيفى أن اآليات التي احتج هبا اخلوارج تصف حال املؤمنني والكفار يف 
 املؤمنني ويعلوها البرش، وتسود وجوه الكفار وتعلوهااآلخرة فبينام تبيض وجوه 

 فاحلديث فيها ليس عن عصاة املؤمنني.     (3) .الغربة
وإنام الكفر فيها وصف ملن أنكر  ،أما آية احلج فليس الكفر فيها وصفا ملن مل حيج

   . ( 4) احلج وجحد وجوهبا فريضة

 : موقف اإلمام أيب حنيفة من ضالالت اخلوارج   : املطلب الثان 
 : هذه البدعة من خالل حمورين   د  اإلمام أبوحنيفة هلذا الفكر الضال ورَ وقد تصدى  

 البيئة  رد اإلمام هذا الفكر الضال الغريب عىل : حمور النقد والتقرير  : ول األ 
  ، وتقرير مذهب أهل السنة واجلامعة فيهاي الصحيح يف املسألة اإلسالمية ببيان الرأ

 
 .(226)صد. حممد حسني الذهبي  التفسري واملفرسون،  (1)
 (. 6672 )ح إذا التقى املسلامن بسيفيهام يف باب رواه البخاري (2)
 .(1/390)فسري القرآن العظيم، البن كثري ت   (3)
 .(1/386املرجع السابق )  (4)
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ىث  يث         خت  مت  ىت  يت  جث  مث ُّ   :وأيضا قوله تعاىل
    :قالوا .[42: 38عبس ] َّحج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس

 . (1)والفاسق عىل وجهه غربة فوجب أن يكون من الكفرة
وحماولة فهمها  ،ويظهر من استشهادهم هبذه اآليات متسكهم بظواهر النصوص

   :من غري اعتبار ألمرين 
  مثل قوله تعاىل: اآليات األخرى التي تصف مرتكب الكبرية بأنه مؤمن -1

 .[3احلجرات: ] َّٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّ 
 مثل قوله  . وسنته التي تبني القرآن وتفرسه  ×ومن غري اعتبار لعمل الرسول  -2

يا رسول  »  ، فقلت: « إذا التقى املسلمان بسيفيهما، فالقاتل واملقتول يف النار »  : ×
 . ( 2) « على قتل صاحبه   ا إنه كان حريص  »   : قال   « اهلل، هذا القاتل، فام بال املقتول؟ 

وال خيفى أن اآليات التي احتج هبا اخلوارج تصف حال املؤمنني والكفار يف 
 املؤمنني ويعلوها البرش، وتسود وجوه الكفار وتعلوهااآلخرة فبينام تبيض وجوه 

 فاحلديث فيها ليس عن عصاة املؤمنني.     (3) .الغربة
وإنام الكفر فيها وصف ملن أنكر  ،أما آية احلج فليس الكفر فيها وصفا ملن مل حيج

   . ( 4) احلج وجحد وجوهبا فريضة

 : موقف اإلمام أيب حنيفة من ضالالت اخلوارج   : املطلب الثان 
 : هذه البدعة من خالل حمورين   د  اإلمام أبوحنيفة هلذا الفكر الضال ورَ وقد تصدى  

 البيئة  رد اإلمام هذا الفكر الضال الغريب عىل : حمور النقد والتقرير  : ول األ 
  ، وتقرير مذهب أهل السنة واجلامعة فيهاي الصحيح يف املسألة اإلسالمية ببيان الرأ

 
 .(226)صد. حممد حسني الذهبي  التفسري واملفرسون،  (1)
 (. 6672 )ح إذا التقى املسلامن بسيفيهام يف باب رواه البخاري (2)
 .(1/390)فسري القرآن العظيم، البن كثري ت   (3)
 .(1/386املرجع السابق )  (4)
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 بذنب من نكفر مسلامر  وال» :تكفري مرتكب الكبرية قد قال يف الرد عىل بدعةف
 . (1)«ها وال نزيل عنه اإليامنإذا مل يستحلّ  الذنوب، وإن كانت كبريةر 

مرتكب الكبرية يف النار طاملا أنه خرج من نفى اإلمام أبوحنيفة القول بخلود و
ا بعد أن خيرج من الدنيا د فيها وإن كان فاسقر وال نقول إنه خيل  »قال: ف االدنيا مؤمنر

 .(2)«امؤمنر
ورد عليهم  بإيراد آيات   ،ورفض اإلمام هذا الفكر الضال الذي اعتقده اخلوارج

يب رواية أ «الفقه األكرب»ففي كتاب  ،امرتكب الكبرية كافرر   سم  من القرآن الكريم مل ت  
؟ فهو كافر ما النقض عليه اقال من أذنب ذنبر  أرأيت لو أن رجالر  :قلت» :مطيع
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ  :قال اهلل تعاىل :يقال له :فقال
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل

 .وال منافق  ،وليس بكافر ،فهو ظامل مؤمن     [87 :األنبياء] َّني
     [97 :يوسف] ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ :الواوإخوة يوسف ق

   خن حن جن يم ىم مم خمُّ  : ×، وقال اهلل تعاىل ملحمد وكانوا مذنبني ال كافرين
ومل يقل من كفرك،    [2 :الفتح] َّجي يه ىه مه جه ين ىن من

 . (3)« اال كافرر  االرجل كان يف قتله مذنبر  وموسى حني قتل
ر لرد عىل من كف  رآنية يف اأورد اإلمام أبوحنيفة أدلة ق «العامل واملتعلم»ويف كتاب 

 يي ىيُّ  وأخرجه من دائرة اإليامن. قال اهلل تعاىل: مرتكب الكبرية،
 النصارى وإنام  مل يعن به اليهود وال  َّٰذُّ  :فقوله  [16 :النساء] َّٰذ

                     . (4)«عني به املسلمني

 
   .(69ص لإلمام أبوحنيفة )  ،لفقه األكربا  (1)
 .(69ص) املرجع السابق  (2)
 . (74لإلمام أبوحنيفة رواية أيب مطيع )ص ،الفقه األكرب (3)
 (.27لإلمام  أبو حنيفة )ص ،العامل واملتعلم (4)
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ة التي تستوجب وأن املعصي ،مرتكب الكبرية ال خيلد يف النار اإلمام أن ثم بني  

ا : ما أعلم شيئر قال العامل » :فقالهي اإلرشاك باهلل تعاىل ختليد صاحبها يف النار 

وما أستطيع الشهادة عىل أحد من أهل   ،من املعايص يعذب اهلل عليه غري الرشك

   .(1)«املعايص من أهل القبلة أن اهلل يعذبه البته عليها غري اإلرشاك باهلل

لك هل يعيص وبني ما يتفرع عن ذ  ، هلذا األمر بأدلته للمتعلم وأوضح اإلمام فهمه 

؟ وهل قع وصاحبها يعلم أنه سيعذب عليها ؟ وهل املعصية ت اإلنسان ربه وهو حيبه 

   . ؟ وغري ذلك مما يتصل به ويتفرع عنه يستحق صاحبها وصف الكفر ولو تأويالر 

عرب عن  نا أنه وباستقراء أقوال اإلمام يف احلكم عىل مرتكب الكبرية يتبني ل

   :واجلامعة يف مرتكب الكبرية وهي تتلخص يف األمور التاليةعقيدة أهل السنة 

 . عدم تكفري املسلم بذنب من الذنوب .1

  .أن العربة يف تكفري املسلم بالكبرية هو استحالله هلا .2

 .أن مسمى اإليامن ال يرفع عن مرتكب الكبرية .3

مشيئة اهلل، إن شاء عّذبه، وإن شاء الكبرية يوم القيامة حتت أّن حكم مرتكب  .4

 غفر له.

 الكبرية مستحّق للعقوبة ودخول النّار بذنوبه. أّن مرتكب .5

 . (2)أّن مرتكب الكبرية إن أدخله اهلل النّار فإنــّه ال خيّلده فيها .6

 اف اإلمام أبوحنيفة املناظرة واحلوار توظيفر وقد وظّ  : حمور املناظرة واحلوار  : الثان 

  ، وإقناع أصحاب الفكر الضال بالعدول عنه ،بيان احلق يف هذه املسألةيف  اإجيابير 

 .  والعود األمحد إىل العقيدة الصافية التي عليها سلف األمة
وكنت قد  » :فيقولارج عىل اختالف طبقاهتم وقد ناظر اإلمام أبوحنيفة اخلو

 
 .(16)صتعلم، لإلمام  أبو حنيفة العامل وامل (1)

 (.446 -2/442) البن أيب العز ،، وانظر رشح العقيدة الطحاوية (66-65ص )متن الطحاوية  :انظر (2)
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 . (3) «وغريهم ،(2) والصفرية  ،،  (1)من اإلباضية نازعت طبقات اخلوارج
   : ظرات اإلمام أيب حنيفة مع اخلوارج منا 
اخلوارج ملا ظهروا عىل الكوفة أخذوا أبا حنيفة فقالوا: تب يا شيخ من أن  -1
فلام وىّل قيل هلم: إنه تاب من   فقال أنا تائب إىل اهلل من كل كفر فخلوا عنه، .الكفر

 .الكفر، وإنام يعني به ما أنتم عليه فاسرتجعوه
  تبت من الكفر، وتعني به ما نحن عليه؟فقال رأسهم: يا شيخ إنام 
    فقال أبو حنيفة: أبظن تقول هذا أم بعلم؟  
 فقال: بل بظن.   

 خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  فقال أبو حنيفة: إن اهلل تعاىل يقول:
وهذه خطيئة منك، وكل خطيئة عندك كفر، فتب   [12احلجرات:] َّ جن يم ىم مم
    .(4)«أنا تائب من الكفر فقال: صدقت يا شيخ   من الكفر. الر أوّ  أنت
هاتان جنازتان عىل باب »من يناظره فقالوا له:  إىل أيب حنيفة أوفد اخلوارج -2

  اهبا فامت غرقر  ،(6) وحرشج ،(5) أما إحدامها فلرجل رشب اخلمر حتى كظ ته ،املسجد
 .يف اخلمر، واألخرى امرأة زنت حتى إذا أيقنت باحلمل قتلت نفسها

 
أحد بني مرة بن عبيد من بني متيم رهط  : باض، قيل عنه إبن  هم أتباع عبد اهلل: اإلباضية من اخلوارج (1)

أصحاب  و واليزيدية،  ،واحلارثية  ،هي احلفصية: بينها أربع فرقوافرتقت اإلباضية فيام  األحنف بن قيس،
 (.103)ص للبغدادي ،بني الفرق قالفرطاعة ال يراد اهلل هبا. 

 أن  غري ،مرشكون  الذنوب أصحاب أن يف األزارقة كقول اجلملة يف وقوهلم  ،األصفر بن زياد هم أتباع (2)
،  التبصري يف الدين :. انظرذلك يرون األزارقةو ،ونسائهم خمالفيهم أطفال قتل يرون ال الصفرية

 .(70ص)، للبغدادي  الفرق بني الفرقو ،(53)ص لإلسفراييني 
 (.4للبيايض )ص ،إشارات املرام  (3)
 .(152، 151ص) املكي ،أيب حنيفةاإلمام األعظم مناقب  (4)
ي من اْمتالء الطعاِم.  (5) ، بالكرس: البِْطنَة، ويشٌء َيْعرَتِ انظر  .ه حتى ال ي طيق  الن َفَس َكظ ه الطعام: مألالكِظ ة 

 .(1/698) ، الفريوزأباديالقاموس املحيط
َقال حرشج املحترض ِعنْد املَْْوت وحرشجت روحه يِف َصدره ردد َنفسه يِف حلقه و :حرشج أي  (6) أوشك َأن  :ي 

وت  .  (1/175انظر املعجم الوسيط ) .َيم 

 

 

   أفمن النصارى؟  .قالوا: ال : من أي امللل كانا؟ أمن اليهود؟فقال هلم أبو حنيفة
قالوا: من امللة   قال: من أي امللل كانا؟. قالوا: ال  ؟سأفمن املجوقال:  .قالوا: ال

قال: فأخربوين عن الشهادة كم  .رسول اهلل االتي تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدر 
 ،اوال ربعر  ،الوا: إن اإليامن ال يكون ثلثر أم مخس؟ قا ،أم ربع، هي من اإليامن؟ ثلث

قال: فام سؤالكم إياي عن  .قالوا: اإليامن كله قال: فكم هي من اإليامن؟   .اوال مخسر 
قالوا: دعنا عنك، أمن أهل اجلنة مها أم من ؟ قوم زعمتم وأقررتم أهنام كانا مؤمنني

بي اهلل إبراهيم يف قوم كانوا قال: أما إذا أبيتم، فإين أقول فيهام ما قال ن أهل النار؟
 نب مبزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ أعظم جرما منهم:

وأقول فيهام ما قال نبي اهلل عيسى يف قوم  . [ 36إبراهيم: ]  َّزت رت يب ىب
  مك  لك خك حك جك مق مف خف حف جف ُّ ا منهم:كانوا أعظم جرمر 

 مش هس مس ُّ وأقول فيهام ما قال نبي اهلل نوح:  .[118املائدة: ] َّ جل
 َّىن من خنحن جن يم ىم مم*حم جم يل ىل  مل خل*هشلك

وعليهم أمجعني وعىل نبينا  ول فيهام ما قال نبي اهلل نوح قوأ .[113-111الشعراء: ]
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ  :×حممد 
  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ىت
تربأنا من كل دين كنا عليه، »قال: فألقوا السالح وقالوا: . [ 31: هود] َّ مل

  .(1) «وحكمة وعلامر  دينك فقد آتاك اهلل فضالر وندين اهلل ب
   : مالحظات على مناظرات أيب حنيفة 

 : وبالنظر إىل مناظرات أيب حنيفة يتضح للباحث أهنا اشتملت عىل القضايا التالية

؛ ألن ج من باب املجادلة بالتي هي أحسنأن مناظرات اإلمام مع اخلوار : األول 

،  احلق من الباطل، وكشف زيغ األفكار الضالةا اإلقناع لتمييز اهلدف الرئيس منه

 
 (.109 -081ص)للمكي  ،مناقب أيب حنيفة (1)
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   أفمن النصارى؟  .قالوا: ال : من أي امللل كانا؟ أمن اليهود؟فقال هلم أبو حنيفة
قالوا: من امللة   قال: من أي امللل كانا؟. قالوا: ال  ؟سأفمن املجوقال:  .قالوا: ال

قال: فأخربوين عن الشهادة كم  .رسول اهلل االتي تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدر 
 ،اوال ربعر  ،الوا: إن اإليامن ال يكون ثلثر أم مخس؟ قا ،أم ربع، هي من اإليامن؟ ثلث

قال: فام سؤالكم إياي عن  .قالوا: اإليامن كله قال: فكم هي من اإليامن؟   .اوال مخسر 
قالوا: دعنا عنك، أمن أهل اجلنة مها أم من ؟ قوم زعمتم وأقررتم أهنام كانا مؤمنني

بي اهلل إبراهيم يف قوم كانوا قال: أما إذا أبيتم، فإين أقول فيهام ما قال ن أهل النار؟
 نب مبزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ أعظم جرما منهم:

وأقول فيهام ما قال نبي اهلل عيسى يف قوم  . [ 36إبراهيم: ]  َّزت رت يب ىب
  مك  لك خك حك جك مق مف خف حف جف ُّ ا منهم:كانوا أعظم جرمر 

 مش هس مس ُّ وأقول فيهام ما قال نبي اهلل نوح:  .[118املائدة: ] َّ جل
 َّىن من خنحن جن يم ىم مم*حم جم يل ىل  مل خل*هشلك

وعليهم أمجعني وعىل نبينا  ول فيهام ما قال نبي اهلل نوح قوأ .[113-111الشعراء: ]
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ  :×حممد 
  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ىت
تربأنا من كل دين كنا عليه، »قال: فألقوا السالح وقالوا: . [ 31: هود] َّ مل

  .(1) «وحكمة وعلامر  دينك فقد آتاك اهلل فضالر وندين اهلل ب
   : مالحظات على مناظرات أيب حنيفة 

 : وبالنظر إىل مناظرات أيب حنيفة يتضح للباحث أهنا اشتملت عىل القضايا التالية

؛ ألن ج من باب املجادلة بالتي هي أحسنأن مناظرات اإلمام مع اخلوار : األول 

،  احلق من الباطل، وكشف زيغ األفكار الضالةا اإلقناع لتمييز اهلدف الرئيس منه

 
 (.109 -081ص)للمكي  ،مناقب أيب حنيفة (1)
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   .األفكار الصحيحة وبيان

أن مناظرات اإلمام مع اخلوارج وغريهم من ذوي األفكار الضالة من  : الثانية 

ن القرآن الكريم قد اشتمل عىل كثري من إإذ  ،باب االمتثال لتعاليم اإلسالم

الدعوة لإلسالم  واحلوار يفالنصوص القرآنية التي توجه املسلمني ألمهية اجلدال 

 ،، مع الرتكيز عىل خلو احلوارات واملناظرات من املراءوكشف زيغ الباطل

وهذا كله اشتمل عليه قوله . ، واملكابرة والعنادواللدود يف اخلصومة ،واملغالطة

 حتجت  هب مب خب حبجب  هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ  تعاىل:
 . (1) [125 :النحل ] َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت 

ا جدليراأوردناه من من ما : الثالثة  استخدم فيه   احوارير  اظرات لإلمام يمثل نموذجر

وهذا األسلوب له فاعلية يف نقل احلق إىل   ، دعوى اخلصم أبوحنيفة أسلوب قلب

 . املعرضني عنه عىل اختالف أطيافهم وأشكال ضالهلم

االستقرائي،  كام يظهر أيضا استخدام اإلمام يف مناظراته األسلوب االستداليل

معه من املسلامت  االنطالق التدرج يف استجواب املخاطب و الذي يعتمد عىلو

 . (2) وجتيل فهمه االلتباسللوصول إىل حقيقة ترفع 

وهذه النامذج احلوارية بني اإلمام أيب حنيفة واخلوارج من شأهنا أن  : الرابعة 

 ض أباطيل املنحرفني، وتبطل ضالالهتم بأسلوب جديل حمكم ال يقوى الفكر تقو  

   .(3)وال يقبل منه إال اإلذعان إليه ،الضال عىل جماهبته
بعده من أئمة اهلدى   نْ ره مَ مام يف رد هذه الفكرة الضالة هو ما قر  إلره اوما قر     

  عند رشحه حلديث  هـ(676)ت: حيث يقول اإلمام النووي  ،من أهل السنة واجلامعة

 
 ( وما بعدها.296)حييى حممد زمزمي ، رآن والسنةقاحلوار وضوابطه يف ضوء ال( 1)
 (.85زاهر األملعي )ص ،مناهج اجلدل يف القرآن الكريم (2)
 (.13ص)املنعم  إحسان عبد، ضواء قرآنية عىل دور اجلدال واحلوار يف الدعوة لإلسالمأ (3)

 

 

ول الصحيح الذي قاله املحققون فالق» :(1) « ..ال يزن الزان حني يزن وهو مؤمن »
أن معناه ال يفعل هذه املعايص، وهو كامل اإليامن، وهذا من األلفاظ التي تطلق عىل  

من  » :وإنام تأولناه عىل ما ذكرناه حلديث أيب ذر وغريه ،نفي اليشء ويراد نفي كامله
مت وحديث عبادة بن الصا ،(2)«قال ال إله إال هللا دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق 

إىل   ...  عىل أن ال يرسقوا وال يزنوا وال يعصوا × الصحيح املشهور أهنم بايعوه
ا من ذلك   منكم فأجره على هللا، ومن فعل شيئ  فمن وَّف » :×ثم قال هلم  ،آخره

إن شاء   -تعال  -فعوقب يف الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ومل يعاقب فهو إل هللا 
ن احلديثان مع نظائرمها يف الصحيح مع قول اهلل فهذا .(3)«وإن شاء عذبه  ، عفا عنه 

 حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّ  عز وجل:
مع إمجاع أهل احلق عىل أن الزاين، والسارق،    .[48 :النساء] َّ مث هت مت خت

يكفرون بذلك؛ بل هم والقاتل، وغريهم من أصحاب الكبائر غري الرشك ال 
قوبتهم، وإن ماتوا مرصين عىل الكبائر  اإليامن إن تابوا سقطت ع مؤمنون ناقصو

هبم  وإن شاء عذ  ، عفا عنهم وأدخلهم اجلنة أوالر  -تعاىل -كانوا يف املشيئة إن شاء اهلل 
 . (4)«ثم أدخلهم اجلنة

عىل عدم كفر مرتكب الكبرية ببقائه  (هـ728ت: )ويستدل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

والتحقيق أن يقال: » :ون ويقول يف ذلكالرشيعة التي خياطب هبا املؤمن بفروع اخماطبر 

بإيامنه فاسق بكبريته، وال يعطى اسم اإليامن املطلق  إنه مؤمن ناقص اإليامن مؤمن

 
(، و يف كتاب األرشبة، باب قوله 2475ب النهبى بغري إذن صاحبه )ح رواه البخاري يف كتاب املظامل، با (1)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ُّتعاىل: 
(، و باب فضل من ترك 6772باب الزنا ورشب اخلمر،)ح  ( و يف كتاب احلدود،5578)ح َّٺ 

 (.100اإليامن باملعايص )ح   (، وراه مسلم يف كتاب اإليامن باب بيان نقصان6810الفواحش، )ح 
 (.5827يف كتاب اللباس، باب الثياب البيض )ح رواه البخاري  (2)
 (. 18 يف كتاب اإليامن )ح رواه البخاري (3)
 (.42ـ  2/41رشح صحيح مسلم، للنووي ) (4)
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ول الصحيح الذي قاله املحققون فالق» :(1) « ..ال يزن الزان حني يزن وهو مؤمن »
أن معناه ال يفعل هذه املعايص، وهو كامل اإليامن، وهذا من األلفاظ التي تطلق عىل  

من  » :وإنام تأولناه عىل ما ذكرناه حلديث أيب ذر وغريه ،نفي اليشء ويراد نفي كامله
مت وحديث عبادة بن الصا ،(2)«قال ال إله إال هللا دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق 

إىل   ...  عىل أن ال يرسقوا وال يزنوا وال يعصوا × الصحيح املشهور أهنم بايعوه
ا من ذلك   منكم فأجره على هللا، ومن فعل شيئ  فمن وَّف » :×ثم قال هلم  ،آخره

إن شاء   -تعال  -فعوقب يف الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ومل يعاقب فهو إل هللا 
ن احلديثان مع نظائرمها يف الصحيح مع قول اهلل فهذا .(3)«وإن شاء عذبه  ، عفا عنه 

 حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّ  عز وجل:
مع إمجاع أهل احلق عىل أن الزاين، والسارق،    .[48 :النساء] َّ مث هت مت خت

يكفرون بذلك؛ بل هم والقاتل، وغريهم من أصحاب الكبائر غري الرشك ال 
قوبتهم، وإن ماتوا مرصين عىل الكبائر  اإليامن إن تابوا سقطت ع مؤمنون ناقصو

هبم  وإن شاء عذ  ، عفا عنهم وأدخلهم اجلنة أوالر  -تعاىل -كانوا يف املشيئة إن شاء اهلل 
 . (4)«ثم أدخلهم اجلنة

عىل عدم كفر مرتكب الكبرية ببقائه  (هـ728ت: )ويستدل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

والتحقيق أن يقال: » :ون ويقول يف ذلكالرشيعة التي خياطب هبا املؤمن بفروع اخماطبر 

بإيامنه فاسق بكبريته، وال يعطى اسم اإليامن املطلق  إنه مؤمن ناقص اإليامن مؤمن

 
(، و يف كتاب األرشبة، باب قوله 2475ب النهبى بغري إذن صاحبه )ح رواه البخاري يف كتاب املظامل، با (1)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ُّتعاىل: 
(، و باب فضل من ترك 6772باب الزنا ورشب اخلمر،)ح  ( و يف كتاب احلدود،5578)ح َّٺ 

 (.100اإليامن باملعايص )ح   (، وراه مسلم يف كتاب اإليامن باب بيان نقصان6810الفواحش، )ح 
 (.5827يف كتاب اللباس، باب الثياب البيض )ح رواه البخاري  (2)
 (. 18 يف كتاب اإليامن )ح رواه البخاري (3)
 (.42ـ  2/41رشح صحيح مسلم، للنووي ) (4)
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فإن الكتاب والسنة نفيا عنه االسم املطلق، واسم اإليامن يتناوله فيام أمر اهلل به 

 . (1)«ريهورسوله؛ ألن ذلك إجياب عليه، وحتريم عليه، وهو الزم له كام يلزمه غ

  ميني  زي ُّ عند قوله تعاىل:  ( هـ 774)ت: وقال اإلمام ابن كثري 

  دليل عىل أن اإليامن غري اإلسالم، وهو أخص منه   [ 35األحزاب:  ]  َّ يي   ىي 

  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكيق ىق يف ُّ  : لقوله تعاىل 
  ( 2) «  حني يزن وهو مؤمن ال يزن الزان »  : ويف الصحيحني  . [ 14احلجرات: ]  َّزن

   . ( 3)   املسلمني فدل عىل أنه أخص منه   ن وال يلزم يف ذلك كفره بإمجاع فيسلبه اإليام 

لوجب عليه  اأن مرتكب الكبرية لو كان كافرر  (هـ792ت: ) ويرى ابن أيب العزّ 

احلكم بالقتل ردة، وملا رشعت احلدود املختلفة باختالف الذنوب كالقطع يف  

 : اخلمر ويقول يف ذلكرشب  وكذلك اجللد يف ،الرسقة، والرجم واجللد يف الزنا

ينقل عن امللة  اوأهل السنة متفقون كلهم عىل أن  مرتكب الكبرية ال يكفر كفرر »

يقتل عىل كل ا ينقل عن امللة لكان مرتدر ا إذ لو كفر كفرر  ،بالكلية كام قالت اخلوارج

وال جترى احلدود يف الزنا، والرسقة، ورشب   ،ويل القصاص وال يقبل عفو ،حال

 . (4)«القول معلوم بطالنه وفساده بالرضورة من دين اإلسالموهذا  ،اخلمر

أن مذهب اخلوارج باطل بدالئل  وبني   ،وأشار شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل ذلك

ألن اهلل تعاىل أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان  ؛ كثرية من الكتاب والسنة

ال  »:  وقال، (5)«لوه فاقت   ه ين  ل د  ن بدَ م  » :قال ^لوجب قتله؛ ألن النبي  امرتدر  اكافرر 
 أو قتل  ، وزان بعد إحصان  ، م كفر بعد إسال   : دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث  حيل  

 
 .(228ص )تيمية  كتاب اإليامن، البن (1)
 .قريبا سبق ختريج هذا احلديث (2)
 .(3/487) رآن العظيم، البن كثريتفسري الق( 3)
 (، طبعة مؤسسة الرسالة.2/442البن أيب العز احلنفي ) ،رشح العقيدة الطحاوية  (4)
 .( يف استتابة املرتدين6922)ح  ،يف اجلهاد والسري (3017رواه البخاري )ح  (5)
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وأمر سبحانه أن جيلد الزاين والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين  .(1)«قتل هبا نفس ي  

ر  ألم ابأن جيلد قاذف املحصنة ثامنني جلدة، ولو كان كافرر وأمر سبحانه  ،ألمر بقتلهام

 .(2) جيلد شارب اخلمرومل يقتله × بقتله، وكان النبي 
عىل عدم كفر مرتكب الكبرية  (ـه852 :ت)وقد استدل احلافظ ابن حجر 

أو  اإذ أنه خيتلف حسب أحوال الزاين ككونه حر   ،باختالف مقادير احلد يف الزنا مثالر 
ملا  اة كفارر فلو كان من يرتكبون هذه املعصي ،أو غري حمصن اوكونه حمصنر ،اعبدر 

الكفر وهو القتل.  يف حدّ  افون مجيعر اختلفت مقادير احلد عليهم حيث يتساوى املكل  
ومن أقوى ما حيمل عىل صفه عن ظاهره إجياب احلد يف الزنا عىل » :يقول ابن حجر 

فلو كان املراد بنفي  ،أنحاء خمتلفة يف حق  احلر املحصن، واحلر البكر، ويف حق العبد
لكفر الستووا يف العقوبة ألن املكلفني فيام يتعلق باإليامن والكفر اإليامن ثبوت ا

دل عىل أن مرتكب ذلك ليس بكافر  اسواء، وملا كان الواجب فيه من العقوبة خمتلفر 
 . (3)«عىل احلقيقة

 
 

 
 
 
 

 
  ، والنسائي حديث حسن  :يف الفتن، وقال  (2158)( يف الديات، والرتمذي 4501)رواه أبو داود  (1)

  .(1/61)وأمحد  ،( يف أول احلدود 6533)وابن ماجه  ،يف حتريم الدم (7/92)
 (.7/482) البن تيمية ،جمموع الفتاوى( 2)
 .(12/60) البن حجر العسقالين ،فتح الباري (3)
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 لرافضةاموقف اإلمام أبي حنيفة من األفكار الضالة عند  :املبحث الثاني
   : األفكار الضالة عند الرافضة   : ول املطلب األ 

ن القول بتفضيل عيل بن أيب طالب ما ابتدعه الشيعة ميعد  من األفكار الضالة 
  عىل أيب بكر وعمرواالعتقاد يف عصمة عيل ،  ،  والقول بفسق أيب بكر

 .وعمر وكفرمها 
عىل  تفضيل عيل بن أيب طالب  (هــ122 :ت)فقد كان من آراء زيد بن عيل 

 .(1) «كان عيل بن أيب طالب أفضل الصحابة»إذ أنه يقول:  ةسائر الصحاب
  ا الرغم من أن علير ب ف  ، أجازوا إمامة املفضول مع وجود األفضل » ن أتباع زيد وهلذا فإ 

  ، ضت إىل أيب بكر ملصلحة دينية رأوها لتسكني الفتنة وّ أفضل الصحابة إال أن اخلالفة ف  
وسيف   ، ا احلروب التي جرت يف أيام النبوة كان قريبر  فإن عهد  ، وتطييب قلوب العامة 
 . ( 2) « والضغائن يف صدور القوم من طلب الثأر كام هي   ، أمري املؤمنني مل جيف بعد 
 -وهي إحدى فرق الزيدية -( 3)مقولة الصاحلية (هـ548 :ت)وذكر الشهرستاين 

ضل وأما عيل فهو أف» عىل سائر الصحابة، قالت الصاحلية:  اتفضيلهم علي  
 . (4)«وأوالهم باإلمامة ×الناس بعد رسول اهلل 

 
 .(1/155للشهرستاين ) ،امللل والنحل (1)
 .(1/155) املرجع السابق (2)
وال ، وقوهلم يف اإلمامة كقول السليامنية إال أهنم توقفوا يف عثامن ،صالح بن حي  ن أصحاب احلسن ب هم (3)

ا ا وال رشر وهم الذين   .وأوالهم باإلمامة ^ وأما عيل، فهو أفضل الناس بعد رسول اهلل .يقولون فيه خرير
للشهرستاين   ،لانظر: امللل والنح .جوزوا إمامة املفضول وتأخري الفاضل واألفضل إذا كان األفضل راضيرا

 .(29)ص  ، لإلسفراييني (، التبصري يف الدين1/161)
 .(1/161) للشهرستاين ،امللل والنحل (4)

 

 

×  هو اإلمام بعد وفاة رسول اهلل  أن عيل بن أيب طالبإىل الشيعة  وذهبت
عىل وجوب فرض  ودل   ،عىل عيل بن أيب طالب باإلمامة ن النبي نص  إ» يقولون:

 . (1)«طاعته ولزومها لكل مكلف
دلة الدالة عىل إمامة عيل بن أيب طالب  أن األ (هـ 726)ت: احليل  ويرى ابن املطهر

ة، وأدلة مأخوذة من القرآن، وأخرى يوقد قسمها إىل أدلة عقل ، كثرية ال حتىص
، ثم األدلة املستنبطة من أحوال عيل بن أيب ×مستنده إىل السنة املنقولة عن النبي 

 . (2) طالب والدالة عىل إمامته
، بل  بعصمة عيل بن أيب طالب  وقد بالغ أهل الضالل يف فكرهم الضال فقالوا 

اعلم أّن اإلمامّية  »  : ( هـ 1111 : )ت  قال املجلس  ، قالوا بعصمة أئمتهم االثني عرشية 
اّتفقوا عىل عصمة األئّمة عليهم الّسالم من الّذنوب صغريها وكبريها، فال يقع منهم  

 . ( 3) « اهلل سبحانه ، وال خلطأ يف الّتأويل، وال لإلسهاء من  ا وال نسيانر   ا ، ال عمدر ذنب أصالر 
الثالثة أيب   ، واخللفاء ا عمومر  الصحابة  تكفري  يف  لعلامئهم  كثرية  نصوص  وقد جاءت 

  ا بحار األنوار بابر  حيث عقد املجلس يف كتابه  ا خصوصر  وعثامن  ، وعمر  ، بكر 
ويقصد بذلك أبابكر، وعمر،   . ( 4) « أعامهلم  وفضائح  ونفاقهم  كفر الثالثة  باب »  : بعنوان 
 . ( 5)   دلة املستنبطة من أحوال عيل بن أيب طالب والدالة عىل إمامته ، ثم األ وعثامن  

 وثواب   وأرضاهبام وعمر، ،بكر أيب كفر عىل دالة األخبار» :املجلس وقال   
 وفيام ، شتى جملدات يف أو ،املجلد هذا يف  يذكر أن من أكثر منهم والرباءة لعنِهم
 . (6) «ماملستقي الرصاط إىل هدايته اهلل أراد ملن كفاية أوردناه

 
  .(85ص)  لرشيف املرتىضل ،الشايف يف اإلمامة( 1)
 (113) ابن املطهر احليل ،منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة (2)
 (. 25/211، للمجلس )بحار األنوار (3)
 (.8/208) لسابقاملرجع ا (4)
 (.113)ص ابن املطهر احليل ،منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة (5)
 .(30/399) املرجع السابق (6)
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×  هو اإلمام بعد وفاة رسول اهلل  أن عيل بن أيب طالبإىل الشيعة  وذهبت
عىل وجوب فرض  ودل   ،عىل عيل بن أيب طالب باإلمامة ن النبي نص  إ» يقولون:

 . (1)«طاعته ولزومها لكل مكلف
دلة الدالة عىل إمامة عيل بن أيب طالب  أن األ (هـ 726)ت: احليل  ويرى ابن املطهر

ة، وأدلة مأخوذة من القرآن، وأخرى يوقد قسمها إىل أدلة عقل ، كثرية ال حتىص
، ثم األدلة املستنبطة من أحوال عيل بن أيب ×مستنده إىل السنة املنقولة عن النبي 

 . (2) طالب والدالة عىل إمامته
، بل  بعصمة عيل بن أيب طالب  وقد بالغ أهل الضالل يف فكرهم الضال فقالوا 

اعلم أّن اإلمامّية  »  : ( هـ 1111 : )ت  قال املجلس  ، قالوا بعصمة أئمتهم االثني عرشية 
اّتفقوا عىل عصمة األئّمة عليهم الّسالم من الّذنوب صغريها وكبريها، فال يقع منهم  

 . ( 3) « اهلل سبحانه ، وال خلطأ يف الّتأويل، وال لإلسهاء من  ا وال نسيانر   ا ، ال عمدر ذنب أصالر 
الثالثة أيب   ، واخللفاء ا عمومر  الصحابة  تكفري  يف  لعلامئهم  كثرية  نصوص  وقد جاءت 

  ا بحار األنوار بابر  حيث عقد املجلس يف كتابه  ا خصوصر  وعثامن  ، وعمر  ، بكر 
ويقصد بذلك أبابكر، وعمر،   . ( 4) « أعامهلم  وفضائح  ونفاقهم  كفر الثالثة  باب »  : بعنوان 
 . ( 5)   دلة املستنبطة من أحوال عيل بن أيب طالب والدالة عىل إمامته ، ثم األ وعثامن  

 وثواب   وأرضاهبام وعمر، ،بكر أيب كفر عىل دالة األخبار» :املجلس وقال   
 وفيام ، شتى جملدات يف أو ،املجلد هذا يف  يذكر أن من أكثر منهم والرباءة لعنِهم
 . (6) «ماملستقي الرصاط إىل هدايته اهلل أراد ملن كفاية أوردناه

 
  .(85ص)  لرشيف املرتىضل ،الشايف يف اإلمامة( 1)
 (113) ابن املطهر احليل ،منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة (2)
 (. 25/211، للمجلس )بحار األنوار (3)
 (.8/208) لسابقاملرجع ا (4)
 (.113)ص ابن املطهر احليل ،منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة (5)
 .(30/399) املرجع السابق (6)
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والطاغوت،  باجلبت وعمر بكر، أبا نعتوا البني، بل الضالل هبذا يكتفوا ومل
 . (1) والفحشاء واملنكر ،الالت والعزى ووصفومها بأهنام

، وبني عن موقف الرافضة من الصحابةشيخ اإلسالم ابن تيمية كشفو
وا باإلمام أن املهاجرين واألنصار كتموا النص، وكفر »أن الرافضة يعتقدون 

واعتدوا بل   ،وغريوا الرشيعة وظلموا ،وبدلوا الدين ،املعصوم، واتبعوا أهواءهم
، إما بضعة عرش أو أكثر، ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحومها قليالر  اكفروا إال نفرر 

 .(2) «ما زاال منافقني، وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا

   : ن ضالالت الرافضة موقف اإلمام أيب حنيفة م   : املطلب الثان 
الصواب يف مثل هذه   ا وقف اإلمام أبوحنيفة هلذه الضالالت يفندها، ويبطلها مبينر  

األفكار حتى ال يلتبس عىل عوام املسلمني دينهم، وخاصة أن الشيعة كانوا يرتكزون يف  
   . للتأثري عىل عوام املسلمني   دعواهم عىل حمبة آل البيت، ويتخذوهنا سبيالر 

 اعتقاد أهل السنة يف املفاضلة بني الصحابة   «الفقه األكرب»أبوحنيفة يف قرر اإلمام 
 ثم عمر بن اخلطاب  ،أبو بكر الصديق  × يوأفضل الناس بعد النب» :فقال

ثم عيل بن أيب طالب املرتىض رضوان اهلل   ،ثم عثامن بن عفان ذو النورين ،الفاروق 
، وال نذكر امع احلق نتوالهم مجيعر عابدين ثابتني عىل احلق و عني.تعاىل عليهم أمج

 . (3)«من أصحاب رسول اهلل إال بخري اأحدر 
أبا حنيفة عن أصول الفقه األكرب ذكر له  (هـ208 :)ت أبو مطيع البلخي وملا سأل 

دون   ا، وال توايل أحدر ×وال تتربأ من أحد من أصحاب رسول اهلل » :اإلمام منها
   .(4)«دأح

 
إلحسان إهلي ظهري  ،عن كتاب الشيعة وأهل البيت ( نقالر 513ص)كاظم  ، للمالأمجع الفضائح (1)

 .(157ص)
 .(3/356البن تيمية   ) ،جمموع الفتاوى (2)
 .(37ص) رواية محاد بن أيب حنيفة ،لإلمام أيب حنيفة ،الفقه األكرب (3)
 .(50رواية أيب مطيع )ص  رجع السابق،امل( 4)
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فابتدأ  ×صيته إىل أصحابه أفضل األمة بعد النبي وذكر اإلمام أبوحنيفة يف و
ثم قرر أن األفضلية تقاس بالسبق يف دخول اإلسالم   ،باخللفاء األربعة عىل الرتتيب 

 ،ثم عثامن ،أبوبكر الصديق، ثم عمر ×نقر بأن أفضل هذه األمة بعد نبينا » :فقال
 خب حب جب هئُّ:ثم عيل رضوان اهلل عليهم أمجعني لقوله تعاىل

وكل من كان أسبق فهو أفضل،  ، [12 -10  : الواقعة] َّخت حت جت هب مب
 . (1)«حيبهم كل مؤمن تقي، ويبغضهم كل منافق شقي

   :ويالحظ على ما ذكره اإلمام ما يلي
أن ما قرره اإلمام أبو حنيفة يف الفقه األكرب هو ما دان به مجهور سلف األمة  -1

 ×ني الناس يف زمن النبي  بكنا نخرّي »ال ابن عمر: رضوان اهلل عليهم أمجعني ق
 . (2) «فنخري أبا بكر، ثم عمر بن اخلطاب، ثم عثامن بن عفان ريض اهلل عنهم

حق من  ×الة واحلب والنرصة لصحابة رسول اأن اإلمام بني أن املو -2
   .أمجعنيدون أن نفرق بينهم، أو نتعصب لواحد منهم  ،حقوقهم عىل األمة

مة عند تعرضها للحديث عن صحابة رسول لأل ا مهامر أن اإلمام يضع ضابطر  -3
وهو عدم القدح فيهم، أو التطاول عليهم   ،وما دار بينهم من أحداث ووقائع ×اهلل 

ا من أصحاب  وال نذكر أحدر » :كام يفعل أصحاب األفكار الضالة، وذلك يف قوله
  .(3) «رسول اهلل إال بخري

اع أيب اخلطاب املقتول بوقد وقف اإلمام أبوحنيفة من غالة الشيعة كاخلطابية أت
 ، وتصدى الفرتاءاهتم، وكذهبم فرد  شهادهتم ورواياهتم. حاسامر  اموقفر  هـ143سنة 
ما رأيت يف أهل » :قول اإلمام الشافعيتيمية ذكر شيخ اإلسالم ابن  

وهلذا ذكر الشافعي ما ذكره » :ثم قال «الرافضة ا أشهد بالزور مناألهواء قومر 

 
 (.84ص )لإلمام أيب حنيفة  ،وصية أيب حنيفة ألصحابه( 1)
 .(7/16) ×أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب فضل أيب بكر بعد النبي ( 2)
 . (37ص)حنيفة محاد بن أيب   ،فة رواية لإلمام أيب حني ،الفقه األكرب( 3)
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 .(1)«ه يرد شهادة من عرف بالكذب كاخلطابيةأبوحنيفة وأصحابه أن
عمر بن إبراهيم قال: سمعت ابن عن  (هـ 463 :ت) وروى اخلطيب البغدادي 

من كل  »املبارك يقول: سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرين أن أسمع اآلثار؟ قال: 
  . (2)« ... ×عدل يف هواه إال الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب حممد 

   :شيطان الطاق الرافضيإلمام أيب حنيفة مع  مناظرة ا
إذ جاءه شيخ الرافضة، وكان يدعى  الكوفةيف مسجد  اجالسر  حنيفة أبو كان

 ا عىل قولناأم :بو حنيفةأفقال  الناس؟ أشد من  أبا حنيفةيا  :فقال ،شيطان الطاق 
 شيطان فقال  . بو بكر الصديق أ عندكم فهو  وأما  ،   ب يب طال أ  بن  فأشد الناس عيل 

ن احلق أعلم  ألنه شد الناس عيلّ أنحن نقول  :حنيفة أبوفقال . هذا مقلوب :الطاق 
ومل يكن  ،وبكرأبذه منه أختقولون كان احلق لعيل ولكن وأنتم  ،مه لهفسل    بكريبأل

   .(3)  الرافيض وخرج فتحري   .ياهإ او بكر قاهرر أبسرتداده منه فصار القوة  لعيلّ 
× من أن أفضل األمة بعد نبيها  بوحنيفة وسلف األمة ره اإلمام أوما قر  

ونقله غري واحد من  تواتر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أبوبكر ثم عمر 
   :، ومنهمعلامء  السلف 

لقد تواتر عن أمري » : قال :(ـه543ت: ) القايض أبوبكر بن العريب -1
 ،خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر»: يقول عىل منرب الكوفة أنه كان عيل  املؤمنني
. ورواه اواملؤرخون هذا عنه من أكثر من ثامنني وجهر  روى املحدثون ،«ثم عمر

 ،بأحد يفضلني عىل أيب بكر ىال أوت»يقول:   البخاري وغريه. وكان عيل
 .(4) «... وعمرإال رضبته حد املفرتي

 
 .(1/62البن تيمية )، منهاج السنة النبوية( 1)
 .(126)اخلطيب البغدادي  ،الكفاية يف علم الرواية( 2)
 . (162ــ1/161ابن البزاز الكردري ) ،املناقب( 3)
 .(274البن العريب )ص  ،العواصم من القواصم (4)
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املفضلة الذين  وأما» :قال  :(هـ728 :ت)شيخ اإلسالم ابن تيمية  -2

يفضلونه عىل أيب بكر وعمر فروي عنه أنه قال: ال أوتى بأحد يفضلني عىل أيب بكر 

وعمر إال رضبته حد املفرتي، وقد تواتر عنه  أنه كان يقول عىل منرب الكوفة: خري 

من أكثر من ثامنني وجها، ورواه  ، روي هذا عنهبيها أبو بكر ثم عمرهذه األمة بعد ن

 .(1) «هالبخاري وغري

لكوفة عىل با عيل  وقال» :: قال (هــ 748ت: ) شمس الدين الذهبي -3

ها أيام خالفته: خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، وخري اسمنربها يف مأٍل من الن

 ،عيل  متواتر عن وهذا .أيب بكر عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته بعد
 .(2)«الرافضة فقّبح اهلل

وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال عىل » :قال  :(هـ 774 :ت)كثري  احلافظ ابن -4

منرب الكوفة أهيا الناس، إن خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت أن 

  ..  ( 3)«أسمي الثالث لسميت

   وبعد أن ذكرنا نقول علامء األمة الثقات لقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
    :نسجل ما ييل

َعام  َتَواتر َعن َعيّل  واَأن يعدلالرافضة ألنفسهم َكيف يسوغ ولنا أن نتساءل  :أوال  

وعدوهلم عن الرصاط  ،؟ فإن دل هذا فإنام يدل عىل مدى محقهم وجهلهم

 . (4)   املستقيم واهلدي القويم

فيه ردٌّ ظاهٌر عىل الروافض الذين يفضلون  أن ما تواتر عن اإلمام عيل  :ااثني  

 
 .  (308 /1البن تيمية ) ،منهاج السنة النبوية (1)

 (.2/138للذهبي )، تاريخ اإلسالم (2)

 .(11/32البن كثري ) ،البداية والنهاية (3)

 (.1/22) اهليتمي الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة، البن حجر( 4)
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 .   (1) أيب بكر وعمر عىل اعلي  

من آراء وأفكار ما ذكره الشيعة ينفي  موقف أمري املؤمنني عيل أن  :ااثلث  
 . (2)وأن هذه اآلراء مل تكن موجودة بني الصحابة  ،بعد ذلك روجوا هلا

ني الشيعة املتقدم من مسألة التفصيل جعل  موقف اإلمام عيل أن  :ارابع  
تثبيت » كتاب:  يفنقل عبد اجلبار اهلمداين  ، مرمتفقني عىل تفضيل أيب بكر وع

 القاسم نرص بن الصباح البلخي قال يف كتاب النقض عىل ابنبا أن أ «النبوة
الرواندي: سأل رشيك بن عبد اهلل فقال له: أهيام أفضل: أبو بكر أو عيل؟ فقال له:  

يقل هذا فليس  بكر. فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟! فقال له: نعم: من مل  أبو
ال أن خري هذه األمة بعد نبيها أبو أقال: ف واهلل لقد رقى هذه األعواد عيل  !!اشيعير 
   . (3)اعمر، فكيف نرد قوله، وكيف نكذبه؟ واهلل ما كان كذابر  ثم ،بكر

وأبعد عن التعصب من   ،الشيعة املتقدمني كانوا أكثر فهامر وهذا يدل عىل أن 
يف صحابة ال القدح  ،واملوالة ،والنرصة ، يع عىل أنه املحبةاملتأخرين ألهنم فهموا التش 

   ×.رسول اهلل 
 
 

 

 
 (.2/506) رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني (1)
 (.1/70) ، ناص القفاري عرض ونقد :ي عرشية أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثن( 2)
 . (274 البن العريب )ص ،العواصم من القواصم( 3)
 



د. كمال عبد العال تمام  موقف ا�مام أبي حنيفة من ا�فكار الضالة

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

253

 

 

 موقف اإلمام أبي حنيفة من نفي القدرية القدر :املبحث الثالث
   :األفكار الضالة عند القدرية  :املطلب األول

من القول  يعّد من األفكار الضالة التي ظهرت يف عرص اإلمام ما أحدثه القدرية 

وال دخل  ، وخالقها خريها ورشها، صانع أفعالهبنفي القدر، واعتقادهم أن اإلنسان 

 لقدرة اهلل فيها.  

إىل أن أول من نطق يف القدر رجل من أهل العراق    ( هـ 157 : ت )   وقد ذهب األوزاعي 

 . ( 1) وأخذ غيالن عن معبد   ، فأخذ عنه معبد اجلهني   ، ثم تنرص   ، فأسلم   ا كان نرصانير 

أن أول من أحدث القول بنفي القدر يف  ( هـ 387 :)ت  ن بطة العكربي ويرى اب 

وكان  ، ويسميه البعض سوسن  ، اإلسالم رجل من أهل العراق يقال له سيبويه البقال 

، ثم أخذ ( 2) ومل يتبعه عىل هذا الرأي يف البداية إال املالحني  ،؛ فأسلم ثم تنرص ا نرصانير 

 . ( 3) فأخذ غيالن الدمشقي عن معبد   ،قالة فدعا الناس إىل هذه امل   ، عنه معبد اجلهني 

أن أول من ابتدع القول بنفي  ـ(ه 728 : )ت   بينام ذكر شيخ االسالم ابن تيمية

وقد استطاع أن ينفذ إىل قلب معبد القدر رجل من أهل البرصة من أبناء املجوس، 

ا  وتبعهام عليهاجلهني الذي أخذ عنه مقالته، وعن معبد تلقاها غيالن الدمشقي، 

 . (4)  واصل بن عطاء مؤسس املعتزلة

كان أول من قال  » :وروى مسلم يف صحيحه عن بريدة بن حييى بن يعمر قال

أن  :ومن معه يزعمون اوذكر بريدة يف حديثه أن معبدر  ،بالبرصة معبد اجلهني بالقدر
 

 .(4/750الاللكائي ) رشح أصول اعتقاد أهل السنة، (1)
املالح صاحب السفينة  :ويف لسان العرب ،السفينة صاحب :بالفتح والتشديد (املالح)يف خمتار الصحاح ( 2)

انظر خمتار الصحاح  .وهو أيضا الذي يتعهد فوهة النهر ليصلحها وأصله من ذلك ،حملالزمته املاء املال
 (. 2/600(، لسان العرب )264)ص

 .(298 -2/297ابن بطة العكربي ) ،اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية( 3)
 (.7/384جمموع الفتاوى، البن تيمية ) (4)
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ذا املذهب عن معبد رؤوس االعتزال كواصل ثم أخذ ه  . ( 1)« األمر أنف  وأن ، قدر ال 

 .( هـ 106)ت:  وغيالن الدمشقي    ، ( هـ 143)ت:  وعمرو بن عبيد    ، ( هـ 131)ت:    بن عطاء
والرش من   ، القدرية يف إمجاع أهل السنة واجلامعة: هم الذين يقولون: اخلري من اهلل و 

وا بذلك  م  ألهنم أثبتوا للعبد قدرةر توِجد   ؛ اإلنسان، وإن اهلل اليريد أفعال العصاة، وس 
 . (2)ا دون اهلل تعاىل، وَنَفْوا أن تكون األشياء بقدر اهلل وقضائه الفعل بانفرادها واستقالهل 

وا  م  ومها   -بمجوس هذه األمة ملشاهبتهم املجوس يف مذهبهم، وقوهلم باألصلني  وس 
فإن املجوس يزعمون أن اخلري من فعل النور، والرش من فعل الظلمة   - النور والظلمة

أثبتوا   خلري إىل اهلل، والرش إىل العبيد افوا ا أض  فصاروا بذلك ثنوية، وكذلك القدرية ملا 
القدرية، فإن  املجوس، فأشبهوهم، وليس كذلك غري قادَرْين خالَِقنْي لألفعال كام أثبَت 

  مذهبهم أن اهلل تعاىل خالق اخلري والرش، ال يكون يشء منهام إال بخلقه ومشيئته، 
 . ( 3)   ا مبارشة واكتسابر ، وإىل العباد  ا وإجيادر   ا مضافان إليه خلقر   ا معر فاألمران  

حقيقة هذا الفكر ومستند أصحابه يف القول به   (هـ387 :ت) ويبني ابن بطة العكربي 
وجحدوا علمه   ، أن القدرية أنكروا قضاء اهلل وقدره  -رمحكم اهلل -اعلموا »  : فيقول 
  ونه، وال نبي يتبعونه،وليس هلم فيام ابتدعوه وال يف عظيم ما اقرتفوه كتاب يؤمّ  ، ومشيئته 

وال عامل يقتدون به، وإنام يأتون فيام يفرتون بأقوال من أهوائهم خمرتعة ويف أنفسهم  
  ، هون اهلل بخلقه شب  ي   ، داحضة، وعليهم غضب وهلم عذاب شديد مبتدعة، فحجتهم 
 . (4)« ومشيئته بمشيئتهم   ، بأحكامهم   ويقيمون أحكامه   ، ويرضبون هلل األمثال 

ينطبق عىل ما ، واوحديثر  فكار الضالة قديامر بني األ امشرتكر  وهذا يكاد يكون قاسامر 
به، وآراء ضالة سببها قلة الفهم، وغلبة ، فام يذكرونه من ش  ظهر منها يف واقعنا

   .، وعدم اقتدائهم بالعلامء الثقاتاءاألهو
 

  (.1/150لإلمام مسلم ) ،صحيح مسلم( 1)
 .(10/128) ع األصول يف أحاديث الرسول، البن األثريجام  (2)
 .(10/128) املرجع السابق  (3)
 (. 2/179لعكربي )االبن بطة  ،اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية (4)
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 : موقف اإلمام أيب حنيفة من ضالالت القدرية :املطلب الثان  
وبسط احلجج يف الرد  ،عناية بالغةهذا الفكر الضال  أوىل اإلمام أبوحنيفة

 وكالمه يف الرد عىل القدرية معروفالفقه األكرب، عليهم بام مل يبسطه عىل غريهم يف 
وذلك لقناعته أن هذا الفكر  ؛(1)كام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ،يف هذا الكتاب

غريب عن املجتمع املسلم، وما زال بني أفراده من عاين نزول الوحي، واستمع  
 وحتذيره من هذا الفكر الضال.  ×لتوجيهات النبي 

  :سلك اإلمام أبوحنيفة يف رد هذه الفكرة الضالة مسلكني
  .تقرير رأي سلف األمة يف هذه املسألة :األول
عقد احلوار واملناظرات مع أصحاب الفكر الضال إلقناعهم، واألخذ   :الثان

      .بأيدهيم إىل طريق الصواب 
  فقال:  وحنيفة على تقرير رأي السلف فيما يتعلق ابلقدر حرص األمام أب :أوال  

واهلل تعاىل خلقها  ،احلركة والسكون كسبهم عىل احلقيقة ومجيع أفعال العباد من»
وقدره، والطاعات كلها كانت واجبة بأمر اهلل  ،وقضائه ،وعلمه ،وهي كلها بمشيئته

 ، واملعايص كلها بعلمه  وقضائه وتقديره،  ، ومشيئته  ، وعلمه  ، وبرضاه  ، وبمحبته  ، تعاىل 
 . (2)« بمحبته وال برضائه وال بأمره ومشيئته ال  ،وتقديره ،وقضائه

وال يف اآلخرة يشء  ،وال يكون يف الدنيا ،وهو الذي قّدر األشياء وقضاها»وقال: 
 . (3)« إال بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه يف اللوح املحفوظ

رجات، ذكر ا ديها أحيانا مراتب وأحيانر وأطلقوا عل ،وقد بني العلامء أركان القدر
 :أهنا  أربعة مراتب  : (هـ 751)ت: ابن القيم 

  .علم الرب سبحانه باألشياء قبل كوهنا :املرتبة األوىل
 

 (.3/139)البن تيمية  ،منهاج السنة ( 1)
 (.68ص ) الفقه األكرب، لإلمام أيب حنيفة (2)
 (.69) املرجع السابق (3)
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 .كتابته هلا قبل كوهنا :املرتبة الثانية
  .مشيئته هلا :املرتبة الثالثة 

 . (1)خلقه هلا  :املرتبة الرابعة
 حنيفة ملذهب السلف يف القدر ذكرت هذه املراتب األربعة ويف تقرير اإلمام أيب

   :يف أقواله
في بيان املرتبة األوىل وهي علم اهلل املحيط بكل يشء، يقول اإلمام أبو حنيفة: ف  ــ

يعلم اهلل تعاىل املعدوم »وقال:  .(2)« ا يف األزل باألشياء قبل كوهناعاملر  اهلل تعاىلوكان »
يعلم أنه كيف يكون إذا أوجده، ويعلم اهلل تعاىل املوجود يف ، وايف حال عدمه معدومر 
 . (3) « ، ويعلم كيف يكون فناؤهاحال وجوده موجودر 

ونِقر  بأن اهلل تعاىل أمر القلم أن » :وهي الكتابة يقول بيان املرتبة الثانية ــ ويف
م القيامة ما أكتب يا رب؟ فقال اهلل تعاىل: اكتب ما هو كائن إىل يو :يكتب فقال القلم 

  (4)  َّمي خي حي جي * ىه مه جه ين ىن ُّ  :لقوله تعاىل

    .   [   53-52]القمر:  
وال يف اآلخرة  ،وال يكون يف الدنيا» :املشيئة، يقول :ويف بيان املرتبة الثالثة وهيــ 

 .(5) « يشء إال بمشيئته
خلق اهلل األشياء ال من » :اخللق، يقول  :ويف بيان املرتبة الرابعة وهيــ 
 . (6)« قبل أن خيلق اوكان اهلل تعاىل خالقر »قال: و ، « يشء

 
 .(63ص )واحلكمة والتعليل، البن القيم اجلوزية العليل يف مسائل القضاء والقدر شفاء  (1)
 .(68ص ) ، لإلمام أيب حنيفةالفقه األكرب (2)
 (.68ص)املرجع السابق( 3)
 (.69ص) املرجع السابق (4)
 (.68صاملرجع السابق ) (5)
الرمحن  ، حممد بن عبدأيب حنيفة أصول الدين عند اإلمام(، انظرتفصيل ذلك يف: 68صاملرجع السابق ) (6)

 .وما بعدها(، 525اخلميس)ص
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ر تالميذه ومل يكتف اإلمام أبوحنيفة بتقرير املسألة بل َذ  من هذا الفكر  كان حي 

؟ فيعلمهم كيف جياهبون هذه اآلراء؟ وكيف يناظرون أصحاب هذه البدعة الضال

ادة املناظرة حتى ؟ ويقدم هلم مواملناظرةليبهم أثناء املناقشة وكيف يتعاملون مع أسا

 . ال يقعوا فريسة يف شباك األفكار الضالة فتضل العقول، وتزيغ األفهام

عن أيب يوسف، قال: سمعت أبا حنيفة،  (هـ463ت: ) روى اخلطيب البغدادي

يقال له:  يقول: إذا كلمت القدري، فإنام هو حرفان، إما أن يسكت، وإما أن يكفر.

هذه األشياء كام هي؟ فإن قال: ال، فقد كفر، هل علم اهلل يف سابق علمه أن تكون 

وإن قال: نعم، يقال له: أفأراد أن تكون كام علم، أو أراد أن تكون بخالف ما علم؟ 

أنه أراد من املؤمن اإليامن ومن الكافر  فإن قال: أراد أن تكون كام علم، فقد أقر  

ا، ألن تحرسر ا م  مني  تالكفر، وإن قال: أراد أن تكون بخالف ما علم، فقد جعل ربه م  

 تمن  من أراد أن يكون ما علم أنه ال يكون، أو ال يكون ما علم أنه يكون، فإنه م  

 . (1) « ا فهو كافرا متحرسر ، ومن جعل ربه متمنير تحرس  م  

  :ويستفاد من هذا النص ما ييل

  ، من الرضوري احلفاظ عىل النشء، وحتصينهم من األفكار الضالة -1

عىل منهج أهل السنة  اصحيحر  اعلمي   البدع ببنائهم بناءر وأصحاب األهواء وا

  . واجلامعة

عدم ترك النشء جيابه األفكار الضالة دون إرشاد وتوعية بخطر هذه  -2

 .وتزويده باألساليب واألدوات التي تؤهله للمناظرة واملناقشة ،األفكار

، وقوهتا أن العلامء منوط هبم مهمة عظيمة، وهي احلفاظ عىل عضد األمة -3 

املتمثلة يف الشباب بتحذيرهم من األفكار الضالة، وكشف عورات هذه األفكار، 

  .وبيان خطرها عىل األمة بأرسها، وتشوهيها لصورة اإلسالم عند األمم األخرى
 

 .(506 /15)اخلطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد (1)
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   :مناظرات اإلمام مع القدرية :ااثني  
لضالة منه أن جماهبة األفكار ا اإيامنر  ،عقد أبوحنيفة مع القدرية مناظرات عدة

باحلجة والربهان سبيل لدحضها، وإبطاهلا من جانب، وإلقامة احلجة عىل أصحاهبا، 
  .وتصحيح أفكارهم من جانب آخر

قال   :غيالن الدمشقيأكرب رؤوس القدرية  مع    حنيفة  أيب  ةناظر مـ 1
فقال له أبو  ؟ : تقول إن املعايص بمشيئة اهلل ومرادهحنيفة  أليبغيالن الدمشقي 

وعجزه، ومن نسب اهلل إىل العجز فهو كافر   ،ه من اهلل رْ تقول إهنا بك   حنيفة: وأنت
 . (1)« فانقطع غيالن

 "االنتقاء"يف هـ( 463 :ت)روى ابن عبد الرب  :مناظرة مع مجاعة من القدرية ـ2
مسجد الكوفة بكالم يف   من القدري ة فتكل موا يف قدم الكوفة سبعون رجالر » :قال

 .نخاصمك :ثم َأَتْوه  فقالوا ،بضالل  لقد قدموا :ة فقالالقدر فبلغ ذلك أبا حنيف
أما علمتم أن الناظر يف القدر  :قال. يف القدر :قالوا .فيام ختاصمونى: قال 

ا ريةر ا ازداد حاع الشمس كلام ازداد نظرر كالناظر يف شع  ؟ أو قال حترير

هل   :أبا حنيفة فقالوا يا .فتكلموا عىل اسم اهلل   :قال .ففي القضاء والعدل :قالوا
ا من املخلوقني أن جيري يف ملك  ع  يَس  القضاء  إال أن ؛ال :قال .ما مل يقضِ اهلل أحدر

ر هلم  قد  ه ال يقيض عليهم وي  فأما القدرة فإن ،ةواآلخر قدر ،عىل وجهني منه أمر وحي

عىل  نونة إذا أمر شيئرا كان وهو واألمر أمران أمر الكي  .بل هنى عنه ،ومل يأمر به ،الكفر
أمره من   :قال ؟فأخربنا عن أمر اهلل  أموافق إلرادته أم خمالف :قالوا .غري أمر الوحي

 جل مك  ُّ :إلبراهيم وتصديق ذلك قول اهلل  ،وليس إرادته من أمره ،إرادته
 ٰه مه جههن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

 
حممد عبد الرمحن اخلميس ،  عن أصول الدين عند أيب حنيفةنقالر ، من اختيارات الصفيالكنز اخلفي  (1)

 (.183)ص
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يقل  ومل ،[10الصافات: ] َّمت هب مب هئ مئ هي ميخي جيحي

ا من غري إن ش  .يكن من إرادته ذبحه  فكان ذلك من أمره ومل ،هللااء ستجدين صابرر
 زنُّ  واما قال وا عىل اهلل ود والنصارى الذين قالهربنا عن اليخفأ :الواق
 جئ يي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 َّهت مت حت  جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئحئ

 .  ه الصاحبة والولديضاف إلن ت  أو ،تمشن ي  أفسه ن فقىض اهلل عىل   [30 :التوبة]

ولو كان يقيض  ،إنام يقيض عىل عباده ، عىل نفسهيضال يق ن اهللإ :يفةنو حبأ الفق

إذا أراد من عبده أن يكفر   اهلل فأخربنا عن  :قالوا  . عليه القدرة ترعىل نفسه جل
قد اهلل و ،ما أمر به خالف نقال أساء وال ظلم إال ملال ير  :قال؟ إليه أم أساء أحسن

  .ن بهياماإل من عن ذلك وقد عرف عباده ما أراد منهم جل  

 :قال .اهلل مؤِمن نت عندفأ :واقال .نعم :فقال ؟أمؤمن أنت ؛ا أبا حنيفةي :وافقال
بل نسألك عن  :قالوا ؟عن علم اهلل وعزيمته أو ،ي عن علمي وعزيمتوينتسأل

وال أعزم عىل اهلل  ،فإين بعلمي أعلم أين مؤمن :قال .وال نسألك عن علم اهلل ،علمك

 .يف علمه 
كافر ألن اهلل   :ا من كتاب اهلل. قالمن جحد حرفر  ما تقول يف ؛ يا أبا حنيفة :قالواف  

ا  ا هلم وموعدر     .[29 :الكهف] َّ مب زب  رب يئ ىئ نئُّ : قال مهددر
فقد  :قال .إين ال أؤمن وال أكفر :فإن كان هذا من باب الوعيد وقال :قالوا

  ؟! عىل الكفر يف إرادة اهلل ن مل أؤمن فأنا جمبور إال ترون أنى أ !خصمتم أنفسكم

 !؟عىل اإليامن وإن مل أكفر فأنا جمبور يف إرادة اهلل 

ضل الناس من وحيكم إنام ي   :قال؟ حتى متى تضل الناس ؛أبا حنيفة يا :قالوا 
 .( 1) واهلل يضل من يشاء وهيدي من يشاء ،يستطيع أن هيدهيم 

 
 (. 164،165)ص  البن عبد الرب ،االنتقاء  (1)
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 حنيفة مع قدري آخر:مناظرة أيب ـ  3
 .جئت أم جيء بك؟ قال: بل جئت باختياري» :قدريلل حنيفة وأب قال

 جلسَت أو أ جلست؟  :فقال أبو حنيفة .فقال: اجلس فجلس
   .فقال له: قم، فقام القدري .قال: بل جلست باختياري

 . فقال له أبو حنيفة: ارفع إحدى رجليك فرفعها
فعت لك    . قال: بل رفعتها .فقال له: رفعت أو ر 
كل هذه األفعال منك وباختيارك فارفع الرجل  ؛ فقال: فإن كان كام زعمت

 . (1) « األخرى قبل أن تضع األوىل، فتحري القدري
وقد قوبلت القدرية بجميع طوائفها بردود فعل عنيفة من قبل علامء أهل السنة  

وابن عباس   ،اهلل بن عمر ابتداء من عهد الصحابة الذين أدركوا نشأهتم مثل عبد
  .ومن بعدهم من األئمة

ح الصحابة بأصحاب هذا الفكر الضال من كل ناحية، وأنكروا عليهم وقد صا
عن خمالطة هؤالء، وجمالستهم،  من الضالل والباطل، وهنوا الناس  ما جاؤوا به

 . (2) املقررة للحق يف باب القدر ،وأوردوا عليهم النصوص الفاضحة لباطلهم
الصحابة والتابعني   مواقف  "اإلبانة "يف كتابه  (هـ387 )ت:ابن بطة العكربيذكر 

 :منها  ،من أصحاب نفي القدر
بون بالقدر، كذ  كر عند ابن عمر قوم ي  ذ   :عن أيب حازم قال: ابن عمر  -1
وال تشهدوا جنائزهم،  هم، وموا عليهم، وال تعودجتالسوهم، وال تسل  ال »فقال: 

 .(3)« جموس هذه األمة وهم ،أين منهم براء وأخربوهم

 
حممد عبد الرمحن اخلميس  ،أصول الدين عند أيب حنيفةنقال عن  .ز اخلفي من اختيارات الصفيالكن (1)

 .    (184)ص
 (. 55القضاء والقدر، عمر األشقر )ص( 2)
 (.  2/153ابن بطة العكربي ) ،اإلبانة (3)

 

 

كنا نطوف مع طاووس فمررنا بمعبد  »  :يب الزبري قالعن أ:  ابن عباس -2
هذا معبد الذي يقول يف القدر، قال: فقال له   :فقيل لطاووس :قال اجلهني.

قال فدخلنا   ،كذب عيل  ي   :بام ال تعلم، قال: فقال   عىل اهلل طاووس: أنت الكاذب
أروين  :قال ؛باس الذين يقولون يف القدريا ابن ع :فقال له طاووس ،عىل ابن عباس

 . (1)« أدخل يدي يف رأسه ثم أدق عنقه :؟ قالصانع ماذا :قال  ،بعضهم
يشء أراد اهلل أن ال يطلعكم عليه، فال  » :ملا سئل عن القدر  وقال ابن عباس 

  : ؛ فقال، ووقف ذات يوم عىل أناس يتحدثون يف القدر « تريدوا من اهلل ما أبى عليكم
 . (2) «   غورهتدركوا  إنكم قد أفضتم يف أمر لن»

  ،عن عبداهلل بن عمرو بن العاص ،عن األوزاعي : عبد هللا بن عمرو -3
 ،ا، أو نفعر ا، أو يملك لنفسه رضر ا، أو رازقر امن كان يزعم أن مع اهلل قاضير » :قال

وقطع به األسباب، وأكبه عىل وجهه يف   ،فأخرس اهلل لسانه، وجعل صلواته هباء
 . (3)« نهم امليثاق وكان عرشه عىل املاءلق، وأخذ مخلق اخل إن اهلل  :النار، وقال

  :وباستقراء هذه النصوص يتضح لنا
ولذلك حذر  املقاالت، وأفظع البدع املحدثات؛ أن مقالة القدرية من أشنع :أوال  

عىل األمة أن تتخطفها آراء غريبة عن منبعها  احفاظر  ،وأنكروا أقواهلم ،الصحابة منها
   .(4) والسنة الصايف القرآن

يف الرد عىل ما استرشى من أفكار ضالة يف  أن العلامء منوط هبم دور هام  : ا اثني  
 .  من إنكار ملا يف التنزيل احلكيم معتقد أصحاهبا، وما اشتمل عليه  وبيان خبث    ، جمتمعاتنا 

موقف السلف ومنهجهم يف مسألة  (هـ387 )ت:وقد أوضح ابن بطة العكربي 

 
 (.688 /2الاللكائي ) رشح أصول اعتقاد أهل السنة،( 1)
 (. 2/310) بطة العكربي، البن اإلبانة (2)
 (.12البن القيم )ص ،شفاء العليل( 3)
 (.311)ص لسفارينيل ،لوامع األنوار البهية (4)
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كنا نطوف مع طاووس فمررنا بمعبد  »  :يب الزبري قالعن أ:  ابن عباس -2
هذا معبد الذي يقول يف القدر، قال: فقال له   :فقيل لطاووس :قال اجلهني.

قال فدخلنا   ،كذب عيل  ي   :بام ال تعلم، قال: فقال   عىل اهلل طاووس: أنت الكاذب
أروين  :قال ؛باس الذين يقولون يف القدريا ابن ع :فقال له طاووس ،عىل ابن عباس

 . (1)« أدخل يدي يف رأسه ثم أدق عنقه :؟ قالصانع ماذا :قال  ،بعضهم
يشء أراد اهلل أن ال يطلعكم عليه، فال  » :ملا سئل عن القدر  وقال ابن عباس 

  : ؛ فقال، ووقف ذات يوم عىل أناس يتحدثون يف القدر « تريدوا من اهلل ما أبى عليكم
 . (2) «   غورهتدركوا  إنكم قد أفضتم يف أمر لن»

  ،عن عبداهلل بن عمرو بن العاص ،عن األوزاعي : عبد هللا بن عمرو -3
 ،ا، أو نفعر ا، أو يملك لنفسه رضر ا، أو رازقر امن كان يزعم أن مع اهلل قاضير » :قال

وقطع به األسباب، وأكبه عىل وجهه يف   ،فأخرس اهلل لسانه، وجعل صلواته هباء
 . (3)« نهم امليثاق وكان عرشه عىل املاءلق، وأخذ مخلق اخل إن اهلل  :النار، وقال

  :وباستقراء هذه النصوص يتضح لنا
ولذلك حذر  املقاالت، وأفظع البدع املحدثات؛ أن مقالة القدرية من أشنع :أوال  

عىل األمة أن تتخطفها آراء غريبة عن منبعها  احفاظر  ،وأنكروا أقواهلم ،الصحابة منها
   .(4) والسنة الصايف القرآن

يف الرد عىل ما استرشى من أفكار ضالة يف  أن العلامء منوط هبم دور هام  : ا اثني  
 .  من إنكار ملا يف التنزيل احلكيم معتقد أصحاهبا، وما اشتمل عليه  وبيان خبث    ، جمتمعاتنا 

موقف السلف ومنهجهم يف مسألة  (هـ387 )ت:وقد أوضح ابن بطة العكربي 

 
 (.688 /2الاللكائي ) رشح أصول اعتقاد أهل السنة،( 1)
 (. 2/310) بطة العكربي، البن اإلبانة (2)
 (.12البن القيم )ص ،شفاء العليل( 3)
 (.311)ص لسفارينيل ،لوامع األنوار البهية (4)
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وأئمتنا رمحة اهلل عليهم يكرهون الكالم يف القدر،  وقد كان سلفنا» :فقال القدر،
، ويتبعون يف ذلك السنة شد النهيوينهون عن خصومة أهله، وموادعتهم القول أ

 . (1)« × أثار املصطفىو
فجميع ما قدر وبيناه يف هذا الباب يلزم العقالء اإليامن بالقدر  » :وقال 

، وكيف، وليت،   مَ ـِ، وإسقاط لوترك البحث والتنقري ،والتسليم لقضاء اهلل وقدره
ولوال، فإن هذه كلها اعرتاضات من العبد عىل ربه، ومن اجلاهل عىل العامل معارضة  

والرضا والتسليم طريق  ،من املخلوق الضعيف الذليل عىل اخلالق القوي العزيز
فهو عىل نور من  ،اهلدى، وسبيل أهل التقوى، ومذهب من رشح اهلل صدره لإلسالم

يؤمن بالقدر كله خريه، ورشه، وأنه واقع بمقدور اهلل جرى، ومن يعلم أن   فهو  ،ربه
 . (2)« اهلل يضل من يشاء وهيدي من يشاء ال يسأل عام يفعل وهم يسألون

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (1/225) بطة العكربي اإلبانة البن (1)
 (317 /2)املرجع السابق  (2)
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 موقف اإلمام أبي حنيفة من األفكار الضالة عند اجلهمية :املبحث الرابع
   : ضالالت اجلهمية   : املطلب األول 

دراسة األفكار واآلراء الضالة التي نادت هبا اجلهمية من األمور املهمة لعدة  عدّ ت
  :أسباب

عقيدة السلفية الصافية  أن اجلهمية كانوا العقبة الكؤود يف طريق ال :األول
؛ حيث صفوا علامء السلف عن نرشها بام وضعوا أمامهم من عراقيل وانتشارها

قاهتم يف رد شبهات اجلهمية وجمادالهتم هلم شغلتهم، وأخذت احليز األكرب من أو
 .(1) وخصامهم معهم 

وهذا يدل عىل حرص علامء السلف عىل احلفاظ عىل املجتمعات املسلمة،  
ورضب سياج حوهلا حيول بينها وبني األفكار الضالة، وذلك بالتصدي لكل ما هو 

  .غريب عن العقيدة النقية الصافية، عقيدة أهل السنة واجلامعة
رت يف قلوب أث   -كام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية -به اجلهمية النفاة أن ش   :الثان

وهو املطابق للمعقول ال   ^ احلق الذي جاء به الرسول كثري من الناس حتى صار
أثر اجلهمية يف نفوس الكثري من  امبينر وقال .(2) خيطر بباهلم وال يتصورونه

 . (3)« فوس كثري من الناسوصارت فروع التجهم جتول يف ن» :الناس
أن اآلراء الضالة للجهمية ال تزال يف بعض املجتمعات؛ فام يردده   :الثالث

أو  ،االعتقاد بعدم وجود اجلنة والنار اآلن :من اآلراء مثل( 4)« اجلدد نالعرصانيو»

 
 (.3/1131)غالب بن عيل عواجي  ،فرق معاصة( 1)
 .(308 /2) البن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل  (2)
 (.358 /12) البن تيمية ،جمموع الفتاوى( 3)
والتي هي ربيبة  -هي احلركة التي سعت إىل تطويع مـبـادئ الـديـــن لقيم احلضارة الغربية ومفاهيمها  (4)

 ،جتديد الدين مفهوم .احلياةشؤون  وإخـضـــــاع الدين لتصوراهتا ووجهة نظرها يف  -الثقافة اليونانية
 ـ (96ص ) حممد سعيد،بسطامي 
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فهذه  ،أو االكتفاء بمعرفة وجود اهلل عن العمل ،بوصف فزعمهم أن اهلل ال يوص
ساق يف جمتمعاتنا حتت دعوى التجديد  ولكن ت   ، راء هي نفسها آراء اجلهمية قديامر اآل

  .والتطوير 
وهذا يؤكد أن األفكار الضالة التي رضبت جمتمعاتنا وانترشت بني الشباب ما 

  ، والرافضة ،يعتقده أهل الضالل يف القديم من اخلوارج هي إال امتداد فكري ملا كان
   .هم من أصحاب املذاهب اهلدامة واألفكار الباطلةواجلهمية وغري  ،والقدرية

؛ ألنه هو الذي وضع مذهب (هـ128 :ت)اجلهمية نسبة إىل اجلهم بن صفوان 
  .(1) اجلهمية، ودعا إليه، وتوسع يف مسائله، وجادل من أجله

  :أهم ضالالت جهم واجلهمية
كل  (هـ253ت: )عن أيب عاصم خشيش بن أصم  (هـ377ت: ) امللطي نقل

  :ومنها ،ضالالت جهم بن صفوان
  .عىل العرش  أنكر جهم أن يكون اهلل تعاىل .1
   .أن يكون هلل كريسوأنكر جهم  .2
  .أن يكون اهلل يف السامء دون األرض أنكر جهمو .3
  .أنكر جهم أن اهلل جييز عىل الرصاط عبادهو .4
  .أنكر امليزانو .5
 . [11 ،10 :االنفطار ]      َّ ىت نت زت رت يب ُّ وأنكر جهم  .6
   .حجاب وأنكر جهم أن يكون هلل  .7
   .الدنياوأنكر جهم أن اهلل تعاىل ينزل إىل السامء  .8
  .وأنكر جهم النظر إىل اهلل  .9
  .وجهوأنكر جهم أن يكون هلل  .10

 
 .(1/338) انظر مقاالت اإلسالميني، لألشعري (1)
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  .وأنكر جهم أن يكون هلل سمع وبرص .11

   .وأنكر جهم أن ملك املوت يقبض األرواح .12

 .اا ونكرير ومنكرر  ،وأنكر جهم عذاب القرب .13

 ر جهم أن اهلل يتكلم.  وأنك .14

 .   وأنكر جهم أن اهلل كلم موسى تكليامر  .15

 . وأنكر جهم أن اهلل استوى إىل السامء .16

   .وأنكر جهم الشفاعة .17

  .وأنكر جهم أن يكون هلل تعاىل يد .18

 .وأنكر جهم أن اهلل جل اسمه خلق اجلنة والنار .19

 . (1)وزعم جهم أن اجلنة والنار تفنيان بعد خلقهام .20

 ،؛ وذكر امللطي أهنم ثامنية أصنافاجلهمية وتشعبت آراؤهم وقد تعددت أقوال

 : آراء لكل صنف منهم عدة

وال يف  ،وما من يشء  ، إن اهلل ال يشء  :منهم صنف من املعطلة يقولون  :األول 

وال يعرفون اهلل فيام  ، والتوهم يشء  ، وال معرفة يشء  ، وال يقع عليه صفة يشء  ، يشء 

   . وال يصفونه بصفة يقع عليه األلوهية   ، األلوهية اسم  ا إال بالتخمني فوقعوا عليه  زعمو 

كاألشياء ال يقع عليه صفة، وال معرفة،  ءأن اهلل يش :ومنهم صنف زعموا :الثان

 ،ال تكلم، وأن القرآن خملوق و ،وال كالم ،وال برص ،وال سمع ،وال نور ،وال توهم

فوقع ذلك القول   اوكالمر  وأن اهلل خلق قوالر  ، وأنه مل يكلم موسى وال يكلم قط

فبلغه السامع عن اهلل بعد ما سمعه فسمي  ،والكالم يف مسامع من شاء اهلل من خلقه

 .(2) ا تعاىل اهلل عام يقولون علوا كبرير  ،اوكالمر  ذلك قوالر 

 
 (. 102 -76امللطي )ص  ،التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع (1)
 (.73ص) املرجع السابق (2)
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 ،أنه ليس بني اهلل وبني خلقه حجاب، وال خلل :ومنهم صنف زعموا :الثالث

فال يبقى من  ،اق منه إال أن يفنيهم مجيعر وال يتخلص اخلل ،وأنه ال يتخلص من خلقه

ختلص منهم  ؛به فإذا أمات خلقهخلقه يشء، وهو مع اآلخر يف آخر خلقه ممتزج 

   .وختلصوا منه، وأنه ال خيلو منه يشء من خلقه، وال خيلو هو منهم

أنكروا أن يكون اهلل سبحانه يف السامء، وأنكروا الكريس،   :ومنهم صنف :الرابع

إن اهلل يف  » :رش أن يكون اهلل فوقه وفوق السموات من قبل هذا، وقالواوأنكروا الع

ا ااىل اهلل عام يقولون علور تع ،« كل مكان حتى يف األماكن القذرة    .كبرير

وال  ،وال غري بائن ،ال نقول إن اهلل بائن من اخللق  : ومنهم صنف قالوا :اخلامس 

بعوض، وال وال هو أعظم من  ،هم وال بني أيامهنم وال عن شامئل ،فوقهم وال حتتهم

وال  ،وال حي ،وال نقول إن اهلل قوي شديد ،وال نقول هذا ،قراد، وال أصغر منها

وال  ،وال يعجب، وال يرحم ،وال حيب ،وال يسخط ،وال يرىض ،وال يغضب  ،ميت

تعاىل اهلل  .وال يرفع ،وال يضع ،وال يبسط ،وال يقبض ، وال يبرص ،وال يسمع ،يفرح

  .(1)   اكبرير  اون علور عام يقول

وال ينظرون إليه يف اجلنة  ،زعموا أن العباد ال يرون اهلل :ومنهم صنف ::السادس 

ليس بينهم وبني اهلل خلل ينظرون إليه منها، وأن ال حجاب  وزعموا أنه ،وال غريها

كفر  وأن عيسى  ،ألنه سأل ما مل يكن ربه؛ كفر حني سأل وأن موسى  ،هلل

 ،[116 :]املائدة َّهئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّ  : حني قال

بلغ هبم الغلو إىل تكفري األنبياء  .فقد كفر اأنه حني زعم أن هلل نفسر  ألهنم زعموا

،  اكبرير  اتعاىل اهلل عام يقولون علور . 

وأهنام تفنيان بعد   ،أن اجلنة والنار مل خيلقها اهلل بعد :ومنهم صنف زعموا  :السابع

 
 .(74)صالتنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع، امللطي  (1)
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بعد  لطاعة من اجلنة بعد دخوهلا إىل احلزن بعد الفرح والغمخلقهام فيخرج أهل ا

،  واملؤمنني ،واألنبياء ،من املالئكة، مجيع أهل اجلنان والشقاء بعد الرضا ،الرسور

  . ال أحد فيها خترب بعد عامرهتا حتى تصري رميامر  وإن اجلنة
 ،بعد الغم  وإىل الرسور ،وخيرج أهل النار بعد دخوهلا فيصري إىل الفرح بعد احلزن

والكافرين، وأن  ،والفراعنة ،مجيع أهل النار من األبالسة .وإىل الرضا بعد الشقاء
فيرصف ثواب اهلل عن   ،أحد وليس فيها ،النار خترب بعد عامرهتا حتى ختنق أبواهبا

    .اكبرير  اأوليائه، وعقاب اهلل عن أعدائه، تعاىل اهلل عام يقولون علور 
وأنكروا  ،ا امليزان، والرصاط، والكرام الكاتبنيومنهم صنف أنكرو :الثامن

 ،، وزعموا أن الروح متوت كام يموت البدناونكرير  االشفاعة، وعذاب القرب، ومنكرر 
  ، وأنكروا اإلرساء واملعراج ،وأن ليس عند اهلل أرواح ترزق شهداء وال غريهم

وت يقبض وأنكروا أن يكون ملك امل ،وزعموا أهنا أضغاث أحالم ،وأنكروا الرؤيا
ا اولون علور تعاىل اهلل عام يق .األرواح  .(1)  كبرير

 :موقف اإلمام أيب حنيفة من ضالالت اجلهمية :املطلب الثان
، ومل  ار الضالة التي قال هبا اجلهمية بالنقد والتفنيد تعقب اإلمام أبوحنيفة األفك 

 ،الهلا وزيغها، ويبني ضوقف يبطلها ويرد عليها ليفسح املجال أمام آراء اجلهمية؛ ب
   :ويتضح موقف اإلمام من اآلراء الضالة للجهمية مما ييل وبعدها عن الصواب

    :" خبلق القرآنقول "جهمموقف اإلمام من  :أوال  
وبناء عىل الفكر الضال الذي قال به جهم يف القرآن الكريم حكم اإلمام أبوحنيفة 

  :عليه بأمرين
قدم ابن  »عن ابن أيب شيبة قال: ادي البغد فقد روى اخلطيب :أنه مبتدع  -1

أبو حنيفة: ما هذا الذي دّب فيكم؟ قال: له رجل  املبارك عىل أيب حنيفة، فقال له
 

 .(75 طي )صاملل ،التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع (1)
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  ىمُّ  القرآن خملوق، فقال أبو حنيفة: ال: يقول ققال له جهم، قال: وما يقول؟ ي  
 . (1) « [5الكهف: آية ]      َّمه جه ين ىن منخن حن جن يم
من قال  » ف أن أبا حنيفة قال: س و ي فعن أيب  : خلفه عدم القول بقوله أو الصالة  -2

ن أبو  كا  . ( 2)  « أحد خلفه  نَي  صل  أحد بقوله وال ي   ن  القرآن خملوق فهو مبتدع؛ فال يقولَ 
 . ( 3) « وال قدري   ، رافيض وال   ، خلف جهمي   ال أصيل »   يوسف صاحب أيب حنيفة يقول: 

   :" بنفي الصفاترد اإلمام على قول "جهم  :ااثني     
مسألة الصفات من أصعب املسائل العقدية، وأعقدها،   عدّ ي  فة مام أبو حنيكان اإل

وسنة  ،وهلذا منع أصحابه من اخلوض فيها، ونصحهم أن يؤمنوا بام جاء يف كتاب اهلل
فقال:   بصفات الكامل، وتنزهيه عن التشبيه والتجسيم.  -تعايل - رسوله، من وصفه

اته، ولكن يصفه بام وصف نفسه، وال من ذ ءال ينبغي ألحد أن ينطق يف اهلل بيش»
 .(4) « تبارك اهلل رب العاملني ايقول فيه برأيه شيئر 

كام نقد طريقة املنكرين، وسلك   هنيا هبذا األصل نقد اإلمام طريقة املشب  فتمسكر 
 .(5) « اجلهمية واملشبهة :ناس بخراسانصنفان من أرش ال» :ا فقالوسطر  اطريقر 
اتل اهلل جهم  ق» :قالإفراطه يف نفي الصفات فجهم  قد أخذ اإلمام أبوحنيفة عىل وَ 

 . (6) « يهبش الت يفا أفرط وهذ ،يفالن يفا أفرط ن هذامومقاتل بن سلي ،انبن صفو
. كالمها مفرط :فقال ،ومقاتل ، ن أبا حنيفة ذكر عنده جهمإ» :يوسفو أبقال 

حتى إنه ليس بيشء، وأفرط مقاتل بن سليامن  شبيه، حتى قالتأفرط جهم يف نفي ال
 . (7)« جعل اهلل مثل خلقه

 
 .(13/374اخلطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (1)
 .(13/374)املرجع السابق  (2)
 .  ( 4/809)لاللكائي ، اأصول اعتقاد أهل السنة رشح (3)
  .(149لبيايض )ص ا، إشارات املرام (4)
 . (13/373للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (5)
 .(1/31) عبد القادر القريش، يةجلواهر املضية يف طبقات احلنفا  (6)
 (.  13/168)خلطيب البغدادي ا ،تاريخ بغداد (7)
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 :" بفناء اجلنة والناررد اإلمام على قول "جهم :ااثلث  
واجلنة والنار  »قال: اإلمام أبو حنيفة  ضالل جهم يف دعواه بفناء اجلنة والنار فرد 

ا، وال يفنى عقاب اهلل وثوابه ا، وال متوت احلور العني أبدر خملوقتان اليوم ال تفنيان أبدر 
 . (1)« ارسمدر 

؛ والنار خملوقتان، وال فناء هلام يف كتاب الوصية عىل أن اجلنةونص اإلمام 
واجلنة والنار حق، ومها خملوقتان، » :من خلقهام  الثواب والعقاب فقال ألن اهلدف

 :آل عمران] َّحن جن ُّ وال فناء هلام وال ألهلهام لقوله تعاىل يف حق أهل اجلنة 

  تعاىل  اهلل خلقهام ،[24 :]البقرة  َّحن جن ُّ  ويف حق أهل النار  ،[133
 .(2) « للثواب والعقاب

من النار  ، وأهل النار جهم من خروج أهل اجلنة من اجلنة ورفض اإلمام ما ادعاه
وأهل اجلنة يف اجلنة خالدون، وأهل النار يف النار خالدون  » وعدم خلودمها فقال:

 ،[82 :البقرة] َّ هت مت خت حتجت  هب مب  ُّ حق املؤمنني لقوله تعاىل يف 
   .(3)« [ 39  :البقرة] ٌَّّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  ُّ ويف حق الكفار

   : والشفاعة وعذاب القرب   ، " للميزان من نفي "جهم   موقف اإلمام أيب حنيفة :  ا رابع       
يرض اإلمام أبوحنيفة بغلو جهم، ونفيه للميزان الثابت بنصوص القرآن  مل 

 ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  :وامليزان حق لقوله تعاىل»والسنة فقال: 
  .(5)« ووزن األعامل بامليزان يوم القيامة حق »  :، وقال(4) [47 :األنبياء]

حق  ^وشفاعة نبينا حممد » ويبطل اإلمام أبو حنيفة نفي جهم للشفاعة بقوله: 
وشفاعة األنبياء » ويقول: ،(6)« لكل من هو من أهل اجلنة وإن كان صاحب الكبرية

 
 (.41ص)أليب حنيفة  ،الفقه األكرب (1)
 (.86ص)وصية اإلمام أيب حنيفة  ( 2)
 (.87ص)املرجع السابق  (3)
 (.86ص)املرجع السابق  (4)
 (.41أليب حنيفة )ص ،الفقه األكرب (5)
 (.86ص)فة أليب حني ،الوصية (6)
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، وألهل الكبائر منهم  ملذنبنيللمؤمنني ا ^عليهم السالم حق، وشفاعة النبي 

 . (1)« املستوجبني العقاب حق ثابت
وقوع عذاب القرب،  ، فقد رده اإلمام أبوحنيفة مثبترااجلهم لعذاب القرب أما إنكار 

وسؤال منكر ونكري حق كائن يف القرب، وإعادة الروح إىل » :وصدق أخباره فقال

ولبعض   ،ن للكفار كلهمكائوعذابه حق  ،لعبد يف قربه حق، وضغطة القرب حق ا
 . (2)« عصاة املؤمنني حق جائز

من قال ال أعرف  » :إلنكارهم عذاب القرب فقالاجلهمية باهلالكة اإلمام ووصف 

]     َّيب ىب ُّ  :قوله تعاىلعذاب القرب فهو من اجلهمية اهلالكة؛ ألنه أنكر 

  جل مك لك خك حك جك مقُّ  :وقوله تعاىل ،عني عذاب القرب. ي [101 :التوبة
 .(3) « يعني يف القرب[ 47 : ]الطور   َّ مل خل حل

 :" عدم رؤية املؤمنني لرهبم يف اآلخرةرد اإلمام على زعم "جهم :خامس ا
    : أثبت اإلمام أبو حنيفة ما أثبته الرشع من رؤية املؤمنني لرهبم يف اآلخرة فقال

  بال  مويراه املؤمنون وهم يف اجلنة بأعني رؤوسه ،ي رى يف اآلخرة -تعاىل-واهلل »

ولقاء اهلل » وقال يف الوصية:  .(4) « وال يكون بينه وبني خلقه مسافة ،وال كيفية ،تشبيه
 .( 5) « ألهل اجلنة حق، بال كيفية، وال تشبيه، وال جهة -تعاىل-

 :يف السماء -تعال -أن هللا   "رد اإلمام على إنكار "جهم : سادسا  
وحكم عىل   ،عىل عرشه -تعاىل  -أبطل اإلمام أبو حنيفة إنكار جهم استواء اهلل 

وساق الدليل من القرآن والسنة عىل بطالن ما ذهبوا  ،من توقف يف املسألة بالكفر

 
 .(40ص )أليب حنيفة  ،الفقه األكرب (1)
 (.42ص )املرجع السابق  (2)
 (.68رواية أيب مطيع )ص ،الفقه األكرب (3)
 (.39الفقه األكرب )ص ( 4)
 . (87ص)أليب حنيفة  ،الوصية (5)

 

 

 :يف السامء أم يف األرض فقد كفر، قال اهلل تعاىل ريب من قال: ال أعرف » :إليه فقال
فإن قال: أقول: هبذه اآلية، ولكن ال أدري  . [5طه:] َّىف يث ىث نثُّ 

ايف األرض؟ فقد كفر أ  يف السامء أم أين العرش؟ ؛  ونذكره من أعىل ال من أسفل .يضر

أتى  أن رجالر  احلديث وروى يف . واأللوهية يف يشء ،من الربوبيةليس ألن األسفل 

  بأمة سوداء فقال: وجب عيل عتق رقبة مؤمنة أفيجزئ أن أعتق هذه؟ ^ النبي
فأشارت إىل   . « ؟أين هللا » قالت: نعم. فقال:  « ؟أمؤمنة أنت »: ^فقال هلا النبي 

 . (1)« أعتقها فإهنا مؤمنة »السامء فقال: 
عىل العرش استوى، من غري أن يكون له   نقر بأن اهلل »  وقال اإلمام يف الوصية: 

  فلو كان  ، واستقرار عليه، وهو حافظ للعرش، وغري العرش من غري احتياج  ، حاجة 
ا للجلوس  ولو صار حمتاجر  ، وتدبريه كاملخلوقني  ، واحلفظ  ملا قدر عىل إجياد العامل  ا حمتاجر 

     . ( 2) « ا كبرير   ا تعاىل اهلل عن ذلك علور   ؟ بل خلق العرش أين كان اهلل تعاىل والقرار فق 
   :تكفري اإلمام أيب حنيفة للجهمية :اسابع  

 ،حكم اإلمام أبوحنيفة عىل اجلهمية بالكفر لتعطيلهم صفات اهلل تعاىل
ان، مد بن عيل بن عفا حم ي: حدثنال النخعقواعتقادهم أن القرآن الكريم خملوق، 

: ، سمعت أبا حنيفة يقوليه حّدثنا حييى بن عبد احلميد ابن عبد الرمحن احلامين عن أب
 . (3)« جهم بن َصْفَوان كافر»

هو مذهب مجهور أئمة السلف، فقد لقبهم اإلمام وما ذهب إليه اإلمام أبوحنيفة 
وإنا لنرجو  » :يف مسألة الرؤيةيف رده عليهم بالزنادقة وقال  هــ(241 :ت)أمحد 

جبون عن اهلل؛ ألن اهلل قال  وحي   ،ال ينظرون إىل رهبم أن يكون اجلهم وشيعته ممن
جب فإذا كان الكافر حي   .[15املطففني: ] َّمك لك اك يق  ىق يفُّ  :للكفار

 
 (.537اب املساجد )رقم تك  ،مسلماحلديث أصله يف  ،(16ص)الفقه األبسط  (1)
 .(83الوصية )ص (2)
 (.372 /13للخطيب البغدادي )، تاريخ  بغداد (3)
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 :يف السامء أم يف األرض فقد كفر، قال اهلل تعاىل ريب من قال: ال أعرف » :إليه فقال
فإن قال: أقول: هبذه اآلية، ولكن ال أدري  . [5طه:] َّىف يث ىث نثُّ 

ايف األرض؟ فقد كفر أ  يف السامء أم أين العرش؟ ؛  ونذكره من أعىل ال من أسفل .يضر

أتى  أن رجالر  احلديث وروى يف . واأللوهية يف يشء ،من الربوبيةليس ألن األسفل 

  بأمة سوداء فقال: وجب عيل عتق رقبة مؤمنة أفيجزئ أن أعتق هذه؟ ^ النبي
فأشارت إىل   . « ؟أين هللا » قالت: نعم. فقال:  « ؟أمؤمنة أنت »: ^فقال هلا النبي 

 . (1)« أعتقها فإهنا مؤمنة »السامء فقال: 
عىل العرش استوى، من غري أن يكون له   نقر بأن اهلل »  وقال اإلمام يف الوصية: 

  فلو كان  ، واستقرار عليه، وهو حافظ للعرش، وغري العرش من غري احتياج  ، حاجة 
ا للجلوس  ولو صار حمتاجر  ، وتدبريه كاملخلوقني  ، واحلفظ  ملا قدر عىل إجياد العامل  ا حمتاجر 

     . ( 2) « ا كبرير   ا تعاىل اهلل عن ذلك علور   ؟ بل خلق العرش أين كان اهلل تعاىل والقرار فق 
   :تكفري اإلمام أيب حنيفة للجهمية :اسابع  

 ،حكم اإلمام أبوحنيفة عىل اجلهمية بالكفر لتعطيلهم صفات اهلل تعاىل
ان، مد بن عيل بن عفا حم ي: حدثنال النخعقواعتقادهم أن القرآن الكريم خملوق، 

: ، سمعت أبا حنيفة يقوليه حّدثنا حييى بن عبد احلميد ابن عبد الرمحن احلامين عن أب
 . (3)« جهم بن َصْفَوان كافر»

هو مذهب مجهور أئمة السلف، فقد لقبهم اإلمام وما ذهب إليه اإلمام أبوحنيفة 
وإنا لنرجو  » :يف مسألة الرؤيةيف رده عليهم بالزنادقة وقال  هــ(241 :ت)أمحد 

جبون عن اهلل؛ ألن اهلل قال  وحي   ،ال ينظرون إىل رهبم أن يكون اجلهم وشيعته ممن
جب فإذا كان الكافر حي   .[15املطففني: ] َّمك لك اك يق  ىق يفُّ  :للكفار

 
 (.537اب املساجد )رقم تك  ،مسلماحلديث أصله يف  ،(16ص)الفقه األبسط  (1)
 .(83الوصية )ص (2)
 (.372 /13للخطيب البغدادي )، تاريخ  بغداد (3)
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واحلمد هلل الذي مل  ،الكافر فام فضل املؤمن عىل ،عن اهلل واملؤمن حيجب عن اهلل
 . (1)« ممن اتبع، ومل جيعلنا ممن ابتدع وجعلنا  ،هم وشيعتهجيعلنا مثل ج

باب االحتجاج يف إكفار  »سامه  ابابر  « الرد عىل اجلهمية»وعقد الدارمي يف كتابه 
 : عن هؤالء اجلهمية فقال يل اناظرين رجل ببغداد منافحر » :وقال  ،« اجلهمية

؟ بكتاب ناطق لةقد هنى اهلل عن إكفار أهل القبو ،حجة تكفرون هؤالء اجلهمية
وما نكفرهم   ،ما اجلهمية عندنا من أهل القبلة :أم بإمجاع؟ فقلت ،بأثرأم  ،تكفروهنم

 . (2)« أو أثر مأثور وكفر مشهور إال بكتاب مسطور
  :عن اجلهمية ما ييل  روذكر الدارمي للكفر املشهو

ى شاء، كفرهم لقوهلم بخلق القرآن، وتكذيبهم ملا أخرب اهلل تعاىل أنه يتكلم مت -1
بمنزلة  فهم ينفون عن اهلل تعاىل صفة الكالم، وجيعلونه  ،وكلم موسى تكليامر 
   .فأي كفر أوضح من هذا .األصنام التي تتكلم

  ،وال علامر  ،اوال برصر  ،اوال سمعر  ،اوجهر  ا  ألهنم ال يثبتون هلل كفرهم أيضر   -2
 .وال صفةر  ،اوال كالمر 

وال يثبتون له سبحان  ، وال يصفونه بأين  ، اهلل  ا ألهنم ال يدرون أين كفرهم أيضر  -3
 . ( 3)̂ مطلق الفوقية الثابتة بالنصوص الرصحية يف كتاب اهلل تعاىل وسنة النبي  

واجلهمية عند كثري من السلف مثل: »: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عبداهلل بن املبارك، ويوسف بن أسباط، وطائفة من أصحاب اإلمام أمحد وغريهم، 

الثنتني والسبعني فرقة التي افرتقت عليها هذه األمة؛ بل أصول هذه عند   من ا ليسو
والقدرية، وهذا املأثور عن أمحد، وهو   ،واملرجئة ،والشيعة ،اخلوارج :هؤالء هم

أئمة السنة واحلديث؛ أهنم كانوا يقولون: من قال: القرآن خملوق  املأثور عن عامة

 
 (. 264)لإلمام أمحد بن حنبل  ،الرد عىل الزنادقة واجلهمية  (1)
 .(106 )  للدارمي ،الرد عىل اجلهمية (2)
 (.109ــ   107) رجع السابقامل (3)
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 . (1)« ى يف اآلخرة فهو كافر ونحو ذلكرإن اهلل ال ي   :فهو كافر، ومن قال
وهي   ،وجدير بالبحث أن يسجل بعض املالحظات عىل تكفري السلف للجهمية

  :ما ييل
ويرهبون إطالق  ،عن إكفار أي مجاعة أو شخص اأن السلف يتورعون كثرير  :أوال  
م  أو تكفري بعضه  ،فال يترسعوا فيه كام تفعل الفرق املبطلة يف تكفري الناس ،التكفري
 . ابعضر 

أن السلف ال يتورعون عن إطالق كلمة الكفر عىل من جاءت النصوص   :ااثني  
 . عند مفهومها الصحيح  ابالنصوص ووقوفر  عمالر  ، ابتكفريهم أو بتسميتهم كفارر 

، من مل م ضوابط قوية ودرجات يف التكفريأن السلف يف إطالقهم للكفر هل :ااثلث  
أ يف مفهومه للتكفري عند ، أم خطر ارشعير  أخطر  نيفطن هلا وقع يف اخلطأ سواء أكا

 . (2) السلف
 
 

 
 
 
 
 

 
 . (487- 12/486، البن تيمية )الفتاوىجمموع  (1)
  (.1158)ص  لغالب عواجي ،فرق معاصة (2)
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 موقف اإلمام أبي حنيفة من ضالالت امللحدين :املبحث اخلامس
 : ضالالت امللحدين :املطلب األول

 : جاء اإلحلاد يف الدين يف لغة العرب عىل عدة معان منها 
َد يف الدين َيلَحد  وأحلََد: ماَل وحَلَ » :(ـه711) قال ابن منظور :مال وعدل ـ1

  : امللحد»قال ابن السكيت: . « حلاد امليل والعدول عن اليشءوعَدل، وأصل اإل
 . (1) « العادل عن احلق املدخل فيه ما ليس فيه

 . (2)« حَلََد َجاَر َوَظَلمَ و» :(ـه770ت: )قال الفيومي  :اجلور والظلم ـ2
رت وملت، :حلدت :فيقال ،مارى وجادل ـ3   . وأحلدت ماريت وجادلت ج 

وذكر يف   .(4)« جادل ومارى اأحلد إحلادر » وقال أبو عبيدة: .(3)مارى وجادل :وَأحلَدَ 
 . (5) « وجادل ،مال، وعدل، ومارى :وَأحلَدَ »القاموس: 

قيل اإلحلاد فيه الشك يف  ،ومن يرد فيه بإحلاد» :قال الزجاج ،الشك يف اهلل ـ4
 .(6) « اهلل

: ا، وأحلد إحلادر ايف الدين حلدر  ل  الرج   دَ وحَلَ »: املصباحل يف قا ،الطعن يف الدين ـ5
 .(7) « طعن

ابن  قال  ،عىل أصله يف لغة العرب  امبنير  اعامر  اوقد عرف العلامء اإلحلاد تعريفر 
    .(8)« باطلبعن يشء إىل يشء  إلحلاد يقتيض ميالر فإن لفظ »: (هـ 728 :ت)تيمية 

 
 .(3/388) البن منظور ،لسان العرب (1)
 . (2/550)للفيومي  ،املصباح املنري (2)
 . (388ــ 3/389املرجع السابق ) (3)
 . (2/550)للفيومي  ،املصباح املنري (4)
 (.317ص ) للفريوز أبادي  ،القاموس املحيط (5)
 . (3/389البن منظور ) ،لسان العرب (6)
 .   (2/550)للفيومي نري، املصباح امل (7)
 .(12/124البن تيمية ) ،جمموع الفتاوى (8)
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 :اإلحلاد» :اإلحلاد عىل املعنى اللغوي فقال تعريف (هـ 597: )تاجلوزي بن وبنى ا
 . (1)« العدول عن االستقامة

قال بعض األئمة: »: (هـ 770)ت:  الفيومي يقول .بينام خصه البعض بطائفة بعينها
وأهنم   ،اا وباطنر عون أن للقرآن ظاهرر امللحدون يف زماننا هم الباطنية الذين يد  

الف العربية التي نزل هبا  أل ،يعلمون الباطن فأحالوا بذلك الرشيعة هنم تأولوا بام خي 
  .(2) « القرآن

  هم الذين يعدلون عن ظواهر النصوص إىل معانٍ » : (هـ792 :ت)ويقول التفتازاين 
 .(3)« وقصدهم بذلك نفي الرشيعة بالكلية ،باطنة ال يعرفها إال املعلم

مليل عن  وا ،-سبحانه -إنكار وجود اخلالق وأّيام كان تعريف اإلحلاد فإن فيه 
وظهور التكذيب بالبعث واجلنة والنار من غري دليل وال  ،طريق أهل اإليامن والرشد

 . (4)وتكريس احلياة كلها للدنيا ،برهان
 ،، وعملوا عىل نرش ضالالهتم فأنكروا توحيد الربوبيةظهر املالحدة قديامر 

اء كانت وأن هذه األشي ،وزعموا أنه ال إله وال صانع ،وعطلوا املخلوق عن خالقه
  .(5)  نكو  بال م  

وهؤالء قوم عط لوا » : فقال ضالالت الدهرية (ـه751ت:)فقد ذكر ابن القيم 
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ  املصنوعات عن صانعها، وقالوا ما حكاه اهلل عنهم: 

 . (6)  [24اجلاثية:  ]   َّزت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئمئ زئرئ ّٰ ِّ
   :فرقتان وهؤالء

 
 .( 3/292البن اجلوزي )زاد املسري،  (1)
 .   (2/550) للفيومي ،املصباح املنري (2)
 ( 189 للتفتازاين )ص ،رشح العقائد النسفية (3)
 (.2ص)اخلالق  الرمحن عبد لعبد ،اإلحلاد (4)
 (.41ص)اجلوزي البن  ،تلبيس إبليس (5)
 .(2/1016البن القيم ) ،إغاثة اللهفان (6)
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 عليه حركة، دارت أعظم متحركة األفالك خلق  ملا سبحانه اخلالق  إن : قالت فرقة
 .حركاهتا وإمساك ضبطها عىل يقدر ومل ،فأحرقته
 ذاإف ،إىل  الفعل القوة من خترج وإنام ،البتة أول هلا ليس  االشياء إن :قالت وفرقة

 من ال ذاهتا، وبسائطها من مركباهتا األشياء تكونت الفعل بالقوة إىل  كان ما خرج
 .آخر يشء
 يكون أن وال جيوز ،يضمحل وال يتغري، ال ،ليزا وال يزل مل دائم العامل إن :الواوق
 هو العامل وهذا ،فعله ويضمحل مع يبطل وهو إال ويضمحل يبطل فعالر  يفعل املبدع

 . (1)  فيه التي األجزاء هلذه املمسك
حتى الحدة تلبيس الشيطان عىل صنف من امل  (هـ597 :ت)وبني ابن اجلوزي 

ة  رأى إبليـس قلملا » :ويرجعون الكون لصنيع الطبيعة، فقالجيحدون اخلالق  جعلهم
ه عىل جحد الصانع؛ لكون العقول شاهدة بأنه ال بد للمصنوع من صانع، تموافق

ن ألقوام أن هذه املخلوقات من فِْعل الطبيعة وقال ما من يشء خيلق إال من  ،حس 
 . (2)« لفاعلةفدل عىل أهنا ا  .ربع فيهاجتامع الطبائع األ

 ،وصار من أخطر الضالالت يف جمتمعاتنا ،فاإلحلاد رسى بالؤه يف الناس
 ي منه إال العارفون بحقيقة ما جاء به النب ومل ينج  وظهرت آثاره عىل كثري من الشباب 

 .   اوباطنر االنبوي دون ما سواه ظاهرر املتمسكون باهلدي  ^
   :ضالالت امللحدينموقف اإلمام أيب حنيفة من  :املطلب الثان

حرص اإلمام أبوحنيفة عىل هداية من ضل سبيل احلق فناظر أصحاب الدعاوى 
 .حلادية لردهم إىل الصواب، واألخذ بأيدهيم إىل الدين اخلالصاإل

 :ومن املناظرات التي جرت بني اإلمام أيب حنيفة واملالحدة
يت سفينة مشحونة إين رأ :ما تقولون يف رجل يقول لكم» :أن اإلمام قال هلم -1

 
 (. 1016 /2البن القيم ) ،إغاثة اللهفان  (1)
 (. 42ـ41البن اجلوزي )ص ،تلبيس إبليس (2)
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مملوءة من األمتعة و األثقال، وقد احتوشتها يف جلة البحر أمواج متالطمة،  ،باألمحال
ورياح خمتلفة، وهي من بينها جتري مستوية ليس فيها مالح جيرهيا ويقودها، وال 

 ؟ ا ويسوقها، هل جيوز ذلك يف العقلمتعهد يدفعه
   .زه الوهموال جيي ،فقالوا: ال هذا يشء ال يقبله العقل

يف العقل وجود سفينة جتري  زْ ! إذا مل جي  فيا سبحان اهلل :فقال هلم أبوحنيفة  
فكيف جيوز قيام الدنيا عىل اختالف أحواهلا، وتغري أمورها  ،مستوية من غري متعهد

 ؟من غري صانع وحافظ وحمدث هلا وتباين أكنافها ،وسعة أطرافهاوأعامهلا 
 .(1) « وتابوا عن غيهم وضالهلم ،همصدقت فأغمدوا سيوف  :قالوا
وفيها أن اإلمام  ،وملحد دهريأيب حنيفة وقعت مناظرة أخرى بني اإلمام  -2

 وألقى عليه احلجة.ا ناظر دهرير 
عىل الطبائع  ألن بناءها ؛إنام تغريت األشياء من حال إىل حال» فقال الدهري: 

بائع مستوية وصاحبها فام دامت هذه الط -رطوبة ويبوسة وبرودة وحرارة-األربعة 
ستواء فزال استواء ا، ومتى غلبت طبيعة منها عىل سائرها زالت عن االمستوير 

   ا.صاحبها أيضر 
أقررت بالصانع واملصنوع، والغالب واملغلوب، من حيث  »: قال أبو حنيفة 

 أنكرت، ألنك قلت إحدى الطبائع تغلب عىل سائرها، وسائرها تصري مغلوبة.
لب ليس هو إال  ينا عن مسألتكم فقلنا: الغايف احلكمة، فقد تعدّ  االبر فثبت أن للعامل غ

 .(2)« الصانع جّلت قدرته
 : مالحظات على مناظرات أيب حنيفة

 : وبالنظر إىل مناظرات أيب حنيفة يتضح للباحث أهنا اشتملت عىل القضايا التالية
ج القرآن الكريم ال خيفى أن اإلمام ارتكز يف مناظرته مع امللحدين عىل منه :أوال  

 
 (. 177ـ 176للكردي )ص  ،مناقب اإلمام أيب حنيفة (1)
  (.23ص) رشح الفقه األبسط :انظر (2)
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هل »: يف اجلدل فعمل عىل إرشاد اخلصوم إىل إعامل عقوهلم وفكرهم وذلك يف قوله
 . « جيوز ذلك يف العقل ؟

يف إقناعهم وردهم عن ضالهلم،   قياس التمثيلويالحظ أن اإلمام استخدم  :ااثني  
   .(1) فقاس ما يدعيه املالحدة عىل أمر بدهي ال تنكره العقول

اعتمد يف دحضه لدعوى امللحدين عىل  من مناظرات اإلمام أنه ويتضح  :ااثلث  
:  ، وهذا يف قوله(2) وهو رد كالم اخلصم من فحوى كالمه :باملوجب أسلوب القول

 . « والغالب واملغلوب من حيث أنكرت ،أقررت بالصانع واملصنوع»
ادية ون للدعاوى اإلحلانني يتصدّ والريب أننا يف حاجة رضورية لعلامء ربّ  :ارابع  

باحلوارات اهلادفة واملناظرات املقنعة لرّد الشاردة  ،التي ظهرت يف واقعنا املعاص
وحتذيرهم من أن  ،خطورة هذه الضالالت وتنبيه الغافلني عىل، لطريق الصواب

  .لون من خالهلا لشباب األمةفهم سهام امللحدين عن طريق قنواهتم التي يتسل  تتخط  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 . (274)ص أليب زهرة ،املعجزة الكربى القرآن :انظر (1)
 (.2/501) ، لطاش كربي زادهمفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم :انظر (2)

 

 

 
 

 أبي حنيفة من املرجئةموقف اإلمام  :املبحث السادس

 األفكار الضالة عند املرجئة    :املطلب األول
وقد شغلت أذهان الناس بأفكارهم   ،فرق يف الظهوراملرجئة من أوائل ال عدّ ت  

 . من اهتامم العلامء بأخبارهم وبيان معتقداهتم اوأخذت حيزر  ،وآرائهم الضالة

 : ب يأيت عىل معنيني اإلرجاء يف لغة العرو

َره :األمروأرَجأ  ، واإلرجاء  التأخري»: يقول ابن منظور ،التأخري :األول  ،َأخ 

رَتهوأرَجأت األَمر و  مل يك ىك مكُّ  :تعاىلنه قوله وم .(1)« أرَجيت ه إذا َأخ 
   .ره وأمهلهأخ   :أي .[111 :األعراف] َّام يل ىل

 .يد أنك أعطيته الرجاءتر: أرجيت فالنرا: تقول ،اء الرجاءإعط :الثان

إذ أن إطالق هذا االسم باعتبار املعنى  ملعنيني يصح إطالقه عىل املرجئة وكال ا 

األول صحيح؛ ألهنم كانوا يؤخرون العمل عىل النية، أما باعتبار املعنى الثاين فظاهر؛ 

 . ( 2)ألهنم كانوا يقولون: ال يرض مع اإليامن معصية كام ال ينفع مع الكفر طاعة 

قىض عليه بحكم ما يف اإلرجاء تأخري صاحب الكبرية إىل يوم القيامة فال ي   وقيل

الدنيا من كونه من أهل اجلنة، أو من أهل النار، فعىل هذا املرجئة والوعيدية فرقتان  

  .متقابلتان

فعىل هذا املرجئة  ،إىل الرابعةعن الدرجة األوىل   وقيل اإلرجاء تأخري عيل

 . (3)تانوالشيعة فرقتان متقابل

 
 .(1/83البن منظور ) ،انظر لسان العرب ( 1)
 (.1/137)للشهرستاين  ،امللل والنحل ( 2)
 .(1/137املرجع السابق ) ( 3)
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 أبي حنيفة من املرجئةموقف اإلمام  :املبحث السادس

 األفكار الضالة عند املرجئة    :املطلب األول
وقد شغلت أذهان الناس بأفكارهم   ،فرق يف الظهوراملرجئة من أوائل ال عدّ ت  

 . من اهتامم العلامء بأخبارهم وبيان معتقداهتم اوأخذت حيزر  ،وآرائهم الضالة

 : ب يأيت عىل معنيني اإلرجاء يف لغة العرو

َره :األمروأرَجأ  ، واإلرجاء  التأخري»: يقول ابن منظور ،التأخري :األول  ،َأخ 

رَتهوأرَجأت األَمر و  مل يك ىك مكُّ  :تعاىلنه قوله وم .(1)« أرَجيت ه إذا َأخ 
   .ره وأمهلهأخ   :أي .[111 :األعراف] َّام يل ىل

 .يد أنك أعطيته الرجاءتر: أرجيت فالنرا: تقول ،اء الرجاءإعط :الثان

إذ أن إطالق هذا االسم باعتبار املعنى  ملعنيني يصح إطالقه عىل املرجئة وكال ا 

األول صحيح؛ ألهنم كانوا يؤخرون العمل عىل النية، أما باعتبار املعنى الثاين فظاهر؛ 

 . ( 2)ألهنم كانوا يقولون: ال يرض مع اإليامن معصية كام ال ينفع مع الكفر طاعة 

قىض عليه بحكم ما يف اإلرجاء تأخري صاحب الكبرية إىل يوم القيامة فال ي   وقيل

الدنيا من كونه من أهل اجلنة، أو من أهل النار، فعىل هذا املرجئة والوعيدية فرقتان  

  .متقابلتان

فعىل هذا املرجئة  ،إىل الرابعةعن الدرجة األوىل   وقيل اإلرجاء تأخري عيل

 . (3)تانوالشيعة فرقتان متقابل

 
 .(1/83البن منظور ) ،انظر لسان العرب ( 1)
 (.1/137)للشهرستاين  ،امللل والنحل ( 2)
 .(1/137املرجع السابق ) ( 3)
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وبعد ظهور اخلوارج والشيعة أخذ اإلرجاء  ومن املالحظ أنه بعد قتل عثامن 
فظهر اخلالف  يف حكم مرتكب الكبرية ومنزلة العمل من اإليامن، ثم  ،يتطور تدرجيي ا

ن عىل صفة ظهر مجاعة دفعوا باإلرجاء إىل احلد املذموم والغلو، فبدأ اإلرجاء يتكو  
 ، إىل بدع خمالفة ملا عليه أهل السنة واجلامعة ضالة ويدعو اارر ى أفك، يتبنّ(1) مذهب

   :ومن أهم أفكارهم الضالة ما ييل
هو املعرفة باهلل وبرسله وبجميع ما جاء من عند اهلل  يزعمون أن اإليامن باهلل  ـ 1

ولرسوله، لسان واخلضوع بالقلب واملحبة هلل فقط، وأن ما سوى املعرفة من اإلقرار بال 
 . ( 2) بإيامن   واخلوف منهام، والعمل باجلوارح، فليس   والتعظيم 

 .(3) زعموا أن اإليامن ال يزيد وال ينقص، وال يتفاضل الناس فيه   ـ2
وال  ،مع الرشك عمل كذلك ال يرض مع اإليامن عملوزعموا أنه كام ال ينفع  ـ3

 . (4)يدخل النار أحد من أهل القبلة 
ظ بالكفر، ص أي يشء بعد ذلك ولو تلفّ فال يرض الشخ ،أن اإليامن يف القلب ـ5  

 . (5)  فإنه يبقى إيامنه كامالر ال يتزعزع
إذ أن مثل هذه األفكار يصدق عليها أهنا  .ف مذموموتطرّ  وهذا بال شك غلوّ 

ة خطرية قد تفيض إىل درجة اإلباحية والتكاسل، والتعويل عىل عفو اهلل  ظاهرة بدعيّ 
فالقول بأن اإليامن » .(6) لرشيعة اإلسالميةوحده دون العمل لذلك. وهو أمر تأباه ا

كان من  مسمى اإليامنهو التصديق، أو هو التصديق واإلقرار وإخراج العمل من 
الصحيح   أخطر املزالق التي أدخلتها الفرق عىل تلك العقيدة الصافية، ومفهومها

 
 (.1079 /3)فرق معاصة تنسب إىل اإلسالم  (1)
 (.1/213لألشعري )، مقاالت اإلسالميني (2)
 (.181)ص  للبغدادي ،الفرق بني الفرق ( 3)
 (.228 /لألشعري ) ،مقاالت اإلسالميني (4)
 (.3/1079) لغالب عواجي، ، وانظر: فرق معاصةوما بعدها (1/137) ، للشهرستاينامللل والنحل (5)
 (.3/1080)املرجع السابق  (6)
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 . (1)« عند املسلمني
   :جئةأيب حنيفة من ضالالت املر  موقف اإلمام  :املطلب الثان

بأن اإليامن ال يرض معه معصية كام ال ينفع مع  :اإلمام أبوحنيفة قول املرجئة رد  
ال » :وأن أهل القبلة ال يدخلون النار مهام كانت معاصيهم  فقال  ،الكفر طاعة

د ل  وال نقول إنه خي   ،وال نقول إنه ال يدخل النار ،ه الذنوبنقول إن املؤمن ال ترّض 
وال نقول إن حسناتنا مقبولة،  ،ابعد أن خيرج من الدنيا مؤمنر اسقر وإن كان فا ،فيها

ولكن نقول من عمل حسنة بجميع رشائطها خالية  ،وسيئاتنا مغفورة كقول املرجئة
ومل يبطلها الكفر، والردة، واألخالق السيئة حتى خرج من   ، من العيوب املفسدة

، وما كان من السيئات  به عليهاـويثي عها بل يقبلها منه ّي ، فإن اهلل ال يضاالدنيا مؤمنر
ة اهلل تعاىل  فإنه يف مشيئ ا، حتى مات مؤمنرن الرشك والكفر، ومل يتب عنها صاحبهادو

 . (2)« عذبه بالنار أصالر يومل  ،، وإن شاء عفا عنهإن شاء عذبه بالنار
  :وباستقراء هذا النص يالحظ ما ييل

افق ملا جاء يف القرآن من الوعد  يرى بعض الباحثني أن موقف أيب حنيفة مو :أوال  
خالفَا  ،وقبله كل الفقهاء وعليه عامة مجاهري املسلمني ،وقد ارتضاه العلامء  ،والوعيد

 . (3) ملوقف اخلوارج واملعتزلة 
اإلمام أيب  ىل يتضح من هذا النص أن اسم اإلرجاء املذموم ال ينطبق ع :ااثني  

وال يقول بإسقاط العمل  ،تعاىلأمر صاحب الكبرية إىل اهلل  حنيفة ألنه يرجئ
   .(4)وال يؤدي موقفه إىل اإلباحية كوقف أهل اإلرجاء املذموم ،بالكلية

وأما ما ذكرت من اسم » ي:فقال يف رسالته إىل البت  من  اإلرجاء وقد تربأ 

 
 .(119ص) حمد قطب، ملاصواقعنا املع ( 1)
 (.9ص)أليب حنيفة الفقه األكرب،  (2)
 (.195أليب زهرة )ص  ،أبوحنيفة حياته وعرصه  (3)
 . (360لعيل عبد الفتاح املغريب )ص  ،الفرق الكالمية اإلسالمية (4)



د. كمال عبد العال تمام  موقف ا�مام أبي حنيفة من ا�فكار الضالة

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

282

 

 

املرجئة فام ذنب قوم تكلموا بالعدل، وسامهم أهل البدع هبذا االسم، ولكنهم أهل  
 . (1)« ة وإنام هذا اسم سامهم به أهل الشنآنعدل وأهل السن

نه أيامن بنه وافق املرجئة غري الغالة يف تعريف اإلأمام واملشهور عن اإل
 وهذا خطأ خالف ؛ خراج العمل من مسامهإو، والنطق باللسان، قرار يف القلباإل
  هل السنة واجلامعة أوال خيرجه من  ،ولكنه خطأ ال ينقص من قدره ،السنة فيه أهل

  كام هو معلوم.
أشد عىل امتداد الزمن عبه وألوانه ــ يعترب الفكر اإلرجائي ــ بجميع ش  هذا و   
ا عىل العقيدة اإلسالمية واحلياة اإلسالمية من كل معاضالت الفلسفة التي خطرر 

خطرية يف حياة األمة، ما تزال تنخر يف  اترك آثارر  حيث .(2)دخلت يف دراسة العقيدة
 :اآلن. ومنهاجسمها حتى 

 .اضطراب مفهوم ال إله إال اهلل، وضمور مقتضيات هذا املفهوم .1
 .انحسار مفهوم العبادة أو تركها .2
  .انتقاص توحيد األلوهية وتفيش مظاهر الرشك .3
 . تفاقم الفسق والفجور  .4
 .جترؤ املالحدة والعلامنيني عىل دين اهلل سخرية واستهزاء .5
 . (3)ومقلدهيم من أبناء هذه األمة شيوع ضالالت املرجئة عىل يد املسترشقني .6

ومل يقترص فكر اإلرجاء عىل غبش التصور لدى عامة املسلمني بل تعداهم إىل 
فريقني،  اإذ أن أصحاب الدعوة ينقسمون غالبر » واقع الدعوة اإلسالمية املعاصة.

 فرق وآراء واجتهادات..  وكل فريق تتوزعه
 أراد أن يصحح األصول وجييل  أحدمها: فطن إىل أصل القضية ومكمن الداء ف

 
 .(38للبتي )ص رسالة أيب حنيفة (1)
 .(119)صملحمد قطب ، واقعنا املعاص (2)
  (. 87 )صحمد حامد الناص مل  ،ع االعتقاد وأخطارها عىل املجتمعات اإلسالميةانظر بد( 3)
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ولكنه سلك يف سبيل ذلك حرفية   ،بدهيات الدين، ويربط ذلك بالعمل ورضورته
أن هذا هو منهج العزيمة واالستقامة  اإثارة موغلة يف الغلو ظان  و عقيمة يف الفهم،

ر هذا وبذلك نف   -عيان عوام املسلمني من املخالفني تكفري أ -فوقع يف طامة التكفري
 إىل دعوته لتفتحو   …ريق من بدعة اإلرجاء والتربير ليقع يف بدعة رش منهاالف

 جديدة. ارز بدعر وتف يوم كل تتآكل عقيمة نظرية
واآلخر: انطلق يف دعوته بدون منهج واضح وال تصور اعتقادي متكامل، فلم  
يتناول األمر بالتأصيل العلمي، بل بالتهويش العاطفي، فكان أن واجهه أصحاب  

يق األول بأصول وقواعد ال يملك مثلها، وال يستطيع ردها، فهرب من التكفري  الفر
له بنظريات بدعية، ووجد يف  إىل التربير وأخذ يسند هذا الواقع املنحرف ويؤص  

 مذهب املرجئة الذي أصبح هو الظاهرة الفكرية العامة بغيته.
أحيا مذهب والفريق الثاين:  .افالفريق األول: أعاد مذهب احلرورية جذعر 

 . (1) « ونقله من الدوائر األكاديمية التقليدية إىل منهج العمل والتغيري ،ااملرجئة غض  
 
 
 

 
 
 
 

 
 .(7ص )املقدمة  ،سفر احلوايل للدكتور ،انظر: ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي ( 1)
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 اخلامتة
   :فيام ييل نتائج يمكن إبراز أهم ما توصل إليه البحث من 

 :يه لألفكار الضالة وإبطاهلا ارتكز عىل حمورينيف تصد   ةأن اإلمام أبا حنيف  -1
 حمور النقد والتقرير.   :ولاأل 

  .حمور املناظرة واحلوار :الثاين
من باب املجادلة بالتي هي ت اإلمام مع ذوي األفكار الضالة أن مناظرا -2
، وكشف زيغ  من الباطل ألن اهلدف الرئيس منها اإلقناع لتمييز احلق  ؛أحسن

 . وتوليد األفكار الصحيحة ،األفكار الضالة
 لألمة عند تعرضها للحديث عن صحابة رسول ا مهامر أن اإلمام يضع ضابطر  -3
هو عدم القدح فيهم أو التطاول عليهم ما دار بينهم من أحداث ووقائع، وو ،^اهلل 

ا من أصحاب  وال نذكر أحدر » : كام يفعل أصحاب األفكار الضالة وذلك يف قوله
 . « رسول اهلل إال بخري

بسط  و ، د القدرية  عناية بالغةاألفكار الضالة عنأوىل اإلمام أبوحنيفة  -4
   .« الفقه األكرب»كتابه  احلجج يف الرد عليهم بام مل يبسطه عىل غريهم يف

أن العلامء منوط هبم مهمة عظيمة وهي احلفاظ عىل عضد األمة وقوهتا  -5
 ،وكشف عورات هذه األفكار ،املتمثلة يف الشباب بتحذيرهم من األفكار الضالة

  .وتشوهيها لصورة اإلسالم عند األمم األخرى ،ة بأرسهاوبيان خطرها عىل األم
أن اجلهمية كانوا العقبة الكؤود يف طريق العقيدة السلفية الصافية وانتشارها؛  -6

  ، شغلتهمرشها بام وضعوا أمامهم من عراقيل حيث صفوا علامء السلف عن ن
 ،هلم وجمادالهتم ،وأخذت احليز األكرب من أوقاهتم يف رد شبهات اجلهمية

   .وخصامهم معهم
من مل  ،أن السلف يف إطالقهم للكفر هلم ضوابط قوية ودرجات يف التكفري -7
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يف مفهومه للتكفري عند  أم خطأر  ،ارشعير  أر خط نوقع يف اخلطأ سواء أكا يفطن هلا
   .السلف

   : التوصيات 
وأصحاب   ،وحتصينهم من األفكار الضالة احلفاظ عىل النشءرضورة  -1

   .عىل منهج أهل السنة واجلامعة اصحيحر  اعلمير  االبدع ببنائهم يناءر األهواء و
َوع  عقد و -2 ، وي زودون فيها ى فيه النشء من خطر هذه األفكاررشة عمل ي 

  .باألساليب واألدوات التي تؤهله للمناظرة واملناقشة
 ،تكوين جلان من العلامء للقيام بمناصحة الشباب وعقد احلوارات معهم  -3
 . ويزيل االلتباس لدهيم ،وتفنيدها بام يقنعهم من أدلة  ،ستامع لشبهاهتمواال
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 امللخص
دراؾمي ومؼفقّي :  د اًمـّؽوحأصمر هَمْقبي اًمزوج قمـ زوضمتف ذم ومسخ قمؼ موضوع البحث:

 .مؼوركي

طمؽؿ ـمؾى اًمزوضمي ومسخ قمؼد اًمـّؽوح ذم  اًمبحٌ إمم سمقونهيدف  أهداف البحث:

مـؼطعي ٓ ُيعؾؿ ومقفو طمقوشمف مـ مموشمف، أم همػم  ، ؾمقاء يموكً همقبتفوطمول همقبي اًمزوج قمـف

 مـؼطعي مل شمـؼطع ومقفو أظمبوره.

 .ـبوـملاعمـفٍ آؾمتؼرائل، اًمتحؾقكم، آؾمت  منهج البحث:

 أهم النتائج:
 :مو يكم أّن اًمراضمح ذم طمؽؿ ومسخ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبي اًمزوج همقبي مـؼطعي  :أوًل 

قمؼد  . إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اهلالك، ومنّكف حيّؼ ًمزوضمتف اعمطوًمبي سمػسخ1

 .اًمـؽوح

 ّؼ هلو ذًمؽ.اًمسالمي، ومنّكف ٓ حي تف. إذا يمون فموهر همقب2

مو خ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبي اًمزوج همقبي همػم مـؼطعي أّن اًمراضمح ذم طمؽؿ ومس :اثنًيا

 يكم:

 .ذم طمول قمدم اًمعذر ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سمػسخف . جيقز1

 .اًمعذر اعمطوًمبي سمػسخف ذم طمول رأةًمؾؿ ٓ حيؼ. 2

 اًمبحٌ. اعمسوئؾ اعمعوسة اعمتعؾؼي سمؿقوقع دراؾمي  التوصيات:

      اًمـؽوح. –قمؼد  –ومسخ  –همقبي اًمزوج  –اًمزوضمي  –اًمزوج  الكلمات ادلفتاحية:

 
 

 

 

 

  املقدمة
إّن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكستفديف، وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػسـو 
وؾمقئوت أقمامًمـو، مـ هيده اهلل ومال مضّؾ ًمف، ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف، وأؿمفد أن ٓ 

 ف، أّمو سمعد:إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمفد أّن حمؿًدا قمبده ورؾمقًم
إصؾ و اًمعؼقد مـ أهّؿ إمقر اًمتل يعتؿد قمؾقفو اًمـوس ذم طمقوهتؿ اًمدكققيي، ومنن  

 د ضموء إمر سموًمقوموء هبو ذم يمتوب اهلل، ىمولىم، وأن شمؽقن مؾزمي ًمؾؿتعوىمديـ فوومق
: إمر سمقضمقب اًمقوموء  ، وهذا[1]اعموئدة:  َّىق يف ىف يث ىث ُّٱ

ومؾق مل جيى اًمقوموء سمف وٓ آًمتزام آصمور،  قف مـسمام يؽمشّمى قمؾ يتضؿـ آًمتزام سموًمعؼد
 وًمضوقمً مووًمح اًمعبود، ومل يستؼّر اًمتعومؾ سمقـفؿ. ًمف وموئدة، ًسمؿقضمبف عمو يموك

ومـ مجؾي اًمعؼقد اًمتل شمتوػ سموػي اإلًمزام ًمعوىمدهيو: قمؼد اًمـؽوح: ومنن  إصؾ 
ر اعمؽمشمبي قمؾقف، ذم هذا اًمعؼد أن يؽقن مؾزًمو ًمطرومقف، ومهو اًمزوضمون، ومؾزًمو سمؤصمو

 جيى قمغم يمّؾ مـ اًمزوضملم اطمؽمام اًمعؼد اًمذي سمقـفام، وىمد ؾمّؿك اهلل، وواعمتقًمدة مـف
 اًمعؼد سملم اًمزوضملم مقثوىًمو قمؾقًظو، طمقٌ ىمول :يه ُّٱ 
 .[21: ـسوء]اًم َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

ديـ ٓ يتؿؽـ أطمد اعمتعوىمومؼد ، مو يمدي إمم ومسخفو قمؾقفو اًمعؼقد ىمد يطرأإٓ أن  
يستحّؼفو سمؿقضمى اًمعؼد اًمذي شمّؿ سمقـف وسملم مـ احلوقل قمغم مو ًمف مـ طمؼقق 

، وقمـدئٍذ يؿؾؽ هذا اًمطرف ومسخ اًمعؼد، وُيػِؼُد اًمعؼد ىمقة اإلًمزام اًمذي أظمريـ
 يتوػ هبو أصوًمي.

ػل سمعض احلوٓت ىمد يطرأ ؾمبٌى جيعؾ ًمؾزوج ومـ هذه اًمعؼقد: قمؼد اًمـؽوح، وم
د، وهذا اًمسبى ىمد يؽقن حمؾ اشمػوق قمـد اًمػؼفوء، أو اًمزوضمي طمؼ ـمؾى ومسخ اًمعؼ

 ًٓ  ًمالضمتفود واًمـظر. وظموبً  وىمد يؽقن خمتؾًػو ومقف، ممو جيعؾ ذًمؽ جمو
مـ مجؾي أؾمبوب اًمػسخ اعمختؾػ ومقفو: ومسخ قمؼد اًمـؽوح سمسبى همقبي اًمزوج إّن و

قمـ زوضمتف، طمقٌ إن همقوب اًمزوج قمـ زوضمتف يمصّمر سمشؽؾ يمبػم قمغم اًمعالىمي 
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 غم اعمشوريمي وآىمؽمان وآظمتالط.تل مبـوهو قماًمزوضمقي، اًم
 مشكلة البحث:

 شمؽؿـ مشؽؾي اًمبحٌ ذم اًمتسوؤٓت اًمتوًمقي: 
 همقبي مـؼطعي هؾ شُمعطك اًمزوضمي ظمقور ومسخ قمؼد اًمـؽوح ًمغقوب زوضمفو قمـفو أوًل:

 ؟ٓ ُيعؾؿ ومقفو طموًمف أهق طمل أم مّقً
همقبي همػم ضمفو قمـفو خ قمؼد اًمـؽوح ًمغقوب زوهؾ شُمعطك اًمزوضمي ظمقور ومس  اثنًيا:
  عرف ومقفو طمقوة اًمزوج وطموًمف؟شمُ  مـؼطعي

 أهداف البحث:
ٓت مـ ظمالل دراؾمي ومؼفّقي هيدف هذا اًمبحٌ إمم اإلضموسمي قمـ هذه اًمتسوؤ

، ع سمقون اًمراضمح مـفو وؾمبى اًمؽمضمقحسملم اعمذاهى اًمػؼفّقي اعمعتؿدة، م ًمؾؿسلًمتلم
 وذًمؽ يمام يكم:

همقبي اًمـؽوح ًمغقوب زوضمفو قمـفو اًمزوضمي ومسخ قمؼد  سمقون طمؽؿ ـمؾى أوًل:
 مـؼطعي.
همقبي همػم اًمزوضمي ومسخ قمؼد اًمـؽوح ًمغقوب زوضمفو قمـفو  سمقون طمؽؿ ـمؾى  اثنًيا:
  مـؼطعي.

 منهج البحث:
، طمقٌ إّن (3) ، آؾمتـبوـمل(2) ، اًمتحؾقكم(1) اشمبعً ذم سمحثل اعمـفٍ آؾمتؼرائل

اؾمتؼراء مو  يؼتيض أصمر همقبي اًمزوج قمـ زوضمتف ذم ومسخ قمؼد اًمـؽوحاؾمتخالص 

                                       
اعمـفٍ آؾمتؼرائل: هق مو يؼقم قمغم اًمتتبع ٕمقر ضمزئقي، مستعوًكو قمغم ذًمؽ سموعمالطمظي واًمتجرسمي واومؽماض (1) 

 (.1/178اًمػروض: ٓؾمتـتوج أطمؽوم قمومي مـفو. اكظر: اًمبحٌ اًمعؾؿل، قمبد اًمعزيز اًمرسمقعي )
ي شمػؽقًؽو أو شمريمقًبو أو شمؼقياًم. اكظر: اعمـفٍ اًمتحؾقكم: هق مو يؼقم قمغم دراؾمي اإلؿمؽوٓت اًمعؾؿقي اعمختؾػ(2) 

 (.95صأسمجديوت اًمبحٌ ذم اًمعؾقم اًمنمقمقي، ومريد إكووري )
اعمـفٍ آؾمتـبوـمل: هق مو يؼقم قمغم اًمتلمؾ ذم أمقر ضمزئقي صموسمتي: ٓؾمتـتوج أطمؽوم مـفو. اكظر: اعمرضمع (3) 

 اًمسوسمؼ.
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ضموءت سمف اًمـوقص اًمنمقمّقي، ومو أورده اًمػؼفوء ذم هذا اًمبوب، صمؿ حتؾقؾ وشمعؾقؾ مو 
شمّؿ اؾمتؼراؤه، صمؿ آؾمتـبوط وآؾمتـتوج اًمؼوئؿ قمغم اظمتزال معوين اًمـوقص ًمؾتقصؾ 

وذًمؽ وومؼ اعمـفجقي اعمتبعي ذم  هذه اًمغقبي وأصمرهو ذم ومسخ قمؼد اًمـؽوح،ًمبقون طمؽؿ 
 وذًمؽ سموشمبوع اخلطقات أشمقي:اًمبحقث اًمعؾؿقي، 

 حترير حمّؾ اًمـزاع ذم اعمسلًمي.  -1
ذيمر أىمقال اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي، وذًمؽ سمذيمر ىمقل اجلؿفقر مـ إئؿي إرسمعي   -2

واًمظوهريي طمسى اًمؽمشمقى اًمزمـل، صمؿ ىمقل مـ ظموًمػفؿ مـفؿ أو مـ همػمهؿ، مع ذيمر 
ر أىمقال سمعض أهؾ اًمعؾؿ مـ ىمول هبذه إىمقال مـ اًموحوسمي واًمتوسمعلم، وأطمقوًكو أذيم

 إذا ظموًمػقا إئؿي إرسمعي واًمظوهريي.
ذيمر أدًّمي اًمػؼفوء ٕىمقاهلؿ ومـوىمشتفو، صمؿ سمقون اًمؼقل اًمّراضمح مع ؾمبى   -3

 اًمؽّمضمقح.
 قمزو أيوت إمم ؾمقرهو وأرىمومفو مع يمتوسمتفو سموًمرؾمؿ اًمعثامين.  -4
وًمعزو قمزو إطموديٌ إمم مظوّّنو، ومام يمون مـفو ذم اًموحقحلم ايمتػقً سم  -5

 إًمقفام، ومو يمون ذم همػممهو اضمتفدت ذم قمزوه وشمسطػم طمؽؿ اًمعؾامء قمؾقف.
 قمزو أراء اًمػؼفقي عمظوّنو مـ يمتى اًمػؼفوء اعمعتؿدة ذم يمؾ مذهى.  -6
ذيمر شمرمجي مقضمزة ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ذم اًمبحٌ، سموؾمتثـوء اًموحوسمي   -7

 وإئؿي إرسمعي.
 قح.اًمتعريػ سموعموطؾحوت اًمتل حتتوج إمم شمقو  -8
ووع مو شمؿ كؼؾف سموًمـص سملم قمالمتل شمـوقص وأمو مو شمٍمومً ومقف وملطمقؾ   -9

 قمؾقف سمؾػظ اكظر.
 خطة البحث:

وىمد اىمته اًمبحٌ ذم هذا اجلوكى أن يؽقن ذم مؼدمي، وصمالصمي مبوطمٌ، وظمومتي، 
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 قمغم اًمـحق أيت:
  وومقف مطوًمى:  ادلبحث األول: التعريف ابدلصطلحات الواردة يف البحث؛

 : معـك اًمَغْقَبي ًمغي واصطالطًمو.اعمطؾى إول
 اعمطؾى اًمثوين: معـك اًمزوج ًمغي واصطالطًمو.

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: معـك اًمػسخ ًمغي واصطالطًمو.
 اعمطؾى اًمراسمع: معـك اًمعؼد ًمغي واصطالطًمو.

 اعمطؾى اخلومس: معـك اًمـؽوح ًمغي واصطالطًمو.
  ومقف مطوًمى:و::  فسخ عقد النكاح يفاين: أثر غيبة الزوج ادلنقطعة ادلبحث الث

 اعمطؾى إول: أىمقال اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي.
 اعمطؾى اًمثوين: أدًّمي اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي ومـوىمشتفو.

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: اًمراضمح مـ إىمقال وؾمبى اًمؽمضمقح.
  وومقف مطوًمى:  فسخ عقد النكاح؛ يفنقطعة : أثر غيبة الزوج غًن ادللثادلبحث الثا

 سلًمي.اعمطؾى إول: أىمقال اًمػؼفوء ذم اعم
 اعمطؾى اًمثوين: أدًّمي اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي ومـوىمشتفو.

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: اًمراضمح مـ إىمقال وؾمبى اًمؽمضمقح.
 .واًمتقصقوت : وومقفو أهؿ اًمـتوئٍاخلادتة

ـْ وراء اًمؼود، وأؾملل اهلل شمعومم أن جيعؾ هذا اًمعؿؾ ظموًمًو  ًمقضمفف  وواهلل ِم
 اًمؽريؿ، إكف ؾمؿقع قمؾقؿ. 

 
 

 

 

 

 
 املبحح األول:

 التعريف باملصطلحات الواردة يف البحح
 واصطالًحا: ادلطلب األول: معىن الغيبة لغةً 

و قوسمً وهمِ  قبيً و وهمَ ء يغقى همقبً اًمٌّم  ومعـوهو: اًمبعد، يؼول: هموَب  ،مودر هموب لغًة: يبةالغ  
  . (1)يؼول: هموسمً اًمشؿس إذا شمقارت قمـ اًمعلم ،ستعؿؾ سمؿعـك اًمتقاريد، وشمُ عُ أي سمَ 
واًمَغْقى َأْيًضو مو هموب قمـ  ،اًمَغْقى: يمؾُّ مو هموب قمـْؽ» :(2)ول اسمـ مـظقرىم

اًل ذم اًم ـَ و، ُؼُؾقِب اًمُعُققن، وإن يمون حُمَو  ضُمُؾ هَمْقًبو وَمِغقًبو  ،شَمَغق َى: سَمَط وهَموَب اًمر 
 .(3)شسَمونَ  وشَمَغق َى: ؾموومر، أو

 .ًمؾغقيقمـ اعمعـك ا معـوهو آصطالطمل ٓ خيرج الغ يبة اصطالًحا:

 ادلطلب الثاين: معىن الزوج لغة واصطالًحا:
 يل ىل مل خل ُّٱ: اًمػرد اًمذي ًمف ىمريـ، ىمول   الزوج لغًة:
ومؽؾ مـفام زوج، وموًمرضمؾ زوج اعمرأة، وهل زوضمف، يمام ذم ىمقًمف ،  [45: ـجؿ]اًمٱَّ جم
 :و: هل زوضمتف، وٓ ويؼول أيًض ، [37: طمزاب]إٱَّ زئ رئ ّٰ ُّٱ

  .(4): زوضمون، واًمزوج ذم احلسوب مو يـؼسؿ سمؿتسوويلميؼول ًمالصمـلم: زوج، إكام يؼول
 .(5) سمعؾ اعمرأة  الزوج اصطالًحا:

                                       
(، 236 /3ـ ضمقاهر اًمؼومقس، اًمزسمقدي )(، شموج اًمعروس م125 /2اًمؼومقس اعمحقط، اًمػػموزآسمودي ) (1)

 (.55 /2) اعموبوح اعمـػم، اًمػققمل
هق حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمكم أسمق اًمػضؾ مجول اًمديـ اسمـ مـظقر إكووري اًمرويػعل إومريؼل، أديى وممّرخ وقمومل  (2)

. اكظر: ـه711قموم  مٍم ، شمقذم ذمًمسون اًمعرب ذم اًمػؼف اإلؾمالمل واًمؾغي اًمعرسمقي، ومـ أؿمفر ممًّمػوشمف معجؿ
 (.108 /7) ًمزريمكما ،(، إقمالم137-136 /2) ، اًمسققـملسمغقي اًمققموة ذم ـمبؼوت اًمؾغقيلم واًمـحوة

 (.46-45 /11) ، اسمـ مـظقرًمسون اًمعرب (3)
ـ ومورس، مؼويقس اًمؾغي (4) ـ مـظقر(، ًمسون اًمعرب234 /1) ، اًمػققمل، اعموبوح اعمـػم(231 /2) اسم  (.315 /3) ، اسم
 .(60 /22) اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (5)
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 املبحح األول:

 التعريف باملصطلحات الواردة يف البحح
 واصطالًحا: ادلطلب األول: معىن الغيبة لغةً 

و قوسمً وهمِ  قبيً و وهمَ ء يغقى همقبً اًمٌّم  ومعـوهو: اًمبعد، يؼول: هموَب  ،مودر هموب لغًة: يبةالغ  
  . (1)يؼول: هموسمً اًمشؿس إذا شمقارت قمـ اًمعلم ،ستعؿؾ سمؿعـك اًمتقاريد، وشمُ عُ أي سمَ 
واًمَغْقى َأْيًضو مو هموب قمـ  ،اًمَغْقى: يمؾُّ مو هموب قمـْؽ» :(2)ول اسمـ مـظقرىم

اًل ذم اًم ـَ و، ُؼُؾقِب اًمُعُققن، وإن يمون حُمَو  ضُمُؾ هَمْقًبو وَمِغقًبو  ،شَمَغق َى: سَمَط وهَموَب اًمر 
 .(3)شسَمونَ  وشَمَغق َى: ؾموومر، أو

 .ًمؾغقيقمـ اعمعـك ا معـوهو آصطالطمل ٓ خيرج الغ يبة اصطالًحا:

 ادلطلب الثاين: معىن الزوج لغة واصطالًحا:
 يل ىل مل خل ُّٱ: اًمػرد اًمذي ًمف ىمريـ، ىمول   الزوج لغًة:
ومؽؾ مـفام زوج، وموًمرضمؾ زوج اعمرأة، وهل زوضمف، يمام ذم ىمقًمف ،  [45: ـجؿ]اًمٱَّ جم
 :و: هل زوضمتف، وٓ ويؼول أيًض ، [37: طمزاب]إٱَّ زئ رئ ّٰ ُّٱ

  .(4): زوضمون، واًمزوج ذم احلسوب مو يـؼسؿ سمؿتسوويلميؼول ًمالصمـلم: زوج، إكام يؼول
 .(5) سمعؾ اعمرأة  الزوج اصطالًحا:

                                       
(، 236 /3ـ ضمقاهر اًمؼومقس، اًمزسمقدي )(، شموج اًمعروس م125 /2اًمؼومقس اعمحقط، اًمػػموزآسمودي ) (1)

 (.55 /2) اعموبوح اعمـػم، اًمػققمل
هق حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمكم أسمق اًمػضؾ مجول اًمديـ اسمـ مـظقر إكووري اًمرويػعل إومريؼل، أديى وممّرخ وقمومل  (2)

. اكظر: ـه711قموم  مٍم ، شمقذم ذمًمسون اًمعرب ذم اًمػؼف اإلؾمالمل واًمؾغي اًمعرسمقي، ومـ أؿمفر ممًّمػوشمف معجؿ
 (.108 /7) ًمزريمكما ،(، إقمالم137-136 /2) ، اًمسققـملسمغقي اًمققموة ذم ـمبؼوت اًمؾغقيلم واًمـحوة

 (.46-45 /11) ، اسمـ مـظقرًمسون اًمعرب (3)
ـ ومورس، مؼويقس اًمؾغي (4) ـ مـظقر(، ًمسون اًمعرب234 /1) ، اًمػققمل، اعموبوح اعمـػم(231 /2) اسم  (.315 /3) ، اسم
 .(60 /22) اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (5)
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 واصطالًحا: ادلطلب الثالث: معىن الفسخ لغةً 
 و، وهق مودر ومسَخ اًمٌمء َيػسخُف ومسخً (1)كؼض اًمٌمء ورومعف  الفسخ لغًة:

 .(3)د: رومعتف، وومسخ اًمرأي: ومسو، وومسخً اًمعؼد ومسخً (2)وموكػسخ: أي كؼضف وموكتؼض
ٓ خيرج اًمػسخ ذم معـوه آصطالطمل قمـ معـوه اًمؾغقّي،   :االفسخ اصطالحً 

ًمؾعؼد اعمؼمم، وهدًمو ًممصمور اًمتل  ووذًمؽ أن  طمؼقؼي اًمػسخ قمـد اًمػؼفوء شمتضؿـ كؼًض 
 يموكً ىمد شمرشمبً قمؾقف. 

وىمد شمـققمً قمبورات اًمػؼفوء ذم سمقون معـك اًمػسخ، إٓ أّّنو ٓ خترج قمـ اعمعـك 
مـ سمقون عمعـك اًمػسخ  (4)ه، ومـفو قمغم ؾمبقؾ اعمثول: مو أورده اًمزيؾعّل اًمذي ىمدمـو

ىمؾى يمؾ واطمد مـ » :(6)، وشمعريػ اًمؼراذم(5)شرومع اًمعؼد مـ إصؾ»سمؼقًمف: 
 .(9)شرومع اًمعؼد مـ طمقـف» :(8)، واًمـقوي (7)شولم ًمووطمبفقَ اًمعِ 

                                       
 مودة: ومسخ. (.231 /2) ، اسمـ ومورسمؼويقس اًمؾغي (1)
 .(45 /3) ، اسمـ مـظقرًمسون اًمعرب (2)
سمـ ا ،ًمسون اًمعرب (،236 /3) ًمزسمقدي، ا(، شموج اًمعروس125 /2ًمػػموزآسمودي )ا ،اًمؼومقس اعمحقط (3)

 (.45 /3) مـظقر
اًمزيؾعّل: هق اإلموم قمثامن سمـ قمكم سمـ حيقك اًمزيؾعّل احلـػل، مـ يمبور أئؿي احلـػقي، ضمؾس ذم مٍم ًمؾتدريس  (4)

ًمػتقى وكنم اًمػؼف، وموكتػع سمف اًمـوس، وُأمجَِع قمغم ضمالًمتف وإمومتف، مـ ممًمػوشمف: شمبقلم احلؼوئؼ ذح يمـز وا
 (.210 /4ًمزريمكم )ا ،(، إقمالم258 /3اسمـ طمجر ) ،هـ. يـظر: اًمدرر اًمؽومـي743ؾمـي  اًمدىموئؼ، شمقذم

 (.197 /4) ًمزيؾعلا ،شمبقلم احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ (5)
هق اإلموم أمحد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمرطمقؿ سمـ قمبد اهلل اًموـفوضمل اعموًمؽل، اعمعروف سموًمؼراذم، اًمػؼقف اًمؼراذّم:  (6)

د، ًمف ممًمػوت يمثػمة، مـفو: اًمػروق، اًمعؼد اعمـظقم ذم اخلوقص واًمعؿقم، شمقذم ؾمـي  هـ. 684إصقزم اعمؼعِّ
 (.188) اعموًمؽقي، خمؾقفذم ـمبؼوت  (، ؿمجرة اًمـقر اًمزيمقي62) ، اسمـ ومرطمقنيـظر: اًمديبوج اعمذهى

  (.1085 /3) ًمؼراذم، اأكقار اًمؼموق ذم أكقاء اًمػروق (7)
ا ذم ـمؾى اًمعؾؿ  (8) دًّ اًمـقوي: هق اإلموم حمل اًمديـ أسمق زيمريو حيقك سمـ ذف سمـ مري اًمشوومعل، قموش طمقوشمف جُمِ

ًٓ ذم اًموالح واًمقرع ، مـ ممًمػوشمف: ذح وشمعؾقؿف، وشموـقػ اًمؽتى واعممًمػوت اجلؾقؾي اًمـوومعي، ويمون مثو
(، اًمبدايي 89) ًمسبؽل، ايـظر: ـمبؼوت اًمشوومعقي هـ.676صحقح مسؾؿ، رووي اًمطوًمبلم، شمقذم ؾمـي 

 (.278 /13)  اسمـ يمثػم ،واًمـفويي
 (.4647 /9) ًمـقويا ،رووي اًمطوًمبلم وقمؿدة اعمػتلم (9)

 

 

، ُيؼوُد سمف ومجقع اًمتعوريػ أكػي اًمذيمر متؼورسمي اعمعـك، وموًمػسخ اكحالل اًمعؼد
طمؾ اًمراسمطي اًمعؼديي، اًمتل دمؿع اعمتعوىمديـ، وإزاًمي يمؾ آصمورهو، سمحقٌ يوبح اًمعؼد 

 يملّكف مل يؽـ، واًمعقدة إمم إصؾ ىمبؾ إسمرام اًمعؼد. ومـعدمً 

 ادلطلب الرابع: معىن العقد لغة واصطالًحا:
ؾ بْ احلَ  ؼدقم»ىمول ذم شموج اًمعروس:  .اًمرسمط واًمشد واًمضامن واًمعفد  العقد لغًة:

ه اقَمْؼدً  واًمَبْقَع واًمَعْفد َيْعِؼُده كقاِع اًمُعُؼقِد مـ اًمبقققموِت أ. صمؿ اؾمُتعؿؾ ذم وموكعَؼد: ؿَمد 
 .(1)شواًمُعُؼقد وهمػمهو صمؿ اؾمُتْعِؿؾ ذم اًمتوؿقؿ وآقمتؼوِد اجلَوزمِ 

دهتو ىمقؾ: قمؼدت اًمبقع وكحقه، وقمؼدت اًمقؿلم وقمؼّ »: اعمـػم وذم اعموبوح
قمغم يمذا، وقمؼدشمف قمؾقف سمؿعـك: قموهدشمف، ومعؼد اًمٌمء سموًمتشديد شمقيمقد، وقموىمدشمف 

 ،مثؾ جمؾس: مقوع قمؼده، وقمؼدة اًمـؽوح وهمػمه: إطمؽومف وإسمرامف، واجلؿع قمؼقد
وىمقًمف  ،[1 :وئدة]اعم َّىق يف ىف يث ىثُّ :ومـف ىمقًمف 
: أي: أطمؽومف، واعمعـك: ٓ ،  [235ًمبؼرة: ]ا َّ ىف يث ىث نث ُّٱ

 . (2)ششمعزمقا قمغم قمؼدة اًمـؽوح ذم زمون اًمعدة
، (3)يطؾؼ قمغم مو يـشل قمـ إرادشملم ًمظفقر أصمره اًمنمقمل ذم اعمحؾ  العقد اصطالًحا:
ارشمبوط اإلجيوب سموًمؼبقل آًمتزامل يمعؼد اًمبقع واًمـؽوح »سملّكف:  (4)وىمد قمّرومف اًمزريمٌم

 .(5)شوهمػممهو

                                       
 (.132 /1) ًمزسمقدي، اشموج اًمعروس (1)
 (.231 /1) ، اًمػققملاعموبوح اعمـػم (2)
 (.199 /30) اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (3)
اًمزريمٌم: هق سمدر اًمديـ حمؿد سمـ هبودر سمـ قمبد اهلل، أسمق قمبد اهلل اًمزريمٌم، أظمذ قمـ اًمشقخلم مجول اًمّديـ  (4)

اإلؾمـقي، وهاج اًمّديـ اًمبؾؼقـل، يمون ومؼقًفو، أصقًمًقو، أديًبو، وموواًل ذم مجقع ذًمؽ، ودّرس وأومتك، ًمف 
(، ؾمػم أقمالم 572/ 8) ، اسمـ اًمعامدهـ. ؿمذرات اًمذهى 794 قمدة ومـقن، شمقذم ؾمـي شمووكقػ يمثػمة ذم

 (.9/376ًمذهبل )ا ،اًمـبالء
 (.344 /2) ، اًمزريمٌماعمـثقر ذم اًمؼقاقمد (5)
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، ُيؼوُد سمف ومجقع اًمتعوريػ أكػي اًمذيمر متؼورسمي اعمعـك، وموًمػسخ اكحالل اًمعؼد
طمؾ اًمراسمطي اًمعؼديي، اًمتل دمؿع اعمتعوىمديـ، وإزاًمي يمؾ آصمورهو، سمحقٌ يوبح اًمعؼد 

 يملّكف مل يؽـ، واًمعقدة إمم إصؾ ىمبؾ إسمرام اًمعؼد. ومـعدمً 

 ادلطلب الرابع: معىن العقد لغة واصطالًحا:
ؾ بْ احلَ  ؼدقم»ىمول ذم شموج اًمعروس:  .اًمرسمط واًمشد واًمضامن واًمعفد  العقد لغًة:

ه اقَمْؼدً  واًمَبْقَع واًمَعْفد َيْعِؼُده كقاِع اًمُعُؼقِد مـ اًمبقققموِت أ. صمؿ اؾمُتعؿؾ ذم وموكعَؼد: ؿَمد 
 .(1)شواًمُعُؼقد وهمػمهو صمؿ اؾمُتْعِؿؾ ذم اًمتوؿقؿ وآقمتؼوِد اجلَوزمِ 

دهتو ىمقؾ: قمؼدت اًمبقع وكحقه، وقمؼدت اًمقؿلم وقمؼّ »: اعمـػم وذم اعموبوح
قمغم يمذا، وقمؼدشمف قمؾقف سمؿعـك: قموهدشمف، ومعؼد اًمٌمء سموًمتشديد شمقيمقد، وقموىمدشمف 

 ،مثؾ جمؾس: مقوع قمؼده، وقمؼدة اًمـؽوح وهمػمه: إطمؽومف وإسمرامف، واجلؿع قمؼقد
وىمقًمف  ،[1 :وئدة]اعم َّىق يف ىف يث ىثُّ :ومـف ىمقًمف 
: أي: أطمؽومف، واعمعـك: ٓ ،  [235ًمبؼرة: ]ا َّ ىف يث ىث نث ُّٱ

 . (2)ششمعزمقا قمغم قمؼدة اًمـؽوح ذم زمون اًمعدة
، (3)يطؾؼ قمغم مو يـشل قمـ إرادشملم ًمظفقر أصمره اًمنمقمل ذم اعمحؾ  العقد اصطالًحا:
ارشمبوط اإلجيوب سموًمؼبقل آًمتزامل يمعؼد اًمبقع واًمـؽوح »سملّكف:  (4)وىمد قمّرومف اًمزريمٌم

 .(5)شوهمػممهو

                                       
 (.132 /1) ًمزسمقدي، اشموج اًمعروس (1)
 (.231 /1) ، اًمػققملاعموبوح اعمـػم (2)
 (.199 /30) اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (3)
اًمزريمٌم: هق سمدر اًمديـ حمؿد سمـ هبودر سمـ قمبد اهلل، أسمق قمبد اهلل اًمزريمٌم، أظمذ قمـ اًمشقخلم مجول اًمّديـ  (4)

اإلؾمـقي، وهاج اًمّديـ اًمبؾؼقـل، يمون ومؼقًفو، أصقًمًقو، أديًبو، وموواًل ذم مجقع ذًمؽ، ودّرس وأومتك، ًمف 
(، ؾمػم أقمالم 572/ 8) ، اسمـ اًمعامدهـ. ؿمذرات اًمذهى 794 قمدة ومـقن، شمقذم ؾمـي شمووكقػ يمثػمة ذم

 (.9/376ًمذهبل )ا ،اًمـبالء
 (.344 /2) ، اًمزريمٌماعمـثقر ذم اًمؼقاقمد (5)
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 واصطالًحا: ادلطلب اخلامس: معىن النكاح لغةً 
: شمـويمحً إؿمجور: أي: اكضؿ سمعضفو اًمضؿ واًمتداظمؾ، ومـف ىمقهلؿ :النكاح لغةً 

، وؾمؿل سموًمعؼد: ٕكف ؾمببف: أي: ويسؿك سمف اًمعؼد اًمقطءإمم سمعض، ويمثر اؾمتعامًمف ذم
 .(1)جموًزا: ًمؽقكف ؾمبًبو ًمف

ؽ اعمتعي ىموًدا، سملم رضمؾ قمؼد اًمتزويٍ: أي: قمؼد يػقد مؾ ::طالًحاالنكاح اص
  ..وامرأة مـ همػم موكع ذقمل

 
 
 

 

                                       
اسمـ ، ًمسون اًمعرب (،256 /4) ًمزسمقديا ،(، شموج اًمعروس225 /3) ًمػػموزآسموديا ،اعمحقط اًمؼومقس اكظر: (1)

 (.115 /4) مـظقر
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 املبحح الجاني:

 فصخ عقد النكاح أثر غيبة السوج املنقطعة يف
ىمد يغقى اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي ٓ ُيعؾؿ ومقفو أهق طمّل أم مّقً، وىمد شمؽقن همقبتف 

طمول ؾمؾؿ، وهذه  ذم دار طمرب أو دار إؾمالم، وىمد شمؽقن همقبتف ذم طمول طمرب أو
اًمغقبي ُيسّؿقفو اًمػؼفوء اًمغقبي اعمـؼطعي، ّٕن أظمبور اًمزوج ىمد اكؼطعً قمـ زوضمتف، ومال 

 شمدري قمـف ؿمقًئو.
ومنذا هموب اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي مـؼطعي، هؾ حيّؼ هلو أن شمطوًمى سمػسخ قمؼد 

 اًمـّؽوح واًمتحّؾؾ مـ قمفدشمف أم ٓ حيّؼ هلو ذًمؽ؟
وؾمـعرض أىمقاهلؿ وأدًّمتفؿ وكـوىمشفو وكبلّم ، ء ذم هذه اعمسلًمياظمتؾػ اًمػؼفو

 اًمّراضمح مـفو مـ ظمالل اعمطوًمى اًمّتوًمقي:
 أقوال الفقهاء يف ادلسألة ادلطلب األول:

اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم طمؽؿ ـمؾى اعمرأة سمػسخ قمؼد اًمـؽوح إن هموب قمـفو زوضمفو 
 قمغم صمالصمي أىمقال: همقبي مـؼطعي

ؼد اًمـّؽوح مـ زوضمفو ذم طمول ٓ جيقز ًمؾؿرأة أن شمطوًمى سمػسخ قم القول األول:
همقوسمف قمـفو همقبي مـؼطعي، ؾمقاء يموكً همقبتف ذم دار طمرب أم ؾمؾؿ، وؾمقاء يموكً همقبتف 

، واًمشوومعّقي ذم (1)فموهرهو اًمسالمي أم فموهرهو اهلالك، وهذا مذهى احلـػّقي 
 .(3)، واًمظوهرّيي (2)اجلديد

                                       
، (، اًمعـويي ذح اهلدايي145 /6) ، اسمـ اهلامم(، ومتح اًمؼدير196 /6) ًمؽوؾموينا ،ظر: سمدائع اًموـوئعاك (1)

(، 295 /4) (، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ178-175 /5)، اسمـ كجقؿ (، اًمبحر اًمرائؼ146-145 /6ًمبوسمريت )ا
 (.311 /3) ًمزيؾعلا ،شمبقلم احلؼوئؼ

(، أؾمـك اعمطوًمى ذح روض 146 /2ًمشػمازي )، افّذب(، اعم97 /5ًمنمسمقـل )، ااكظر: مغـل اعمحتوج (2)
 (.253 /8) اسمـ طمجر اهلقتؿل، (، حتػي اعمـفوج400 /3) زيمريو إكووري ،اًمطوًمى

 (.316 /9) اسمـ طمزم ،اكظر: اعمحغّم  (3)



د. جمال شاكر يوسف أثر َغْيبة الزوج عن زوجته في فسخ عقد الّنكاح: دراسة فقهّية مقارنة

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

302

 

 

 .(1)شميض أرسمع ؾمـلموٓ يػرق سمقـف وسمقـفو وًمق سمعد »: طموؿمقي اسمـ قموسمديـضموء ذم 
زوضمي اعمػؼقد اعمتقهؿ مقشمف ٓ شمتزوج همػمه طمتك يتحؼؼ » وىمول ذم أؾمـك اعمطوًمى:

وًمق طمؽؿ طمويمؿ سمـؽوطمفو ىمبؾ حتؼؼ  ،مقشمف أو ـمالىمف وشمعتد -أي يثبً سمعدًملم-
 .(2)شاحلؽؿ سمؿقشمف كؼض

ذم سمالد  ذهبقا إمم أّكف ُيػّرق ذم همقبي اًمزوج اعمـؼطعي سملم مو إذا يموكً القول الثّاين:
اإلؾمالم أو ذم سمالد اًمعدو، وسملم مو إذا يموكً همقبتف ذم طموًمي ؾمؾؿ أو طموًمي طمرب، 

 وسمقون ذًمؽ يمام يكم:
إذا يموكً همقبتف ذم طموًمي اًمسؾؿ ذم سمالد اإلؾمالم ومنّكف ٓ دمقز اعمطوًمبي سمػسخ  -1

قمؼد اًمـؽوح، وٓ أصمر هلذه اًمغقبي إٓ سمعد أن شمـتظر اعمرأة أرسمع ؾمـقات، ومنذا مضً 
ٕرسمع ؾمـقات ومنّكف ُيرومع إمر إمم اًمؼويض ومَقحؽؿ سمؿقشمف، ويـػسخ قمؼد اًمـؽوح، ا

 وشمعتّد اًمزوضمي قمّدة ووموة سمعد هذا احلؽؿ.
إذا يموكً همقبتف أو ومؼده ذم دار احلرب ومنّكف ٓ يـػسخ قمؼد اًمـّؽوح إٓ سموكؼضوء  -2

، (3)ؾ: مئيمّدة اًمتعؿػم، واًمتل هل: ؾمبعقن ؾمـي، وىمقؾ: صمامكقن، وىمقؾ: شمسعقن، وىمق
واًمسبى ذم وضمقب اكتظوره هذه اعمّدة هق أّكف يتعّذر اًمؽشػ قمـف ذم هذه احلوًمي، ومنذا 

 مضً شمؾؽ اعمّدة طُمؽؿ سمؿقشمف، واكػسخ قمؼد اًمـّؽوح سمحؽؿ اًمؼضوء.
إذا يموكً همقبتف كتقجي معؽمك سملم اعمسؾؿلم، ُيػسخ قمـدئذ اًمـّؽوح سموكػوول  -3

 ي اًمبّقـي قمغم أّكف طمرض اعمعريمي صمّؿ ظمػل أمره ومقفو.اًمّوّػلم واكتفوء اعمعريمي ذيطي إىموم
إذا يموكً شمؾؽ اًمغقبي ذم ىمتول سملم اعمسؾؿلم واًمؽّػور ومال أصمر هلو إٓ سمعد ميّض  -4

ؾمـي يموئـي سمعد اًمبحٌ قمـف، إذ ُيػسخ اًمـّؽوح سمعدهو سمحؽؿ اًمؼضوء إذا ـمؾبً اًمزوضمي 
 ذًمؽ.

                                       
 (.295 /4) طموؿمقي اسمـ قموسمديـ( 1)
 (.400 /3) زيمريو إكووري، أؾمـك اعمطوًمى ذح روض اًمطوًمى (2)
 (.39 /2) ، اسمـ رؿمد(، سمدايي اعمجتفد505 /5) ، اعمقاقاًمتوج واإليمؾقؾاكظر: ( 3)
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واًمسعول وكحقمهو، ومنن إذا ومؼد اًمزوج ذم جموقمي أو وسموء يمؿرض اًمطوقمقن  -5
 ًمؾزوضمي رومع أمرهو ًمؾؼويض، وحيؽؿ سموكػسوخ قمؼد اًمـؽوح، وقمؾقفو أن شمعتّد قمّدة ووموة.

، وىمد واومؼفؿ اًمشوومعّقي ذم مذهبفؿ (1) وهذا اًمتػوقؾ هق مذهى اعموًمؽّقي
ذم احلوًمي إومم، ومرأوا أّكف جيقز ًمؾزوضمي اعمطوًمبي سموًمػسخ سمعد أن شمؽمسّمص ( 2)اًمؼديؿ

 مـ وىمً اكؼطوع ظمؼمه. أرسمع ؾمـلم
مّقز أصحوب هذا اًمؼقل سملم أن يؽقن فموهر همقبي اًمزوج اًمسالمي،   القول الثالث:

 وسملم أن يؽقن فموهرهو اهلالك، وسمقون ذًمؽ يمام يكم:
إذا يمون فموهرهو اًمسالمي يمسػر دمورة ذم سمؾد آمـ، ويمطؾى اًمعؾؿ أو اًمسقوطمي  -1

ؽوح، وٓ جيقز ًمؾؼويض احلؽؿ سمػسخف ذم سمؾد آمـ، ومنّكف ٓ أصمر ًمذًمؽ ذم ومسخ قمؼد اًمـّ 
 طمتك يثبً مقت اًمزوج ىمطًعو.

أّمو إذا يمون فموهر همقبتف اهلالك، يملن يسوومر إمم سمؾد همػم آمـ، ومنّن اًمقاضمى قمغم  -2
اًمزوضمي أن شمؽمسّمص أرسمع ؾمـلم، ومنذا اكؼضً شمرومع أمرهو ًمؾؼويض، وحيؽؿ سمػسخ قمؼد 

 يض.اًمـّؽوح، وشمعتّد اًمزوضمي قمّدة ووموة سمعد طمؽؿ اًمؼو
 .(3)وهذا مذهى احلـوسمؾي 

امرأة اعمػؼقد اًمذي اكؼطع ظمؼمه ًمغقبي فموهرهو اهلالك، يموًمذي »: اإلكووفىمول ذم  
يػؼد مـ سملم أهؾف، أو ذم مػوزة، أو سملم اًموػلم إذا ىمتؾ ىمقم، أو مـ همرق مريمبف وكحق 

 .(4)شهذا اعمذهى ،ومنّنو شمؽمسمص أرسمع ؾمـلم، صمؿ شمعتد ًمؾقوموة ،ذًمؽ

                                       
(، مقاهى اجلؾقؾ 40-39 /2) اسمـ رؿمد، (، سمدايي اعمجتفد506-505 /5) ، اعمقاقاكظر: اًمتوج واإليمؾقؾ (1)

 (.479 /2) (، طموؿمقي اًمدؾمقىمل162 /4) ، احلطوبظمؾقؾ ذم ذح خمتٍم
-505 /3) ، اًمنمسمقـل(، مغـل اعمحتوج146 /2) ، اًمشػمازيفّذب(، اعم168 /6) ، اًمشوومعلاكظر: إم (2)

506.) 
، (، ذح مـتفك اإلرادات294 /9عمرداوي )، ا(، اإلكووف423 /5ًمبفقيت )ا، اكظر: يمشوف اًمؼـوع (3)

 (.106 /8) اسمـ ىمدامي، ا(، اعمغـل197 /3ًمبفقيت )ا
 (.294 /9) عمرداوي، ااإلكووف( 4)
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 ؾ ظمالف اًمػؼفوء ذم ىمقًملم:ويؿؽـ أن ُكجؿِ 

ٓ يـػسخ قمؼد اًمـؽوح ذم طمول همقبي اًمزوج مطؾًؼو، ؾمقاء يموكً  القول األول:

همقبتف فموهرهو اًمسالمي أم اهلالك، وهذا مذهى احلـػّقي واًمشوومعّقي ذم اجلديد، 

 وواومؼفؿ اعموًمؽّقي واحلـوسمؾي إذا يمون فموهر همقبتف اًمسالمي.

طؾى مـ اًمزوضمي إذا يمون فموهر همقبتف اهلالك، يـػسخ قمؼد اًمـّؽوح سم القول الثاين:

 وهق مذهى اعموًمؽّقي واحلـوسمؾي.

 سبب اخلالف يف ادلسألة:
يرضمع ؾمبى اظمتالف اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي إمم شمعورض أصمور اًمقاردة ذم ذًمؽ مـ 

، وشمقوقح (1)ضمفي، واًمتعورض سملم اؾمتوحوب احلول واًمؼقوس مـ ضمفي أظمرى

ـمرأت همقبي اًمزوج، ومـستوحى طمول سمؼوء اًمعؼد  ذًمؽ: أّن قمؼد اًمـؽوح صموسمً، وىمد

إمم أن يثبً مو يغػّم احلول سمؿقت أو ـمالق، وأّمو اًمؼقوس ومفق شمشبقف طمول اعمرأة ومو 

اًمتل ُيسؿح ًمؾؿرأة  (2)يؾحؼفو مـ رضر سمسبى همقبي اًمزوج اعمـؼطعي سمحوًمي قمـّي اًمزوج

قبي ىمقوؾًمو قمغم ومقفو سمطؾى اًمػسخ سمضقاسمط معّقـي، ومقمذن هلو سمطؾى اًمػسخ طمول اًمغ

.  ضمقاز ـمؾى اًمػسخ طمول قمـّّقي اًمزوج سمجومع اًمرضر ذم يمؾٍّ

 أدلة الفقهاء يف ادلسألة ومناقشتها ادلطلب الثاين:
 اؾمتدّل أصحوب يمّؾ ىمقل قمغم مو ذهبقا إًمقف سمؿجؿققمي مـ إدًّمي، وسمقوّنو يموًمتوزم:

 : أدلّة أصحاب القول األول:أوًل 
 يت:اؾمتدّل أصحوب اًمؼقل إول سمام يل

اْمرأُة ادلْفُقوِد اْمر أتُُه ح ّّت »أّكف ىمول: × قمـ اًمـبل  طمديٌ اعمغػمة سمـ ؿمعبي  -1
                                       

 (.39 /2) اسمـ رؿمد، اكظر: سمدايي اعمجتفد( 1)
اًمعـي: هل صػي اًمعـّلم، وهق اًمذي ٓ يؼدر قمغم إشمقون اًمـسوء ًمضعػ آًمتف أو صغرهو. اكظر: ـمؾبي اًمطؾبي  (2)

 (، مودة: قمــ.243 /2) ًمػققمل، اًمؾـسػل، يمتوب اًمـؽوح، مودة: قمــ، اعموبوح اعمـػم
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تِيه ا اخل ب  رُ    ..(1)شحّت َيتيها البيان»  وذم روايي:،،  شَيْ 
أّن همقوب اًمزوج أو ومؼده ٓ يمصّمر قمغم قمؼد اًمـّؽوح إٓ إذا شمقّؼـ مقشمف،   وجه الدللة:

ذًمؽ حيؽؿ اًمؼويض سمػسخ قمؼد اًمـؽوح وقمغم اعمرأة اًمعدة،  ومنذا شمقّؼـً اعمرأة مقشمف وُأصمبً
 ّٕمتف.×  وهلو اعمػماث، وًمق يمون ـمؾى اًمػسخ ضموئًزا سمعد ومؽمة حمّددة ًمبّقـف اًمـبل

، ومل يرِو هذا احلديٌ (2)سملّكف طمديٌ وعقػ قمـد اعمحدصملم ::ونوقش هذا الدليل
 أطمٌد مـ أصحوب اًمســ.

، »ف ىمول ذم امرأة اعمػؼقد: أكّ  مو روي قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى  -2 ًْ اْمَرَأٌة اسمتُؾَق
 .(3)شطمتك َيلشمقَفو َمقٌت أو ـَمالٌق »، وذم روايي: شوَمْؾتَْوؼِمْ وٓ شَمـؽِْح طَمتّك َيلشمَِقَفو َيِؼلُم َمْقشمفِ 

رأي قمكّم سمـ أيب  ، وقمؿر سمـ قمبد اًمعزيز  وىمد واومؼ قمبد اهلل سمـ مسعقد
 .(4)ة وشموؼم، وٓ طمّؼ هلو ذم ـمؾى اًمػسخذم ذًمؽ، ورَأَيو أن شمـتظر اعمرأ ـموًمى 

يدّل  أّن أصمر قمكم ومقاومؼي اسمـ مسعقد وقمؿر سمـ قمبد اًمعزيز ًمف   وجه الدللة:
قمغم أّن همقبي اًمزوج وومؼده ٓ أصمر ًمف قمغم قمؼد اًمـّؽوح، وأّن ومؼده اسمتالء مـ اهلل 

زوج، ًمؾزوضمي، واًمقاضمى قمؾقفو اًموؼم، وٓ شمرومع أمرهو ًمؾؼويض إٓ إذا صمبً مقت اًم

                                       
(، واًمبقفؼل ذم اًمســ، 313 /3) ،(255) أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم ؾمــف، يمتوب اًمـؽوح، سموب اعمفر، سمرىمؿ (1)

(، وىمول اًموـعوين 15342) يمتوب اًمعدد، سموب مـ ىمول امرأة اعمػؼقد امرأشمف طمتك يلشمقفو يؼلم ووموشمف، سمرىمؿ
، . اكظر: ؾمبؾ اًمسالمشإؾمـوده وعقػ، وّعػف أسمق طموشمؿ واًمبقفؼل واسمـ اًمؼطون وقمبد احلؼ وهمػمهؿ»

 (.165 /2) اًموـعوين
سمـ ذطمبقؾ وهق مؽموك احلديٌ، يروي قمـ اعمغػمة مـويمػم أسموـمقؾ، وومقف ؾمقار سمـ  ّٕن ذم إؾمـوده حمّؿد (2)

ٓ ُيعرف موعى وهق أؿمفر ذم اعمؽمويملم مـف، ودوكف صوًمح سمـ موًمؽ وٓ يعرف، ودوكف حمؿد سمـ اًمػضؾ و
 (.446 /8) ، اعمتؼل اهلـدي(، يمـز اًمعاّمل388-386 /4) ًمزيؾعل، اطموًمف. اكظر: كوى اًمرايي

(، وذم معرومي 15351اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى، سموب مو ضموء ذم شمقريٌ كسوء اعمفوضمريـ، سمرىمؿ ) أظمرضمف (3)
(، وهق وعقػ ىمول قمـف 477 /12(، )4920اًمســ وأصمور، يمتوب اًمعدد، سموب امرأة اعمػؼقد، سمرىمؿ )

، احلبػم. اكظر: اًمّتؾخقص شوهق قمـ قمكم مشفقر، وروي قمـف وضمف وعقػ مو خيوًمػف وهق مـؼطع» :اًمبقفؼل
 (. 450 /4سمـ طمجر )ا

(، وؾمــ 12333اكظر: موـّػ قمبد اًمرزاق، يمتوب اًمطالق، سموب اًمتل ٓ شمعؾؿ مفؾؽ زوضمفو، سمرىمؿ ) (4)
 (. 15341اًمبقفؼل، يمتوب اًمعدد، سموب مـ ىمول امرأة اعمػؼقد امرأشمف طمتك يلشمقفو يؼلم ووموشمف، سمرىمؿ )
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 .(1)ومثؾ هذا ٓ ُيؼول إٓ قمـ شمقىمقػ
روايتون: روايي ٓ دمقز اعمطوًمبي  سملّكف روي قمـ قمكمٍّ   ونوقش هذا الّدليل:

سموًمػسخ طمتك يتبلّم ظمؼم اًمغوئى سموعمقت أو اهلالك، وروايي أظمرى أّن اًمزوضمي شمؽمسّمص 
ء زوضمفو أرسمع ؾمـلم صمّؿ ُيطّؾؼفو وزّم زوضمفو، وشمعتّد سمعد ذًمؽ قمدة ووموة، ومنذا ضمو

اًمغوئى أو اعمػؼقد سمعد ذًمؽ، ظُمػّم سملم اًموداق وسملم امرأشمف، وهذا اًمتعورض ذم 
 .(2)اًمروايتلم ُيسؼط آطمتجوج هبام

ذم وضمقب صؼم اعمرأة وقمدم ضمقاز  ويً قمـ قمكم صمؿ إن صّحً اًمروايي اًمتل رُ 
  .(3)ًمسالميـمؾى اًمػسخ ًمغقبي اًمزوج، ومنّّنو حُتؿؾ قمغم همقبي اًمزوج اعمـؼطعي اًمتل فموهرهو ا

أّن قمؼد اًمـّؽوح أمٌر قُمرف صمبقشمف سمقؼلم، ويمذا همقبتف صمبتً سمقؼلم، إٓ أّن مقشمف  -3
حمتؿؾ ومشؽقك ومقف وًمقس متقّؼـًو، ومال يزيؾ اطمتامل مقشمف مو صمبً سمقؼلم وهق قمؼد 

، ومـ ومروقمفو: (4)شاًمقؼلم ٓ يزول سموًمشؽ»اًمـؽوح، ومـ اًمؼقاقمد اًمػؼفّقي اًمؽؼمى أّن 
 .(5)شقؼلم ٓ يزيؾف مو صمبً سموطمتاملأّن مو صمبً سم»

سملّن همقوب اًمزوج همقبي مـؼطعي ٓ ُيعّد مـ  وميكن أن ُُياب عن هذا الستدلل:
ـّ اًمّراضمح، ٓ ؾمّقام إن يموكً همقبتف فموهرهو اهلالك،  اعمشؽقك ومقف، سمؾ هق مـ اًمظ

 .(6)واًمنميعي شمعّبدشمـو سمغؾبي اًمظـ
 سمـوء قمغم اؾمتوحوب احلول، أّن طمقوة اًمغوئى قمـ زوضمتف أمر صموسمً سمقؼلم -4

وووموشمف مشؽقك ومقفو، ًمذا يؽمضّمح طمقوشمف قمغم ووموشمف: ّٕن احلؽؿ سمقوموشمف يستؾزم شمؼسقؿ 
موًمف سملم ورصمتف، وهذا ممتـع مو مل شمؼؿ سمّقـي قمغم مقشمف، وقمدم احلؽؿ قمغم اًمزوج سمؿقشمف ذم 

                                       
 (. 98 /5ل )ًمنمسمقـ، امغـل اعمحتوج إمم معرومي أًمػوظ اعمـفوج( 1)
 (.120 /9) اسمـ ىمدامي، (، اًمنمح اًمؽبػم91 /4ًمبوضمل )، ااكظر: اعمـتؼك( 2)
 (.107 /8اسمـ ىمدامي )، اعمغـل (3)
 (. 286 /2ًمزريمٌم )، ا(، اعمـثقر ذم اًمؼقاقمد50صًمسققـمل )، اُيـظر: إؿمبوه واًمـظوئر (4)
 اًمسوسمؼون.  رضمعونُيـظر: اعم (5)
 (.107 /8اسمـ ىمدامي )، اعمغـل (6)

 

 

، (1)طمّؼ موًمف يستؾزم قمدم ضمقاز اًمػسخ ًمثبقت طمقوشمف، وأّكف ٓ ومرق سملم احلوًمتلم
وسموًمتوزم ٓ أصمر ًمؾغقبي قمغم قمؼد اًمـؽوح إٓ سمظفقر اًمبقـي قمغم هاليمف، وذًمؽ قمؿاًل 

احلؽؿ سمثبقت أمر أو كػقف ذم اًمزمون احلورض أو اعمستؼبؾ »سمدًمقؾ آؾمتوحوب، وهق: 
 .(2)شسمـوًء قمغم صمبقشمف أو قمدمف ذم اًمزمون اعمويض: ًمعدم ىمقوم اًمدًمقؾ قمغم شمغقػمه

ك ومرىًمو سملم سمؼوء اعمػماث دون شمؼسقؿ وسمؼوء اًمزوضمي سمدون سملّن هـو وُُياب عن هذا:
زوج ٓ ُيعؾؿ طموًمف، ومُقؼول ذم اعمػماث: ٓ ُيؼسؿ إٓ إذا شمقّؼـّو مقت صوطمى اعمول وهق 
اًمزوج، وُيؼول ًمؾزوضمي أن شمطؾى اًمػسخ سمسبى همقوب زوضمفو اًمغقبي اعمـؼطعي إذا 

اعمرأة سمسبى همقبي زوضمفو أرادت، واًمػرق سملم اًموقرشملم: أّن اًمرّضر اًمقاىمع قمغم 
 .(3)اعمـؼطعي أقمظؿ مـ اًمرضر اًمقاىمع سمتلظمػم شمؼسقؿ اًمؽميمي

 اثنًيا: أدلّة أصحاب القول الثاين:
 اؾمتدّل أصحوب اًمؼقل اًمثوين قمغم مو ذهبقا إًمقف سمام يليت:

 .[231]اًمبؼرة :  َّ ينىن من خن حن ُّٱ :ىمقًمف  -1
عمعروف، وأّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوج ّنك قمـ إمسوك اعمرأة إٓ سمو أّن اهلل  وجه الدللة:

اإلمسوك هبو إرضاًرا هبو، وإذا ُمـعً اعمرأة مـ ـمؾى ومسخ اًمـؽوح سمسبى همقبي زوضمفو 
 .(4)اعمـؼطعي ومنّكف ؾمقؾحؼفو رضر سمذًمؽ 

سملّن اًمزوج اًمغوئى مل يتعّؿد اإلرضار  وميكن اجلواب عن هذا الستدلل:
، صمّؿ إّكف ًمقس ذم أيي مو يدّل (5)ّؿد سمزوضمتف، وأيي إّكام ّنً اًمزوج قمـ اإلرضار اعمتع

 قمغم ضمقاز ـمؾى اعمرأة اًمػسخ إذا شمرضرت سمنمسوك اًمزوج هلو.
                                       

 (. 378 /6ًمـقوي )، ا(، رووي اًمطوًمبلم311 /3ًمزيؾعل )، اشمبقلم احلؼوئؼ (1)
 (.45صقمبد اًمقهوب ظمالف )، اكظر: قمؾؿ أصقل اًمػؼف (2)
 (.108 /8اسمـ ىمدامي )، اعمغـل (3)
 (.316 /11عمووردي )، ااكظر: احلووي اًمؽبػم (4)
ًمشقيموين ، ا(، ومتح اًمؼدير103 /3ًمؼرـمبل )ا، (، اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن99 /2جلّووص )، اأطمؽوم اًمؼرآن (5)
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عمعروف، وأّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوج ّنك قمـ إمسوك اعمرأة إٓ سمو أّن اهلل  وجه الدللة:

اإلمسوك هبو إرضاًرا هبو، وإذا ُمـعً اعمرأة مـ ـمؾى ومسخ اًمـؽوح سمسبى همقبي زوضمفو 
 .(4)اعمـؼطعي ومنّكف ؾمقؾحؼفو رضر سمذًمؽ 

سملّن اًمزوج اًمغوئى مل يتعّؿد اإلرضار  وميكن اجلواب عن هذا الستدلل:
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 قمغم ضمقاز ـمؾى اعمرأة اًمػسخ إذا شمرضرت سمنمسوك اًمزوج هلو.
                                       

 (. 378 /6ًمـقوي )، ا(، رووي اًمطوًمبلم311 /3ًمزيؾعل )، اشمبقلم احلؼوئؼ (1)
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امرأة اعمػؼقد شمؽمسّمُص أرسمَع ؾِمـلم، »أكف ىمول:  مو روي قمـ قمؿر سمـ اخلطوب  -2
، وىمد واومؼف ذم ذًمؽ قمثامن واسمـ قمبوس واسمـ قمؿر (1)شوشمعتّد أرسمعي أؿمفر وقمنًما

(2). 
ًمف ذم ذًمؽ فموهر ذم أّن  أّن هذا إصمر قمـ قمؿر ومقاومؼي اًموحوسمي  ::ةوجه الّدلل

اعمرأة اًمتل هموب قمـفو زوضمفو همقبي مـؼطعي شمؽمسّمص مّدة أرسمع ؾمـلم، صمؿ شمعتّد قمّدة ووموة 
 صمؿ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد كؽوطمفو.

مـ اًمؼقل سموٓكتظور  سملّكف روي قمـف اًمرضمقع إمم ىمقل قمكم   ونوقش هذا الّدليل:
تبلّم أمره، وًمق ـموًمً اعمّدة، وقمغم اًمتسؾقؿ سموّحتف وقمدم اًمرضمقع قمـف مل خيرج قمـ طمتك ي

 .(3)يمقكف ىمضوء صحويب، وٓ يعّد ىمضوء اًموحويب طمّجي إٓ إذا واومؼف مجقع اًموحوسمي 
إّن اًمؼضوء سمقوموة اًمغوئى أو اعمػؼقد سمعد أرسمع ؾمـلم ىمه هبو قمؿر وقمثامن واسمـ  -3

اًموحوسمي، ومل ُيـؽر أطمٌد مـفؿ هذا احلؽؿ واكتنمت ذم  قمبوس واسمـ قمؿر 
 .(4)واًمؼضوء، ومؽوكً إمجوقًمو ؾمؽقشمًقو مـفؿ قمغم ذًمؽ

سملّكف ٓ ُيسّؾؿ أّن اًموحوسمي أمجعقا قمغم ذًمؽ، ومؼد روي   ونوقش هذا الستدلل:
، ومؽقػ (5)ظمالف ذًمؽ قمـ قمؿر اًمرضمقع قمـ ىمقًمف، وأصمر قمـ قمكّم واسمـ مسعقد 

 .مـ ظمالف ومقف سملم اًموحوسمي  حُيؽؿ سمؽقكف إمجوقًمو مع مو صمبً
اًمؼقوس قمغم اًمعـّي واإليالء وإقمسور اًمزوج سموعمفر واًمـّػؼي، ومؽام ضموز ًمؾزوضمي  -4

                                       
(، قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقى 1052أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل، يمتوب اًمطالق، سموب قمدة اًمتل شمػؼد زوضمفو، سمرىمؿ ) (1)

(. واكظر: 12317(، وأظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم موـّػف، سموب اًمتل ٓ شمعؾؿ مفؾؽ زوضمفو، سمرىمؿ )450 /2)
 (. 445 /8) ، اًمزيؾعلديٌ اهلداييكوى اًمرايي ذم ختريٍ أطمو

 (.4/134(، )521 /3اكظر: موـّػ اسمـ أيب ؿمقبي ) (2)
 (.317 /11عمووردي )، ا(، احلووي اًمؽبػم37-35 /11ًمنظمز )، ااعمبسقط (3)
اسمـ ىمدامي ، (، اعمغـل801-800 /2ًمؼويض قمبد اًمقهوب )، اُيـظر: اإلذاف قمغم مسوئؾ كؽً اخلالف (4)

(8/ 107.) 
 .طؾىمـ هذا اعم أدًّمي أصحوب اًمؼقل إولظر ( اك5)
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ظمقور اًمػسخ ذم يمّؾ ذًمؽ ومنّن هلو اخلقور أيًضو طمول همقبتف اًمغقبي اعمـؼطعي مـ سموب أومم 
 .(1)سمجومع قمؾي اًمرضر ومقفام، وّٕن اًمرضر اًمقاىمع قمؾقفو ذم اًمغقبي أؿمد

سملّن هذا اًمؼقوس ٓ ُيسّؾؿ سمف: ّٕن اًمرضر اًمالطمؼ   ب عن هذا الستدلل:وُيا
سموًمزوضمي سموًمعـّي واإليالء واإلقمسور أمٌر اشّمضح سموًمـّسبي ًمؾزوضمي، سمخالف طموًمي همقبي 
اًمزوج أو ومؼده، ومنّن أمره مل يّتضح سمعد، ومؼد يعقد اًمزوج وًمق سمعد همقوب ـمقيؾ، ومال 

ومرّض سموًمزوضمي أو مطّؾؼ هلو أو مّقً  متعدٍّ  أّكف -واحلول هذه -يؿؽـ وصػ اًمزوج 
 .(2)طمتك شمظفر طمؼقؼي همقبتف اعمـؼطعي قمـفو

، ظموصي ذم (3)أّن اًمغوئى همقبي مـؼطعي، ًمق يمون طمقًّو ًمظفر أمره ذم مّدة اًمؽمسّمص -5
هذا اًمزمـ، اًمذي فمفرت ومقف وؾموئؾ آشموول اعمعوسة، واًمتل متّؽـ اًمشخص مـ 

ك ًمق مل شمتقوّمر اًمقؾموئؾ احلديثي، ومنّن اًمغوًمى أن يظفر اإلظمبور سمحوًمف طمقٌ يمون، وطمت
احلّل ظمالل هذه اعمدة، وإذا مل يظفر ومنّن اًمغوًمى ووموشمف، وإطمؽوم شُمبـك ذم اًمنميعي 

 قمغم اًمظوهر واًمغوًمى.
سملّكف اؾمتدٓل سموعمعؼقل، وٓ يؼقى قمغم مو روي   وميكن مناقشة هذا الستدلل:

، ومو ورد مـ أدًّمي أظمرى شمبلّم قمدم ضمقاز ـمؾى مـ أصمور اًمتل متـع مـ ـمؾى اًمػسخ
 اعمرأة ًمؾػسخ ذم طمول همقبي اًمزوج.

 ادلطلب الثالث: الراجح من األقوال وسبب الّّتجيح
 سمعد قمرض أدًّمي اًمػؼفوء ومـوىمشتفو هق أيت: -واهلل أقمؾؿ-اًمذي يؽمضّمح ذم كظري 

سمالد طمرب أو مؽون  إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اهلالك، يملن يؽقن ىمد ؾموومر إمم أوًل:
                                       

(، اإلذاف قمغم كؽً مسوئؾ 40 /2اسمـ رؿمد )، (، سمدايي اعمجتفد98 /5ًمنمسمقـل )، ا( اكظر: مغـل اعمحتوج1)
 (.810-800 /2ًمؼويض قمبد اًمقهوب )، ااخلالف

ًمنظمز ، ا(، اعمبسقط178 /5اسمـ كجقؿ )، (، اًمبحر اًمرائؼ146 /6ًمبوسمريت )، ااكظر: اًمعـويي ذح اهلدايي (2)
(11/ 35.) 

 (.527 /1اسمـ رؿمد اجلد )، (، اعمؼدموت اعمؿفدات91 /4ًمبوضمل )، ااكظر: اعمـتؼك ذح اعمقـمل (3)
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، ومنّكف حيّؼ ًمزوضمتف اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح، طمقٌ إّن هموًمى مـ شمؽقن هذه  ـٍ همػم آم
 طموًمف أن يؽقن ىمد موت: ّٕكف ًمق يمون طمقًّو ًمظفر أمره وأرؾمؾ مو ُيثبً طمقوشمف.

إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اًمسالمي، يملن ُيسوومر إمم سمالٍد آمـي، ـمؾًبو ًمؾعؾؿ أو   اثنًيا:
ٌُ إّن إصؾ اًمر زق أو كحق ذًمؽ، ومنّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوضمي اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح: طمق

 طمقوشمف، وٓ جيقز احلؽؿ سمؿقت ؿمخص ؾموومر ؾمػًرا آمـًو إٓ سمعد صمبقت ذًمؽ ىمطًعو.
 والسبب يف هذا الّتجيح ما يلي:

 . صّحي مو اؾمتدًّمقا سمف.1
ي إومم أّن اًمزوج ىمد . أّن اؾمتوحوب احلول يؼتيض ذًمؽ، ومظوهر إمر ذم احلوًم2

ـّ أّكف  ىُمتؾ، طمقٌ أّن اًمغوئى طمول احلرب إذا شملظّمرت قمقدشمف ومنّكف ٓ يعقد، ومغوًمى اًمظ
ىمد موت، وىمد ؿمؽؽـو ذم طمقوشمف، وفموهر إمر ذم احلوًمي اًمثوكقي أّن اًمزوج قمغم ىمقد 

ـّ راضمح أو يؼلم قمغم مقشمف، ومقُ  حؽؿ احلقوة: ّٕكف يغؾى قمغم فمـّـو أّكف طمّل، ومل يطرأ فم
سمحقوشمف، وقمـدئٍذ ٓ ُيمذن ًمؾزوضمي سمطؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح، ومـ اًمؼقاقمد اًمػؼفّقي 

 .(1)شاًمقؼلم ٓ يزول سموًمشّؽ »اعمؼررة ذقًمو: 
    وىمد ذيمرُت مـوىمشي إدًّمي اًمتل اؾمتدّل هبو يمّؾ ومريؼ سمام ُيغـل قمـ اإلقمودة.

  
  

 

                                       
 (.135 /2ًمسققـمل )، ااكظر: إؿمبوه واًمـظوئر (1)
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 :املبحح الجالح

 فصخ عقد الّنكاح عة يفأثر غيبة السوج غري املنقط
ىمد يغقى اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي ـمقيؾي ُيعرف ومقفو ظمؼمه وشمليت رؾموئؾف، يملن 
يسوومر إمم سمؾد أظمرى ـمؾًبو ًمؾعؾؿ أو ًمؾرزق، أو حُيَؽُؿ قمؾقف سموًمسجـ مّدة معؾقمي أو 
همػم معؾقمي، وىمد شمؽمك هذه اًمغقبي أصمًرا قمغم اًمزوضمي سمسبى سمعده قمـفو وقمدم متّؽـفو 

 عف ذم مسؽـ واطمد، طمقٌ إّن اًمزواج مبـوه قمغم اعمشوريمي وآىمؽمانمـ اًمعقش م
وآظمتالط، واحلقوة اًمزوضمقي شمؼقم قمغم اًمرضمؾ واعمرأة مًعو، ومنذا هموب اًمزوج اظمتّؾً 

أن شمرومع أمرهو ًمؾؼويض ـموًمبي  - واحلوًمي هذه –إطمدى هذه اًمدقموئؿ، ومفؾ جيقز ًمؾزوضمي 
ء ذم هذه اعمسلًمي سمـوء قمغم اظمتالومفؿ ذم اظمتؾػ اًمػؼفو ومسخ قمؼد اًمـّؽوح أم ٓ جيقز؟

وؾملسملّم هذا اخلالف سمذيمر أىمقال اًمػؼفوء ذم  اًمقطء، هؾ هق طمّؼ واضمى ًمؾؿرأة أم ٓ؟
 اعمسلًمي وأدًّمتفؿ ومـوىمشتفو وسمقون اًمراضمح مـفو مـ ظمالل اعمطوًمى اًمّتوًمقي:

 أقوال الفقهاء يف ادلسألة ادلطلب األّول:
ة سمػسخ قمؼد اًمـؽوح إن هموب قمـفو زوضمفو ـمؾى اعمرأاظمتؾػ اًمػؼفوء ذم طمؽؿ 

 قمغم ىمقًملم: همقبي همػم مـؼطعي
ٓ جيقز ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح إذا يموكً همقبتف همػم   القول األّول:

مـؼطعي مو دامً اًمـػؼي متقومرة هلو، ويمون ىمد وـمئفو مرة واطمدة ذم طمقوشمف، ؾمقاء 
 ػم قمذر.ـموًمً همقبتف قمـفو أم ىمٍمت، وؾمقاء يموكً سمعذر أم سمغ

 .(3)، واًمظوهرّيي (2)، واًمشوومعّقي (1)وهذا اًمؼقل ذهى إًمقف ومؼفوء احلـػّقي 
                                       

رهمقـوين عم، ا(، اهلدايي495 /3(، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )135 /4(، )83 /3) اسمـ كجقؿ ،اكظر: اًمبحر اًمرائؼ (1)
 (.125 /2عمقداين )، ا(، اًمؾبوب ذح اًمؽتوب49، 34 /11ًمنظمز )ا، (، اعمبسقط181 /2)

 ، اًمزطمقكم(، اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف330 /8ًمشوومعل )، ا(، إم563 /3ًمنمسمقـل )، ااكظر: مغـل اعمحتوج (2)
(7/ 532-533.) 

 (.227 /9اسمـ طمزم )، اكظر: اعمحغّم  (3)
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ًمق وـمئفو مرة واطمدة ٓ طمؼ هلو ذم اعمطوًمبي ًمسؼقط طمؼفو سموعمرة » :(1)ىمول اسمـ كجقؿ 
 .(2)شىمضوء، ومو زاد قمؾقفو ومفق مستحؼ ديوكي ٓ ىمضوء

ح إذا هموب اًمزوج قمـ زوضمتف جيقز ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽو  القول الثاين:
 همقبي همػم مـؼطعي سمـوء قمغم أن اًمقطء واضمى قمغم اًمزوج هلو.

 .(4)، واحلـوسمؾي ذم إفمفر(3)وهذا اًمؼقل ذهى إًمقف ومؼفوء اعموًمؽّقي
 .(6)شاًمقطء واضمى قمغم اًمزوج ًمؾؿرأة قمـد موًمؽ إذا اكتػك اًمعذر» :(5)ىمول اًمـػراوي

سخ قمؼد اًمـّؽوح ؾمقاء أيموكً اًمغقبي ًمعذر أم إٓ أّن اعموًمؽّقي أضموزوا ًمؾؿرأة ـمؾى وم
ًمغػم قمذر ذيطي أن شمتجووز ؾمـي ومليمثر، ويمذا ًمق ظمشقً اعمرأة قمغم كػسفو اًمقىمقع ذم 

 اًمػوطمشي، ومنّكف حيؼ هلو ـمؾى اًمػسخ ًمرومع اًمرضر قمـفو.
إّكف ٓ ُيطؾؼ قمغم مـ شمرك اًمقطء ًمغقبتف إٓ إذا ـموًمً مّدة اًمغقبي » :(7)ىمول اًمّدؾمقىمل

                                       
ـ اًمديـ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد، اًمشفػم سموسمـ كجقؿ، اإلموم اًمعاّلمي، اًمبحر اًمػفومي، وطمقد اسمـ كجقؿ: هق زي (1)

دهره، وومريد قمٍمه، يمون قمؿدة اًمعؾامء اًمعومؾلم، وىمدوة اًمػضالء اعموهريـ، وظمتوم اعمحّؼؼلم واعمػتلم، مـ 
، اسمـ ـ. ؿمذرات اًمذهىه 970شمقذم ؾمـي ممًمػوشمف: إؿمبوه واًمـظوئر، واًمبحر اًمرائؼ ذم ذح يمـز اًمدىموئؼ، 

 (.523 /10) اًمعامد
 (.135 /4) ، اسمـ كجقؿاًمبحر اًمرائؼ( 2)
(، 31 /4ًمبوضمل )، ا(، اعمـتؼك12-11 /4) ، احلطوب(، مقاهى اجلؾقؾ431 /2اكظر: طموؿمقي اًمدؾمقىمل ) (3)

 (.347 /2إلموم موًمؽ )، ااعمدّوكي
 ، اًمبفقيت(، اًمروض اعمرسمع199 /2) يون، اسمـ وق(، مـور اًمسبقؾ355 /8) ، اعمرداوياكظر: اإلكووف (4)

(2/ 130.) 
مـ سمؾدة  ومؼقف ،اعموًمؽل اًمـػراوي: هق أمحد سمـ هموكؿ سمـ ؾمومل سمـ مفـو، ؿمفوب اًمديـ اًمـػراوي إزهري (5)

 ًمزريمكم، ا. إقمالمـه1126ؾمـي  سموًمؼوهرة كػري، مـ أقمامل ىمقيسـو، سمؿٍم، كشل هبو وشمػؼف وشملدب، شمقذم
 (.40 /2يمحوًمي )، (، معجؿ اعممًمػلم192 /1)

 (.22 /2) ، اًمـػراوياًمػقايمف اًمدواين (6)
، قمومل مشورك ذم اًمػؼف واًمؽالم اعموًمؽقي اًمدؾمقىمل: هق حمؿد سمـ أمحد سمـ قمرومي اًمدؾمقىمل اعموًمؽل، مـ ومؼفوء (7)

واًمـحق واًمبالهمي واعمـطؼ واهلقئي واهلـدؾمي واًمتقىمقً، مـ شمووكقػف: طموؿمقي قمغم ذح اًمدردير عمختٍم 
يمحوًمي  ،(، معجؿ اعممًمػلم17 /6ًمزريمكم )، ا. إقمالمـه1230ظمؾقؾ ذم ومروع اًمػؼف اعموًمؽل. شمقذم ؾمـي 

(3/ 381.) 
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 .(1)شي ومليمثر.. وهق اعمعتؿدوذًمؽ يمسـ
وأّمو احلـوسمؾي ومؼد ومّوؾقا ذم ذًمؽ، وملضموزوا اعمطوًمبي سموًمػسخ طمول قمدم اًمعذر يملن 
يؽقن ذم ؾمػر منموع مـ ـمؾٍى ًمؾعؾؿ أو اًمرزق وكحقمهو سمنمط أن شمبؾغ همقبتف ؾمتي 

 أؿمفر ومليمثر، ومل جيقزوا اعمطوًمبي سموًمػسخ إذا يموكً همقبي اًمزوج ًمعذر.
كع مـ اًمرضمقع، وهموب أيمثر مـ ؾمتي وإن مل يؽـ ًمؾؿسوومر قمذر مو» :(2)ىمول اًمبفقيت

 . (3)شأؿمفر ومطؾبً ىمدومف ًمزمف ذًمؽ
 سبب اخلالف يف ادلسألة:

يرضمع ؾمبى ظمالف اًمػؼفوء ذم هذه اعمسلًمي إمم اظمتالومفؿ ذم طمّؼ اًمقطء، هؾ هق 
واضمى قمغم اًمرضمؾ أو طمّؼ ًمف، ومؿـ رأى أّكف واضمى قمغم اًمرضمؾ وطمّؼ ًمؾؿرأة أضموز 

اًمػسخ ًمغقبي اًمزوج همػم اعمـؼطعي، ومـ رأى أّن اًمقطء طمّؼ ًمؾرضمؾ وًمقس  ـمؾى
واضمًبو قمؾقف رأى قمدم ضمقاز ـمؾى اًمزوضمي ًمؾػسخ ًمغقوب زوضمفو قمـفو: ّٕن وـملهو 

 ًمقس طمًؼو هلو.

 ادلطلب الثاين:أدلة الفقهاء يف ادلسألة ومناقشتها
 الل اًمػروع اًمتوًمقي:يتـوول هذا اعمطؾى أدًّمي اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي ومـوىمشتفو مـ ظم

 الفرع األول: أدلة أصحاب القول األّول:
 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول قمغم مو ذهبقا إًمقف سمام يكم:

أّن اًمقطء ًمقس سمقاضمى قمغم اًمزوج إٓ مرة واطمدة ؾمقاء أيمون هموئًبو أم   أوًل:
ط طمورًضا، ومنذا مو اؾمتقومتفو مل يعد هلو طمؼٌّ ذم اًمقطء مطؾًؼو، ومبؿجّرد اًمدظمقل يسؼ

                                       
 (.431 /2طموؿمقي اًمّدؾمقىمل ) (1)
سمـ طمسـ سمـ إدريس اًمبفقيت احلـبكم، ؿمقخ احلـوسمؾي سمؿٍم ذم ديـ اًمبفقيت: هق مـوقر سمـ يقكس سمـ صالح اًم (2)

قمٍمه، ًمف يمتى، مـفو: اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمستؼـع اعمختٍم مـ اعمؼـع، ويمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع 
 (.22 /13يمحوًمي ) ،(، معجؿ اعممًمػلم307 /7ًمزريمكم )، اهـ. إقمالم1051 شمقذم ؾمـي ًمؾحجووي،

 (.193 /5)، اًمبفقيت يمّشوف اًمؼـوع (3)
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طمؼفو سموًمقطء سمعده، ويمّيده طمول قمـّي اًمزوج، ومنّن اًمزوج إذا وـمئ زوضمتف مرة صمؿ 
أصقى سمؿرض اًمعـي ومنّكف ٓ حيؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح، ويمذا ًمق هموب قمـفو 
زوضمفو ومؾؿ يطلهو، ومنّكف ٓ حيّؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح: ًمؽقكف أّدى اًمقاضمى 

 .(1)طء زوضمتف مّرة واطمدةاًمذي قمؾقف ذم اًمقطء، وهق و
وًمؾزوضمي أن شُمطوًمى زوضمفو سموًمقطء: ّٕن طمّؾف هلو طمؼفو، يمام أّن »:(2)ىمول اًمؽوؾموين 

طمؾفو ًمف طمؼف، وإن ـمؾبتف جيى قمغم اًمزوج، وجُيؼم قمؾقف ذم احلؽؿ مّرة واطمدة، واًمزيودة 
ـو، قمغم ذًمؽ دمى ومقام سمقـف وسملم اهلل شمعومم، وٓ دمى قمؾقف ذم احلؽؿ قمـد سمعض أصحوسم

  .(3)شوقمـد سمعضفؿ دمى ذم احلؽؿ
سملّن اًمؼقل سمقضمقب مجوع اًمزوضمي مّرة واطمدة ٓ دًمقؾ قمؾقف، وأّمو  وُُياب عنه:

شمعؾقؾفؿ ًمذًمؽ سموًمؼقوس قمغم اًمعـّي ومغػم صحقح: ّٕن اًمعرف يشفد سملّن اعمرأة ٓ 
 .(4)شمؽتػل سموعمّرة اًمقاطمدة، وشمترّضر سمؿـعفو مـ اًمقطء

ـ طمؼقق اعمرأة ديوكي، وًمؽـ ٓ حيؼ هلو ـمؾى اًمػسخ ويرى احلـػّقي أّن اًمقطء م
وذم اًمقطء طمؼ اعمرأة، وموور اًمزوج سمومتـوقمف قمـ »ىمضوء، ىمول صوطمى حتػي اًمػؼفوء: 

 .(5)ش: عمـع طمّؼفو اعمستحؼووـمئفو فموعمً 
وهذا ٓ يستؼقؿ: ّٕن احلؼ إذا صمبً هلو ديوكي، ضموز هلو ـمؾى اًمػسخ ًمػؼده ىمضوء، 

ػ ومقف اًمزوج أٓ يطل زوضمتف أرسمعي أؿمفر، ومنّكف حيؼ ًمؾؿرأة سمدًمقؾ اإليالء اًمذي حيؾ
                                       

 /3(، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )26 /2) ، اًمزسمقدي(، اجلقهرة اًمـػّمة135 /4) ، اسمـ كجقؿاكظر: اًمبحر اًمرائؼ (1)
(، ومتح 342 /4ًمنمسمقـل )، اوج(، مغـل اعمحت358 /2ًمطحووي )، ا(، خمتٍم اظمتالف اًمعؾامء495-496

 (.202 /9) اسمـ طمزم، (، اعمحغّم 585 /9اسمـ طمجر )، اًمبوري
ى سمؿؾؽ قمؾامء ذم قمٍمه، ًمؼ احلـػقي اًمؽوؾموين: هق قمالء اًمديـ أسمق سمؽر سمـ مسعقد سمـ أمحد، أطمد يمبور ومؼفوء( 2)

سمدائع اًموـوئع ذم شمرشمقى  ، مـ ممًمػوشمف: يمتوبواًمرىمي احلديٌ، وهق مدّرس اعمدارس احلـػقي سمحؾى
 (.215 /4ًمزريمكم )، ا(، إقمالم244 /1إزدي )، . ـمبؼوت احلـػقيـه587، شمقذم سمحؾى ؾمـي اًمنمائع

 (.231 /2) ، اًمؽوؾموينسمدائع اًموـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع (3)
 (.295 /3(، ذح اًمزرىموين قمغم اعمقـمل )232 /7اسمـ ىمدامي )، ـلغاعم (4)
 (.208-205 /2ًمسؿرىمـدي )ا ء،حتػي اًمػؼفو( 5)
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 .(1)اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح إذا أّس اًمزوج قمغم إيالئف وامتـع مـ مجوع زوضمتف
، سمؿعـك أّكف يؼتيض شمبودل اًمبدًملم، ومؾؾزوضمي (2)أّن قمؼد اًمـؽوح قمؼد معوووي  اثنًيا:

ي اًمقطء، ٓىمته ذًمؽ أن شمؽقن اعمفر وًمؾزوج آكتػوع سموًمبضع، ومؾق أوضمبـو ًمؾزوضم
ضمومعي سملم سمدًملم، وهذا ممو يتـورم وـمبقعي قمؼد اعمعوووي، ًمذا ومنّن اًمقطء ًمقس سمقاضمى 

 ًمؾزوضمي، وسمام أّكف ًمقس سمقاضمى ومنّكف ٓ حيؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبتف.
 سملّن اًمقطء طمّؼ ًمؾرضمؾ وواضمى قمؾقف ذم آٍن واطمد، واًمعقض اًمذي  وُُياب عنه:

دومعف اًمزوج إّكام هق مؼوسمؾ اؾمتحالًمف ومرج زوضمتف، سمقـام يبؼك اًمقطء مـ احلؼقق 
 اعمشؽميمي سمقـفام سمحقٌ ٓ يؼع اًمرضر قمغم أي مـفام سمؽميمف.

أّن اًمقطء ًمق يمون واضمًبو ًمؾزوضمي، ٓىمته ذًمؽ شمؽؾقػ اًمزواج سمام ٓ ُيطوق،   اثلثًا:
مـ اًمؼقوم سمؿثؾ ذًمؽ اًمقاضمى وهذا فمؾؿ ذم طمؼف: ّٕكف ىمد يؿرض أو ُيووب سمام يؿـعف 

  .(3)اعمـقط سمف
سملّن اًمقطء اًمقاضمى مـقط سمعدم اًمعذر، ومنذا وضمد قمذر يؿـعف مـ  وُُياب عنه:

ذًمؽ ؾمؼط اًمقاضمى قمـف، وُيرّد قمغم أّن اًمقطء مبـل قمغم اًمرهمبي واعمقؾ اًمـػز، وهذا 
ممو ٓ يـضبط سمضوسمط سمدرضمي حتً مسّؿك اًمعذر: ّٕكف أمر ظمػل ومتػووت سملم 

 .(4)ٕؿمخوص، سمخالف اعمرأة، ومنّن اًمذي جيري مـفو هق اًمتؿؽلم ومؼطا
 الفرع الثاين: أدلة أصحاب القول الثاين:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل اًمثوين قمغم مو ذهبقا إًمقف سمام يكم: 
 .[34: ـسوء]اًم  َّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :ىمقًمف   أوًل:

                                       
 (.378 /5اكظر: طموؿمقي اسمـ قموسمديـ ) (1)
(، ومتح 283 /2) اًمؽوؾموين ،(، سمدائع اًموـوئع585 /3اسمـ قموسمديـ ) (، طموؿمقي201 /1عمرهمقـوين )ا ،اهلدايي (2)

 .(355 /3) اسمـ اهلامم ،اًمؼدير
(، مغـل 358 /2ًمطحووي )، ا(، خمتٍم اظمتالف اًمعؾامء496-495 /3اسمـ قموسمديـ ) اكظر: طموؿمقي (3)

 (.342 /4ًمنمسمقـل )ا ،اعمحتوج
 (.231 /7اسمـ ىمدامي )، غـلاعم( 4)
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هجرهو ذم  أّن اهلل شمعومم أمر سمؿعوىمبي اًمزوضمي اًمـّوؿمز قمـ ـمريؼ  وجه الدللة:

اًمػراش، وهذا يدّل قمغم أّكف ًمقس مـ طمّؼ اًمرضمؾ هجر زوضمتف إٓ إذا كشزت قمـف، ممو 

، (1)يدّل قمغم وضمقب وطء اًمرضمؾ زوضمتف واعمبقً معفو إن يمون ىمودًرا، ومل شمؽـ كوؿمًزا 

وسمام أّن اجلامع مـ طمؼقق اًمزوضمي، ومنّن هلو اعمطوًمبي سموًمػسخ إذا مل ُيعطفو زوضمفو هذا 

 ؾمبى ذقمل.احلّؼ سمدون 

، وىمقًمف [228: اًمبؼرة] َّمن زن رن مم ام ُّٱ: ىمقًمف ::  اثنًيا

: [229: بؼرة]اًم َّحب جب هئ مئ خئ ُّٱ. 

أّن اًمعؾامء ومّنوا اإلمسوك سموعمعروف سموجلامع، وىمد ـموًمبف اهلل شمعومم   وجه الدللة:

، وهذا يدّل (2)سمذًمؽ، ومدّل قمغم وضمقب ذًمؽ قمغم اًمزوج وأّن اجلامع مـ طمّؼ اعمرأة

 زوضمي اعمطوًمبي سموًمػسخ إذا شمرضرت سمؽمك زوضمفو مجوقمفو وهمقبتف قمـفو.قمغم أّن ًمؾ

أمل ُأْخب  ْر »ىمول ًمف: × أّن اًمـبل  طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص   اثلثًا:
 مْ ل تفعل، صُ »ىمول: ومؼؾً: سمغم يو رؾمقل اهلل، ىمول:   ش؟؟أّنك  ت ُصوم النهار وتقوم الليل

ا، وإّن لزوجك ا، وإّن لعينك عليك حق  ق  ، فإّن جلسدك عليك حوًل ْ  مْ وأفطر وقُ 
 .(3)شعليك حق ا

و قمغم زوضمفو، وُيػفؿ مـ ؾمقوق   وجه الّدللة: أّن احلديٌ ّسح سملّن ًمؾزوضمي طمؼًّ

احلديٌ أّن هذا احلّؼ هق اًمقطء: ّٕن اًمـفل مقاصؾي اًموقم ذم اًمـفور واًمؼقوم ذم اًمؾقؾ 

و يؿـع طمّؼ اعمرأة، وٓ طمّؼ سمقضمقد هذه إمقر إٓ  ذم اًمقطء، ومنذا يمون اًمقطء طمؼًّ

واضمًبو هلو ضموز هلو اعمطوًمبي سموًمػسخ طمول مـعفو ذًمؽ احلؼ، وذم همقوسمف قمـفو مـٌع هلو مـ 
                                       

 (.481 /5اسمـ شمقؿقي )، اًمػتووى اًمؽؼمى (1)
 (.263 /5اكظر: ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل ) (2)
(، ومسؾؿ ذم 1975أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف، يمتوب اًموقم، سموب طمؼ اجلسؿ ذم اًموقم، سمرىمؿ ) (3)

و، أو مل ُيػطر اًمعقديـ صحقحف، يمتوب اًموقوم، سموب اًمـفل قمـ صقم اًمدهر عمـ شمرضر سمف، أ و ومّقت سمف طمؼًّ
 (.1159واًمتنميؼ، وسمقون شمػضقؾ صقم يقم وإومطور يقم، سمرىمؿ )

 

 

 .(1)هذا احلؼ
سملّن اًمقاضمى ًمؾؿرأة طمؼ اًمقطء ديوكي ٓ  وميكن اجلواب عن هذا الستدلل:

ذًمؽ ضمقاز  ىمضوء، وأّن اًمذي يؽمك وطء زوضمتف مع ىمدرشمف آصمؿ، وًمؽـ ٓ يؾزم مـ
ـمؾى اعمرأة ومسخ قمؼد كؽوطمفو قمـد اًمؼويض، وُيػفؿ هذا مـ احلديٌ: ومنّن ّنل اًمـّبل 

قمـ مقاصؾي اًموقم واًمؼقوم ُيعّد ّنل إرؿمود ٓ ّنل طمؽؿ  ًمعبد اهلل سمـ قمؿرو × 
 .(2)وىمضوء، وذًمؽ طمتك ٓ َيضُعػ ضمسؿف مستؼباًل 

، أّكف يمون ضموًمًسو قمـد قمؿر سمـ اخلطوب  (3)مو روي قمـ يمعى سمـ ؾمقر رابًعا:
إكف  ،ىمط أومضؾ مـ زوضمل يو أمػم اعمممـلم: مو رأيً رضماًل ومجوءشمف امرأة ومؼوًمً: 

ذم اًمققم احلور مو يػطر، وموؾمتغػر هلو وأصمـك قمؾقفو.  ، ويظؾ ّنوره صوئاًم ًمقبقً ًمقؾي ىموئاًم 
ل يمعى: يو أمػم ومؼو ىمول: واؾمتحقً اعمرأة ومؼومً راضمعي.، وىمول: مثؾؽ أصمـك اخلػم

ذاك أرادت؟   أقمـً اعمرأة قمغم زوضمفو أن ضموءشمؽ شمستعديؽ؟ ىمول: أواعمممـلم، هاّل 
ت، ومؼول: ٓ سملس سموحلؼ أن شمؼقًمقف، إن هذا زقمؿ أكؽ ضمئً شمشتؽلم د  ىمول: كعؿ... ومرُ 

 .زوضمؽ، أكف جيتـى ومراؿمؽ
 ،و ومجوءهىموًمً: أضمؾ إين امرأة ؿموسمي، وإين أشمتبع مو يتبع اًمـسوء، وملرؾمؾ إمم زوضمف

ومؼول يمعى: أمػم  ،ومؼول ًمؽعى: اىمض سمقـفام، ومنكؽ ومفؿً مـ أمرمهو مو مل أومفؿف
ىمول: ومنين أرى  ،اعمممـلم أطمؼ أن يؼيض سمقـفام، ومؼول: قمزمً قمؾقؽ ًمتؼضلم سمقـفام

ًمف سمثالصمي أيوم وًمقوًمقفـ، يتعبد  يملّنو امرأة قمؾقفو صمالث كسقة هل راسمعتفـ وملىميض
ًمف ومقفو إٓ أداء اًمػريضي( ومؼول قمؿر: واهلل مو رأيؽ إول ومقفـ، وهلو يقم وًمقؾي )ًمقس 

                                       
 (.233-230 /7اسمـ ىمدامي )، اكظر: اعمغـل (1)

 (.491صأمحد طموضمل اًمؽردي )، اكظر: ومسخ اًمزواج (2)

ومل يره، ومفق  ×ل هق يمعى سمـ ؾمقر إؾمدي، ىمويض اًمبٍمة، وًمقفو ًمعؿر وقمثامن، أؾمؾؿ قمغم قمفد اًمـب (3)

، ه ؾمفؿ ومؼتؾف. ؾمػم أقمالم اًمـبالءمعدود مـ يمبور اًمتوسمعلم، ىُمتؾ يقم اجلؿؾ، ىموم َيِعظ اًمـوس ويذيّمرهؿ، ومجوء

 (.223 /7ًمبخوري )، ا(، اًمتوريخ اًمؽبػم524 /2ًمذهبل )ا
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 .(1)هذا احلؼ
سملّن اًمقاضمى ًمؾؿرأة طمؼ اًمقطء ديوكي ٓ  وميكن اجلواب عن هذا الستدلل:

ذًمؽ ضمقاز  ىمضوء، وأّن اًمذي يؽمك وطء زوضمتف مع ىمدرشمف آصمؿ، وًمؽـ ٓ يؾزم مـ
ـمؾى اعمرأة ومسخ قمؼد كؽوطمفو قمـد اًمؼويض، وُيػفؿ هذا مـ احلديٌ: ومنّن ّنل اًمـّبل 

قمـ مقاصؾي اًموقم واًمؼقوم ُيعّد ّنل إرؿمود ٓ ّنل طمؽؿ  ًمعبد اهلل سمـ قمؿرو × 
 .(2)وىمضوء، وذًمؽ طمتك ٓ َيضُعػ ضمسؿف مستؼباًل 

، أّكف يمون ضموًمًسو قمـد قمؿر سمـ اخلطوب  (3)مو روي قمـ يمعى سمـ ؾمقر رابًعا:
إكف  ،ىمط أومضؾ مـ زوضمل يو أمػم اعمممـلم: مو رأيً رضماًل ومجوءشمف امرأة ومؼوًمً: 

ذم اًمققم احلور مو يػطر، وموؾمتغػر هلو وأصمـك قمؾقفو.  ، ويظؾ ّنوره صوئاًم ًمقبقً ًمقؾي ىموئاًم 
ل يمعى: يو أمػم ومؼو ىمول: واؾمتحقً اعمرأة ومؼومً راضمعي.، وىمول: مثؾؽ أصمـك اخلػم

ذاك أرادت؟   أقمـً اعمرأة قمغم زوضمفو أن ضموءشمؽ شمستعديؽ؟ ىمول: أواعمممـلم، هاّل 
ت، ومؼول: ٓ سملس سموحلؼ أن شمؼقًمقف، إن هذا زقمؿ أكؽ ضمئً شمشتؽلم د  ىمول: كعؿ... ومرُ 

 .زوضمؽ، أكف جيتـى ومراؿمؽ
 ،و ومجوءهىموًمً: أضمؾ إين امرأة ؿموسمي، وإين أشمتبع مو يتبع اًمـسوء، وملرؾمؾ إمم زوضمف

ومؼول يمعى: أمػم  ،ومؼول ًمؽعى: اىمض سمقـفام، ومنكؽ ومفؿً مـ أمرمهو مو مل أومفؿف
ىمول: ومنين أرى  ،اعمممـلم أطمؼ أن يؼيض سمقـفام، ومؼول: قمزمً قمؾقؽ ًمتؼضلم سمقـفام

ًمف سمثالصمي أيوم وًمقوًمقفـ، يتعبد  يملّنو امرأة قمؾقفو صمالث كسقة هل راسمعتفـ وملىميض
ًمف ومقفو إٓ أداء اًمػريضي( ومؼول قمؿر: واهلل مو رأيؽ إول ومقفـ، وهلو يقم وًمقؾي )ًمقس 

                                       
 (.233-230 /7اسمـ ىمدامي )، اكظر: اعمغـل (1)

 (.491صأمحد طموضمل اًمؽردي )، اكظر: ومسخ اًمزواج (2)

ومل يره، ومفق  ×ل هق يمعى سمـ ؾمقر إؾمدي، ىمويض اًمبٍمة، وًمقفو ًمعؿر وقمثامن، أؾمؾؿ قمغم قمفد اًمـب (3)

، ه ؾمفؿ ومؼتؾف. ؾمػم أقمالم اًمـبالءمعدود مـ يمبور اًمتوسمعلم، ىُمتؾ يقم اجلؿؾ، ىموم َيِعظ اًمـوس ويذيّمرهؿ، ومجوء

 (.223 /7ًمبخوري )، ا(، اًمتوريخ اًمؽبػم524 /2ًمذهبل )ا
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 .(1) قمغم أهؾ اًمبٍمة سملقمجى مـ أظمر، اذهى وملكً ىموضٍ 
هذا  أّن اًمقطء مـ طمؼقق اعمرأة وواضمبوت اًمزوج، وىمد أىمّر قمؿر   وجه الّدللة:

ر، وىمد اكتنمت هذه اًمؼضّقي سملم اًموحوسمي ومل شُمـَؽر ومؽوكً احلؽؿ مـ يمعى سمـ ؾمق
و هلو ومنّكف حيّؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد (2)وقًمو مـفؿ قمغم هذا احلؽؿإمج ، وإذا يمون طمؼًّ

 اًمـّؽوح قمـد ومؼده.
و ًمؾؿرأة مل شمستحّؼ ومسخ اًمـؽوح قمـد شمعّذره سموجلّى   خامًسا: أّكف ًمق مل يؽـ طمؼًّ

واًمعـّي، وًمؽـ هلو اًمػسخ هبذه اًمعققب، ومؽون هلو اًمػسخ سمسبى همقوب اًمزوج سمعّؾي 
 .(3)طء سموًمؽّؾ شمػقيً اًمق

ىمقوس مع اًمػورق مـ طمقٌ إّكف متك وصؾ اًمزوج اًمعـلم إمم   أبنّه  وُياب عن هذا
 .(4)زوضمتف ؾمؼط طمؼفو ذم اًمقطء سمعد ذًمؽ

و ًمؾؿرأة عمؾؽ اًمزوج ختوقص إطمدى زوضموشمف سمف ::  سادًسا أّكف ًمق مل يؽـ طمؼًّ
ـّ اًمؼسؿ أمر واضمى قمؾقف ومؽو ن ذًمؽ يموًمزيودة قمغم اًمـّػؼي قمغم ىمدر اًمقاضمى، وًمؽ

 .(5)دًمقاًل قمغم طمؼفو ومقف
اعمؼوقد سموًمعدل ذم اًمؼسؿ سملم اًمزوضموت إّكام هق   وُياب عن هذا الستدلل أبنّ 

 اًمعدل ذم اعمبقً وًمقس اًمقطء.

ٓ كعؾؿ ظمالوًمو سملم أهؾ اًمعؾؿ »:(6) وهذا مو أيّمده اًمػؼفوء، ومؼد ىمول اسمـ ىمدامي
                                       

 (.92 /7اسمـ ؾمعد )، (، وُيـظر: اًمطبؼوت اًمؽؼمى1319 /3اسمـ قمبد اًمؼم )، آؾمتقعوب (1)
 (.196 /7اسمـ مػؾح )، (، اعمبدع265 /5ًمرطمقبوين )، اوًمى أوزم اًمـفكمط (2)
 (.228-227 /7اسمـ ىمدامي )، (، اعمغـل585 /9اسمـ طمجر )، ومتح اًمبوري (3)
 (.234 /7اسمـ ىمدامي )، اعمغـل (4)
 (.197 /7اسمـ مػؾح )، اعمبدع( 5)
كم، أسمق حمؿد مقومؼ اًمديـ، شمعؾؿ سمدمشؼ، وشمػؼف هق قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمدامي اجلامقمقكم اعمؼدد اًمدمشؼل احلـب( 6)

وت سمدمشؼ ؾمـي . م"رووي اًمـوفمر"، و"اعمغـل"قمغم اًمعؾامء طمتك أصبح مـ أيموسمر قمؾامء احلـوسمؾي. مـ موـػوشمف: 
 (.167-166 /22ًمذهبل )، ا(. ؾمػم أقمالم اًمـبالء88 /5) ، اسمـ اًمعامدهـ. ؿمذرات اًمذهى620
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ذهى موًمؽ واًمشوومعل، وذًمؽ ّٕن ذم أّكف ٓ دمى اًمتسقيي سملم اًمـسوء ذم اجلامع وهق م

ـّ ذم ذًمؽ، ومنّن ىمؾبف ىمد يؿقؾ  اجلامع ـمريؼف اًمشفقة واعمقؾ، وٓ ؾمبقؾ إمم اًمتسقيي سمقـف

 .(1)شإمم إطمدامهو دون إظمرى

أّكف ًمق مل يؽـ ومقف طمؼ عمو وضمى اؾمتئذاّنو ذم اًمعزل يموٕمي، وًمؽـ يمام هق   سابًعا:

 .(2) قمغم أّكف طمّؼ هلومعؾقم أّن آؾمتئذان واضمى، ومؽون ذًمؽ دًمقاًل 

همػم ُمسّؾؿ سمف مـ طمقٌ إّن اًمعزل ٓ يؽقن إٓ سمعد   وُُياب عن هذ القياس أبنّه

اإلدظمول واًمتفققٍ، ومقؽقن ومقف إرضار يمبػم سموًمزوضمي، سمخالف مـعفو اًمقطء اسمتداء، 

ومؾقس ومقف هتققٍ وإرضار هلو يموًمسوسمؼ، ومومتـع اًمؼقوس قمؾقف ٓظمتالومفام ذم اًمعؾي اًمتل 

 احتودهو ًموّحي اًمؼقوس.ُيشؽمط 

أّن اًمزوج ًمق طمؾػ أٓ يطل زوضمتف مّدة أرسمعي أؿمفر ومنّكف ُمقٍل، وحيّؼ ًمؾؿرأة   اثمًنا:

اعمطوًمبي سموًمػسخ ٕضمؾ ذًمؽ، واًمؼويض خيػّم اًمزوج سملم أن يطلهو أو ُيطّؾؼ، ومدّل هذا 

 قمغم أّن اًمقطء مـ طمؼقق اعمرأة اًمتل شمستحؼ اعمطوًمبي سموًمػسخ قمـد قمدمف، ؾمقاء يمون

  .(3)اًمزوج طمورًضا أم هموئًبو

سملّن هذا اًمرضمؾ ىمود اإلرضار سمزوضمتف، ومـ شمعّؿد اإلرضار ومنّكف   وُُياب عنه:

حيرم قمؾقف ذًمؽ، وجيى إزاًمي اًمرضر قمـ اًمزوضمي، ومـ هـو ُيػّرق سملم همقوب اًمرضمؾ 

قمـ زوضمتف ًمعذر أو همػم قمذر، ومنذا يمون ًمغػم قمذر ومنّكف جيقز ًمؾزوضمي ـمؾى اًمػسخ: 

في ىمود اإلرضار، سمخالف مو ًمق هموب قمـفو سمعذر، ومنّكف ٓ يظفر مـ طموًمف ّٕن ومقف ؿمب

  ىمود اإلرضار، ومال جيقز ًمؾؿرأة ـمؾى اًمػسخ ًمذًمؽ.

                                       
 (.234 /7) ، اسمـ ىمدامياعمغـل( 1)
 .اعمرضمع اًمسوسمؼ (2)
 (.232-231 /7اسمـ ىمدامي )، (، اعمغـل192 /5ًمبفقيت )، ااكظر: يمّشوف اًمؼـوع (3)



د. جمال شاكر يوسف أثر َغْيبة الزوج عن زوجته في فسخ عقد الّنكاح: دراسة فقهّية مقارنة

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

320

 

 

 
 الراجح من األقوال وسبب الّتجيح ادلطلب الثالث:

 اًمذي يؽمضّمح ًمدّي ذم هذه اعمسلًمي سمعد ذيمر أدًّمي اًمػريؼلم ومـوىمشتفو مو يكم:
ي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح إذا هموب اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي همػم جيقز ًمؾؿرأة اعمطوًمب  أوًل:

مـؼطعي ذم طمول قمدم اًمعذر يملن يؽقن ذم ؾمػر همػم منموع أو همػم مفؿ يموًمّسقوطمي 
وكحق ذًمؽ: وذًمؽ ّٕن ؾمػره ذم طمول قمدم اًمعذر وهمقبتف قمـفو ذم هذه احلول ومقف هتؿي 

ز إحلوق اًمرضر سموًمزوضمي ًمف ذم أّكف يؼود اإلرضار هبو، واًمرضر ُيزال، واًمنميعي ٓ دُمق
 .(1) شل ض ر ر  ول ِضر ار»: ×مـ دون ؾمبى ذقمّل، وىمد ىمول رؾمقل اهلل 

إذا يمون اًمزوج معذوًرا ذم همقبتف همػم اعمـؼطعي قمـ زوضمتف، يملن يؽقن ؾموومر   اثنًيا:
ًمطؾى اًمعؾؿ أو اًمرزق وكحقمهو، ومنّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوضمي ـمؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح: ّٕكف 

وج ىمود اإلرضار سمزوضمتف، وقمغم اعمرأة أن شموؼم قمغم همقبتف: ًمؽقكف مل يظفر مـ اًمز
هموئًبو ٕمر ومقف كػع ًمف أو هلو أو هلام مًعو، ومو دام إمر يمذًمؽ ومنّكف ٓ ُيسؿح هلو سمطؾى 

 ومسخ قمؼد اًمـّؽوح.
إمم أّن اًمذيـ أسموطمقا ًمؾزوضمي ـمؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح اؿمؽمـمقا   وجتدر اإلشارة

 سمعضفو واظمتؾػقا ذم اًمبعض أظمر، وهذه اًمنموط هل: ًمذًمؽ ذوـًمو اشمػؼقا قمغم
 أوًل: أن تكون غيبة الزوج عن زوجته طويلة:

ومنذا يموكً همقبي اًمزوج ىموػمة ومنّكف ٓ حيّؼ هلو اعمطوًمبي اًمػسخ، ومنّن يمّؾ زوج يطرأ 
 قمؾقف هموًمًبو مو يدقمقه ًمؾسػر اًمؼوػم، وٓ يؾحؼ اعمرأة رضر سمذًمؽ.

                                       
، يمتوب اًمبققع، سموب اًمـفل قمـ اعمحوىمؾي أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري  (1)

وؾمؽً اًمذهبل  .شهذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود قمغم ذط مسؾؿ ومل خُيرضموه»(، وىمول: 58 /2واعمحورضة )
(، 268(، وذم إوؾمط، سمرىمؿ )1385قمـف، وىمد أظمرج اًمطؼماين هذا احلديٌ ذم اعمعجؿ اًمؽبػم، سمرىمؿ )

رواه اًمطؼماين »: (، وىمول110 /4وأورده اهلقثؿل ذم جمؿع اًمزوائد، يمتوب اًمبققع، سموب ٓ رضر وٓ رضار )
 .شذم إوؾمط، وومقف اسمـ إؾمحوق، وهق صمؼي، وًمؽـف مدًّمس
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حتديد اعمدة اًمطقيؾي مـ اًمؼوػمة، ومبعضفؿ يرى أّكف ٓ  إٓ أّن اًمػؼفوء اظمتؾػقا ذم
حيّؼ ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سموًمػسخ إٓ إذا هموب زوضمفو قمـفو ؾمتي أؿمفر ومليمثر، وهذا رأي 

 .(1)احلـوسمؾي
وأّمو اعموًمؽّقي ومؼد رأوا أن اعمّدة اًمتل حيّؼ ًمؾزوضمي اعمطوًمبي سموًمػسخ سمعدهو هل ميّض 

اعموًمؽّقي أّن اعمّدة جيى أن شمؽقن صمالث  ؾمـي قمغم همقوب زوضمفو قمـفو، ورأى سمعض
 .(2)ؾمـقات ومليمثر

 اثنًيا: أن ختشى الزوجة الوقوع يف الزان بسبب غيبة زوجها عنها:
ومنذا مل ختَش اعمرأة قمغم كػسفو اًمػتـي أو اًمقىمقع ذم اًمزكو سمسبى همقبي زوضمفو، ومنّكف ٓ 

 ًمقطء مـ سموب أومم.حيّؼ هلو ـمؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح: ّٕكف يؿؽـفو اًموؼم قمغم همػم ا
أّمو ًمق يموكً شمريد ـمؾى اًمػسخ عمجّرد ؿمفقهتو ومؼط، ومال دُموب ًمذًمؽ إن يموكً ٓ 

 ختشك قمغم كػسفو اًمػتـي واًمقىمقع ذم اًمػوطمشي.
 .(3)وهذا اًمنمط ىمول سمف ومؼفوء اعموًمؽّقي

 اثلثًا: إعالم الزوج وتبليغه بطلب زوجته الفسخ ألجل غيبته:
كؽوح سملم زوج وزوضمتف سمؿجّرد اّدقموئفو  ومنّكف ٓ جيقز ًمؾحويمؿ ومسخ قمؼد

، سمؾ ٓ سمّد مـ شمبؾقغ اًمزوج سمذًمؽ ًمقحرض ضمؾسي اعمحويمؿي، ًمعّؾ قمـده قمذر (4)وـمؾبفو
أو شمقوقح ًمقوعف، ومنذا شمّؿ شمبؾقغف ومؾؿ حيرض، ومل ُيبِد قمذًرا ًمغقوسمف قمـ اجلؾسي، ومنّن 

 ًمؾؼويض أن حيؽؿ قمؾقف سمػسخ قمؼد اًمـؽوح سمقـف وسملم زوضمتف همقوسمًقو.
 ابًعا: أن يكون غياب الزوج لغًن عذر مقبول:ر 

ومنن يمون همقوسمف ًمعذر ومنّكف ٓ حيّؼ هلو ـمؾى اًمػسخ، وذًمؽ يملن يؽقن هموئًبو ًمطؾى 

                                       
 (.232 /7اسمـ ىمدامي )، (، اعمغـل193 /5ًمبفقيت )، ا: يمّشوف اًمؼـوعاكظر (1)
 (.94 /4(، ذح اخلرر قمغم خمتٍم ظمؾقؾ )431 /2اكظر: طموؿمقي اًمدؾمقىمل ) (2)
 .اًمسوسمؼلم رضمعلماكظر: اعم (3)
 (.232 /7اسمـ ىمدامي )، (، اعمغـل193 /5ًمبفقيت )، ااًمسوسمؼلم، يمّشوف اًمؼـوع رضمعلمعماكظر: ا (4)
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ظمالوًمو ًمؾامًمؽقي اًمذيـ مل يعتؼموا  (1)اًمعؾؿ أو اًمدراؾمي أو اًمرزق، وهذا مذهى احلـوسمؾي 
 اًمعذر وقمدمف ممصمًرا ذم اًمػسخ.

 قد الّنكاح:خامًسا: أن تطلب الزوجة فسخ ع
: ّٕكف طمّؼفو، وًمقس ٕطمد (2)ومنذا مل شمطؾى اًمزوضمي اًمػسخ ومنّكف ٓ حيّؼ ٕطمٍد ومسخف

 همػمهو احلّؼ ذم ذًمؽ.
 
 
 

 

                                       
 (.193 /5ًمبفقيت )، ار: يمّشوف اًمؼـوعاكظ( 1)
 (.199-198 /7اسمـ مػؾح )، اكظر: اعمبدع (2)
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 اخلامتة

 وهي كالتّايل: مع توصية أختم هذا البحث أبهّم النتائج اليت توصلت إليها
آىمؽمان وآظمتالط، وإصؾ أن اًمعالىمي اًمزوضمقي مبـوهو قمغم اعمشوريمي وأّن   ::أوًل 

ـٍ واطمد، وًمؽـ ىمد يطرأ قمغم اًمزوج مو جيعؾف  يعقش اًمزوضمون مع سمعضفام ذم مسؽ
يغقى قمـ زوضمتف، وىمد شمؽقن همقبتف قمـ زوضمتف همقبي مـؼطعي ٓ ُيعؾؿ ومقف أهق طمّل أم 
مقً، وىمد شمؽقن همقبتف همػم مـؼطعي ُيعؾؿ ومقفو مؽوكف وشمليت أظمبوره، وىمد شمترضر اعمرأة 

 همقوب زوضمفو قمـفو، ومفؾ حيّؼ هلو ـمؾى ومسخ اًمـؽوح ٕضمؾ همقبتف أم ٓ؟ مـ
أّن اًمراضمح ذم طمؽؿ ومسخ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبي اًمزوج همقبي مـؼطعي   :ااثنيً 

 اًمتػوقؾ وومؼ أيت:
إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اهلالك، يملن يؽقن ىمد ؾموومر إمم سمالد طمرب أو مؽون   .1

، ومنّكف حيّؼ ًمزوضمتف اعمط ـٍ وًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح، طمقٌ إّن هموًمى مـ شمؽقن همػم آم
 هذه طموًمف أن يؽقن ىمد موت: ّٕكف ًمق يمون طمقًّو ًمظفر أمره وأرؾمؾ مو ُيثبً طمقوشمف.

إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اًمسالمي، يملن ُيسوومر إمم سمالٍد آمـي، ـمؾًبو ًمؾعؾؿ أو   .2
ٌُ إّن إصؾ اًمرزق أو كحق ذًمؽ، ومنّكف ٓ حيّؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّ  ؽوح: طمق

  طمقوشمف، وٓ جيقز احلؽؿ سمؿقت ؿمخص ؾموومر ؾمػًرا آمـًو إٓ سمعد صمبقت ذًمؽ ىمطًعو.
أّن اًمراضمح ذم طمؽؿ ومسخ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبي اًمزوج همقبي همػم مـؼطعي   :ااثلثً 

 اًمتػوقؾ وومؼ أيت:
جيقز ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح إذا هموب اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي همػم   ..1

ـؼطعي ذم طمول قمدم اًمعذر يملن يؽقن ذم ؾمػر همػم منموع أو همػم مفؿ يموًمّسقوطمي م
وكحق ذًمؽ: وذًمؽ ّٕن ؾمػره ذم طمول قمدم اًمعذر وهمقبتف قمـفو ذم هذه احلول ومقف هتؿي 

 ًمف ذم أّكف يؼود اإلرضار هبو، واًمرضر ُيزال.
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وومر إذا يمون اًمزوج معذوًرا ذم همقبتف همػم اعمـؼطعي قمـ زوضمتف، يملن يؽقن ؾم  .2
ًمطؾى اًمعؾؿ أو اًمرزق وكحقمهو، ومنّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوضمي ـمؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح: ّٕكف 
مل يظفر مـ اًمزوج ىمود اإلرضار سمزوضمتف، وقمغم اعمرأة أن شموؼم قمغم همقبتف: ًمؽقكف 
هموئًبو ٕمر ومقف كػع ًمف أو هلو أو هلام مًعو، ومو دام إمر يمذًمؽ ومنّكف ٓ ُيسؿح هلو سمطؾى 

 ح.ومسخ قمؼد اًمـّؽو
أّن اًمؼوئؾلم سمجقاز ومسخ قمؼد اًمزوضمي ًمغقوب اًمزوج اؿمؽمـمقا ذوـًمو   رابًعا:

ًمذًمؽ، اشمػؼقا قمغم سمعضفو، واظمتؾػقا ذم اًمبعض أظمر: وموشّمػؼقا قمغم اؿمؽماط يمقن مدة 
اًمغقوب ـمقيؾي، ووضمقب إقمالم اًمزوج سمطؾى اًمزوضمي ًمؾػسخ إن قُمؾؿ مؽوكف، وأّن 

تؾػقا ذم اؿمؽماط قمدم اًمعذر ذم همقبتف جلقاز اًمػسخ ٓ يتّؿ إٓ سمطؾى مـ اًمزوضمي، واظم
اًمػسخ وموؿمؽمـمف احلـوسمؾي دون اعموًمؽقي، ويمذا ذم اؿمؽماط ظمشقي اًمزوضمي اًمقىمقع ذم 

  اًمػتـي أو اًمزكو اًمذي اؿمؽمـمف اعموًمؽّقي دون احلـوسمؾي.
وىمد ذيمركو أؾمبوب اًمؽمضمقح ومـوىمشي أدًّمي اًمؼقل أظمر ذم يمّؾ مسلًمي سمام يغـل قمـ 

 اإلقمودة.
سمدراؾمي اعمسوئؾ اعمعوسة اعمتعؾؼي سمؿقوقع اًمبحٌ ودراؾمتفو  أويص  ا:خامسً 

 سمشؽؾ شمػوقكم، وسمقون احلؽؿ اًمنمقمل ًمؽؾ مسلًمي قمغم طمدة.
  

 واهلل أقمؾؿ وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.
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