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رب العاملين، والصالة والسالم ألاتمان الحمد هلل الرحمن الرحيم، بسم هللا 

 سيد السادات وفخر الكائنات حبيبنا محمد املبعوث رحمة للعاملين،على ألاكمالن 

 .وصحابته أجمعينآله على و 

هو مجمع الفقه إلاسالمي بالهند يقدم لقرائه ومتتبعي إصداراته  وبعد؛ فها

 . املدونة( من مجلته العلمية املحكمة( 21-21دزدو   العدد امل

وقد جاء هذا العدد حافال بالبحوث والدراسات العلمية الرصينة في مختلف 

 ألاصول واملقاصد، والفقه، والتفسير، والحديث النبوي، والسيرة  علوم الشريعة

وإلاضاءات والتحقيقات  ، والقراءاتالعطرة، والعقيدة، والفكر إلاسالمي، والتاريخ...(

قطوفها دانية  ، مما جعله روضة غناءلتراث إلاسالميفي الفكر إلاسالمي القويم وا

املتنوعة التي  هامن أمره، فيتمتع بإنتاجات لها في حيرةوثمارها يانعة، يصبح القارئ 

 لطرح املجدد وألاسلوب الجميل... تتميز بالفكر الرصين وا

، ويجعله في ببحوثهم به، ويتقبل من املشاركين فيهنسأل هللا تعالى أن ينفع 

 إلاخالص في القول والعمل. لنا جميعا ميزان حسناتهم، وأن يرزق

 

 والحمد هلل رب العاملين.
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 مقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وطولنا حولنا من نربأ إنا اللهم وااله, ومن وصحبه وآله من حممد اهلل, رسول على والسالم والصالة, هلل احلمد
 يا نسألك إنا اللهم, الرامحني أرحم يا قبضتها وال عني طرفة أنفسنا إىل تكلنا فال وقوتك؛ وطولك  حبولك ونلوذ وقواتنا,

 لك فيك, وسكناتنا, وحركاتنا, وأفعالنا, أقوالنا جتعل أن واإلكرام اجلالل ذا يا واألرض السماوات بديع يا منان يا حنان
  : بعد أما قدير شيء كل على إنك خالصة؛

اإلنسان السوي الذي يعي احلياة ويتعامل معها, وحيسن توظيفها وتكييفها بالصورة فلقد ُعين القرآن الكرمي بإقامة 
السوية املالئمة, ويف سبيل هذا حَرص القرآن أن تكتمل رؤية هذا اإلنسان لكل ما حوله, فيدرك اجلمال, ويتذوقه ويتأثر 

ىل الصانع, ومن األثر إىل املؤثر, وال يكون  به, حىت يدله اجلمال على اجلميل, وينتقل من الكون إىل املكون ومن الصنعة إ
كحمار الرحى ينتقل من مكان إىل مكان والذي انتقل منه هو الذي رحل إليه, بل ينتقل من األثر إىل املؤثر, وبدت هذه 

 ان.العناية يف مناحي متعددة من أبرزها مشول القرآن على منهجية واضحة املعامل بيِّنة القسمات قيمة اجلمال يف اإلنس
وتنوعت مالمح تلك املنهجية القرآنية يف سبيل هذا الغرض الكرمي من ذكر اجلمال صراحة والنص عليه يف مواطن 

: مفرداتبلغت مثانية مواطن, ويف ذكر ما يقرتب منه من مفردات تشرتك معه يف دائرة داللية بقدر وتفرتق عنه بقدر مثل 
ة, والزخرف, والنضرة,  واحلرير, والديباج, والسندس, واإلستربق, وحنوها مما احلسن, والزينة, والتعديل, والتسوية,  والبهج

كالسرور والعجب ولذة األعني, وتناول   وآثارهاتلك اجلمالية كاحللية والرياش ,  وسائلسنعرض لبعضه, كما تناول 
 اجلمال الصويت واجلمال املرئي واجلمال املعنوي.

خاصة له نظرية حمددة ومنهجية معينة يف غرس قيم اجلمال والنظر إليها   القرآن، وومما يؤكد أن اإلسالم عامة
 َحَرم من لفعل الدين واستنكار يسراً, العسر مع وأن التيسري, جتلب املشقة وأن صدقة, األخ وجه يف التبسم اعتباره )أن

 عن واالمتناع املديد, والقيام الطعام, عن واالمتناع الدائم, والصوم النساء, عن االمتناع من وزينتها, احلياة متع من نفسه
 نوافذ هي وإمنا عليه, لإلتيان اجملال يتسع ال مما كثري ذلك وغري... بالعبادة االرتقـاء من ذلك وظن اهلل, أحـله وما النوم,

 مبدعها إىل اجلمالية الصور من والنفاذ تذوقه وممارسة إليه والدعوة وتقديره اجلمال يف اإلسالم مذهبية على منها لإلطاللة
 (1().وخالقها
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ومل يقتصر القرآن الكرمي على هذا بل تطلع لغرس هذه املنهجية يف أن ينقل للقارئ صورة حية من اجلمال احلي 
 حسا ومعىن, واستخدم املفردات اليت تغري القارئ والسامع بتبين لغة اجلمال والذوق, والرقي الفكري والسلوكي.

 بني االنتفاع به والتأثر من خالله حبقِّية احلق, وصدقية الصدق ومثالية املبدأ.وربط بني هذا اجلمال و 
ودعا القرآن الكرمي اإلنسان إىل التملِّي بصور اجلمال والتمتع هبا والعيش يف فيئها, والتعامل على هدي من سناها, 

 فجمع بني التوصيف والتوظيف وبني الداللة واإلغراء بالتناول.
خالل هذه املنهجية إىل بناء شخصيٍة مجيلة الفعال, مليحة اخلالل, تتطور لديها ملكة احلس؛  وقصد القرآن من

فيتأثر هبا اإلدراك وتنتقل آثارها إىل األداء فيكون السلوك مجيال , فهو مجال ال يتسفل, وصبوح ال يتدىن, وهي ملكة 
 جتمع بني اإلبداع واإلتقان, واحلضارة والبناء.

املنهجية عرب جماالت متعددة ومسارات متشابكة, فهي تشمل جانب العالقات الزوجية أو  وتنوعت مسارب هذه
جمال األسرة, وجمال السري يف األرض واحلركة والسكون وعدم االختيال أو املشي مرحا, وجمال اخلطاب والبيان, وجمال 

 واحلج والزكاة والصالة والطهارة الصالةو  كاملسجد احلياة جنبات غطت اليت املفردات من جمموعة ومشل الوصف والتبيني
 واملسكن. واألسرة

وأضاف القرآن ملعاين اجلمال قيما جديدة وحرر معىن اجلمال وأطلقه من ُأسار الشكل إىل اجلمع بني الشكل 
القيمة واملضمون, والقيمة والسلوك والتعامل, حىت إن سبعة مواضع من الثمانية اليت ورد فيها لفظ اجلمال صرحيا تناولت 

 (1وليس الشكل, واملعىن وليس املبىن.)
واتسم تناول القرآن للجمال بالشمول والعموم, واالتساق والتنوع, وانطلق من اجلمال الفين إىل اجلمال الكوين ومن 

 مجال الصيغة إىل مجال املعىن, كما اتسم بالتوازن, والربط بينه وبني مصدره ومرده, ومنبعه ومشكاته.
 النظر يف منهجية القرآن الكرمي يف تناوله للجمال وغرسه يف نفوس السامعني والقارئني: وأبرز ما يلفت

 .ربطه باهلل تعاىل مصدر كل مجيل ومنبع كل مجال 
  . الربط بني اجلمال واالنتفاع 
 .تأكيد أن اجلمال ليس هلوا بل دهو دافع إىل اإلتقان والبناء والعمل 
  احلسي منه واملعنوي.وضع معايري اجلمال احلق واملزج بني 
 .عدم االقتصار على مجال الظاهر, والغوص إىل مجال الباطن والقيمة والرسالة 
 .الربط بني اجلمال واإلميان باهلل 
 .الربط بني اجلمال وتذوقه وبني التفكر فيه والتأمل يف آثاره 

, ومساحة البحث ال تتناسب معه, وليس غرضي هنا تتبع قيمة اجلمال يف القرآن فهذا باب طويل الذيول واسع األكمام
 بل غرضي الرتكيز على منهجية القرآن يف غرس قيمة هذا اجلمال يف النفس البشرية .

 واهلل املستعان
 

  
                                                 

 راجع املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي, مادة مجل. - 1
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  األول المبحث
 القرآني واالستعمال واالصطالح اللغة في الجمال مفهوم

 
 ويف هذا املبحث أتناول أربعة مطالب وهي:

يف اللغةاملطلب األول: مفهوم اجلمال   
 املطلب الثاين: مفهوم اجلمال يف االصطالح

 املطلب الثالث: مفهوم اجلمال يف االستعمال القرآين
 وعالقتها به.  الكرمي القرآن يف للجمال املقاربة املفردات الرابع: املطلب

 
 األول المطلب

 اللغة في الجمال مفهوم 
أهنا تدل على عدد من املعاين اليت ميكن تصور اجلمع بينها والربط الراصد للجذر اللغوي ملفردة اجلمال وتقلباهتا يرى 

بني دالالهتا, فهي تدل على احلسن, وكثرة احلسن, واالتئاد والرتيث, والبهاء, واجلمع, واحلبس, والتناسب يف األعضاء , 
 والزينة,  كما يتعلق باخلَلق واخلُلق, والرضا واللطف, ويكون يف الصور واملعاين.

 ومجال, مجيل فهو مجاال, بالضم, الرجل, مجل وقد. واخللق الفعل يف ويكون الحسن اجلمال: هو تب اللغة: تقول ك
 اهلل ..ومجل. الجميل تكلف: والتجمل. زينه أي ومجَّله. اجلميل من أمجل: والتشديد بالضم بالتخفيف..... واجلمال,

 هلا. أفعل ال فعالء من جاء ما أحد وهو: ومجيلة مجالء وامرأة. حسنا مجيال اهلل جيعله أن له دعوت إذا جتميال عليك
 :احلديث ومنه والمعاني؛ الصور على يقع واجلمال: األثري ابن قال ....
  (؛2األوصاف) كامل األفعال َحَسن (ومن دالالته البديعة: أي1اجلمال() حيب مجيل اهلل )إن

 (3على مودتك) ومن اجلمال اجملاملة  وهي ترك الرجل اجلواب إبقاء 
 .واللطف بالرضا يتعلق ما: الصفات من قال اجلرجاين يف التعريفات: اجلمال

 مقسوم الرزق :قال يفرط؛ فلم واعتدل اتأد: الشيء طلب يف وأمجل صنيعه يف وأمجل باجلميل, املعاملة: واجملاملة
. مجعه: الشيء حبسه ...ومجل أطلت إذا جتمريا ومجرته جتميال الشيء ومجلت. الطلب يف أمجلت وقد الطلب يف فأمجل

  (4).جيمع أي جيمل مث يذاب الشحم: واجلميل
 فيها تعاىل)لكم وقوله واخللق, الفعل يف احملكم وعبارة. الُخُلق وفي الَخلق يف يكون احلسن: واجلمال وقال الزبيدي: 

 .وحسن بهاء: أي ,36مجال( النحل 
  (5).الراغب إليه أشار هلم, مجاال ذلك يعدون كانوا ألهنم بذلك مسي اجلمل يكون أن وجيوز

                                                 
 (.ْ 663/ 3(, مسند أمحد ط الرسالة )36/ 1صحيح مسلم ) - 1
 (.163/ 1( املعجم الوسيط )231/ 1( جامع العلوم يف اصطالحات الفنون )263/ 23ج العروس )( تا 123/ 11لسان العرب: ) - 2
 (.13(, والتعريفات )ص: 121/ 11لسان العرب ) - 3
 (.13والتعريفات )ص:  - 4
 (.263/ 23تاج العروس ) - 5
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 أو بدنه أو نفسه في. به اإلنسان يختص جمال: أحدهما: ضربان وذلك ,الكثير الحسن: اجلمال: الراغب وقال
 اخلريات تفيض منه أن تنبيها اجلمال حيب مجيل اهلل إن: روي ما الوجه هذا وعلى. غيره إلى منه يصل ما: والثاني. فعله

  (1).بذلك خيتص من فيحب الكثرية
ونلحظ من خالل عرض املادة اللغوية  ودالهتا أهنا تشي باجلمال يف الصورة والفعل, وتتناول الطبع واخللق, والسلوك 
والتعامل, والشكل واملظهر, فكأن اجلمال احلقيقي ال يتوقف على الشكل دون املعىن أو املظهر دون املخرب, أو الوصف 

أو حىت اخللق اجلبلي فقط أو السليب من غري  التعامل, فهو كل ال يتجزأ, وجمموعة متشابكة من حسن الصورة دون الطبع 
 ومجال الطبع وكثرة البهاء ورقي الذوق ومجاع األخالق.

 
 الثاني المطلب

 االصطالح في الجمال مفهوم 
وإذا ذهبنا إىل املعىن االصطالحي للجمال وجدناه ال يبعد كثريا عن املعىن اللغوي, بل ينطلق منه ويؤسس عليه, فنرى 

 وأن ذلك الكثري, احلسن: الراغب األصفهاين يف مفردات غريب القرآن والفريوز آبادي يف بصائره يريان أن اجلمال هو 
 :ضربان

 .فعله أو بدنه أو نفسه يف اإلنسان خيص مجال: )أحدمها
  (2)«اجلمال حيب مجيل اهلل إن: »وسلم عليه اهلل صلى عنه روي ما الوجه هذا وعلى. غريه إىل منه يوصل ما: والثاين

 (3().بذلك خيتص من فيحب الكثرية, اخلريات تفيض منه أنه تنبيها
يكون وصفا, ومنه ما يكون فيضا ويف هذا بيان أن اجلمال ال يكون وصفا ظاهرا كما يظن بعض الناس, بل منه ما 

 وعطاء إىل الغري ولذا أحبه اهلل واتصف به.
  

                                                 
 .212مفردات الراغب األصفهاين:  - 1
 (.663/ 3(, مسند أمحد ط الرسالة )36/ 1صحيح مسلم ) - 2
( التوقيف على مهمات التعاريف 635/ 2(, بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز )212املفردات يف غريب القرآن )ص:  - 3

 (.123)ص: 
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الثالث المطلب  
القرآني االستعمال في الجمال مفهوم   

 وإذا تتبعنا املفردة ودوراهنا يف القرآن الكرمي وجدنا أهنا وردت مثاين مرات بصيغ: )مجال, مجيل, مجيال(
 ونستنبط منه دالالته ومعطياته وجدنا املالمح والدالالت اآلتية: وإذا أردنا أن نرصد هذا الورود الكرمي

أنه ورد يف الفرتتني املكية واملدنية, وأن وروده يف املكي كان أكثر, مخس مرات يف الوقت الذي كان وروده يف  -1
هو أساس يف بناء املدين ثالث مرات, ويف ذلك ما فيه من تأسيس وترسيخ وتقوية ملعىن أن اجلمال ليس شيئا حتسينيا بل 

اإلنسان, وتنمية ذوقه, ورقي روحه ونفسه وتعامله, فإذا كان لنا أن نقول إن عدد مرات الورود والدوران للكلمة يف القرآن 
الكرمي له داللة فلتكن تلك الداللة هي األمهية ولفت االنتباه إىل قيمة وجود اجلمال يف بناء اإلنسان, على عكس ما كان 

مال رفاهية وحتسني بعد األساس؛ فال تنهض النفس خارجا إال إذا رقت داخال وانعتقت فانطلقت, يتوقع من أن اجل
 فأمثرت بناء وحضارة.

أنه ورد بصيغ املصدر واسم الفاعل, ويف هذا من الداللة على أن أصل اجلمال ومصدره مطلب أساس, وقيمة  -2
 كربى يف تنمية النفس اإلنسانية وإكمال بنائها.

مقامات متعددة ومناخات متنوعة, فقد ورد يف احلسي واملعنوي, وفيما خيص العالقة بني اإلنسان أنه ورد يف  -6
ونفسه, واإلنسان وغريه, ويف سياقات متباينة وإن كان اجلانب اإلنساين فيها غالبا, فوردت املفردة الكرمية وأصوهلا اللغوية 

 جمتمعا أي{ واحدة مجلة القرآن عليه نزل لوال}يف قوله تعاىل:  يف القرآن الكرمي مبعاين متعددة,  فوردت مبعىن االجتماع
 متفرقة. جنوما أنزل كما

 .35احلجر:{اجلميل الصفح فاصفح} :والمجاملة المحاسنة ومبعىن 
 .13يوسف: { مجيل فصرب} السالم عليه يعقوب وقال 5, املعارج {مجيال صربا فاصرب} :جزاء بال الصبر ومبعىن 

 .11املزمل:{ مجيال هجرا واهجرهم} :الحسن الوجه الكفار  على مقاطعة ومبعىن
 .23األحزاب {مجيال سراحا وسرحوهن} :الجميل الوجه على النساء إطالق ومبعىن

 .3النحل: {تسرحون وحني ترحيون حني مجال فيها ولكم} :والزينة الحسن ومبعىن 
 .01األعراف:, {اخلياط سم يف اجلمل يلج حىت} :البازل البعير ومبعىن 
 تعاىل: قوله ومنه وراعيها, البقر جلماعة كالباقر اجلموع نوادر من وهذا وجامل, ومجائل ومجالة وأمجال مجال ومجعه 

 (1).السفن قلوس: القلوس هي وقيل بالضم مجالة مجع وهى مجاالت وقرئ .,66املرسالت: {صفر مجالت كأنه}
ورد يف مقام التعامل, فهو صرب مجيل وصفح مجيل وهجر مجيل وسراح واملالحظ أن دوران الكلمة يف القرآن الكرمي 

مجيل, ويف مقام املتعة ورواح النفس, وتأمل النعم وفيض املنعم بعد ذكر فوائد تلك النعم واألنعام من الدفء واملنافع 
ة رعيبة عندما يقاس كل ما واألكل, والتمتع يف رواحها وسراحها, ويف مقام الضخامة والكثرة البالغة, والصورة تظهر رهيب

 ورد يف اآليات بعضه ببعض: سم اخلياط واجلمل.
  

                                                 
 (.635/ 2بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ) - 1
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 المطلب الرابع
المفردات المقاربة للجمال في القرآن الكريم    

وقد ورد عدد من املفردات املقاربة للجمال يف القرآن الكرمي, نسعى لرصدها والوقوف عندها وقفات منهجية حىت 
هذه املفردة وأخواهتا, وتصري الفكرة مكتملة جبمع كل ضميمة إىل أختها, ومن هذ األلفاظ  يبني الفرق  وتظهر الصلة بني

 ما يأيت:
 احلسن  -1
 الزينة  -2
 التسوية -6
 اإلبداع -0

وسنتناول هذه األلفاظ واحدة, واحدة ؛ حىت يبني حرص القرآن الكرمي على غرس قيم اجلمال يف اإلنسان مطلق 
نهجية هذا الغرس حىت تنشأ الشخصية اإلنسانية عامة واإلسالمية خاصة اإلنسان يف أي زمان وعلى أي مكان, وم

شخصية سوية فطرية دون خلل أو عوج تتمتع خبريات اهلل وتعبده, وتسعى يف األرض بنعمه وتشكره, فتعمر األرض بروح 
احلق واجلمال, بديع راقية, مقبلة ال مدبرة, متفائلة ال متشائمة, حتبب الناس إىل اخلري وحتببهم إىل مصدر اخلري و 

 السماوات واألرض.
 أوال: الحسن

 هو اجلمال واحلسن من أقرب األلفاظ داللة على اجلمال, وإن كان بينهما فرق ذكره أبو هالل العسكري  بقوله:)إن
 يقال ترى أال شيء يف احلسن من هو وليس واجلسم املال كثرة ومن واألخالق, األفعال من اإلنسان به ويرتفع يشتهر ما

 ,3, النحل:(تسرحون وحني ترجيون حني مجال فيها ولكم) القرآن ويف حسن فيه لك يقال وال مجال األمر هذا يف لك
 واألخالق لألفعال األصل يف واجلمال األفعال واألخالق, يف استعمل مث الصورة األصل يف واحلسن واإلبل اخليل يعين

 واجلمل التفاريق من أعظم ألهنا اجلملة؛ قيل ومنه العظم العربية: يف اجلمال وأصل الصور, يف استعمل مث الظاهرة واألحوال
 (1نفعه() لعظم مجيل املذاب للشحم قيل ومنه خلقته لعظم مجال مسي واجلمل الغليظ احلبل

املكي أكثر وورد لفظ احلسن يف القرآن الكرمي مائة وأربعا وتسعني مرة, وموزعة على العهدين املكي واملدين, ووروده يف 
مائة واثنيت عشرة مرة, ويف املدين ورد اثنتني ومثانني مرة, وكان وروده على النحو اآليت: )حُسن, حسنت, أحسَن, 
أحسنتم, أحسنوا, حتسنوا, حيسنون, أحَسنوا, ُحْسن, ُحْسنا, حسنهن, َحَسن, حسنا, حسنة, حسنات, احلسىن, 

 ن, حمسن, حمسنون,(احلسنيني, حسان, أحَسن, أحسنه, بأحسنها, إحسا
 ومن هذا الورود نلحظ اآليت:

أن املادة وردت على صيغ األفعال الثالثة, املاضي واملضارع واألمر, ويف هذا من مشول الزمان ما فيه, فكأنه  -1
من مطلوب يف كل وقت وال ينفك عنه الزمان ال يف املاضي وال يف احلاضر وال يف املستقبل, ويف هذا الورود والكثرة ما فيه 

 عناية القرآن به وبغرسه يف نفس اإلنسان..

                                                 
 (.232ري )ص: الفروق اللغوية للعسك - 1
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 أهنا وردت الزمة ومتعدية: حُسن, أحسن, وفيه داللة على أنه ذايت ومتعدي إىل الغري. -2
 أهنا وردت مفردة وجمموعة, وفيه داللة على أن احلسن يكون يف األفراد اجلماعة, والقليل والكثري. -6
س, يف احلسن ذاته ويف عني الرائي وتتبع اآليات الكرمية يدل ونالحظ أن داللة احلسن تدل على أنه مجال حمسو  -0

 على هذا.
 ومن[. 1:السجدة" ]َخَلَقهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْحَسنَ  الَِّذي: "تعاىل قوله العموم فمن واخلصوص, العموم به وصف -5

 وحسنت[. 13:الفرقان" ]َوُمَقاماً  ُمْستَـَقرّاً  َحُسَنتْ  ِفيَها َخاِلِدينَ " ومقاما مستقرا حسنت حيث اجلنة حسن اخلصوص
 َعَلى ِفيَها ُمتَِّكِئنيَ " مرتفقا وحسنت ,[20:الفرقان" ]َمِقيالً  َوَأْحَسنُ  ُمْستَـَقرّاً  َخيـْر   يـَْوَمِئذٍ  اجْلَنَّةِ  َأْصَحابُ " ومقيال مستقرا

 ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  ُصَورَُكمْ  َفَأْحَسنَ  َوَصوَّرَُكمْ " آدم بين صور وحسن ,[61:الكهف" ]ُمْرتـََفقاً  َوَحُسَنتْ  الثَـَّوابُ  نِْعمَ  اأْلَرَاِئكِ 
 تـََبدَّلَ  أَنْ  َوال بـَْعدُ  ِمنْ  النَِّساءُ  َلكَ  حيَِل   ال: "وسلم عليه اهلل صلى لنبيه تعاىل يقول النساء, وحسن ,[30:غافر" ]الطَّيَِّباتِ 

" هِبَا فَاْدُعوهُ  احلُْْسىَن  اأْلَمْسَاءُ  َولِلَّهِ " األمساء وحسن[. 52:باألحزا" ]ُحْسنُـُهنَّ  أَْعَجَبكَ  َوَلوْ  أَْزَواجٍ  ِمنْ  هِبِنَّ 
 [13:الرمحن" ]ِحَسانٍ  َوَعبـَْقرِي   ُخْضرٍ  َرفْـَرفٍ  َعَلى ُمتَِّكِئنيَ " والفرش الثياب وحسن[. 131:األعراف]

 ذلك يف حقيقةً  يوجد الذي اجلمال يعكس لفظ واحلسن النفس, يف املرئي الشيء تأثري يعكس لفظ اجلمال إن -3
 له, ومالزمته الشيء بكينونة امتزاجه احلسن صفات أهم من وأن. متفاوتة بدرجات الرائون عليه يتفق والذي الشيء
 هناك أن على. دائم حقيقي مادي مجال عن تنيبء لفظة واحلسن عارض شعور على تدل كلمة اجلمال: موجزة وبعبارة
 خالل التغيري أو لإلزالة قابل هو مما إليهما ما أو الشعر تصفيف نوع يف أو اللباس يف يكون كأن وظاهريا عارضا مجاال
 (1).الزينة لفظ الكرمي القرآن استعمل العارض اجلمال من الضرب هذا على وللداللة. قصري أمد

 ثانيا: الزينة
وثالثني يف املكي ومخس عشرة يف املدين وقد ورد لفظ الزينة ومشتقاته يف القرآن الكرمي ستا وأربعني مرة منها  إحدى 

ووردت بصيغ: )زينا, زيناها, زينة, فزينوا, ألزينن, زُيِّن , زَيَّن, ازينت, زينتكم, زينته, زينتهن(, ونالحظ على هذا الورود 
 اآليت:
 أهنا أتت يف زمن املاضي واحلاضر. -1
 أهنا وردت مضافة إىل املفرد واجلمع -2
 ذم.أهنا وردت يف مقام املدح وال -6
 أهنا وردت يف احملسوس واملعنوي. -0
 أهنا أسندت إىل املذكر واملؤنث. -5
أهنا ليست من ماهية املتزين بل خارجة عنه, وهي هنا غري احلسن وغري اجلمال, فاجلمال ذايت واحلسن ذايت ويف  -3

 من أوزارا محلنا ولكنا): نظر الرائي, والزينة شيء خارج عن كينونة صاحب الزينة, وتتبع اآليات والتأمل فيها يدل على هذا

                                                 
 مقال عن اجلمال لألستاذ توفيق عباس. من الشبكة العنكبوتية.  - 1
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 زينتكم خذوا آدم بين يا)) ,[21 احلديد((]بينكم وتفاخر وزينة وهلو لعب الدنيا احلياة أمنا اعلموا)) ,[31 طه(]القوم زينة
 وقد. الكرميات اآليات من وغريها[ 13 القصص(( ]زينته يف قومه على فخرج)) ,[61 األعراف((]مسجد كل عند

: : - سبحانه - قوله مثل من النفس يف اجلمايل األثر تعكس وكأنـها ظاهرها يف تبدو أخرى مواضع يف"  زينة" وردت
 [.3 النحل(( ]وزينة لرتكبوها واحلمري والبغال واخليل))

 ثالثا: التسوية
 وورد لفظ سوى ستة عشر مرة يف املكي واملدين مخس عشرة مرة يف املكي ومرة يف املدين, وكان وروده على النحو

 اآليت: )سوى, سواك, سواه, سواها, سواهن, فسواهن, سويته, نسوي, تسوى, ساوى(, ويف هذا الورود ما يأيت:
 أنه ورد يف املكي واملدين. -1
 أنه ورد الزما ومتعديا. -2
 أنه ورد مضافا إىل املفرد: احلاضر والغائب. -6
 له فقعوا روحي من فيه ونفخت سويته فإذا))أنه غالبا ما يسند إىل اهلل )تعاىل(, واآليات الكرمية تشهد هبذا: -0

 أكفرت: ))- سبحانه - كقوله أو. وخارجيا داخليا ومتامها اخللقة كمال جلي هو وكما ,[15 احلجر(( ]ساجدين
 ,[1 االنفطار((]فعدلك فسواك خلقك الذي)) ,[13 الكهف(( ]رجال سواك مث نطفة من مث تراب من خلقك بالذي

 [23 البقرة((]مسوات سبع فسواهن السماء إىل استوى مث))
 رابعا: اإلبداع

وورد لفظ اإلبداع ومشتقاته يف القرآن الكرمي أربع مرات مرتني يف املكي ومرتني يف املدين وكان وروده على النحو اآليت: 
 )ابتدعوها, بدع, بديع(. ويف هذا الورود ما يأيت:

 أنه ورد يف املكي واملدين. -1
 أنه ورد الزما ومتعديا. -2
   أنه ورد يف احملمود وغري املرغوب. -6
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 الثاني المبحث
 اإلنسان في الجمال قيم غرس في القرآن منهج 
 ويشمل هذا املبحث املطالب اآلتية:

 املطلب األول: دعوة  القرآن اإلنسان إىل رؤية اجلمال وتذوقه
 املفردة خالل من اجلمالية الذائقة تنمية القرآن  املطلب الثاين: 

 الثالث: منهجية القرآن يف غرس اجلمال من حيث التصويراملطلب 
 املطلب الرابع: ربط القرآن بني اجلمال والنفع يف التناول

األول المطلب  
وتذوقه الجمال رؤية إلى اإلنسان القرآن  دعوة  

املتأملة واملتمعنة جيد دون املتأمل يف القرآن الكرمي , والراقب ملنهجياته املطردة اليت ال ختطئها العني الباصرة فضال عن 
لبس أو خفاء حرص القرآن الكرمي على لفت أنظار السامعني والقارئني إىل عظمة اجلمال وروعته, سواء كان هذا اجلمال 
حسيا أو معنويا, ظاهريا أو باطنيا, سلوكا أو خلقا, وكثرت اآليات القرآنية اليت دعت اإلنسان إىل النظر يف الكون وما 

وات  باهرة, وجنوم زاهرة, ولفت النظر إىل هذا الكون العامر الزاخر, والفضاء الفسيح الكاثر املاخر بكل فيه, من مسا
عجيبة, والغين بآثار صنع املليك سبحانه, وال يسعنا يف هذه التطوافة السريعة أن حنصر آيات الدعوة إىل التأمل يف الكون 

, بل يكفينا أن نشري اإلشارة اليت تغين عن العبارة, والتلميح الذي , والوقوف عند صفحات اجلمال اليت يرصدها القرآن
يكفي عن التصريح, فنقف على مناذج حمددة مما دعا فيه القرآن اإلنسان إىل النظر إىل مجاليات الكون, بألواهنا املتعددة, 

يدا لعنايته بغرس اجلمال يف نفس وصورها املتباينة؛ سعيا منه إىل تأسيس وتدعيم احلس اجلمايل يف النفس البشرية, وتأك
 نسان.إلا

 اَلِغَيةً  ِفيَها َتْسَمعُ  اَل ( 11) َعالَِيةٍ  َجنَّةٍ  يِف ( 3) رَاِضَية   ِلَسْعِيَها( 3) نَاِعَمة   يـَْوَمِئذٍ  : )ُوُجوه  ومن هذا قوله تعالى 
 َمْبثُوثَة   َوَزرَاِب  ( 15) َمْصُفوفَة   َومَنَارِقُ ( 10) َمْوُضوَعة   َوَأْكَواب  ( 16) َمْرُفوَعة   ُسُرر   فِيَها( 12) َجارِيَة   َعنْي   ِفيَها( 11)
ِبلِ  ِإىَل  يـَْنظُُرونَ  أََفاَل ( 13)  َوِإىَل ( 13) ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اجْلَِبالِ  َوِإىَل ( 13) رُِفَعتْ  َكْيفَ  السََّماءِ  َوِإىَل ( 11) ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اإْلِ

 .21-3اشية ( الغ(21) ُسِطَحتْ  َكْيفَ  اأْلَْرضِ 
وكما نلحظ يف اآليات الكرمية أهنا وصفت الغييب والشهادي, وصفا يتألأل مجاال, ويتألق هبجة وحسنا, فوصفت 
نعيم أهل اجلنة ومتاع أهل الدنيا, ففي تناوهلا لوصف اجلنة حلقت بالنفس أميا حتليق وتألقت يف العرض أميا تألق,  وتنوع 

وتشويقهم إليها, من حيث صفاء السمع, وانعدام اللغو, ووفرة العيون اجلارية, والسرر بياهنا ولفت أنظار السامعني 
املرفوعة, واألكواب املوضوعة, والنمارق املصفوفة, والزراب املبثوثة, وعندما انتقلت إىل عامل الشهود  دعت إىل التأمل 

سماء وكيف رفعت, وإىل اجلبال وكيف والنظر بصيغة التحضيض والتحريض على التأمل يف اإلبل وكيف خلقت, وال
نصبت, وإىل األرض وكيف سطحت, وكل هذا يغرس يف النفس صورة التناسق بني هذه الصورة املرتاصة والكون املتناغم 

 املؤتلف, الذي يكمل بعضه بعضا ويتآلف بعضه مع بعض.
 أن هلموا إىل ربكم. إهنا صورة مرسومة بدقة بارعة تلفت النظر وتسرتعي االنتباه وتنادي بصوت عال

وقد فصل اإلمام الرازي هذه الصورة البديعة اليت ذكرها القرآن الكرمي, صفة, صفة وتتبعها ورسم من خالهلا صورة 
 بديعة تستجلي النظر وتلفت االنتباه, فقال:
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 من اجلنة يف ربه أعطاه ما مجيع عليها جلس إذا املؤمن يرى أن ألجل وذلك اهلواء يف عالية فالسرر املرفوعة: أي
 أهنا :أحدها وجوه موضوعة: قوله ويف. األباريق دون فهي: قتادة قال هلا عرى ال اليت الكيزان ...واألكواب وامللك, النعيم
 العيون حافات على موضوعة: وثانيها معد مبعىن موضوع هاهنا هو فيقول شيئا الرجل من يلتمس كالرجل ألهلها معدة

 من كوهنا بسبب إياها الستحساهنم أيديهم بني موضوعة: وثالثها الشرب من مملوءة وجدوها الشرب أرادوا كلما اجلارية
 بني أوساط هي أي الكرب حد عن موضوعة املراد يكون أن: ورابعها منها بالشراب وتلذذهم جوهر, من أو فضة أو ذهب
 ...أو وسائد منرقة واحدها اجلميع قول يف الوسائد هي والنمارق[ 13: اإلنسان. ]تقديرا قدروها: كقوله والكرب الصغر

 البسط والزراب املبثوثة يعين. أخرى إىل واستند واحدة على جلس جيلس أن أراد أينما بعض جانب إىل بعضها مصفوفة
 يف مفرقة أو منشورة مبسوطة مبثوثة وتفسري اللغة, أهل مجيع قول يف الزاي بكسر وزرب زربية واحدها والطنافس

 (1).اجملالس
وهبذا الرصد البديع تظهر صورة هذا اجلمال الذي يسعى القرآن إىل لفت النظر إليه ودعوة الناس للتنعم به والتعامل 
معه, ولقد تكررت هذه النداءات والتحريضات يف القرآن الكرمي إىل النظر إىل اجلمال والتعامل معه كثريا, وتبدو منهجية 

وة إىل اجلمال والتفكر فيه, والتحول إىل ما وراءه من مبدع مجيل ومنشئ بديع, ) القرآن يف هذه الدعوة يف الربط بني الدع
 يف ما كل ككون النفوس, وتشوق اهلمم تبعث اليت بالصيغ إليها اإلرشاد هذا بل الكون, يف والبحث للنظر اإلباحة وهذه

 أهل أن حني على هبذا القرآن خاطبنا فقد اإلنسان, ترقية يف اإلسالم به امتاز مما هو منافعنا على حمبوسا لنا خملوقا األرض
 ال خصمان والدين والعلم جيتمعان, ضدان ال والدين العقل أن على العملية وسريهتم تقاليدهم يف متفقني كانوا الكتاب
 .باطل فهو الكتاب نص عن خارجا العقل يستنتجه ما مجيع وأن يتفقان,

 يعرض وتراه إال قليال منه تقرأ فال والتذكر, والتدبر والتفكر العقلي, بالنظر اإلحلاح أشد يلح القرآن جاء ولذلك
 السماوات يف ماذا انظروا قل) واختالفها اتفاقها حكم واستجالء أسرارها, واستخراج فيها بالنظر ويأمرك األكوان, عليك

 هلم فتكون األرض يف يسريوا أفلم( )21: 23( )اخللق بدأ كيف فانظروا األرض يف سريوا قل( )111: 11( )واألرض
 الكثرية اآليات من ذلك غري إىل( 11: 33( )خلقت كيف اإلبل إىل ينظرون أفال( )03: 22( )هبا يعقلون قلوب
 - اخلليقة يف النظر على احلث فوائد ومن به, االهتمام ووجوب شأنه تعظيم على دليل شيء من القرآن وإكثار جدا,

 تلك مقاومة - ألجله هي خلقت الذي اإلنساين النوع لرتقية علومها واستخراج الطاقة بقدر أسرارها على للوقوف
 (2التقاليد()

ومن الالفت للنظر يف دعوة القرآن إىل اجلمال يف هذا النموذج الربط البديع بني هذا الوصف اجلمايل وبني القيمة 
نفوس السامعني واملشاهدين, وهذا ما تكفلت به اآليات العقدية واألخروية اليت يريد القرآن أن يصل إليها ويعمقها يف 

َا الكرمية يف السورة نفسها, يف قوله تعاىل: )َفذَكِّرْ   وََكَفرَ  تـََوىلَّ  َمنْ  ِإالَّ ( 22) مبَُسْيِطرٍ  َعَلْيِهمْ  َلْستَ ( 21) ُمذَكِّر   أَْنتَ  ِإمنَّ
بُهُ ( 26) َنا ِإنَّ ( 20) اأْلَْكبَـرَ  اْلَعَذابَ  اللَّهُ  فـَيُـَعذِّ َنا ِإنَّ  مُثَّ ( 25) إِيَابـَُهمْ  إِلَيـْ  .23 -21الغاشية: (23) ِحَسابـَُهمْ  َعَليـْ

فانتقل الوصف اجلمايل من رصد صفحة من صفحات اجلمال إىل الولوج لبناء العقيدة واحلديث عن احلساب والدار 
 من ليهم مبسيطر, فالسورة كلها )واحدةاآلخرة, وأن مهمة الرسول صلى اهلل عليه وسلم هي التذكري والبيان وأنه ليس ع

 احلساب عمل وإىل والتوجس, املخافة وإىل والتطلع, الرجاء وإىل والتدبر, التأمل إىل الباعثة. اهلادئة العميقة اإليقاعات
                                                 

 ( بتصرف واختصار.106/ 61انظر:  مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ) - 1
 (.213/ 1تفسري املنار ) - 2
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 وجمال. املؤثرة ومشاهدها الواسع, وعاملها اآلخرة جمال: هائلني جمالني يف البشري بالقلب تطوف وهي! احلساب ليوم
 اهلائلتني اجلولتني هاتني بعد تذكرهم مث. للجميع املعروضة خالئقه يف املبثوثة اهلل وآيات للنظر, املكشوف العريض الوجود

 ولكنه هادئ, اإليقاع, عميق أسلوب يف ذلك كل.. املطاف هناية يف إليه الرجوع وحتمية اهلل, وسيطرة اآلخرة, حبساب
   (1()!رهيب ولكنه رصني. نافذ

صاحب الظالل رمحه اهلل مالمح اجلمال يف تلك الصورة الندية الرخية ليس فقط يف املفردات بل يف ترتيب  ويتلمس
 وجوه. الرضى منها ويفيض. النعيم فيها يبدو وجوه الصورة وبيان املتاع واللذاذة والنعيم بقلمه الراقي الرائق, فيقول: )فهنا

 حني عملها عن الرضى شعور. الرفيع الروحي الشعور هبذا وتستمتع خريا, عقباه فوجدت. عملت ما وحتمد جتد, مبا تنعم
 ويف. الكرمي اهلل رضى يف ممثلة يراها مث عاقبته, ويرضى اخلري إىل يطمئن أن من للقلب أروح وليس. عنها اهلل رضى ترى

 املتاحة ومناعمها اجلنة يصف مث ومتاع, رخاء من اجلنة يف ما على السعادة من اللون هذا القرآن يقدم مث ومن. النعيم
 يكفي القدر وهذا. الصاحي والتأمل الواعي النظر مبجرد. شيئا القلب إىل لتوحي املشاهد هذه السعداء...إن هلؤالء

 .اخلالئق هلذه املبدع اخلالق حنو الروح وحترك. القلب واستحياء الوجدان الستجاشة
 الديين الوجدان القرآن خياطب كيف لنرى الكوين املشهد جملموعة التصويري التناسق مجال أمام قصرية وقفة ونقف

 ..الوجود جبمال الشاعر املؤمن حس يف يعتنقان وكيف الفين, اجلمال بلغة
 «منصوبة» اجلبال تربز املتطاول املدى هذا ويف. املبسوطة واألرض املرفوعة السماء مشهد يضم الكلي املشهد إن

 املساحة يف اهلائل املشهد يف رأسيان وخطان أفقيان خطان.. السنام منصوبة اجلمال وتربز ملقاة, وال راسية ال السنان
 وجه على بالتصوير التعبري ويف املشاهد, عرض يف القرآن طريقة على! واالجتاهات األبعاد متناسقة لوحة ولكنها. الشاسعة

  (2اإلمجال()
املشهد البديع من زوايا متعددة, ففيها امتنان على اإلنسان  وبدا هذا التصوير اجلمايل يف رصد القرآن الكرمي هلذا

 هذا نظم جاء ولفت لنظره إىل الزينة ومجيل صنع اهلل,  ويف هذا من بناء العقول وجذهبا إىل اإلفادة باجلمال ما فيه:)وقد
 خلق عن اإلخبار إنف املقصودة, األغراض خمتلف من هلا اللفظ يصلح كثرية معان مجع يف اإلعجاز أسلوب على الكالم

 حتبه ملا مالئم مثال أتقن على العامل هذا وضع إذ اهلل صنع ببديع والتذكري الناس على االمتنان جيمع زينة األرض على ما
: النحل] تسرحون وحني ترحيون حني مجال فيها ولكم: قوله مثل كثري, هذا مبثل واالمتنان. والزخرف الزينة من النفوس

 واألنعام املسومة واخليل والفضة الذهب من املقنطرة والقناطري والبنني النساء من الشهوات حب للناس زين: وقال ,[ 3
 [ .10: عمران آل] واحلرث

 األرض وجه على مستمرة الزينة وهذه. وازدهارها مناؤها هبا اليت احلياة فيها مبثوثة وهي إال زينة األشياء تكون وال
. نوعها من أخرى أشخاص فتخلفها ألشخاصها يعرض الزوال كان وإن أنواعها باستمرار واستمرارها اإلنسان, رآها منذ

 .األرضية املوجودات يف احلياة ببث امتنانا هذا فيتضمن
 خلالقها الشكر مقدار يف النفوس غور وتسرب منشئها وجود يف النظر إىل العقول توقظ أهنا الزينة هذه لوازم ومن

 (3موجدها() غري إىل إياها ناسب املنعم هذا بنعمة كافر وجاحد فيه ومقصر الشكر, حبق موف فمن هلم, وجاعلها
                                                 

 (6335/ 3يف ظالل القرآن ) - 1
 (.6333/ 3يف ظالل القرآن ) - 2
 (.251/ 15التحرير والتنوير ) - 3
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ومن املشاهد الالفتة للنظر اليت حتدث عنها القرآن الكرمي واليت يبدو فيها حرص القرآن الكرمي على غرس قيم 
ماء مبا حتوي من جنوم وزينة, اجلمال يف اإلنسان, حديثه بصورة مقارنة بني السماء وما فيها واألرض وما عليها, فالس

وليس هلا من فروج, واألرض وما عليها من رواسي شاخمات, واحتوائها لكل زوج هبيج, ومشهد النخل الباسقات, واملقارنة 
ومن هذا بني تلك الصورة كلها, والصورة املقابلة هلا حتريك للنفس وشد لقوى التعقل أن تغرى باجلمال,  وتتوقف عنده, 

  :قوله تعالى
َناَها َكْيفَ  فـَْوقـَُهمْ  السََّماءِ  ِإىَل  يـَْنظُُروا )أَفـََلمْ  َنا َمَدْدنَاَها َواأْلَْرضَ ( 3) فـُُروجٍ  ِمنْ  هَلَا َوَما َوزَيَـّنَّاَها بـَنَـيـْ  َرَواِسيَ  ِفيَها َوأَْلَقيـْ

َنا َنا ُمَبارًَكا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َونـَزَّْلَنا( 3) ُمِنيبٍ  َعْبدٍ  ِلُكلِّ  َوذِْكَرى تـَْبِصَرةً ( 1) هَبِيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِفيَها َوأَنـَْبتـْ  َجنَّاتٍ  بِهِ  َفأَنـَْبتـْ
َنا لِْلِعَبادِ  رِْزقًا( 11) َنِضيد   طَْلع   هَلَا بَاِسَقاتٍ  َوالنَّْخلَ ( 3) احلَِْصيدِ  َوَحبَّ   -3, ق: 11) اخْلُُروجُ  َكَذِلكَ  َمْيًتا بـَْلَدةً  بِهِ  َوَأْحيَـيـْ

11. 
إن الوقوف فقط وبداية عند املفردات اليت تناوهلا النص الكرمي وحده كاف وغين عن اللبيان  عن حرص القرآن 
الكرمي على  غرس هذه احلاسة وتلك الذائقة يف نفس البشر, فنحن جند يف هذا النص الكرمي وحده  ألفاظ: فوقهم, مبا 

مددناها, رواسي, هبيج, النخل الباسقات, الطلع النضيد, إحياء فيها من علو ومسو, بنيناها, زيناها, ما هلا من فروج, 
 البلدة امليتة, كل هذه املفردات املرتاصة تراصا بديعا مغريا باحلركة النفسية والتأمل الفكري ال مزيد عليه يف البيان.

 وثبات تشامخ من فيها ما إىل ينظروا أفلم. فارقوه الذي باحلق تنطق الكون كتاب من صفحة السماء هذه )إن
 صفة هي واجلمال والكمال الثبات إن! واالضطراب اخللل من وبراءة ومجال زينة من ذلك بعد فيها ما وإىل واستقرار؟

 الزينة وصفة البناء صفة جتيء مث ومن. ومجال وكمال ثبات من فيه وما احلق مع. هنا السياق مع تتناسق اليت السماء
 .والفروج الثقوب من اخللو وصفة

 :البهيج اجلميل األساس املستقر احلق على القائم الكون كتاب من صفحة األرض وكذلك
 .. «هبيج زوج كل من فيها وأنبتنا رواسي, فيها وألقينا مددناها, واألرض»

 وجه اليت واجلمال, والثبات االستقرار صفة كذلك متثل.. النبات يف والبهجة الثابتات والرواسي األرض يف فاالمتداد
 .السماء يف إليها النظر

 جانب إىل ويوجهها قلوهبم, يلمس البهيجة الراسية املمدودة واألرض اجلميلة, املتطاولة املبنية السماء مشهد وعلى
 .. «منيب عبد لكل وذكرى تبصرة» :الكون صفحات عرض ومن اخللق, حكمة من

 إبداع من وراءه وما العجيب, الكون هبذا األرواح وتصل القلوب, وتفتح البصرية, وتنري احلجب, تكشف تبصرة
 البشري القلب بني الوصلة هي وهذه .قريب من ربه إىل يرجع منيب, عبد كل هبا ينتفع تبصرة.. وترتيب وحكمة

 القلب يف أثرا إليه والتعرف الكون, كتاب يف للنظر جتعل اليت الوصلة هي هذه. اجلميل اهلائل الكون هذا وإيقاعات
(ويف هذا التصوير البديع والربط الرائق بني مشاهد األرض والسماء 1الوصلة() هي هذه. البشرية احلياة يف وقيمة البشري,

  واجلبال واألهنار والبحار والثمار هبجة حتفز على رؤية اجلمال وإحسان التعامل معه.

                                                 
 (003/ 6(.وانظر لتتبع تلك املفردات وتصويرها : لطائف اإلشارات )6653/ 3يف ظالل القرآن ) - 1

 (.631/ 0(, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )651/ 1طيبة ) -تفسري البغوي 
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 الثاني المطلب
 المفردة خالل من الجمالية الذائقة تنمية القرآن 

النماذج العجلى فضال عن املتأنية لنخلص من خالهلا إىل حرص القرآن على غرس قيمة  وإذا أخذنا فقط بعض
اجلمال يف النفس البشرية, ودليال على منهجيته اخلاصة يف هذا الغرس وجدنا تزامحا عجيبا, وغىن زاخرا , وسأقتصر على 

مراده على الرغم من وفرة مفردات كثرية قد بعض املواطن اليت اخرتهتا من خالل ختري القرآن للمفردة اليت يعرب هبا عن 
تؤدي يف الظاهر املعىن, إال أن القرآن الكرمي يعدل عنها, وخيتار غريها حلكمة يريدها وهدف يتغياه, وهو تنمية الذوق 

ند اجلمايل عند اإلنسان, وتربيته على اختيار األفضل واألحسن واألنفع واألرق, واألدق, وسيبني هذا من خالل الوقوف ع
 هذه النماذج الرائدة ومنها:

 ُجنًُبا َواَل  تـَُقوُلونَ  َما تـَْعَلُموا َحىتَّ  ُسَكاَرى َوأَنـُْتمْ  الصَّاَلةَ  تـَْقَربُوا اَل  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـ َها : )يَاالنموذج األول: قوله تعالى 
 جتَُِدوا فـََلمْ  النَِّساءَ  اَلَمْسُتمُ  أَوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحد   َجاءَ  أَوْ  َسَفرٍ  َعَلى أَوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوِإنْ  تـَْغَتِسُلوا َحىتَّ  َسِبيلٍ  َعابِرِي ِإالَّ 
 .42.النساء: َغُفورًا( َعُفوًّا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ  فَاْمَسُحوا طَيًِّبا َصِعيًدا فـَتَـَيمَُّموا َماءً 

الكرمي يعدل عن لفظ إىل لفظ ويرتك لفظا ويعرب بآخر, مراعاة لنواحي يريد أن يغرسها وبيت القصيد هنا أن القرآن 
النَِّساَء( , والغائط املكان املنخفض ومعلوم  اَلَمْسُتمُ  أَوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحد   َجاءَ  يف ذهن القارئ والسامع, فهنا)أَوْ 

 النساء جامعتم ن احلالة اخلاصة بني الرجل وزوجه, كما قال الطربي: )أوالسبب يف الذهاب إليه, واملالمسة هنا عرب هبا ع
 (1مسافرون() وأنتم

 (2اجلماع() هي املالمسة ويقول ابن عطية: )وكانت
 (3وإن رأي الشافعي أن املراد من املالمسة هي املس بالكف, )

 (, 4وبني اإلمام الرازي اختالف الفقهاء فيها)
االختالف وحترير املراد من املالمسة وإمنا يعنيين منهجية القرآن يف التعبري هنا حيث اختار وال أتوقف هنا عند بيان 

اللفظ الراقي البديع, اللطيف الذي ال جيرح شعورا وال يكشف مستورا, سواء يف الذهاب إىل احلاجة الطبيعية لإلنسان, أو 
تكفي فيه اإلشارة عن العبارة, ويقتصر فيه بالتلميح عن ذكر احلالة اخلاصة بني الزوج وزوجه, فما دام املعىن قد وضح ف

 على كناية التعبريين من التصريح, وهي عادة القرآن الكرمي يف التعبري والبيان بل سنته كما يسميها صاحب املنار, )فكل
 عند للوضوء املوجب احلدث أحدثتم أو: واملراد البقرة, سورة يف وباملباشرة هنا, باجلنابة كالتعبري؛  النزاهة في القرآن سنة
 جتدوا فلم - األكرب احلدث ويسمى للغسل, املوجب احلدث أو األصغر احلدث ويسمى - كالطواف وحنوها الصالة إرادة
 إليه احلاجة عند املاء فقد أو السفر أو املرض,: الثالث األحوال هذه من حال على كنتم إذا أي؛  به تتطهرون ماء

 (5الطهارتني () إلحدى

                                                 
 (.36/ 11جامع البيان ت شاكر ) - 1
/ 1( مدارك التنزيل وحقائق التأويل )16/ 2(, البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد )131/ 2العزيز ) احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب - 2

 (.121/ 2ق  2(. التفسري املظهري )631
 (113/ 2تفسري اإلمام الشافعي ) - 3
 (.333/ 2(. يف ظالل القرآن )131(. تيسري الكرمي الرمحن )ص: 33/ 11مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ) - 4
 (.213/ 3تفسري املنار ) - 5
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: صاحب الظالل فال يفوته يف هذا املشهد أن يسجل كعادته رقائقه ولطائفه يف التناول القرآين البديع, فيقول أما
 :القصري النص هذا يف الرائقة التعبريات بعض أمام نقف)

 كذا عملتم إذا: يقول فال..  «الغائط من منكم أحد جاء أو: »بقوله الغائط يف احلاجة قضاء عن يعرب حني ذلك
 جئتم أو: يقول فال .املخاطبني إىل الفعل يسند ال هذا ومع! فيه مت عما كناية املكان, هذا من بالعودة يكتفي بل.. وكذا
 األدب هذا ليكون. الكناية ولطف اخلطاب, أدب يف زيادة «الغائط من منكم أحد جاء أو: »يقول بل. الغائط من

 أرق باملالمسة والتعبري «النساء المستم أو: »بقوله واملرأة الرجل بني يكون عما يعرب وحني! يتخاطبون حني للبشر منوذجا
 احلديث يف للناس, اهلل يضربه أدب فهو حال أية وعلى -عنه تعبريا أو للفعل مقدمة تكون قد واملالمسة -وأرقى وأحشم

 الصعيد بأنه الطاهر, الصعيد عن يعرب وحني .املكشوف للتعبري مقتض هناك يكون ال ما عند. الشؤون هذه مثل عن
 ..النفوس إىل املدخل لطيف إحياء وهو ..خبيث النجس وأن. طيب الطاهر أن إىل ليشري. الطيب

 (1()!النفوس هبذه العليم. النفوس خالق وسبحان
وهبذه الطريقة يتغلغل القرآن بأسلوبه إىل النفوس ويغرس فيها مبنهجيته احلس اجلمايل رويدا رويدا حىت يصل إىل 

 مبتغاه من إنشاء نفس سوية تعشق اجلمال بيانا وسلوكا, وتعيشه حركة وتطبيقا.
يَقة   َوُأمُّهُ  الرُُّسلُ  قَ ْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسول   ِإاَل  َمْريَمَ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  َما النموذج الثاني: قوله تعالى: )  َكانَا ِصدِّ

 .13المائدة: (13) يُ ْؤَفُكونَ  أََنى اْنظُرْ  ثُمَ  اْْلَيَاتِ  َلُهمُ  نُ بَ يِّنُ  َكْيفَ  اْنظُرْ  الطََعامَ  يَْأُكاَلنِ 
ويف هذا النموذج الثاين نرى كيف عرب القرآن الكرمي عن احلاجة الطبيعية لكل الناس بشيء الفت للنظر, ومن 

 اإلهلية؟ بوصف يليق أىن املتعاقبة اآلثار وتناوبته األرحام, عليه اشتملت لطائف اإلمام القشريي قوله:)من
 استيجاب به يليق فأىن الطعام بقايا من خيلص أن إىل الضرورة وأصابته باألكل اتصف حىت احلاجة مسته من مث
 (2باإلهلية؟() والتسمية العبادة

 (,3احلدث) وهو عاقبته؛ على الطعام بأكل ونبه والكناية ما فيه, االختصار ويف هذا من
 على العمل إىل الطعام تناوله حبكم يضطر سوف اجلوع, أمل لدفع الطعام يتناول كان فمن مهذب, قرآين وهذا تعبري

هذا فكيف  هو حاله كان ومن ثانيا, فضالته من والتخلص أوال الطعام لتناول حيتاج فهو وإذن فضالته, من التخلص
 (4يكون إهلا)

عه بفهم السامع ما فيه من رعاية احلس اجلمايل ويف هذا العدول من القرآن عن التعبري باللفظ الصريح, واالكتفاء 
 ومراعاة الذوق اجلمايل ما فيه.

َفَعهُ  يَذَّكَّرُ  أَوْ ( 6) يـَزَّكَّى َلَعلَّهُ  يُْدرِيكَ  َوَما( 2) اأْلَْعَمى َجاَءهُ  أَنْ ( 1) َوتـََوىلَّ  قوله تعاىل: )َعَبسَ النموذج الثالث:   فـَتَـنـْ
 خَيَْشى َوُهوَ ( 3) َيْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َوأَمَّا( 1) يـَزَّكَّى َأالَّ  َعَلْيكَ  َوَما( 3) َتَصدَّى َلهُ  َفأَْنتَ ( 5) اْستَـْغىَن  َمنِ  أَمَّا( 0) الذِّْكَرى

 .11 -1, عبس: (11) تـََلهَّى َعْنهُ  َفأَْنتَ ( 3)

                                                 
 (.311/ 2يف ظالل القرآن ) - 1
 (.001/ 1لطائف اإلشارات ) - 2
 (.01/ 2راجع تفسري القرآن العزيز البن أب زمنني ) - 3
/ 1التفسري )(. زاد املسري يف علم 53/ 2( النكت والعيون )53/ 2( وانظر: تفسري السمعاين )11/ 2التيسري يف أحاديث التفسري ) - 4

 (.251/ 3(. تفسري القرطيب )011/ 1(. تفسري العز بن عبد السالم )512
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اطب هو رسول اهلل وفيه من تنمية احلس عدم اخلطاب بالعتاب مواجهة, وال عنف التصريح بالتقومي, مع أن املخ
صلى اهلل عليه وسلم, لكن جاءت العبارة الكرمية بصيغة االلتفات, كأهنا ختاطب شخصا آخر, تعريفا للمسلم كيف 

 يكون العتاب, وكيف ينبغي أن يكون اخلطاب.
 قيود هلا بةالكتا فلغة وعلى اختالف لغة الكتابة عن لغة الكالم إال أن أثناء العبارة وأطواءها أظهر املعىن جبالء,)

 يف عرضها على بالقدرة القرآين األسلوب وينفرد. املباشرة احلية صورهتا يف املوحيات هذه حرارة من تغض وتقاليد, وأوضاع
 عبس! »حية وحملات ومسات ونربات انفعاالت, كأهنا تعبريات ويف. متقطعة عبارات ويف. سريعة ملسات يف الصورة هذه

 األمر بأن إيحاء األسلوب هذا وفي! املخاطب غري غائب آخر أحد عن احلكاية بصيغة..  «األعمى جاءه أن. وتوىل
 به، ورحمة عليه، عطفا .وحبيبه نبيه به يواجه أن -سبحانه -يحب ال بحيث اهلل عند الكراهة من الحديث موضوع
 (1)(!الكريه األمر بهذا المواجهة عن له وإكراما

التعبري والعدول يف القرآن غنية زاخرة, فهو هبا ينمي األذواق, ويرقق احلس, واألمثلة على هذه الصورة من صور 
 ويعلي الذائقة,  ويبسط للناس مناذج من التعبري الراقي, والبيان املسؤول.

 
 الثالث المطلب

 التصوير حيث من الجمال غرس في القرآن منهجية 
اإلنسان عرب املفردة واختيارها, وعدل عن مفردات واختار وكما حَرص القرآن الكرمي على بناء احلس اجلمايل يف نفس 

غريها يف سبيل أن تستشعر النفس البشرية قيمة هذا العدول فتعدل عن مفردة إىل غريها رغبة يف رقي التناول ورهافة التعبري 
رة, تأخذ باأللباب ومسو البيان, حرص على غرس تلك الروح من خالل التصوير, ووجدنا يف أثناء القرآن صورا باهرة قاه

وتشده العقول, وتوله النفوس التائقة للجمال, ونتناول ثالثة مناذج غري مستطردين يف احلشد حىت نتملى هذه الصور 
البديعة يف العرض والسوق واالتساق, ونستبني أثر تلك املنهجية يف السامع ومدى حاجتنا إىل اإلفادة منها يف سبيل 

 , ومن هذه النماذج ما يأيت:النهوض بأنفسنا تنمية وترقية
 َزْوَجنْيِ  ِفيَها َجَعلَ  الثََّمرَاتِ  ُكلِّ  َوِمنْ  َوأَنـَْهارًا َرَواِسيَ  ِفيَها َوَجَعلَ  اأْلَْرضَ  َمدَّ  الَِّذي )َوُهوَ  النموذج األول قوله تعالى:

 َوَزرْع   أَْعَنابٍ  ِمنْ  َوَجنَّات   ُمَتَجاوِرَات   ِقَطع   اأْلَْرضِ  َويف ( 6) يـَتَـَفكَُّرونَ  لَِقْومٍ  آَلَيَاتٍ  َذِلكَ  يِف  ِإنَّ  النـََّهارَ  اللَّْيلَ  يـُْغِشي اثـْنَـنْيِ 
رُ  ِصنـَْوان   َوَنَِيل   َوانٍ  َوَغيـْ  ,(0) يـَْعِقُلونَ  لَِقْومٍ  آَلَيَاتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  اأْلُُكلِ  يف  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعَضَها َونـَُفضِّلُ  َواِحدٍ  مبَاءٍ  ُيْسَقى ِصنـْ

 .0, 6الرعد: 
ويف الصورة البديعة تلمح مد األرض والرواسي فوقها, واألهنار الثمرات والتعاور بني الليل والنهار, والقطع املتجاورات 
من اجلنات واألعناب والزروع والنخيل, إهنا صورة بديعة مرسومة رمسا رائقا بشكل تتناسب فيه األشياء, وتتناغم يف 

 أو تطاول بل اتساق وانسجام, صحبته املفردات دون تزاحم
 وتقارب جتاورها مع  والطيب, واخلبث والعذوبة, بامللوحة منها, املعاين املختلفات القطع مع األرض ويف واملعىن: )

 مجيعها اجتماع مع واأللوان, الطعوم يف خمتلفة اخللقة يف متقاربة أيضا, وَنيل وزرع أعناب من بساتني بعض, من بعضها
 (2().له رائحة وال طعمه حامض ومن رائحته, طيبة منظره حسن منها طعمه طيب فمن. واحد شرب على
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 على يبعث مما احملكم, تدبريه من دقيقة وظواهر العجيب, اهلل صنع من متنوعة ملظاهر وخاطف سريع عرض إنه
 .فكر أو عقل عنده من كل والتدبر التفكر

 يعتمد وأن السليم, والفكر الناضج العقل إىل دائما حيتكم أن يتهيب ال اإلسالم به امتاز الذي اإلهلي والوحي
 اهلل فطر اليت األصيلة الفطرة صميم من منبثق ألنه هلما, إقناعه إىل مطمئن فحصهما, أمام بانتصاره واثق هو بل عليهما,

 (1وبينها) بينه تناقض أو تعارض أي يوجد وال عليها, الناس
منط من اجلمال العجيب, يف الوصف والتنسيق والبيان والرتابط, وحفز للهمم وشحذ إن هذه الصورة البديعة املرتاصة 

ملكامن تذوق اجلمال, ودفع للنفوس الصافية دفعا أن تتلى هذه الصورة وتقف أمامها, فهي ترسم األرض املمهودة 
يع ما فيه , مث تتواىل املقابالت حىت املمدودة وما عليها من جهة, والسماء املرفوعة وما فيها من جهة, ويف هذا التقابل البد

 التقابالت يف أدق األشياء وأبسطها, وعلى عادة صاحب الظالل ال يرتكنا دون وقفات رائدة يف هذا الباب فيقف  )أمام
 كل يف والزوج الزوج وبني. اجلارية واألهنار الثابتة الرواسي بني التقابالت.. وراءه ما إىل جناوزه أن قبل املشهد يف الفنية

 الكبري الكوين املشهد يف متكامالن ومها. السابق السماء ومشهد كله األرض مشهد بني مث. والنهار الليل وبني. الثمرات
 .مجيعا منهما ويتألف يضمهما الذي
 قطع األرض ويف» :األوىل العريضة اخلطوط من أدق جزئية خبطوط األرض وجه ختطيط يف املبدعة الريشة متضي مث

 يف بعض على بعضها ونفضل واحد مباء يسقى صنوان, وغري صنوان وَنيل وزرع, أعناب, من وجنات متجاورات,
 .. «يعقلون لقوم آليات ذلك يف إن. األكل

 حيوية إىل النفس ترجع أن إال! إليها التطلع رغبة حىت فيهم تثري فال عليها ميرون الكثريون فينا األرضية, املشاهد وهذه
 .. «متجاورات قطع األرض ويف» ..فيه تندمج مث لتتأمله عنه انفصلت منه, قطعة هي الذي بالكون واالتصال الفطرة

 السبخ ومنها اخلصب, الطيب منها.. قطعة لكانت متماثلة كانت فلو «قطع» أهنا تبني ما وإال الشيات, متعددة
. والغامر العامر ومنها .ودرجات وألوان انواع وتلك هذه من واحد وكل. الصلد الصخر ومنها اجلدب, املقفر ومنها. النكد
 .متجاورات األرض يف كلها وهي.. ومنها ومنها, ومنها,. والعطشان الريان ومنها. امليت واملهمل احلي املزروع ومنها

 «وزرع. » «أعناب من وجنات: »تفصيالت تتبعها مث.. التفصيلي التخطيط يف األوىل العريضة اللمسة هذه
 تلوين حيقق مما .أشبه وما وأزهار بقول من والزرع. السامق والنخل. املتسلق الكرام النبات, من أنواع ثالثة متثل «وَنيل».

 .النبات أشكال ملختلف والتمثيل الطبيعية, اللوحة فراغ وملء املنظر,
 ..واحد أصل يف أكثر أو عودان هو ما ومنه. واحد عود هو ما منه. صنوان وغري صنوان. النخيل ذلك
 :الطعوم خمتلفات الثمار ولكن واحدة, والرتبة «واحد مباء يسقى» وكله

 !وذاك؟ هذا يفعل املريد املدبر اخلالق غري فمن. «األكل يف بعض على بعضها ونفضل»
 العقول إليها القرآن وجه اليت اللفتة هذه التفت منا فكم. الواحدة البقعة نبت يف خمتلفات الطعوم يذق مل منا من

 ال وهي والنفس الكون يف واملشاهد باملناظر البشر أحاسيس جيدد ألنه أبدا, جديدا القرآن يبقى هذا مبثل إنه والقلوب؟
 (2().املوعود أجلها يف البشرية تستقصيها وال احملدود, عمره يف إنسان يستقصيها وال تنفد
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َناَها اْلَمْيَتةُ  اأْلَْرضُ  هلَُّمُ  َوآيَة  }: )النموذج الثاني قوله تعالى َها َوَأْخَرْجَنا َأْحيَـيـْ  َجنَّاتٍ  ِفيَها َوَجَعْلَنا*  يَْأُكُلونَ  َفِمْنهُ  َحبًّا ِمنـْ
يلٍ  ِمن  اأْلَْزَواجَ  َخَلقَ  الَِّذي ُسْبَحانَ *  َيْشُكُرونَ  أََفاَل  أَْيِديِهمْ  َعِمَلْتهُ  َوَما مَثَرِهِ  ِمن لَِيْأُكُلوا*  اْلُعُيونِ  ِمنْ  ِفيَها َوَفجَّْرنَا َوأَْعَنابٍ  َنَِّ

 جَتْرِي َوالشَّْمسُ *  م ْظِلُمونَ  ُهم فَِإَذا النـََّهارَ  ِمْنهُ  َنْسَلخُ  اللَّْيلُ  هلَُّمْ  َوآيَة  *  يـَْعَلُمونَ  اَل  َوممَّا أَنُفِسِهمْ  َوِمنْ  اأْلَْرضُ  تُنِبتُ  ممَّا ُكلََّها
ْرنَاهُ  َواْلَقَمرَ *  اْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ  تـَْقِديرُ  َذِلكَ  هلََّا ِلُمْستَـَقر    ُتْدرِكَ  أَن هَلَا يَنَبِغي الشَّْمسُ  اَل *  اْلَقِدميِ  َكاْلُعْرُجونِ  َعادَ  َحىتَّ  َمَنازِلَ  َقدَّ

 .01 -66يس:{(.َيْسَبُحونَ  فـََلكٍ  يف  وَُكل   النـََّهارِ  َساِبقُ  اللَّْيلُ  َواَل  اْلَقَمرَ 
تة, واجلنات والنخيل واألعناب والعيون اجلارية, والليل الذي يسلخ منه النهار, إهنا صورة متكاملة من حياة األرض املي

والقمر الذي يتغري من حال إىل حال, حىت يعود إىل ما كان, والشمس اليت جتري ملستقرها والليل الذي يسابق النهار وال 
اة واألحياء تغري باحلس اجلمايل وتنادي يسبقه, وهذا الفلك املاخر يف الكون, هذا كله صورة بديعة ملا حولنا من احلي

 عليه.
 عن الرتبة تشق وهي املبدعة, اهلل يد على والقلب العني لتفتح اليانع, والثمر الوارفة, واجلنان النامي, الزرع رؤية )وإن

 الزهرة وتفتح والثمار, بالورق اللدن الغصن وتزين والضياء, للشمس املستشرف العود وتنضر والنور, للحرية املتطلعة النبتة
 العمل, على أقدرهتم اليت هي اهلل ويد..  «أيديهم عملته وما مثره من ليأكلوا.. »والقطاف للجين وهتيئها الثمرة, وتنضج

 . «يشكرون؟ أفال! »والنماء احلياة على الزرع أقدرت كما
 وإناثا ذكرانا أزواجا الزرع وجعل واجلنان, النبت هلم أطلع الذي اهلل ليسبح الرفيقة اللمسة هذه بعد عنهم ويلتفت

 :سواه يعلمه ال الذي اهلل خلق من وكغريهم كالناس
 .. «يعلمون ال ومما أنفسهم ومن األرض تنبت مما كلها األزواج خلق الذي سبحان»

 وحدة حقيقة. الوجود هذا حقائق من ضخمة حقيقة معها وترتسم موضعها ويف أواهنا يف تنطلق التسبيحة وهذه
 ال ومما.. »غريمها ذلك ومثل. كاإلنسان فيها النبات. أزواجا األحياء اهلل خلق فقد.. والتكوين القاعدة وحدة.. اخللق

 واألحجام األشكال اختالف مع التكوين قاعدة توجد اليت. املبدعة اليد بوحدة لتشي الوحدة هذه وإن.  «يعلمون
 (1()..اهلل إال علمها يعلم ال اليت األحياء هذه يف والسمات, واخلصائص واألجناس, واألنواع

 ُجَدد   اجْلَِبالِ  َوِمنَ  أَْلَوانـَُها خُمَْتِلًفا مَثَرَاتٍ  بِهِ  فََأْخَرْجَنا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  أَنـَْزلَ  اللَّهَ  أَنَّ  تـَرَ  أملَْ  ) النموذج الثالث قوله تعالى:
َا َكَذِلكَ  أَْلَوانُهُ  خُمَْتِلف   َواأْلَنـَْعامِ  َوالدََّوابِّ  النَّاسِ  َوِمنَ ( 21) ُسود   َوَغرَابِيبُ  أَْلَوانـَُها خُمَْتِلف   َومُحْر   بِيض    ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّهَ  خَيَْشى ِإمنَّ

 23, 21فاطر: (23) َغُفور   َعزِيز   اللَّهَ  ِإنَّ  اْلُعَلَماءُ 
نزول املاء من السماء فيخرج مثرات خمتلفا ألواهنا, كما وهذا النموذج الثالث يف هذا املقام يصور فيه اهلل عز وجل 
 يصف اجلدد البيض واحلمر من اجلبال والغرابيب السود, واملعىن: 

 األرض, يف أشجارا فسقيناه: يقول ألواهنا؛ خمتلفا مثرات به فأخرجنا غيثا, السماء من أنزل اهلل أن حممد يا تر )أمل
 ومن} ألواهنا من ذلك وغري واألصفر, األسود ومنها األمحر, منها ألواهنا, خمتلفا مثرات األشجار تلك من به فأخرجنا

 اجلبال يف تكون اخلطط وهي اجلدد, وهي طرائق, اجلبال ومن: ذكره تعاىل يقول[ 21: فاطر{ ]ومحر بيض جدد اجلبال
  (2كالطرق() وسود, ومحر بيض
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 األلوان فيها تتبع كلها األرض يف تطوف لفتة. الكتاب هذا مصدر على الدالة اللفتات من عجيبة كونية لفتة )إهنا 
 بني قالئل, كلمات يف جتمع لفتة. واألنعام الدواب ويف. الناس ويف. اجلبال ويف. الثمرات يف. عواملها كل يف واألصباغ

 يشمل الذي الكبري الرائع اجلميل اإلهلي املعرض بذلك مأخوذا القلب وتدع مجيعا, األرض هذه يف األحياء وغري األحياء
 .مجيعا األرض

 يذكر ال فإنه وشيات, أصباغ معرض املعرض وألن. األلوان املختلفات الثمرات وإخراج السماء, من املاء بإنزال وتبدأ
 جانب إبداع عن يعجز لأللوان بديع معرض الثمار وألوان..  «ألواهنا خمتلفا مثرات به فأخرجنا» ألواهنا إال الثمرات من هنا
 لوهنا مياثل واحدة مثرة من ما بل. آخر نوع لون لونه مياثل الثمار من نوع من فما. األجيال مجيع يف الرسامني مجيع منه
 الثمار ألوان من وينتقل! اللون اختالف من شيء يبدو أختني مثرتني أي يف التدقيق فعند. الواحد النوع من أخواهتا لون
 .طبيعية تبدو األلوان دراسة ناحية من ولكنها ظاهرها يف عجيبة نقلة اجلبال ألوان إىل

 الثمار بعض شكل على يكون ما أحيانا فيها إن بل وتعددها, وتنوعها الثمار بألوان عجيب شبه الصخور ألوان ففي
 وغرابيب ألواهنا خمتلف ومحر بيض جدد اجلبال ومن! »وكبريها صغريها الثمار من تفرق تكاد ما حىت كذلك وحجمها

 .. «سود
 خمتلف احلمر واجلدد. بينها فيما ألواهنا خمتلف البيض فاجلدد صادقة, النص يف لفتة وهنا. والشعاب الطرائق واجلدد

 حالكة سود, غرابيب جدد وهناك فيه, املتداخلة األخرى واأللوان والتظليل اللون درجة يف خمتلف. بينها فيما ألواهنا
 .السواد شديدة

 هزا, القلب هتز الثمار, ألوان جانب إىل ذكرها بعد الواحد, اللون داخل وتنوعها وتعددها الصخور ألوان إىل واللفتة
 بعد على الثمرة, يف تراه كما الصخرة يف فرتاه جتريدية نظرة اجلمال إىل تنظر اليت العايل, اجلمايل الذوق حاسة فيه وتوقظ

 ترى اجملردة اجلمالية النظرة ولكن. اإلنسان تقدير يف وظيفتيهما بني ما بعد وعلى الثمرة, وطبيعة الصخرة طبيعة بني ما
 واأللوان.. الكتاب من منوذج ...الصفحات.وااللتفات النظر يستحق وتلك, هذه بني مشرتكا عنصرا وحده اجلمال

 علما به العلماء. الكتاب هبذا العلماء إال يدركها ال اليت التنسيق وبدائع األخرى التكوين بدائع من منوذج واألصباغ
 الكون ذلك يف والتنسيق والتكوين واألصباغ لأللوان املبدعة اهلل يد به ويرى به, ويتحرك القلب, يستشعره علما. واصال
 .اجلميل
 األشياء وظائف أن اجلمال هذا كمال ومن. وتنسيقه الكون هذا تصميم يف قصدا مقصودا يبدو اجلمال عنصر إن
 ووظيفة. تفوح اليت اخلاصة الرائحة مع والفراش النحل جتذب األزهار يف العجيبة األلوان هذه. مجاهلا طريق عن تؤدى
! .. مجاهلا طريق عن وظيفتها الزهرة تؤدي وهكذا. الثمار لتنشأ اللقاح, بنقل القيام هي الزهرة إىل بالقياس والفراش النحل

 عن الوظيفة تتم وهكذا. اجلنسان هبا يقوم اليت الوظيفة ألداء إليه, اآلخر اجلنس جلذب الوسيلة هو اجلنس يف واجلمال
 إىل املنزل اهلل كتاب يف اللفتات هذه مث ومن. وتنسيقه الكون هذا تصميم يف قصدا مقصود عنصر اجلمال .اجلمال طريق

  (1().املعروض اهلل كتاب يف اجلمال
 حىت تصح النفس البشرية وتكون نفسا سوية. ويف هذا التصوير والتبيني دفع للنفس إىل تذوق اجلمال, واإلحساس به

                                                 
 (.2306/ 5يف ظالل القرآن ) - 1



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   26

 

 الرابع المطلب
 التناول في والنفع الجمال بين القرآن ربط 

ومن منهجية القرآن الكرمي يف غرس اجلمال يف النفس البشرية ربطه يف تناوله بني اجلمال والنفع, فتتماله النفس 
وفيها حديث صريح أو غري صريح عن النفع به, واإلفادة منه, وتفيد منه, وال تكاد جتد آية تتناول احلديث عن اجلمال إال 

ويف املوطن الصريح للفظ اجلمال والذي يتناول وصف األنعام وخلق اهلل هلا لتكون لإلنسان يبدو هذا املعىن واضحا متاما, 
َها َوَمَناِفعُ  ِدْفء   ِفيَها َلُكمْ  َخَلَقَها َواأْلَنـَْعامَ  فيقول تعاىل: )  َتْسَرُحونَ  َوِحنيَ  تُرحُِيونَ  ِحنيَ  مَجَال   ِفيَها َوَلُكمْ ( 5) ُلونَ تَْأكُ  َوِمنـْ

 لِتَـرَْكُبوَها َواحلَِْمريَ  َواْلِبَغالَ  َواخْلَْيلَ ( 1) َرِحيم   َلَرُءوف   رَبَُّكمْ  ِإنَّ  اأْلَنـُْفسِ  ِبِشقِّ  ِإالَّ  بَالِِغيهِ  َتُكونُوا ملَْ  بـََلدٍ  ِإىَل  أَثـَْقاَلُكمْ  َوحَتِْملُ ( 3)
َها السَِّبيلِ  َقْصدُ  اللَّهِ  َوَعَلى( 3) تـَْعَلُمونَ  اَل  َما َوخَيُْلقُ  َوزِيَنةً   .3 -5النحل: (3) َأمْجَِعنيَ  هَلََداُكمْ  َشاءَ  َوَلوْ  َجائِر   َوِمنـْ

 والذي وغريها, األكسية من به يستدفأ ما: أي ومنافع دفء فيها لكم خلقها واألنعام: تعاىل فقال النعمة بنيِّ  مث
 من الصغار الدفء: ويقال. وألباهنا عليها, حتمل اليت فظهورها املنافع, وأما. والصوف والوبر الشعر من البيوت منه يتخذ
 (1().حلمها من: أي تأكلون ومنها دابة كل نسل يف: أي دفء فيها لكم: قال أنه عباس ابن عن عكرمة وروى. اإلبل

 نزل اليت كالبيئة بيئة اخلاصة ومدى حاجتها إىل هذا النفع )ويف ويبني صاحب الظالل مدى هذا النفع يف البيئات
 البيئة هذه يف.. العامل يف اليوم حىت الغالبة هي الزراعية والبيئات زراعية بيئة كل ويف كثري وأشباهها مرة, أول القرآن فيها
 والضأن والبقر اإلبل هي كانت اجلزيرة يف عليها املتعارف واألنعام. اإلنسان لبين بدوهنا حياة ال اليت األنعام, نعمة تربز

 تلبية من فيها ما إىل ينبه هنا النعمة هذه يعرض إذ والقرآن  تؤكل وال والزينة فللركوب واحلمري والبغال اخليل أما. واملعز
 ويف هذه يف ومنافع واألشعار, واألوبار واألصواف اجللود من دفء األنعام ففي (كذلك ألشواقهم وتلبية البشر لضرورات

. األنفس بشق إال يبلغونه ال البعيد البلد إىل األثقال محل ويف ومسنا, ولبنا حلما تأكلون ومنها. إليها وما واللحم اللنب
 النعمة وليست النظرة هذه يف أصيل عنصر فاجلمال. للحياة اإلسالم ونظرة القرآن نظرة بيان يف قيمتها هلا اللفتة ...وهذه

 .الضرورات على الزائدة األشواق تلبية بل وركوب وشراب طعام من الضرورات تلبية جمرد هي
 .احليوان وحاجة احليوان ميل على املرتفع اإلنساين والشعور الفرح ووجدان اجلمال حاسة تلبية

 يف ما إىل توجيها األنفس بشق إال بالغيه يكونوا مل بلد إىل األثقال محل على هبا يعقب «رحيم لرؤف ربكم إن»
 (2().رمحة من النعمة هذه يف وما نعمة, من األنعام خلق

لقد ربط القرآن الكرمي بني اجلمال والنفع يف النموذج القرآين السابق مبا يظهر وجيلي قيمة اجلمال, ويعليه, فليس هو 
اة, والنموذج ترفا تسرتوحه النفس وقتا مث تتجاوزه, بل هو من صميم تركيب النفس السوية, ومن صميم حاجتها يف احلي

التايل يبني لنا مدى هذا النفع يف الداللة على اهلل, والدعوة إىل التفكر والتذكر والشكر للمنعم الكرمي حىت يكون هذا 
 اجلمال ورؤيته سببا لالهتداء وطريقا موصلة إىل معرفة احلق واتباع الصدق, والوصول إىل طريق اهلل رب العاملني.

 يـُْنِبتُ ( 11) ُتِسيُمونَ  ِفيهِ  َشَجر   َوِمْنهُ  َشرَاب   ِمْنهُ  َلُكمْ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  أَنـَْزلَ  الَِّذي )ُهوَ  النموذج الثاني قوله تعالى:
 اللَّْيلَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ ( 11) يـَتَـَفكَُّرونَ  ِلَقْومٍ  آَلَيَةً  َذِلكَ  يِف  ِإنَّ  الثََّمرَاتِ  ُكلِّ  َوِمنْ  َواأْلَْعَنابَ  َوالنَِّخيلَ  َوالزَّيـُْتونَ  الزَّرْعَ  بِهِ  َلُكمْ 

 خُمَْتِلًفا اأْلَْرضِ  يف  َلُكمْ  َذرَأَ  َوَما( 12) يـَْعِقُلونَ  لَِقْومٍ  آَلَيَاتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  بِأَْمرِهِ  ُمَسخَّرَات   َوالن ُجومُ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنـََّهارَ 
 تـَْلَبُسونـََها ِحْلَيةً  ِمْنهُ  َوَتْسَتْخرُِجوا َطرِيًّا حلًَْما ِمْنهُ  لَِتْأُكُلوا اْلَبْحرَ  َسخَّرَ  الَِّذي َوُهوَ ( 16) يَذَّكَُّرونَ  لَِقْومٍ  آَلَيَةً  َذِلكَ  يِف  ِإنَّ  أَْلَوانُهُ 

                                                 
 (.31/ 6(, تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل )51/ 1(, تفسري حيىي بن سالم )233/ 2م )حبر العلو  - 1
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 َوُسُباًل  َوأَنـَْهارًا ِبُكمْ  مَتِيدَ  أَنْ  َواِسيَ رَ  اأْلَْرضِ  يِف  َوأَْلَقى( 10) َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َفْضِلهِ  ِمنْ  َولَِتْبتَـُغوا ِفيهِ  َمَواِخرَ  اْلُفْلكَ  َوتـََرى
 تـَُعد وا َوِإنْ ( 11) َتذَكَُّرونَ  أََفاَل  خَيُْلقُ  اَل  َكَمنْ  خَيُْلقُ  أََفَمنْ ( 13) يـَْهَتُدونَ  ُهمْ  َوبِالنَّْجمِ  َوَعاَلَماتٍ ( 15) تـَْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ 
 ((13) َرِحيم   َلَغُفور   اللَّهَ  ِإنَّ  حُتُْصوَها اَل  اللَّهِ  نِْعَمةَ 

واملتأمل هلذه اآليات الكرمية جيد الربط البديع بني اجلمال  والنفع اخلاص والعام, فهو طريق إىل التفكر الذي يدل 
الناس على اهلل تعاىل, وسبيل إىل معرفة اخلالق احلق والتفريق بينه وبني من ال خيلق أصال, بل التأمل يف السياق القرآين 

 املنزه اهلل أمر ي وردت فيه هذه اآليات الكرمية  تربط كل هذا بالنعم , حىت يف استهالل السورة الكرمية,  )أتىالعام الذ
 حيييهم ما السماء من عليهم ينزل هو إمنا وأوهامهم ضالهلم إىل الناس يدع ال الذي اهلل. يشركون عما املتعايل الشرك عن

 .. «عباده من يشاء من على أمره من بالروح املالئكة ينزل: »وينجيهم
 من بالروح املالئكة ينزل إمنا وحدها واألجسام األرض حييي ماء السماء من ينزل ال فهو. وكرباها نعمه أوىل وهذا

 اجملتمع يف وحياة. واملشاعر والعقول والضمائر النفوس يف حياة: حياة ومبعث حياة فهو. ومعناه ظله بالروح وللتعبري. أمره
 تنزل. العباد على هبا اهلل مين اليت النعم وأول للناس, السماء من اهلل ينزله ما أول وهو. واالهنيار والتحلل الفساد من حتفظه

 .«فاتقون أنا إال إله ال أنه أنذروا أن: »وفحواه خالصته -األنبياء -عباده من املختارين على اهلل خلق أطهر املالئكة به
 اليت فالنفس. املدمر واالجتاه احمليي االجتاه بني الطريق ومفرق. النفس وحياة. العقيدة روح. األلوهية يف الوحدانية إهنا

 فال الوساوس, وتناوشها املتناقضة, التصورات ومتزقها األوهام هلا وختايل السبل تتجاذهبا هالكة حائرة نفس املعبود توحد ال
 على املشتملة السورة مطلع يف إليها ويشري كلها املعاين هذه يشمل بالروح والتعبري! األهداف من هلدف جمتمعة تنطلق

 بنعم االنتفاع البشرية النفس حتسن وال بدوهنا لغريها قيمة ال اليت الكربى النعمة وهي مجيعا نعمه هبا فيصدر النعم, شىت
 (1().حتييها اليت العقيدة نعمة توهب مل إن كلها األرض

َناَها َكْيفَ  فـَْوقـَُهمْ  السََّماءِ  ِإىَل  يـَْنظُُروا )أَفـََلمْ  النموذج الثالث قوله تعالى:  َواأْلَْرضَ ( 3) فـُُروجٍ  ِمنْ  هَلَا َوَما َوزَيَـّنَّاَها بـَنَـيـْ
َنا َمَدْدنَاَها َنا َرَواِسيَ  ِفيَها َوأَْلَقيـْ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َونـَزَّْلَنا( 3) ُمِنيبٍ  َعْبدٍ  ِلُكلِّ  َوذِْكَرى تـَْبِصرَةً ( 1) هَبِيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِفيَها َوأَنـَْبتـْ

َنا ُمَبارًَكا َنا لِْلِعَبادِ  رِْزقًا( 11) َنِضيد   طَْلع   هَلَا بَاِسَقاتٍ  َوالنَّْخلَ ( 3) احلَِْصيدِ  َوَحبَّ  َجنَّاتٍ  بِهِ  فَأَنـَْبتـْ  َكَذِلكَ  َمْيًتا بـَْلَدةً  بِهِ  َوَأْحيَـيـْ
 .11 -3ق: (11) اخْلُُروجُ 

القرآين الفريد ترى الربط البديع بني مجال األرض وتزيينها, واألرض ومدها, وإلقاء الرواسي فيها  ويف هذا النموذج
وإنبات كل زوج هبيج, وبني أن يكون هذا تبصرة وذكرى, وداللة للخلق على احلق,  مث ترى يف هناية اآليات الكرمية 

املعروض وما فيه وبني البعث والنشور )كذلك اخلروج(,  اهلدف األمسى والغاية الكربى يف بيان التشابه بني هذا النموذج
ويتكرر هذا يف كل صورة من صور اجلمال وكل موطن يعرض فيه القرآن لوحة من لوحاته,  ويف آية أخرى يربط القرآن 

 اأْلَْرضَ  تـََرىالكرمي بني إنزال املاء من السماء واثره يف األرض وبني مخس قضايا من أخطر القضايا وأمهها, فيقول تعاىل: )وَ 
َها أَنـْزَْلَنا فَِإَذا َهاِمَدةً   َوأَنَّهُ  اْلَمْوَتى حُيِْيي َوأَنَّهُ  احلَْق   ُهوَ  اللَّهَ  بَِأنَّ  َذِلكَ ( 5) هَبِيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأَنـَْبَتتْ  َوَرَبتْ  اْهتَـزَّتْ  اْلَماءَ  َعَليـْ

 .1 -5, احلج: (1) اْلُقُبورِ  يِف  َمنْ  يـَبـَْعثُ  اللَّهَ  َوأَنَّ  ِفيَها رَْيبَ  اَل  تَِية  آَ  السَّاَعةَ  َوأَنَّ ( 3) َقِدير   َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى
 فتحدثت اآليات الكرمية عن قضايا:

 حقِّية اهلل تعاىل. -1
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 أنه حييي املوتى -2
 طالقة قدرته -6
 جميئ الساعة وثباهتا وأنه ال ريب فيها. -0
 قضية البعث. -5

 وتكاد تكون هذه القضايا اخلمس هي أهم القضايا اليت تدور عليها العقيدة. 
 

 خاتمة
 وبعد هذه التطوافة السريعة املشبعة جبمال القرآن ومنهجية القرآن ودعوة القرآن ميكننا أن نصل إىل اآليت:

    -1 أن اجلذر اللغوي ملفردة اجلمال دار حول احلسن والكثرة واملتاع والزينة
املعىن االصطالحي للجمال مل يبعد كثريا عن املعىن اللغوي بل دار حوله وتأسس عليه أن -2  
أن القرآن الكرمي عين عناية خاصة باجلمال؛ ذكرا وعرضا وتصويرا وتبيينا وحتفيزا وحتريضا .  -6  
عناية خاصة حيث ورد يف أن القرآن الكرمي عين باجلانب املعنوي واجلانب احلسي يف اجلمال بل أوىل اجلانب املعنوي  -0

سبعة مواطن من مجلة املواطن الثمانية اليت ورد فيها, فمرة واحدة ورد مرادا به اجلمال احلسي, ويف السبعة الباقية ورد مرادا 
 به اجلمال املعنوي.

نهجية بدت أن القرآن الكرمي له منهجية واضحة يف تناول اجلمال ويف غرسه يف نفس السامع والقارئ, وأن هذه امل -  5
مالحمها يف دعوة القرآن اإلنسان إىل النظر إىل اجلمال والتمتع به والتناول اجلميل يف صورة املفردة املختارة, ويف التصوير 
البديع للمشهد املعروض ويف إبراز األثر النفسي للجمال يف نفس السامع والقارئ وهذا ما تناوله بعض علمائنا يف التأثري 

كرمي, وبدا كذلك يف الربط بني اجلمال والنفع العام واخلاص, ويف الربط بينه وبني جمموعة من القضايا البالغي للقرآن ال
 الكربى اليت ال جيمل اإلنسان إال هبا وبفهمها فهما صحيحا.

وهذه وأدعي أن القرآن الكرمي مل خُيدم يف إبراز اجلوانب اجلمالية فيه بصورة تتناسب مع حاجتنا إىل هذا اجلانب,  - 3
دعوة للباحثني والكاتبني أن يعطفوا إىل القرآن عطفة ومييلوا إليه ميلة هتدف إىل استجالء جوانب اجلمال وتصويرها ودعوة 

 الناس إىل االنتفاع هبا واهلل املستعان.
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 والمراجع المصادر أهم
 العلوم مكتبة: الناشر,اجلزائري  بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر: الكبري العلي لكالم التفاسري أيسر -

 م2116/هـ1020 اخلامسة,: الطبعة ,السعودية العربية اململكة املنورة, املدينة واحلكم,
 (.هـ616: املتوىف) السمرقندي إبراهيم بن أمحد بن حممد بن نصر الليث أبو: العلوم حبر    -
 الفاسي األجنري احلسين, عجيبة بن املهدي بن حممد بن أمحد العباس أبو: اجمليد القرآن تفسري يف املديد البحر   -

: الطبعة ,القاهرة – زكي عباس حسن الدكتور: الناشر ,رسالن القرشي اهلل عبد أمحد: احملقق(,هـ1220: املتوىف) الصويف
 . هـ 1013

 الفريوزآبادى يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد: املؤلف :العزيز الكتاب لطائف يف التمييز ذوي بصائر     -
 اإلسالمي, الرتاث إحياء جلنة - اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس: الناشر ,النجار علي حممد: احملقق(,هـ311: املتوىف)

 القاهرة
 مبرتضى, امللّقب الفيض, أبو احلسيين, الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد: القاموس, املؤلف جواهر من العروس تاج -

   اهلداية دار: احملققني, الناشر من جمموعة: , احملقق(هـ1215: املتوىف) الزَّبيدي
 بن حممد بن الطاهر حممد: «اجمليد الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن حترير» والتنوير التحرير   -

 هـ 1330: النشر سنة ,تونس – للنشر التونسية الدار:  الناشر(,هـ1636:  املتوىف) التونسي عاشور بن الطاهر حممد
 وصححه ضبطه: , احملقق(هـ313: املتوىف) اجلرجاين الشريف الزين علي بن حممد بن علي: التعريفات, املؤلف   -

 م.1336- هـ1016 األوىل: لبنان, الطبعة– بريوت العلمية الكتب دار: الناشر, الناشر بإشراف العلماء من مجاعة
 أب بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز حممد أبو: , املؤلف(املاوردي لتفسري اختصار وهو) القرآن تفسري   -

 إبراهيم بن اهلل عبد الدكتور: , احملقق(هـ331: املتوىف) العلماء بسلطان امللقب الدمشقي, السلمي احلسن بن القاسم
 م1333/ هـ1013 األوىل,: بريوت, الطبعة – حزم ابن دار: الوهيب, الناشر

 َزَمِنني أب بابن املعروف اإللبريي املري, حممد بن عيسى بن اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو: العزيز القرآن تفسري   -
 - احلديثة الفاروق: الناشر ,الكنز مصطفى بن حممد - عكاشة بن حسني اهلل عبد أبو: احملقق(,هـ633: املتوىف) املالكي

   -  م2112 - هـ1026 األوىل,: الطبعة ,القاهرة/ مصر
 مث احلنفي التميمي السمعاين املروزى أمحد بن اجلبار عبد بن حممد بن منصور املظفر, أبو: القرآن, املؤلف تفسري  -

السعودية,  – الرياض الوطن, دار: غنيم, الناشر بن عباس ابن وغنيم إبراهيم بن ياسر: , احملقق(هـ033: املتوىف) الشافعي
 ,  م1331 -هـ1013 األوىل,: الطبعة

 الشهري البغدادي, البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو: والعيون النكت=  املاوردي تفسري   -
/  بريوت - العلمية الكتب دار: الناشر ,الرحيم عبد بن املقصود عبد ابن السيد: احملقق(,هـ051: املتوىف) باملاوردي

 .لبنان
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 – الرشدية مكتبة: التونسي, الناشر نيب غالم: اهلل, احملقق ثناء حممد املظهري,: املظهري, املؤلف التفسري   -
 هـ. 1012: الباكستان, الطبعة

 احملسن عبد بن اهلل عبد الدكتور إشراف حتت التفسري أساتذة من عدد - العلماء من جمموعة, : امليسر التفسري  -
 الرتكي

 الدين حافظ حممود بن أمحد بن اهلل عبد الربكات أبو: , املؤلف(التأويل وحقائق التنزيل مدارك) النسفي تفسري  -
: مستو, الناشر ديب الدين حميي: له وقدم بديوي, راجعه علي يوسف: أحاديثه وخرج , حققه(هـ111: املتوىف) النسفي

 م 1333 - هـ 1013 األوىل,: بريوت, الطبعة الطيب, الكلم دار
 زين بن علي بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زين: التعاريف, املؤلف مهمات على التوقيف  -

: القاهرة, الطبعة-ثروت اخلالق عبد 63 الكتب عامل: , الناشر(هـ1161: املتوىف) القاهري املناوي مث احلدادي العابدين
  .13م1331-هـ1011 األوىل,

: احملقق(,هـ1613: املتوىف) السعدي اهلل عبد بن ناصر بن الرمحن عبد: املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري   -
 .م 2111- هـ1021 األوىل: الطبعة, الرسالة مؤسسة: الناشر ,اللوحيق معال بن الرمحن عبد

: املتوىف) الطربي جعفر أبو اآلملي, غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد: القرآن تأويل يف البيان جامع   -
 م 2111 - هـ 1021 األوىل,: الطبعة ,الرسالة مؤسسة: الناشر ,شاكر حممد أمحد: احملقق(,هـ611

, (هـ12 ق: املتوىف) نكري األمحد الرسول عبد بن النيب عبد القاضي: الفنون, املؤلف اصطالحات يف العلوم جامع  -
 - هـ1021 األوىل,: بريوت, الطبعة/  لبنان - العلمية الكتب دار: فحص, الناشر هاين حسن: الفارسية عباراته عرب

 م2111
 مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو: القرطيب تفسري, القرآن ألحكام اجلامع    -

 ,القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر ,أطفيش وإبراهيم الربدوين أمحد:  حقيق ت(,هـ311:  املتوىف) القرطيب الدين
 ,  م 1330 - هـ1630 , الثانية:  الطبعة

: احملقق(,هـ531: املتوىف) اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال: التفسري علم يف املسري زاد -
 .  هـ 1022 األوىل: الطبعة ,بريوت – العرب الكتاب دار: الناشر ,املهدي الرزاق عبد

 األندلسي عطية بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد حممد أبو: العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -
 - األوىل: الطبعة ,بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر ,حممد الشايف عبد السالم عبد: احملقق(,هـ502: املتوىف) احملارب

 هـ 1022
 حنو: املتوىف) العسكري مهران بن حيىي بن سعيد بن سهل بن اهلل عبد بن احلسن هالل أبو: اللغوية الفروق  -

 .مصر – القاهرة والتوزيع, للنشر والثقافة العلم دار: الناشر ,سليم إبراهيم حممد: عليه وعلق حققه(,هـ635
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 -بريوت - الشروق دار: الناشر(,هـ1635: املتوىف) الشارب حسني إبراهيم قطب سيد: القرآن ظالل يف   -
 هـ 1012 - عشر السابعة: الطبعة ,القاهرة

: املتوىف) اهلل جار الزخمشري أمحد, بن عمرو بن حممود القاسم أبو: التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف  -
 فيما االنتصاف) حباشية مذيل الكتاب, هـ 1011 - الثالثة: الطبعة ,بريوت – العرب الكتاب دار: الناشر(,هـ563
 [الزيلعى لإلمام الكشاف أحاديث وختريج( 336 ت) اإلسكندري املنري البن( الكشاف تضمنه

 إبراهيم: احملقق (هـ035: املتوىف) القشريي امللك عبد بن هوازن بن الكرمي عبد: , املؤلف اإلشارات لطائف  -
 .الثالثة: الطبعة مصر, – للكتاب العامة املصرية اهليئة: الناشر البسيوين,

: احملقق(,هـ1662: املتوىف) القامسي احلالق قاسم بن سعيد حممد بن الدين مجال حممد: املؤلف :التأويل حماسن  -
 هـ 1013 - األوىل: الطبعة ,بريوت, العلمية الكتب دار: الناشر ,السود عيون باسل حممد

: املتوىف) الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أبو: حنبل, املؤلف بن أمحد اإلمام مسند  -
 . م 1335 - هـ 1013 األوىل,: القاهرة, الطبعة – احلديث دار: شاكر, الناشر حممد أمحد: , احملقق(هـ201

 احلجاج بن مسلم: وسلم, املؤلف عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند  -
 – العرب الرتاث إحياء دار: الباقي, الناشر عبد فؤاد حممد: , احملقق(هـ231: املتوىف) النيسابوري القشريي احلسن أبو

 بريوت.
 الشافعي البغوي الفراء بن حممد بن مسعود بن احلسني حممد أب , السنة حمليي: القرآن تفسري يف التنزيل معامل  -
 هـ 1021 , األوىل:  الطبعة ,بريوت– العرب الرتاث إحياء دار:  الناشر ,املهدي الرزاق عبد:  احملقق(,هـ511:  املتوىف)
 العسكري مهران ابن حيىي بن سعيد بن سهل بن اهلل عبد بن احلسن هالل أبو: اللغوية, املؤلف الفروق معجم  -
 . اإلسالمي النشر مؤسسة: اإلسالمي, الناشر النشر ومؤسسة بيات, اهلل بيت الشيخ: , احملقق(هـ635 حنو: املتوىف)
 بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهلل عبد أبو: الكبري التفسري=  الغيب مفاتيح   -

 .  هـ 1021 - الثالثة: الطبعة ,بريوت – العرب الرتاث إحياء دار: الناشر(,هـ313: املتوىف) الري خطيب الرازي الدين
: احملقق(,هـ512: املتوىف) األصفهاىن بالراغب املعروف حممد بن احلسني القاسم أبو: القرآن غريب يف املفردات  -

 .هـ 1012 - األوىل: الطبعة ,بريوت دمشق - الشامية الدار القلم, دار: الناشر ,الداودي عدنان صفوان
 الشافعي الواحدي, النيسابوري, علي بن حممد بن أمحد بن علي احلسن أبو: العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز  -
: الطبعة ,بريوت دمشق, - الشامية الدار,  القلم دار: النشر دار, داوودي عدنان صفوان: حتقيق(,هـ033: املتوىف)

 .هـ 1015 األوىل,
  



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البحث
وجوه إعجاز القرآن الكرمي, وهو اإلعجاز النفسي, بغرض الوقوف على يقدم هذا البحث دراسة خمتصرة ووافية حول أحد 

 أبرز جوانبه ومالحمه.
 الدراسة أن اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي يظهر من خالل ثالثة جوانب, هي: توأظهر 

 تأثري القرآن يف النفس اإلنسانية سواء كانت مؤمنة أو كافرة. - 
 حديث القرآن عن النفس اإلنسانية وبيانه لصفاهتا. - 
 متزيق القرآن حلواجز غيب النفس اإلنسانية. - 

 وقد تبني للباحث مدى أمهية هذا الوجه يف الداللة على إعجاز القرآن الكرمي, وصدق النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 

 : اإلعجاز, النفس, القرآن, علوم القرآنالكلمات الدالة
 

 
The Psychological miracle in the Holy Quran 

 

 

Abstract 

 

This research presents a concise study on one of the miracles of the Quran, which is the 

psychological miracle by identifying its most important aspects and features. 

The study shows that the psychological miracle in the Quran is recognized through three 

aspects: The impact of the Holy Quran on the human soul whether it is a believer soul 

or an infidel soul; The depiction of the human soul and identifying its main features in 

the Holy Quran, and clarifying matters concerning the metaphysical aspects of human 

soul by the Quran. 

 

The researcher has clearly found how important is the Psychological aspect in 

identifying the great miracles of the Quran, and the sincerity of the Prophet. 
 

Key words: miracle, soul, Quran, quran since cinse 

 

 

 مالمح اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم 

عبد اهلل عودة ر الدكتو  
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 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني, الذي أنزل القرآن الكرمي كتاباً معجزاً شاهداً على وجـوده وعظمتـه, أضـاء بـأنواره قلوبـاً قاسـية 

 ونفوساً ميتة فبعث فيها احلياة, فصار أصحاهبا قادة البشرية ودعاهتا إىل اخلري.
القرآن الكرمي على سيدنا وحبيبنا حممـد عليـه الصـالة والسـالم, وجعلتـه مـن أبلـغ األدلـة علـى حنمدك اللهم أن أنزلت 

 نبوته وصدق رسالته, صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن هدى هبديه إىل يوم الدين.
 أما بعد:

لـى العديـد مـن فإن النفس البشرية وما يكتنفها من غموض أثارت تساؤالت العديد مـن العلمـاء, وجعلـتهم يقفـون ع
جوانبهــا. واهــتم علمــاء الغــرب بدراســة الــنفس اإلنســانية واختــذوا يف ذلــك مــذاهب ووجهــات شــىت, وملــا كــانوا منطلقــني مــن 
أسـاس غــري متــني يف دراســاهتم فقــد احنرفــوا وحــادوا عــن جــادة الصــواب وضــلوا الطريــق, كمــا فعــل )فرويــد( يف تفســريه للعقــل 

 الشهواين.الباطن فأقامه على اجلانب اجلنسي 
وتوجه علماء املسلمني إىل القرآن الكرمي لينظـروا مـاذا قـال عـن الـنفس اإلنسـانية, فوجـدوا فيـه النبـع الصـايف والتحليـل 

 الشايف لطبيعة النفس اإلنسانية بصورة جتلى فيها اإلعجاز القرآين من عدة جوانب.
ب أستاذنا الـدكتور فضـل عبـاس رمحـه اهلل ولعل أول إطالع يل على موضوع )اإلعجاز النفسي( كان من  خالل كتا

يف أثنـــاء مرحلـــة البكـــالوريوس. وكـــان ألســـتاذنا الفضـــل يف تعريفنـــا باملوضـــوع. ولكـــن رؤيـــيت للموضـــوع بقيـــت مشوشـــة وغـــري 
واضحة ألننا تعرضنا له بشكل موجز وخمتصر. ومن هنا وملا هلذا املوضوع يف نظري من األمهية, فقد رأيت أنه من الواجب 

أكشف النقاب عن وجهه, وأزيل ما حوله من غموض, بصورة واضحة, وبأسلوب علمي جاد أبعد ما يكون عن  علي أن
 التعصب وضيق الرؤية.

ولعل أهم املشاكل اليت واجتهين يف أثناء إعـداد هـذا البحـث هـي تشـتت أطـراف املوضـوع يف عـدة كتـب. ممـا جعلـين 
  أيدينا.أبذل جهداً مضاعفاً إلخراجه هبذه الصورة اليت بني

 ولقد رأيت أن يشتمل هذا البحث إضافة إىل املقدمة واخلامتة على مخسة مباحث وهي:
 حتدث فيه عن معىن اإلعجاز, ومعىن النفس, مث معىن اإلعجاز النفسي.أاملبحث األول: معىن اإلعجاز النفسي. و  -
يف القـرآن, وأنواعهـا, مث مقارنـة بـني أثـر املبحث الثاين: القرآن والنفس اإلنسانية. ونتحدث فيـه عـن معـاين الـنفس  -

 القرآن الكرمي وعلم النفس يف النفسية اإلنسانية.
املبحـــث الثالـــث: علماؤنـــا واإلعجـــاز النفســـي. ونتحـــدث فيـــه عـــن دور أبـــرز العلمـــاء قـــدميا وحـــديثاً يف تنـــاول هـــذا  -

 املوضوع.
ث فيــه عــن تــأثري القــرآن يف الــنفس اإلنســانية, املبحـث الرابــع: جوانــب اإلعجــاز النفســي يف القــرآن الكــرمي. ونتحـد -

 وحديثه عنها, ومتزيقه حلواجز غيبها.
املبحث اخلامس: مناذج واقعية لإلعجاز النفسي. ونتحدث فيـه عـن منـاذج واقعيـة ألثـر القـرآن يف النفـوس, ومنـاذج  -

 من اإلعجاز يف املعلومات النفسية, مث مناذج خرق فيها القرآن حواجز غيب النفس.
بعد, فإنين أعرتف أن هذا جهد متواضع حاولت فيه أن أخرج هذا البحث بصورة متكنين ومتكن كل من يطلع عليه و 

 من اإلفادة منه.
 واهلل تعاىل نسأل أن يكون هذا البحث يف ميزان حسناتنا يوم نلقاه, وأن يكون فيه الفائدة املرجوة.   
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 المبحث األول
 معنى اإلعجاز النفسي

 
 اإلعجازأواًل: معنى 

 .1قال ابن منظور: "العجز: نقيض احلزم"
وذهــب الراغــب يف مفــردات القــرآن إىل أن العجــز "أصــله التــأخر عــن الشــيء وحصــوله عنــد عجــز األمــر؛ أي 

 .2مؤخره, وصار يف التعارف امساً للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة"
ذهــــب إىل أن العجــــز يــــدل علــــى أصــــلني وكــــان قــــول ابــــن فــــارس يف )مقــــاييس اللغــــة( قــــواًل جامعــــاً, حيــــث 

صحيحني, إذ يقول: "العني واجليم والزاء, أصالن صحيحان يدل أحدمها على الضعف واآلخر على مؤخر الشي, 
فــاألول: عجــز عــن الشــيء يعجــز عجــزاً فهــو عــاجز؛ أي ضــعيف. وقــوهلم إن العجــز نقــيض احلــزم فمــن هــذا. وأمــا 

 .3ع أعجاز"األصل اآلخر: فالعجز: مؤخر الشيء, واجلم
 .4واملعجزة: واحدة معجزات األنبياء عليهم السالم

واملعجزة اصطالحاً كما يعرفها علماؤنا, هي: "أمر جيريه اهلل على يد النيب, يفوق طاقات البشر وخيرق قوانني 
 .5الطبيعة وخواص املادة. يتحدى النيب به قومه فال يقدر أحد على معارضته"

 ثانياً: معنى النفس
. ونقــل ابــن منظــور عــن أب بكــر األنبــاري قولــه: مــن اللغــويني مــن 6منظــور )الــنفس( بأهنــا: "الــروح" عــرف ابــن

سوى النفس والروح, فقال: مها شيء واحد, إال أن النفس مؤنثة والروح مـذكر, قـال: وقـال غـريه: الـروح هـو الـذي 
مل يقـبض روحـه, وال يقـبض الـروح إال عنــد بـه احليـاة, والـنفس هـي الـيت هبــا العقـل, فـإذا نـام النـائم قـبض اهلل نفســه و 

 .7املوت

                                                 

 .633ص 5لسان العرب. ابن منظور, مجال الدين حممد بن مكرم. بال طبعة. بريوت: دار صادر. بال تاريخ. ج 1
م(, 1312مفردات ألفاظ القرآن, الراغب األصفهاين, أبو القاسم احلسني بن حممد. حتقيق: ندمي مرعشلي, )بريوت: دار الكتاب العرب,  2

 .660ص
. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 2معجم مقاييس اللغة. ابن فارس, أبو احلسني أمحد. حتقيق وضبط: عبد السالم حممد هارون. ط: 3

 . 662ص  0م. ج1311 -هـ 1631الباب احلليب وأوالده. 
 .611ص 5لسان العرب. ابن منظور. ج 4
 .13م, ص 1315 -هـ  1635األوىل, دار النصر,  بينات املعجزة اخلالدة. عرت, حسن ضياء الدين: الطبعة 5
 .266ص 3لسان العرب. ابن منظور. ج 6
 .265ص 3املرجع السابق. ج 7
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واحلقيقة أن للنفس يف اللغة معان عديدة, فال نسـتطيع أن حنصـرها مبعـىن واحـد كـالروح مـثاًل. وذكـر كثـري مـن 
هـــذه املعـــاين ابـــن منظـــور يف لســـان العـــرب, ومنهـــا: الـــروع, الـــدم, األخ, اإلنســـان كلـــه, اجلســـد, العـــني, الفـــرج مـــن 

 .1الكرب
ن غرضنا يف هذا البحث أن َنوض يف هذه املعاين وتفصيالهتا ويكفينا أن نعلـم أن الـذي حيـدد معـىن وليس م

 )النفس( هو مفهوم السياق الذي ترد فيه الكلمة.
 

 ثالثاً: معنى اإلعجاز النفسي
فهومه, بعد أن عرفنا معىن )اإلعجاز( وشيئاً من معىن )النفس( البد لنا أن حنيط مبعىن )اإلعجاز الفنسي( وم

 وماذا نقصد به؟
عرف الدكتور فضل عباس اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي بأنه: "ما نلمحه يف تلك اآليات وهي تتحـدث 
عـن أصــناف النـاس ومــواقفهم ومشــاعرهم ومـا يفــرحهم ومــا حيـزهنم, ومــا جنـده مــن بيــان ملكنونـات الــنفس وخفاياهــا 

القضـــية القرآنيـــة, وقـــد يكـــون ذلـــك يف احلـــديث عـــن أعـــداء  ودوافعهـــا يف آي القـــرآن الكـــرمي, قـــد يكـــون ذلـــك يف
 .2املسلمني, وقد يكون ذلك يف الدنيا, وقد يكون يف اآلخرة كذلك"

وعرفــــه الــــدكتور صــــالح اخلالــــدي بأنــــه: "حــــديث القــــرآن عــــن الــــنفس اإلنســــانية أو تــــأثري القــــرآن يف الــــنفس 
 .3اإلنسانية"

لنفســي( يف كتابــه )التصــوير الفــين يف القــرآن( بأنــه: "ســحر بينمــا يعــرب ســيد قطــب رمحــه اهلل عــن )اإلعجــاز ا
. مث يتســـاءل بعـــدها عـــن منبـــع هـــذا الســـحر لـــريده إىل صـــميم النســـق القـــرآين ذاتـــه. ال يف املوضـــوع الـــذي 4القـــرآن"

 .5يتحدث عنه وحده
)اإلعجـــاز النفســـي( ميكـــن اخلـــروج بتعريـــف شـــامل لكـــل مـــا ســـبق,  صـــطلحواحلقيقـــة أنـــه مـــن خـــالل دراســـة م

فــأقول: هــو كــل حــديث للقــرآن عــن الــنفس اإلنســانية وصــفاهتا ومكنوناهتــا ومتزيقــه حلــواجز غيبهــا, ومــا يرتكــه هــذا 
 احلديث من أثر عظيم يف النفوس.

 
 
 
 
 

                                                 

 .201-266ص 3املرجع السابق. ج 1
 .605إعجاز القرآن الكرمي. عباس, فضل حسن. )بدون معلومات نشر(, ص 2
 .660م(, ص 1332 -هـ 1016األردن, دار عمار,  –انالبيان يف إعجاز القرآن. اخلالدي, صالح. الطبعة الثالثة, عم 3
 .3التصوير الفين يف القرآن. قطب, سيد. بريوت: دار الشروق, بدون تاريخ ورقم طبعة, ص  4
 .11املرجع السابق, ص  5
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 المبحث الثاني
 القرآن والنفس اإلنسانية

 
الكــرمي مل يــأت علــى شــكل نظريــة مبوبــة وهــذا أمــر طبيعــي يف كتــاب هدفــه إن موضــوع علــم الــنفس يف القــرآن 

األول هو هداية الناس, ولكن القرآن الكرمي تكلم عن النفس اإلنسانية بكثرة يف أثناء آياته وسـوره. وسـنحاول هنـا 
 أن نعرض ملوقف القرآن من النفس اإلنسانية من جوانب ثالثة:

 يمأواًل: معاني النفس في القرآن الكر 
الناظر يف اآليات القرآنية اليت حتدثت عـن الـنفس اإلنسـانية, جيـد أن ورود الـنفس يف هـذه اآليـات كـان حيمـل 

 :1عدة معاين, وهذه املعاين هي
 .2((َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحَةَ )) ( النفس مبعىن الذات اإلهلية. قال تعاىل:1)
 .3((اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها)) تعاىل:( النفس مبعىن اإلنسان. قال 2)
 .4((ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدة)) ( النفس مبعىن أصل اخللقة. قال تعاىل:6)
 .5((اللَُّه يـَتَـَوىفَّ اأْلَنـُْفَس ِحنَي َمْوهِتَا)) ( النفس: مبعىن الروح. قال تعاىل: 0)
 أي يوسف عليه السالم. 6((قَاَل ِهَي رَاَوَدْتيِن َعْن نـَْفِسي))شخاص بأعياهنم. قال تعاىل: ( النفس مبعىن أ5)
 ( النفس مبعىن القوة الداخلية املؤثرة يف اإلنسان املنطوية على خباياه العميقة وأسراره الدقيقة.3)

نســان باعتبــاره وحــدة كاملــة ال وقــد كــان املفهــوم األكثــر وروداً يف القــرآن الكــرمي هــو )الــذات البشــرية( أي اإل
 .7تتجزأ وال تنفصم. مث يتلو دلك من ناحية اإلحصاء الكمي ورود لفظ النفس مبعىن القوة املؤثرة يف اإلنسان

وهذا املعىن األخري وهو: تلك القوة الداخلية املؤثرة يف اإلنسان يف سلوكه وتفكريه وعالقاته وعاداته هو املعـىن 
 يه مدار حبثنا اآلن.الدي يهمنا وهو الذي عل

 
 ثانياً: أنواع النفس في القرآن الكريم

 8تكلم القرآن الكرمي يف إطار حديثه عن النفس اإلنسانية عن ثالثة مناذج هلذه النفس, وهي:

                                                 

 .61–23م, ص1331-ه1011, السعودية, دار هتامة, 1النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي. سرسني, إبراهيم حممد, ط 1
 50األنعام:  2
 233البقرة:  3
 133األعراف:  4
 .02الزمر:  5
 .23يوسف:  6
 .23–21النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي. سرسني, ص 7
 .113م(, ص1300. إعجاز القرآن الكرمي. احللوة, مصطفى حممود, )بدون رقم الطبعة ودار النشر,05انظر: املرجع السابق, ص  8
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ــوءَوَمــا أُبـَــرُِّئ نـَْفِســي ِإنَّ الــنـَّْفَس أَلَمَّــارَة  )) ( الــنفس األمــارة بالســوء. قــال تعــاىل يف ســورة يوســف:1) . 1((بِالس 
وكوهنـــا أمـــارة بالســـوء يفيـــد املبالغـــة, وهـــذه هـــي أدىن األنـــواع املعروفـــة للـــنفس البشـــرية وأبعـــدها عـــن رمحـــة اهلل تعـــاىل 
ورضــوانه, وهــي الــيت أطماعهــا يف الــدنيا ال تنتهــي, وشــهوابتها ال تقــف عنــد حــد, ألهنــا موصــولة احلبــال بامللــذات 

 .2لةواألهواء, بل هي غارقة فيها حىت الثما
  3((َواَل أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ  *اَل أُْقِسُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمِة ))( النفس اللوامة. قال تعاىل يف سورة القيامة: 2)

واللوامــة: صــيغة مبالغــة مــن اللــوم, وهــو شــدة التعنيــف واملؤاخــذة, فهــي تلــوم صــاحبها علــى وقوعــه يف العمــل 
 .4 العمل الصاحالسيء وحتاسبه على التقصري يف

اْرِجِعي ِإىَل رَبِِّك رَاِضـَيًة َمْرِضـيًَّة  *يَاأَيَـّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )) ( النفس املطمئنة. قال تعاىل يف سورة الفجر:6)
بعطــاء اهلل, الشــاكرة "املطمئنـة يعــين: الراضــية بثـواب اهلل تعــاىل, القانعـة . 5((َواْدُخلِـي َجنَّــيِت  *فَـاْدُخِلي يف ِعَبــاِدي  *

لنعمائه تعاىل. يقال هلا, عند الفراق من الدنيا ارجعـي إىل ربـك يعـين: ارجعـي إىل ثـواب ربـك, إىل مـا أعـد اهلل لـك 
يف اجلنة. ويقال له يوم القيامة راضية مرضية فادخلي يف عبادي يعين: مع عبادي الصاحلني يف اجلنـة وادخلـي جنـيت 

 .6يعين: ادخلي اجلنة بال حساب"
 

 ثالثاً: مقارنة بين أثر القرآن الكريم وعلم النفس في النفسية اإلنسانية
"لـيس هنـاك أمجـل وال  عرب الدكتور السيد اجلميلي عـن ريـادة القـرآن يف هـذا اجملـال بكلمـات قليلـة حـني قـال:

 .7ها"أروع وال أدق من الفلسفة القرآنية إذا ما قارناها بالفلسفات األخرى يف مفهوم النفس وماهيت
وهــذه مقولــة صــادقة يظهــر صــدقها حينمــا نقــارن بــني األثــر الــذي تركــه القــرآن علــى الــنفس اإلنســانية, ومــدى 
استجابتها لتعليماته وبني أثر الفلسفة الغربية والقـوانني الغربيـة يف اجملتمعـات الغربيـة. فهـا هـو القـرآن يـنجح يف تغيـري 

وإن كان شاقاً وترك الشر وإن كان مألوفاً. ولكي يتضح لنا ذلـك, العادات املتمكنة ويرب النفوس على عمل اخلري 
 نقيم موازنة بني موقفني يف مشكلة واحدة:

م أدخل يف 1313م عن طريق الربملان, ويف عام 1313صدر قانون يف الدستور األمريكي بشأن اخلمر عام 
ديل القـــرآر بـــاحلظر. وقـــد أعـــدت الدســـتور تعـــديل حتـــت عنـــوان التعـــديل الثـــامن عشـــر, ويف الســـنة نفســـها جـــاء تعـــ

احلكومــة كــل إمكاناهتــا لتنفيــذ قــرار املنــع: جنــدت األســاطيل البحريــة والربيــة واجلويــة ملنــع هتريــب اخلمــور, وســخرت 
                                                 

 56يوسف:  1
 .03 – 01النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي. سرسني, ص  2
 2-1القيامة:  3
وت: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي, عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي, حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشلي, الطبعة األوىل, بري  4

 .5/235هـ,  1013دار إحياء الرتاث العرب, 
 61 -21الفجر:  5
 .6/531حبر العلوم. السمرقندي, أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم, )دون معلومات نشر(,  6
 .01اإلعجاز الفكري يف القرآن. اجلميلي, السيد, )بريوت: دار ابن زيدون, بدون تاريخ ورقم طبعة(, ص 7
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( 31وســائل اإلعــالم والدعايــة لبيــان مظــاهر أضــراره. ويقــدر مــا أنفقتــه الدولــة يف الدعايــة وحــدها مبــا يزيــد علــى )
( مليــون دوالر يف أربعــة 611مــن كتــب بلــغ عشــرة ماليــني صــفحة. وحتملــت نفقــات )مليــون دوالر, ومــا أصــدرته 

( شخصاً. وبعد جهد جهيـد دام مخسـة عشـر 665.562عشر عاماً, أعدم يف خالهلا ثالمثائة شخص, وسجن )
 م, وأباحت اخلمر إباحة مطلقة.1366عاماً, اضطرت احلكومة إىل إلغاء القانون سنة 

ابة لقانون التحرمي يف الدولة اإلسـالمية, بصـورة مغـايرة متامـاً. ويظهـر ذلـك مـن خـالل ويف املقابل نرى االستج
ما روي عن أب موسى األشعري رضي اهلل عنه قال: بينما حنن قعود على شراٍب لنـا, وحنـن نشـرب اخلمـر ِحـال, إذ 

أيهــا الــذين آمنــوا إمنــا اخلمــر قمــت حــىت آيت رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم فأســّلم عليــه, وقــد نــزل حتــرمي اخلمر)يــا 
, إىل آخـــر اآليتــــني, )فهــــل أنـــتم منتهــــون(, فجئــــت إىل 1وامليســـر واألنصــــاُب واألزالم رجــــس  مـــن عمــــل الشــــيطان(

أصــحاب فقرأهتــا علــيهم إىل قولــه: )فهــل أنــتم منتهــون(. قــال: وبعــض القــوم شــربته يف يــده, قــد شــرب بعًضــا وبقــي 
, فقـالوا: انتهينـا ربّنـا! 3. مث صبوا ما يف باطيهتهم2ته العليا كما يفعل احلّجامبعض  يف اإلناء, فقال باإلناء حتت شف

 .4انتهينا ربَّنا!"
فهــل رأت البشــرية مثــل هــذا انتصــاراً علــى الــنفس, وســرعة يف االســتجابة وقــوة يف االنقيــاد لألمــر مهمــا يكــن 

 5خمالفاً للعادات, مصادماً للشهوات؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 3املائدة:  1
 قال باإلناء كما يفعل احلجام: يعين أماله ونزعه كما يفعل احلجام وهو ينزع كأس احلجامة. 2
 الباطية: إناء كبري من زجاج ميأل به الشراب 3
 1015جامع البيان عن تأويل أي القرآن. الطربي, أبو جعفر حممد بن جرير, حتقيق: مجيل العطار, )بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر,  4
 .5/01م(, 1335 -هـ 
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 المبحث الثالث
 علماؤنا واإلعجاز النفسي

 
ال نريد يف هذا املبحث أن نعرض لكل العلماء الذين تكلموا يف موضوع "اإلعجاز النفسي" وليس ذلك عـن 
تقاعس منا أو تقصري إمنا هو خمافة أن يطول البحث وأن تتعـدد صـفحاته. ولـذلك فـإنين سأقتصـر هنـا علـى عـرض 

 فريد وجدي, وفضل عباس.آلراء ثالثة من العلماء هم: اخلطاب, وحممد 
 

 أواًل: الخطابي
كثــريون مــن علمــاء البالغــة والتفســري والقــرآن يف القــدمي واحلــديث الحظــوا تــأثري القــرآن يف القلــوب, وأثــره يف 
النفوس, فاعتربوا ذلك التأثري من وجوه إعجاز القرآن, وعربوا عنه بعبارات متفاوتـة. ولكـن لعـل أول مـن اعتـرب هـذا 

. وقد نص 1هـ 633 وجهاً خاصاً من وجوه اإلعجاز هو اإلمام أبو سليمان اخلطاب الذي تويف سنة التأثري القرآين
 على ذلك يف رسالته "بيان إعجاز القرآن" فقال:

"قلت يف إعجاز القرآن وجهاً آخر ذهب عنه الناس, فـال يكـاد يعرفـه إال الشـاذ مـن آحـادهم, وذلـك صـنيعه 
ك ال تســمع كالمــاً غــري القــرآن منظومــاً والمنثــوراً, إذا قــرع الســمع خلــص لــه إىل بــالقلوب وتــأثريه يف النفــوس, فإنــ

القلب من اللذة واحلالوة يف حال, ومن الروعة واملهابة يف أخرى, ما خيلص منه إليه, تستبشر بـه النفـوس, وتنشـرح 
اخلــوف والفــرق,  لــه الصــدور, حــىت إذا أخــذت حظهــا منــه عــادت مرتاعــة قــد عراهــا مــن الوجيــب والقلــق, وتغشــاها

وتقشعر منـه اجللـود وتنـزعج لـه القلـوب, حيـول بـني الـنفس وبـني مضـمراهتا وعقائـدها الراسـخة فيهـا, فكـم مـن عـدو 
للرسول صلى اهلل عليه وسلم من رجال العـرب وفـُّتاكهـا أقبلـوا يريـدون اغتيالـه وقتلـه, فسـمعوا آيـات مـن القـرآن فلـم 

عــن رأيهــم األول, وأن يركنــوا إىل مســاملته, ويــدخلوا يف دينــه, وصــارت  يلبثــوا حــني وقعــت يف مســامعهم أن يتحولــوا
 .2عداوهتم مواالة وكفرهم إمياناً"

وهو يشري رمحه اهلل بقوله هذا إىل اجلانب األهـم مـن جوانـب اإلعجـاز النفسـي, وهـو تـأثري القـرآن يف النفـوس 
 سنتكلم عنه يف املبحث املقبل إن شاء اهلل تعاىل.وما يرتكه من أثر يف قلوب املؤمنني ويف قلوب الكافرين, وهذا ما 

واخلطــاب رمحــه اهلل مل يقتصــر علــى هــذا الوجــه مــن وجــوه اإلعجــاز ولكنــه ذكــره مــع وجــوه أخــرى, وأهــم هــذه 
 .3هنالوجوه اليت ذكرها اخلطاب بالغة القرآن وبيا

                                                 

. إعجاز القرآن 651. البيان يف إعجاز القرآن. اخلالدي, صالح, ص633انظر: بينات املعجزة اخلالدة. عرت, حسن ضياء الدين, ص 1
 .605الكرمي. عباس, فضل, ص

ية, ثالث رسائل يف إعجاز القرآن. الرماين واخلطاب وعبدالقاهر اجلرجاين, حتقيق: حممد خلف اهلل والدكتور حممد زغلول سالم, الطبعة الثان 2
 .11م, ص 1333 -هـ 1631مصر: دار املعارف, 

ـ -ه 1011ألوىل, بريوت: دار الكتب العلمية, اإلتقان يف علوم القرآن. السيوطي, أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن أب بكر, الطبعة ا 3
 .232-2/231م(, 1331
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 ثانياً: محمد فريد وجدي

يراها الوجه األول من وجوه اإلعجـاز, ومـا بعـدها أمـور ثانويـة  إذا كان اخلطاب يعطي البالغة األمهية الكربى و 
كاإلعجاز النفسي, فإن حممد فريد وجدي على النقيض من ذلك متاماً, فإنه يعطي اإلعجاز النفسـي املرتبـة األوىل 

يف يف وجــوه اإلعجــاز, وذلــك مــع عــدم إغفــال اجلانــب البالغــي للقــرآن الكــرمي. فهــو يــرى أن القــرآن قــد بلــغ الغايــة 
البالغــة, إال أنــه يــرى أن هــذه الناحيــة ليســت هــي الناحيــة الوحيــدة إلعجــازه, بــل وال هــي أكثــر نــواحي إعجــازه. 
ويقارن يف ذلك بني البالغة وأسلوب القرآن فيقول: "فـإن للبالغـة علـى الشـعور اإلنسـاين تسـلطاً حمـدوداً ال يتعـدى 

از واإلقبــال يف الضــعف شــيئاً فشــيئاً بتكــرار مساعــه حــىت حــد اإلعجــاز بــالكالم واإلقبــال عليــه, مث يأخــذ هــذا اإلعجــ
تستأنس به النفس فال يعود حيدث فيها ما كان حيدثه يف مبدأ توارده عليها. وليس هذا شأن القرآن, فإنه قد ثبـت 

 .1أن تكرار تالوته تزيده تأثرياً, ولكنه معجز لتسلطه على النفس واملدارك"
ل هلذا السلطان الذي ميلكه القرآن على عقول اآلخرين. مث يبني هذه العلة مث يرى بعد ذلك أنه البد من تعلي

فيقــول: "العلــة يف نظرنــا واضــحة ال حتتــاج لكثــري تأمــل, وهــي أن القــرآن روح مــن أمــر اهلل تعــاىل ... فهــو يــؤثر هبــذا 
شـعور فـال يتعـدى سـلطانه االعتبار تأثرب الروح يف األجساد فيحركها ويتسـلط علـى أهوائهـا, وأمـا تـأثري الكـالم يف ال

 .2حد إطراهبا واحلصول على إعجاهبا "
مث يقرر بعد ذلك بصريح القول جهة إعجاز القرآن الكرمي من وجهة نظره حني يقول: "نعم إن جهـة إعجـاز 
هذا الكتاب اإلهلي األقدس هي تلك الروحانية العالية اليت قلبت شكل العامل, واكسبت تلك الطائفة القليلة العدد 

الفة اهلل يف أرضه, وأرغمت هلم معاطس اجلبابرة والقساورة, ووطأت هلم عروش األكاسرة والقياصرة, حىت صاروا خ
 .3ملوك امللوك وإخوان املالئكة يف مدة ال يصعب عد سنّيها على األصابع"

 منه.هذا هو رأي حممد فريد وجدي والذي البد لنا من أن نقف عنده وقفة بسيطة حندد فيها موقفنا 
فــنحن يف حقيقــة األمــر نوافـــق حممــد فريــد وجــدي مـــن جانــب وَنالفــه مــن جانـــب آخــر. فإننــا نوافقـــه يف أن 
روحانية القرآن وما فيه من حياة وتأثري يف النفوس هو اجلانب األعظم واألرقى يف هذا الكتاب والذي ال يدانيه فيه 

نية أرقى مرتبة من البالغة, ألن هذه الروحانية وهـذه شيء من الكالم. ولكننا ال نوافقه حني حيكم بأن هذه الروحا
احلياة يف كتاب اهلل مل تكن هبذا الشكل لو مل يكن هذا الكـالم بليغـاً. فـال جيـوز إذاً أن نفصـل بـني روحانيـة القـرآن 

 وبالغته, فهما شيء واحد ال يتجزأ وال ينفصل, وإذا فقد أحدمها فقد اآلخر.
 

 ثالثاً: الدكتور فضل عباس
 ل أن ختوض يف نقاش مع الدكتور فضل عباس رمحه اهلل نقرر أن وجوه اإلعجاز النفسي ثالثة وهي:قب

                                                 

 .1/311م, 1311دائرة معارف القرن العشرين. وجدي, حممد فريد: الطبعة الثالثة, بريوت: دار املعرفة,  1
 1/311املرجع السابق  2
 1/311املرجع السابق  3
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 أثر القرآن يف النفوس -1
 حديثه عن النفس وصفاهتا -2
 متزيقه حلواجز غيب النفس -6

ث وهذا ما سـنتكلم عنـه ونوضـحه بشـيء مـن التفصـيل يف املبحـث القـادم, ولكننـا أحببنـا أن تقـدم هلـذا املبحـ
هبـذه التوطئـة, ننـاقش فيهـا الـدكتور فضـل عبـاس يف تفريقـه بـني اإلعجـاز النفسـي واإلعجـاز الروحـي ورده أن تكــون 
هذه الوجوه الثالثة من وجوه اإلعجاز النفسي. حيث يرى الدكتور فضل عباس أن هذه الوجـوه الثالثـة ال تعـد مـن 

 اإلعجاز النفسي, فيقول:
فهـذا يف احلقيقـة لـيس إعجـازاً نفسـياً  -كمـا ذكـر الشـيخ الشـعراوي   -نفس "أما متزيق القرآن حلواجز غيـب الـ

 .1وإمنا يدخل يف وجه آخر وهو إخبار القرآن الكرمي عن الغيوب"
علـى اجلانــب الثـاين بقولـه: "فلــيس هـذا كـذلك مــن اإلعجـاز النفسـي يف شــيء, ذلكـم ألن هـذا حــديث  دويـر 

 .2عن النفس اإلنسانية فيه تصوير وحتذير, حث على اخلري وتنفري من الشر"
مث يتابع رده على الوجه األخري, فيقول: "بقي مظهر واحد وهو تأثري القرآن يف النفس اإلنسانية. وهو كذلك 

 .3سميه العلماء إعجازاً نفسياً بل هو إعجاز روحي"ال ي
واعتــرب األســتاذ فضــل عبــاس )اإلعجــاز النفســي( كمــا ذكرنــا ســابقاً بأنــه: "مــا نلمحــه يف تلــك اآليــات وهــي 
تتحــدث عــن أصــناف النــاس ومــواقفهم ومشــاعرهم ومــا يفــرحهم ومــا حيــزهنم ومــا جنــده مــن بيــان ملكنونــات الــنفس 

 .4ي القرآن الكرمي"وخفاياها, ودوافعها يف آ
 واعترب تأثري القرآن على النفوس هيبة وحالوة ورغبة ورهبة هو اإلعجاز الروحي.

ولعمــري فـــإن هـــذه أقــوال ال ينبغـــي أن نســـلم هبـــا دون مناقشــة جـــادة. مناقشـــة موضــوعية علميـــة, بعيـــدة عـــن 
تاذنا يف شـيء, فهـو الـذي التعصب وضـيق الرؤيـة, جتعلنـا نقـول بـرد هـذه األقـوال دون أن يـنقص ذلـك مـن قـدر أسـ

 علمنا أسلوب املناقشة والتمحيص ألقوال العلماء. فنقول وباهلل التوفيق:
من أن متزيق القرآن حلواجز غيب النفس اإلنسانية ال يعد اعجازاً نفسياً وإمنا  5أما رده على ما ذكر الشعراوي

تنــاقض بــني األمــرين, فهــو يف احلقيقــة  يــدخل يف وجــه إخبــار القــرآن عــن الغيــوب, فهــذا غــري متجــه ألنــه لــيس مثــة
إعجاز نفسي من جانب, ومن اجلانب اآلخر إخبار عن الغيوب, وال داعي أن نضيق معناه على وجـه مـن الوجـوه 
دون اآلخـر إذا كـان يـدخل يف الــوجهني. أولـيس اإلعجـاز العلمــي يف حقيقتـه إعجـاز غيــيب؟ فلمـاذا صـح أن يكــون 

 !وجهاً مستقاًل من وجوه اإلعجاز؟

                                                 

 .606إعجاز القرآن الكرمي. عباس, فضل, ص 1
 .600املرجع السابق ص  2
 .605املرجع السابق ص  3
 .600املرجع السابق ص  4
 م(, ص.1333معجزة القرآن الكرمي. الشعراوي, متويل, )بريوت,  5
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وأما قوله بأن حديث القرآن عن النفس اإلنسانية ليس من اإلعجاز النفسـي يف شـيء, معلـاًل ذلـك بـأن هـذا 
جمــرد حــديث عــن الــنفس اإلنســانية فيــه تصــوير وحتــذيز حــث علــى اخلــري وتنفــري مــن الشــر. فــأي إعجــاز أبلــغ مــن  

ى ذلك؟ أي إعجاز أبلغ من حتليل هـذه وصف النفس اإلنسانية وما فيها من خري وشر, مث توجيه اإلنسان بناًء عل
 املشاعر اخلفية يف الباطن وجتليتها يف الظاهر, ومن مث إرشاد النفس اإلنسانية إىل ما يصلح حاهلا؟

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا نستغرب من أستاذنا أن ينفي كـون حـديث القـرآن عـن الـنفس اإلنسـانية 
ني يُعــّرف اإلعجــاز النفسـي ُيضــمن تعريفـه هــذا الوجــه, وهـذا واضــح يف كــل  إعجـازاً نفســياً بينمـا جنــده يف املقابــل حـ

 .1كلمة من كلمات تعريفه لإلعجاز النفسي
أما قوله بأن تأثري القرآن يف النفس اإلنسانية ال يسميه العلماء إعجازاً نفسياً بل هو إعجاز روحي, فهو قول 

العلماء الذين أشار إليهم ممن يسمونه إعجازاً روحياً, وذلك حيتاج إىل مناقشة: فليت أستاذنا ذكر لنا بعض هؤالء 
 . 2حىت نقف على حججهم إن كانت هلم حجة. أو لعله ليس هناك من قال بذلك أصالً 

مث كيــف فــرق أســتاذنا بــني اإلعجــاز النفســي واإلعجــاز الروحــي؟ وكيــف فــرق بــني الــنفس والــروح؟ وعلــى أي 
حباجــة إىل أن َنــوض فيــه, ألنــه رمبــا حيتــاج إىل مبحــث منفصــل.  أســاس كــان ذلــك؟! وهــذا موضــوع طويــل, لســنا

 .3ولكنه يكفينا أن نعلم أن كثرياً من العلماء عّرفوا النفس بالروح, والروح بالنفس
واملهم أن هذا التأثري الذي جيعله ويرتكه القـرآن يف البـاطن هـو إعجـاز, سـواًء أمسينـاه إعجـازاً نفسـياً أم إعجـازاً 

رفنا أن هناك من العلماء من يعرف النفس بالروح أنتفى اخلالف بيننا يف املسـألة. وإذا عرفنـا أنـه درج روحياً. وإذا ع
اســتخدام املوضــوع يف كتــب اإلعجــاز حتــت عنــوان )اإلعجــاز النفســي( كــان هــو األوىل باألخــذ واالعتبــار, وذلــك 

 ابتعاداً عن اخللط والتشويش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 أنظر تعريفه لإلعجاز يف الصفحة السابقة. 1
 خالل قراءيت ملوضوع اإلعجاز النفسي مل أجد هناك من قال بذلك. 2
 س الذي جاء يف بداية البحث.انظر تعريف ابن منظور للنف 3
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 المبحث الرابع
 النفسي جوانب اإلعجاز

 
 يظهر مما سبق أن جوانب اإلعجاز النفسي ثالثة, وهي:

( تــأثري القــرآن يف الــنفس اإلنســانية ســواء كانــت مؤمنــة أو كــافرة, ومــا ينــتج عــن هــذا التــأثري يف الــنفس مــن 1)
 نتائج ومثرات.

 ( حديث القرآن عن النفس اإلنسانية وبيانه لصفاهتا وحتليله هلا وكشفه خلباياها وخفاياها.2)
 ( متزيق القرآن حلواجز غيب النفس اإلنسانية.6)

وهذه اجلوانب الثالثة تشكل العنصر املهم يف موضوع هذا البحث, لذا سنتحدث عنهـا بشـيء مـن اإليضـاح 
 والتفصيل.

 أواًل: تأثير القرآن في النفس اإلنسانية
لـــك أن القـــرآن كمـــا يعـــرب واحلقيقـــة أن هـــذا اجلانـــب هـــو أهـــم جوانـــب اإلعجـــاز النفســـي يف القـــرآن الكـــرمي, ذ

الرافعي: "أتى من وراء النفس ال من وراء اللسان, فجعل من نظمه طريقة نفسية يف الطريقـة اللسـانية, وأدار املعـاين 
على سنن ووجوه جتعل األلفاظ كأهنا مذهب هذه املعاين يف النفس, فليس إال أن تقرأ اآلية على العرب أو مـن هـو 

 .1ذهب يف نفسه مذهبها"يف حكمه لغة وبالغة حىت ت
إن تأثري القرآن ونفاذه يستحيل أن تتحصن دون القلوب, فإنه لو أُنزل على صم اجلبال, لفلقها وشققها, مبا 

ًعا ِمـْن َخْشـ)) يودعه فيها من هيبة اهلل وجالله. قـال تعـاىل: َيِة لَـْو أَنـَْزْلنَـا َهـَذا اْلُقـْرآَن َعلَـى َجبَـٍل َلَرأَيـْتَـُه َخاِشـًعا ُمَتَصـدِّ
. أال ترى أنه يعرتي مـن ال يفهـم معانيـه وال يعلـم تفاسـريه مـن 2((اللَِّه َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 

العوام من اخلشوع والسكينة وزيادة اإلميان ما ال خيفى, وذلك كله من دالئل معجزاته وعظيم آياته الدالة على نبوة 
 .3ا حممد صلى اهلل عليه وسلمسيدن

 فالقرآن إذاً له تأثري عجيب على النفوس, وسلطان قوي على القلوب. فما سر هذا التأثري؟
جييــب عــن ذلــك ســيد قطــب رمحــه اهلل بكلمــات حيــة مــؤثرة فيقــول: "ويبقــى وراء ذلــك الســر املعجــز يف هــذا 

خلِّــَي بينـه وبينهــا حلظـة. وحــىت الـذين رانــت علــى الكتـاب الفريــد.. يبقـى ذلــك السـلطان الــذي لـه علــى الفطــرة مـىت 
قلوهبم احلجب, وثقل فوقهـا الركـام تنـتفض قلـوهبم أحيانـاً, وتتملمـل قلـوهبم أحيانـاً حتـت وطـأة هـذا السـلطان, وهـم 

 يستمعون إىل هذا القرآن.
ن هـذا القـرآن إن الذين يقولون كثريون.. وقـد يقولـون كالمـاً حيتـوي مبـادئ ومـذاهب وأفكـاراً واجتاهـات, ولكـ

ينفرد يف إيقاعاته على فطرة البشر وقلـوهبم فيمـا يقـول. إنـه قـاهر غـالب بـذلك السـلطان الغـالب, ولقـد كـان كـرباء 
                                                 

 .232م, ص1316-هــ1631إعجاز القرآن والبالغة النبوية. الرافعي, مصطفى صادق, الطبعة التاسعة, بريوت: دار الكتاب العرب,  1
 21احلشر:  2
 631بنيات املعجزة اخلالدة. عرت, حسن ضياء الدين, ص  3



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   44

 

)ال تســمعوا هلــذا القــرآن والغــوا فيــه  –قــريش يقولــون ألتبــاعهم الــذين يســتخفوهنم أل ويقولــون ألنفســهم يف احلقيقــة 
 نفوسـهم مـن مـس هـذا القـرآن وإيقاعـه الـذي ال يقـاوم, ومـا يـزال كـرباء .. ملـا كـانوا جيدونـه هـم يف 1لعلكم تغلبـون(

اليوم حياولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن مبا ينزلونه هلم من مكاتيب, غري أن هذا القرآن يظل مع ذلك كلـه 
تســتويل علــى احلــس غالبــاً.. ومــا إن تعــرض اآليــة منــه أو اآليــات يف ثنايــا قــول البشــر حــىت تتميــز وتنفــرد بإيقاعهــا و 

 .2الداخلي للسامعني"
ويقــول ســيد رمحــه اهلل يف موضــع آخــر مــن ظاللــه: "إن يف هــذا القــرآن ســراً خاصــاً يشــعر بــه كــل مــن يواجــه 
نصوصه ابتداء, قبل أن يبحث عن مواضع اإلعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص يف عبارات هذا القرآن, يشـعر 

يت يــدركها العقـــل مــن التعبـــري, وأن هنالـــك عنصــراً مـــا ينســكب يف احلـــس مبجـــرد أن هنالــك شـــيئاً مــا وراء املعـــاين الـــ
االستماع هلذا القرآن, يدركه بعض الناس واضحاً ويدركه بعض الناس غامضاً, ولكنه على كل حـال موجـود.. هـذا 

هـو الصـور العنصر الذي ينسكب يف احلس, يصـعب حتديـد مصـدره. أهـو العبـارة ذاهتـا؟ أهـو املعـىن الكـامن فيهـا؟ أ
والظالل اليت تشعها؟ أهو اإليقاع القرآين اخلاص املتميز من إيقاع سائر القول املصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصر  

 كلها جمتمعة؟ أم أهنا هي شيء آخر وراءها غري حمدود؟
ذلـــك ســـر مـــودع يف كـــل نـــص قـــرآين يشـــعر بـــه مـــن يواجـــه نصـــوص هـــذا القـــرآن ابتـــداًء مث تـــأيت وراءه األســـرار 

 .3املدركة.. بالتدبر والنظر والتفكري يف بناء القرآن كله"
ونكتفي هبذه اإلشارات اجلميلة من سيد قطب رمحه اهلل ألهنا تغين عما سواها, وهناك يف احلقيقة عدة منـاذج 

 من الواقع تدل على أثر القرآن يف النفوس سنعرض لبعضها يف املبحث الالحق إن شاء اهلل.
 عن النفس اإلنسانية ثانياً: حديث القرآن

إن يف القرآن الكرمي معلومات عن النفس اإلنسانية كثرية وشاملة, ورمبا أكثر مما فيه عن أي علم آخر, وهـذه 
املعلومات كما قلنا مل تكن مبوبـة علـى شـكل نظريـة نفسـية, ولكنهـا منبثـة يف ثنايـا القـرآن الكـرمي. وهـذه املعلومـات 

نية متثــل صــورة واضــحة مــن صــور اإلعجــاز النفســي. ويقــرر هــذه احلقيقــة الشــيخ الصــائبة الدقيقــة عــن الــنفس اإلنســا
حممــد أبــو زهــرة, إذ يقــول: "إذا اجتــه التــايل للقــرآن إىل دراســة الــنفس اإلنســانية مــن خــالل آياتــه, فإنــه بــال ريــب يف 

ورهـا, وميكـن أن جيـد مكان فسيح للدراسة, يعطي جمموعة من املعلومات احلقيقية املصورة للـنفس يف إمياهنـا ويف فج
اإلنسان فيها قواعد علمية تكشف عن نواميس النفوس ومـا تتـأثر بـه ومـا تتجـه إليـه يف إمياهنـا ويف احنرافهـا, ولنتجـه 
إىل بعض هذه املعاين يف كتاب اهلل تعاىل, وال ندعي أننا نسـتطيع اإلحاطـة هبـا علمـاً, وال احصـائها ولـو بالتقريـب, 

 .4قبل لألخذ به إال أن يكون ممن يعنون بدراسته أو من املتخصصني يف علم النفس" فإن ذلك حيتاج إىل تفرغ ال
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ضــح لنــا هــذا اجلانــب بشــكل أدق عنــدما نــتكلم عــن منــاذج مــن الواقــع حتــدث فيهــا القــرآن الكــرمي عــن يتوس
 النفوس البشرية وصفاهتا وأحواهلا.

 ثالثاً: تمزيق القرآن لحواجز غيب النفس
مهـم مـن جوانـب اإلعجـاز النفسـي, وكـان قـد أشـار إليـه الشـيخ الشـعراوي يف كتابـه: وهذا يف حقيقته جانب 

)معجزة القرآن الكرمي(. وأشار الشيخ الشـعراوي يف كتابـه هـذا إىل أن القـرآن مـزق حـواجز الغيـب بالنسـبة لإلنسـان 
ثـة مـن حـواجز الغيـب ومتزيقه جلواجز الغيب مظهر من مظاهر إعجازه ودليل على أنـه كـالم اهلل سـبحانه, وذكـر ثال

 :1اليت مزقها القرآن وهي
 حاجز املكان -1
 حاجز الزمان -2
 حاجز النفس -6

وحاجز النفس هـو الـذي يعنينـا هنـا كجانـب مـن جوانـب اإلعجـاز النفسـي. فـالقرآن الكـرمي كمـا يعـرب الشـيخ 
املـؤمنني الـذين يهمهـم الشعراوي: "دخل إىل داخل النفس البشرية.. وإىل داخل نفـوس مـن؟ إىل داخـل نفـوس غـري 

ــَر ِإىَل الَّــِذيَن نـُُهــوا َعــِن النَّْجــَوى مُثَّ )) هــدم اإلســالم.. وقــال يف كــالم متعبــد بتالوتــه لــن يتغــري وال يتبــدل. قــال: َأملَْ تـَ
وَك َحيـَّْوَك مبَا ملَْ حُيَيِّـَك بِـِه اللَّـُه َويـَُقولُـوَن يـَُعوُدوَن ِلَما نـُُهوا َعْنُه َويـَتَـَناَجْوَن بِاإْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل َوِإَذا َجاءُ 

بـَُنا اللَّــُه مبَــا نـَُقــوُل َحْســبُـُهْم َجَهــنَُّم َيْصــَلْونـََها فَبِــْئَس اْلَمِصــريُ  . قــال مــا يــدور يف أنفــس غــري 2((يف أَنـُْفِســِهْم لَــْواَل يـَُعــذِّ
 .3املكان"املؤمنني.. فهل هناك أكثر من هذا حتدياً حلجاب 

ويقول الشيخ الشعراوي: "بل إن التحدي ظهر فيما حيرص غري املؤمنني على إخفائه. فاإلنسـان حـني حيـرص 
علــى إخفــاء شــيء.. ويكــون غــري مــؤمن.. يــأيت إليــك فيحلــف لــك بــأن هــذا صــحيح وهــو غــري صــحيح يف نفســه 

ويـأيت اهلل سـبحانه وتعـاىل فيجعـل فقط.. ولكن حرصه على أن خيفيه على الناس جيعله يؤكـد أنـه صـحيح بـاحللف. 
َوَســَيْحِلُفوَن )) القــرآن ميــزق نفــوس هــؤالء النــاس.. ويظهــر مــا فيهــا إمعانــاً يف التحــدي, ويقــول اهلل ســبحانه وتعــاىل:

 4.5((بِاللَِّه َلِو اْسَتَطْعَنا خَلََرْجَنا َمَعُكْم يـُْهِلُكوَن أَنـُْفَسُهْم َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنَـُّهْم َلَكاِذبُونَ 
ولو كان القرآن من عند غري اهلل ملا استطاع أن يصل إىل داخل النفس اإلنسـانية وأن ميـزق حجبهـا الداخليـة, 

 وأن جيزم مبا ستفعله قبل أن تفعله.
وسنورد إضافة ملا سبق بعض النماذج الواقعية يف املبحث الالحق توضح لنا كيف خـرق القـرآن حـواجز غيـب 

 .النفس اإلنسانية إن شاء اهلل
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 المبحث الخامس
 نماذج واقعية لإلعجاز النفسي

 
يتنــاول هــذا املبحــث منــاذج واقعيــة تــدل علــى اإلعجــاز النفســي, وذلــك يف جوانــب اإلعجــاز النفســي الثالثــة: 

 تأثريه يف النفوس, وحديثه عن النفس, ومتزيقه حلواجز غيبها.
 أواًل: نماذج واقعية ألثر القرآن في النفوس

 السياق كثرية جدا, تناقلتها كتب السرية والتاريخ, ويكتفي الباحث هنا بذكر ثالثة مناذج منها:النماذج يف هذا 
 ( استماع النفر من قريش لقراءة القرآن7)

قال ابن إسحاق: وحدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث: أن أبا سفيان بن حرب, وأبا جهل 
الثقفـي, حليـف بـين زهـرة, خرجـوا ليلـة ليسـتمعوا مـن رسـول اهلل  بن هشام, واألخنس بن شريق بن عمرو بـن وهـب

صلى اهلل عليه وسلم, وهو يصلي من الليل يف بيته, فأخذ كل رجـل مـنهم جملسـا يسـتمع فيـه, وكـل ال يعلـم مبكـان 
 صاحبه, فباتوا يستمعون له, حىت إذا طلع الفجر تفرقوا.

دوا, فلــو رآكــم بعــض ســفهائكم ألوقعــتم يف نفســه فجمعهــم الطريــق, فتالومــوا, وقــال بعضــهم لــبعض: ال تعــو 
شيئا, مث انصرفوا. حىت إذا كانت الليلة الثانيـة, عـاد كـل رجـل مـنهم إىل جملسـه, فبـاتوا يسـتمعون لـه, حـىت إذا طلـع 
الفجر تفرقوا, فجمعهم الطريق, فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة, مث انصرفوا. حىت إذا كانت الليلة الثالثة 

ذ كــل رجــل مــنهم جملســه, فبــاتوا يســتمعون لــه, حــىت إذا طلــع الفجــر تفرقــوا, فجمعهــم الطريــق, فقــال بعضــهم أخــ
 لبعض: ال نربح حىت نتعاهد أال نعود: فتعاهدوا على ذلك, مث تفرقوا.

فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه, مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف بيته, فقال: أخـربين يـا أبـا حنظلـة 
يــك فيمــا مسعــت مــن حممــد؟ فقــال: يــا أبــا ثعلبــة واهلل لقــد مسعــت أشــياء أعرفهــا وأعــرف مــا يــراد هبــا, ومسعــت عــن رأ

أشياء ما عرفت معناها, وال ما يراد هبا, قال األخنس: وأنا الذي حلفت به كـذلك. قـال: مث خـرج مـن عنـده حـىت 
عـت مـن حممـد؟ فقـال: مـاذا مسعـت, تنازعنـا أتى أبا جهل, فدخل عليه بيته, فقال: يا أبا احلكم, ما رأيك فيمـا مس

حنن وبنو عبد مناف الشرف, أطعموا فأطعمنا, ومحلوا فحملنا, وأعطوا فأعطينا, حىت إذا جتاذينا على الركب, وكنـا  
كفرسـي رهــان, قـالوا: منــا نــيب يأتيـه الــوحي مــن السـماء, فمــىت نــدرك مثـل هــذه, واهلل ال نــؤمن بـه أبــدا وال نصــدقه. 

 .1ه األخنس وتركهقال: فقام عن
 ( إسالم عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه3)

كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه معروفاً يف اجلاهلية بقسـوته وجربوتـه وشـدته علـى الـداخلني يف اإلسـالم, 
وكــان املســلمون قــد يأســوا مــن إســالمه. فهــا هــي أم عبــد اهلل زوج عــامر بــن ربيعــة تقــول: واهلل, إنــه لنرحتــل إىل أرض 

بشة وقد ذهب عامر يف بعـض حاجتنـا, إذ أقبـل عمـر حـىت وقـف علـي وهـو علـى شـركه, قالـت: وكنـا نلقـى منـه احل
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البالء أذى لنا وشرا علينا, فقالت: فقال: إنه االنطالق يـا أم عبـد اهلل, قالـت: قلـت: نعـم, واهلل لنخـرجن يف أرض 
ل: صــحبكم اهلل, ورأيــت لــه رقــة مل أكــن أراهــا, مث اهلل, آذيتمونــا وقهرمتونــا, حــىت جيعــل اهلل لنــا خمرجــا, قالــت: فقــا

انصـرف وقــد أحزنــه فيمــا أرى خروجنـا, قالــت: فجــاء عــامر مــن حاجتنـا تلــك فقلــت لــه: يـا أبــا عبــد اهلل, لــو رأيــت 
عمر آنفا ورقته وحزنه علينا, قال: أطمعت يف إسالمه؟ قالت: قلت: نعم, قال: ال يسـلم الـذي رأيـت حـىت يسـلم 

 .1محار اخلطاب
ذا كانت نظـرة املسـلمني لعمـر بـن اخلطـاب قبـل أن يسـلم. تـرى كيـف أسـلم رضـي اهلل عنـه؟ ومـا هـو هـذا هك

 الشيء العظيم الذي أثر فيه هذا التأثري؟
يــروي رضــي اهلل عنــه قّصــة إســالمه إذ يقــول: كنــت لإلســالم مباعــداً وكارهــاً وحماربــاً, وكنــت صــاحب مخــر يف 

 ن لنا جملس جيتمع فيه رجال من قريش على شرهبا. اجلاهلية, أحبها وأحرص على شرهبا وكا
فأرقـت يف ليلــة مــن الليـايل وخرجــت أريــد جلسـائي يف جملســهم ذلــك, فلـم أجــد أحــداً, فقلـت: لــو أين جئــت 
فالناً اخلّمار لعّلي أجد عنده, فجئته فلم أجده, فقلت لو أين ذهبت إىل الكعبة فطفت هبا مسبقاً, فجئت الكعبة 

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم يصّلي... فقلت حني رأيته لو أين استمعت حملمد الليلة حـىت ألطوف هبا فإذا ر 
أمسع ما يقول. مث قلت يف نفسي: لئن دنوت منه ألرّوعّنه, فابتعدت عنه, وجئت الكعبـة مـن جهـة حجـر إمساعيـل 

م يصـّلي يقـرأ القـرآن, حـىّت قمـت ودخلت حتت ثياهبا, وجعلت أمشي رويداً, ورسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم قـائ
يف قبلته مستقبله, ما بيين وبينه إاّل ثيـاب الكعبـة ! مث مسعـت القـرآن, رّق لـه قلـيب فبكيـت ودفعـين إىل اإلسـالم, ومل 

 .2أزل قائماً يف مكاين ذلك حىت انصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتبعته وأسلمت 
بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جمتمع مع أصحابه يف بيت وهناك رواية أخرى إلسالم عمر وهي أنّه 

عند الصفا, فلقيه نعيم بـن عبـد اهلل, فقـال لـه: أيـن تريـد يـا عمـر ؟ فقـال: أريـد حممـداً هـذا الصـابئ الـذي فـّرق بـني 
رهم ؟ قال: وأّي أمر قريش, وسّفه أحالمها وملا يف دينها فأقتله. فقال له نعيم: أفال رجعت إىل أهل بيتك فتقيم أم
 أهل بييت ؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت اخلطاب فقد واهلل أسلما. 

فرجع عمر إىل أخته وزوجها, وكان عندهم خباب بن األرّت معه صحيفة فيها سورة طه يقرؤوهنا, فلّما مسعوا 
عمـر قـد مسـع شـيئاً مـن القـراءة حـني دنـا حّس عمر, اختبأ خباب يف بعض البيت وخّبأت فاطمة الصـحيفة, وكـان 

مــن البيــت. فلمــا دخــل قــال: مــا هــذا الــذي مسعــت ؟ قــاال لــه مــا مسعــت شــيئاً. قــال: بلــى... وقــد ُأخــربت أنكمــا 
تابعتما حممداً على دينه, وبطش بسعيد فقامت إليه فاطمـة تـدافع عـن زوجهـا فلطمهـا حـىّت سـال الـدم مـن وجههـا 

: نعم قد أسلمنا وآمنا باهلل ورسـوله, فاصـنع مـا بـدا لـك, فلّمـا رأى عمـر مـا بأختـه وعندئذ قالت فاطمة وزوجها له
ندم على ما صنع وقال ألخته أعطين هذه الصحيفة اليت مسعتكم تقرؤوهنـا آنفـاً, أنظـر مـا هـذا الـذي جـاء بـه حممـد 
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ك جنس, على شركك وإنّه ووعدها أن يرّدها عليهما إذا قرأها, فلما طمعت أخته يف إسالمه, قالت له: يا أخي إنّ 
ِإالَّ  *َمـا أَنـَْزْلنَـا َعَلْيـَك اْلُقـْرآَن لَِتْشــَقى  *طـه )) ال ميّسـه إاّل املطّهـرون. فقـام عمـر واغتسـل, فأعطتـه الصـحيفة وفيهـا:

ـَماَواِت  *الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى  *تـَْنزِياًل ممَّْن َخَلَق اأْلَْرَض َوالسََّماَواِت اْلُعَلى  *َتْذِكَرًة ِلَمْن خَيَْشى  َلُه َمـا يف السَّ
نَـُهَمـا َوَمـا حَتْـَت الثَـّـَرى فلمـا قـرأ عمـر اآليـات املكتوبـة يف الصـحيفة, هـدأت ثورتـه, وذابـت  1((َوَما يف اأْلَْرِض َوَما بـَيـْ

 .2ما أحسن هذا الكالم وأكرمهحّدته, وسطع أمامه نور املعجزة مبا ال يستطيع دفعه وقال ملا قرأ ذلك: 
"لقد انفعلت نفس عمر هبذا الكالم, كيف ال ؟ وهو العـرّب القرشـّي الّـذي يتـذّوق العربيّـة ويتمايـل لسـماعها 
طرباً, وما كان منه إاّل أن قال: ) ما أحسن هذا الكـالم وأكرمـه ( ومـا كـان منـه إاّل أن ذهـب إىل رسـول اهلل صـلى 

ولكـن لـيعلن إسـالمه وليضـيف إىل التـاريخ حادثـاً مـن أهـم احلـوادث  –ليقتله هـذه املـرة  ال –اهلل عليه وسلم ولكن 
 يف تاريخ املعجزة القرآنية. 

ملــا فــتح عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه قلبــه للقــرآن, دخلــت أنــواره قلبــه وبــددت منــه ظلمــات الكفــر فتــأثّر 
 . 3لن إسالمه رضي اهلل عنه"بالقرآن وخشع, ورّق له قلبه, وبكى من التأثّر واخلشوع وأع

وهكذا دخل عمر يف اإلسالم, وكان آليات من سورة طه هذا األثر العظيم يف نفسه, الذي جعلـه يـرتك دينـه 
 الذي متسك به إىل النور واهلداية.

 ( أثر القرآن في نفس سيد قطب2)
يف نفسـه, يقـول: "كنـت بـني هذه حادثة يف العصر احلديث يرويها لنا سيد قطب رمحه اهلل, عن تأثري القـرآن 

رفقة نسمر حينما طرق أمساعنا صوت قـارئ للقـرآن مـن قريـب, يتلـو سـورة الـنجم. فـانقطع بيننـا احلـديث, لنسـتمع 
 وننصت للقرآن الكرمي. وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيال حسنا.

يف رحلتـــه إىل املـــأل  -وســـلم صـــلى اهلل عليـــه -وشـــيئا فشـــيئا عشـــت معـــه فيمـــا يتلـــوه. عشـــت مـــع قلـــب حممـــد
يف صــورته املالئكيــة الــيت خلقــه اهلل عليهــا. ذلــك احلــادث  -عليــه الســالم -األعلــى. عشــت معــه وهــو يشــهد جربيــل

العجيـــب املـــدهش حـــني يتـــدبره اإلنســـان وحيـــاول ختيلـــه! وعشـــت معـــه وهـــو يف رحلتـــه العلويـــة الطليقـــة. عنـــد ســـدرة 
يسعفين خيايل, وحتلق ب رؤاي, وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي. املنتهى. وجنة املأوى. عشت معه بقدر ما 

وتابعتــه يف اإلحســاس بتهافــت أســاطري املشــركني حــول املالئكــة وعبادهتــا وبنوهتــا وأنوثتهــا.. إىل آخــر هــذه األوهــام 
ألجنـة يف اخلرفة املضحكة, اليت تتهاوى عنـد اللمسـة األوىل ووقفـت أمـام الكـائن البشـري ينشـأ مـن األرض, وأمـام ا

 بطون األمهات. وعلم اهلل يتابعها وحييط هبا.
 وارجتف كياين حتت وقع اللمسات املتتابعة يف املقطع األخري من السورة.. الغيب احملجوب ال يراه إال اهلل.

                                                 

 3-1طه:  1
 .1/606السرية النبوية. ابن هشام,  2
حبث منشور على االنرتنت بعنوان "اإلعجاز التأثريي للقرآن الكرمي," القضاة, خالد حممد, موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن ,  3

 انظر:
http://www.quran-m.com/firas/arabicold/?page=show_det&id=1842&select_page=9 
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 والعمل املكتوب ال يند وال يغيب عن احلساب واجلزاء. واملنتهى إىل اهلل يف هناية كل طريق يسلكه العبيد.
ود الضـــاحكة واحلشـــود الباكيـــة. وحشـــود املـــوتى. وحشـــود األحيـــاء. والنطفـــة هتتـــدي يف الظلمـــات إىل واحلشـــ

طريقها, وختطو خطواهتا وتربز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى. والنشأة األخرى. ومصارع الغـابرين. واملؤتفكـة أهـوى 
"هــذا نَــِذير  ِمــَن الن ــُذِر اأْلُوىل. أَزِفَــِت  فغشــاها مــا غشــى! واســتمعت إىل صــوت النــذير األخــري قبــل الكارثــة الدامهــة:

 اآْلزَِفُة لَْيَس هَلا ِمْن ُدوِن اللَِّه كاِشَفة " ..
مث جــــاءت الصــــيحة األخــــرية. واهتــــز كيــــاين كلــــه أمــــام التبكيــــت الرعيــــب: "أََفِمــــْن هــــَذا احْلَــــِديِث تـَْعَجبُــــوَن. 

 .َوَتْضَحُكوَن َوال تـَْبُكوَن. َوأَنـُْتْم ساِمُدوَن؟" 
فلما مسعت: "فَاْسُجُدوا لِلَِّه َواْعُبُدوا" .. كانت الرجفة قد سرت من قليب حقا إىل أوصايل. واستحالت رجفـة 
عضــــلية ماديــــة ذات مظهــــر مــــادي, مل أملــــك مقاومتــــه. فظــــل جســــمي كلــــه خيــــتلج, وال أمتالــــك أن أثبتــــه, وال أن 

وأدركـــت يف هـــذه اللحظـــة أن حـــادث الســـجود أكفكـــف دموعـــا هاتنـــة, ال أملـــك احتباســـها مـــع اجلهـــد واحملاولـــة! 
صــحيح, وأن تعليلــه قريــب. إنــه كــامن يف ذلــك الســلطان العجيــب هلــذا القــرآن, وهلــذه اإليقاعــات املزلزلــة يف ســياق 
هــذه الســورة. ومل تكــن هــذه أول مــرة أقــرأ فيهــا ســورة الــنجم أو أمسعهــا. ولكنهــا يف هــذه املــرة كــان هلــا هــذا الوقــع, 

 .1ستجابة.. وذلك سر القرآن"وكانت مين هذه اال
 ثانياً: نماذج من اإلعجاز في المعلومات النفسية

 فيما يلي بعض النماذج لتقدمي القرآن الكرمي لنا معلومات نفسية صائبة تدل على أن القرآن هو كالم اهلل:
 ( اإلزدواجية في الخلق اإلنساني7)

, إىل أن اإلنسـان خلـق مـن طبيعـة مزدوجـة, يتمثـل أشار القرآن الكرمي وهو حيدثنا عن خلـق آدم عليـه السـالم
ِإْذ قَاَل رَبـ َك لِْلَماَلِئَكـِة )) فيها عنصران أساسيان, هلما أثر عظيم على نفس اإلنسان وتوجهها وسريها. قال تعاىل:

 .2((َلُه َساِجِدينَ ( فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا 11ِإينِّ َخاِلق  َبَشرًا ِمْن ِطنٍي )
لقــد خلـــق اهلل اإلنســـان مـــن الطــني مث نفـــخ فيـــه مـــن روحــه, فصـــار إنســـاناً حيـــاً. والطــني ميثـــل اجلانـــب املـــادي 
األرضي من كيان اإلنسان, والـروح متثـل اجلانـب الروحـي املعنـوي املشـرق مـن كيـان اإلنسـان. وهـذه هـي اإلزدواجيـة 

 يف طبيعته وكيانه.
أن بعـض النفـوس جتـنح إىل املـادة, وتلتصـق بـالطني, وتـنغمس يف الشـهوات. ولكـن  وينشأ عـن هـذا اإلزدواج:

بعــض النفــوس تتخــذ اجلانــب املــادي فيهــا وســيلة للســمو الروحــي, وحتقــق إنســانية اإلنســان وكرامتــه يف عــامل القــيم 
ثل

ُ
 .3والفضائل وامل

 ( اإلنسان والشهوات بين الدوافع والضوابط3) 

                                                 

 .6021-3/6021يف ظالل القرآن. قطب,  1
 (.12-11ص: ) 2
 .11-01م, ص 1331دراسات يف النفس اإلنسانية. قطب, حممد. الطبعة اخلامسة, بريوت, دار الشروق,  3
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 نَّاِس ُحب  الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواخْلَْيلِ زُيَِّن لِل)) قال تعاىل:
نـَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب  ُئُكْم خِبَرْيٍ ِمْن َذِلُكْم لِلَِّذيَن ُقْل أَُؤنـَبِّ  *اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنـَْعاِم َواحلَْْرِث َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الد 

ْم َجنَّات  جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواج  ُمَطهََّرة  َورِْضَوان    .1((ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصري  بِاْلِعَبادِ  اتَـَّقْوا ِعْنَد َرهبِِّ
. الـــدوافع حليـــاة اإلنســـان 2س اإلنســـانية مهـــا: الـــدوافع والضـــوابطمتثـــل هاتـــان اآليتـــان خطـــني متقـــابلني يف الـــنف

وحتقيق اخلالفة يف األرض, وتلبية حاجاته اجلسمية والنفسية, إهنا الشهوات الـيت زينـت لإلنسـان والـيت جعـل اهلل يف 
بتـه هلـا. إن فطرته وطبيعته ونفسيته حمبتها وطلبها. ولكن هناك دوافـع لتلـك الضـوابط, تضـبط نظـرة اإلنسـان هلـا وحم

 . 3الضوابط يف مقابل تلك الدوافع زينة احلياة الدنيا
 ثالثاً: نماذج خرق فيها القرآن حواجز غيب النفس

 ومن هذه النماذج إضافة ملا سبق ذكره:
أَْم َحِسَب الَِّذيَن يِف )) ( يقول اهلل سبحانه إمعاناً يف كشفه ما يف نفوس أولئك الذين يكذبون هبذا الدين:1)

َوَلْو َنَشاُء أَلَرَيـَْناَكُهْم فـََلَعَرفْـتَـُهْم ِبِسيَماُهْم َولَتَـْعرِفـَنـَُّهْم يف حلَِْن اْلَقْوِل َواللَُّه  *قـُُلوهِبِْم َمَرض  أَْن َلْن خُيْرَِج اللَُّه َأْضَغانـَُهْم 
 .4((يـَْعَلُم أَْعَماَلُكمْ 

احلاجز يف نفوس املنـافقني, وأخـرب مبـا سـيفعلونه وجـزم بـه, ومسـع املنـافقون ذلـك ففي هذا املوضع خرق القرآن 
اإلخبار واجلزم القرآين ومع ذلك فعلوا وقالوا ما جزم به القرآن. فمن عالمـات املنـافقني أهنـم يلحنـون بـأقواهلم, ومـع 

 .5ذلك جاءوا وخاطبوا الرسول عليه الصالة والسالم وحلنوا بأقواهلم
 مــا جـزم بــه القــرآن مـن أهنــم ســيأتون وحيلفـون للرســول عليــه السـالم وهــم كــاذبون يف حلفهــم: ومـن ذلــك (2)

 َلِو اْسَتَطْعَنا خَلََرْجَنا َمَعُكْم َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفرًا قَاِصًدا اَلتَـّبَـُعوَك َوَلِكْن بـَُعَدْت َعَلْيِهُم الش قَُّة َوَسَيْحِلُفوَن بِاللَّهِ ))
 .6((وَن أَنـُْفَسُهْم َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنَـُّهْم َلَكاِذبُونَ يـُْهِلكُ 

مســـع املنـــافقون اآليـــة قبـــل حلفهـــم, وعجبـــوا مـــن قــد دل علـــى أن الفعـــل مل يـــتم, و مـــا يـــويف قولــه )ســـيحلفون( 
مـن إخبارها عما سيقومون به, قبل أن يقوموا به, ومع ذلك مل يستطيعوا أن يرتاجعوا عـن ذلـك, ومل مينعـوا أنفسـهم 

 .7أن يقولوا ما أعلن اهلل أهنم سيقولون
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 خاتمة:
بعد هذه اجلولة العطرة يف ثنايـا موضـوع )اإلعجـاز النفسـي يف القـرآن الكـرمي(, والتنقيـب احلثيـث يف كتـب اإلعجـاز 

 القرآين وغريها من الكتب العلمية, ميِكن اخللوص إىل النتائج اآلتية:
تكلــم عــن الــنفس اإلنســانية. فقـــد تكلــم عنهــا بوضــوح وصــفاء, ذاكـــراً . القــرآن الكــرمي كــان خــري كتــاب علمـــي 1

 حقائق ال غىن عنها لدارس علم النفس.
 . يتمثل اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي يف ثالثة جوانب, هي:2

 تأثري القرآن يف النفس -      
 حديث القرآن عن النفس وصفاهتا - 
 متزيق القرآن حلواجز غيب النفس - 

 اريخ والواقع حافالن بالنماذج احلّية الدالة على اإلعجاز النفسي للقرآن الكرمي.. الت6
. إن نظرة علمائنا إىل اإلعجاز النفسي ما تزال نظرة عامة ويف بداياهتا األوىل, لذلك فإن املوضوع حباجة إىل من 0

 يكتب فيه بشكل متخصص ليوضح كافة جوانبه. 
أن نبتهل إىل اهلل سبحانه وتعاىل أن يرزقنا العلـم النـافع وأن يلهمنـا اإلخـالص يف وليس لنا يف هناية هذا البحث إال 

 القول والعمل.
 

 
 
 

 المراجعفهرس 
 

, حتقيق: وصي اهلل حممد فضائل الصحابةابن حنبل, أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين:  .1
 (.1336 – 1016عباس, )بريوت: مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل, 

. 2مج. حتقيق وضبط : عبد السالم حممد هارون. ط:3. معجم مقاييس اللغةابن فارس, أبو احلسني أمحد:  .2
 م.1311 -هـ 1631القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب وأوالده. 

 تاريخ. مج. بال طبعة. بريوت: دار صادر. بال 15. لسان العربابن منظور, مجال الدين حممد بن مكرم:  .6
, حتقيق: مصطفى السقا وآخرين, )مصر: السيرة النبويةابن هشام, عبد امللك بن أيوب احلمريي املعافري,  .0

 م(. 1355 -هـ 1615شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب وأوالده, الطبعة الثانية, 
 وال طبعة(.بدون تاريخ  -, )دار الفكر العرب المعجزة الكبرى )القرآن(أبو زهرة, حممد:  .5
 األردن: املكتبة اإلسالمية, الطبعة األوىل(. –, )عمان صحيح السيرة النبويةاأللباين, حممد ناصر الدين:  .3
, حتقيق: حممد عبد الرمحن أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي, عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي:  .1

 هـ(. 1013 -: األوىل املرعشلي, )بريوت: دار إحياء الرتاث العرب, الطبعة
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 , )بريوت: دار ابن زيدون, بدون تاريخ ورقم طبعة(.اإلعجاز الفكري في القرآناجلميلي, السيد:  .3
 م(.1300, )بدون رقم الطبعة ودار النشر,إعجاز القرآن الكريماحللوة, مصطفى حممود:  .3

 -هـ 1016ة الثالثة, األردن: دار عمار, الطبع –, )عمانالبيان في إعجاز القرآناخلالدي, صالح:  .11
 م(.1332

, حتقيق: ندمي مرعشلي, )بريوت: دار مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين, أبو القاسم احلسني بن حممد:  .11
 م(.1312الكتاب العرب, 

, )بريوت: دار الكتاب العرب, الطبعة إعجاز القرآن والبالغة النبويةالرافعي, مصطفى صادق:  .12
 م(.1316-هــ1631التاسعة,

, حتقيق: حممد خلف اهلل والدكتور حممد ثالث رسائل في إعجاز القرآنالرماين واخلطاب وعبدالقاهر اجلرجاين:  .16
 م(.1333 -هـ 1631زغلول سالم, )مصر: دار املعارف, الطبعة الثانية,

-ه1011ر هتامة, الطبعة األوىل , )السعودية: داالنفس اإلنسانية في القرآن الكريمسرسني, إبراهيم حممد:  .10
 م(.1331

 , )دون معلومات نشر(.بحر العلومالسمرقندي, أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم:  .15
, )بريوت: دار الكتب اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي, أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن أب بكر:  .13
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 م(.1335 -هـ  1015الفكر للطباعة والنشر, 
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 م(.1315-ه1635, )دار النصر, الطبعة األوىل, بينات المعجزة الخالدةعرت, حسن ضياء الدين:  .21
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 م(.1330 -هـ  1010نية والعشرون, , )بريوت: دار الشروق, الطبعة الثافي ظالل القرآنقطب, سيد:  .20
 م(.1331, )بريوت: دار الشروق, الطبعة اخلامسة, دراسات في النفس اإلنسانيةقطب, حممد:  .25
 م(.1311, )بريوت: دار املعرفة, الطبعة الثالثة, دائرة معارف القرن العشرينوجدي, حممد فريد:  .23
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 ملخص
فهذه دراسة موضوعية من كتاب اهلل عز وجل ملعىن الل طف. استقصت الدراسة اآليات اليت جاءت هبا هذه الكلمة      

مبشتقاهتا, وتناولت بيان اآليات؛ حيث جاءت يف عدة سياقات يف القرآن الكرمي. واللَّطيف اسم هلل سبحانه, والل طف 
  مثان مرات. مشتقاته يف القرآن الكرميت وردطبع إنساين. و 

عن  واخلفاء ,والصغر ,والرقة ,والرفق ,العلم بدقائق األمورومن أبرز نتائج الدراسة: معىن اللطف يف اللغة دائر على      
يف بيان القرآن  الل طف مقاصدوأن املعىن االصطالحي؛ الذي توصلت إليه الدراسة مرتبط به.       بينت الدراسة  احلواس.

إن مل تدل كل آية يف القرآن الكرمي ثر لطف اهلل يف العاملني, وأثر فشو اللطف بني الناس أمجعني.  , وتناولت أالكرمي
 .تعارض مع اللطفالظاهرها اليت يوهم  ياتِ مبنطوقها على لطف اهلل جل وعز دلت مبفهومها. وبينت الدرايُة اآل

اللطف سبب يف صالح األرض و  جلبلة.فهو الزم لإلنسان بالفطرة وا ,اللطف ناشئ مع نشأة الكونوأوضحت أن 
  حىت يف العقوبات. اتداخل يف التشريعوهو  سبب نيل أعلى الدرجات عند اهلل تعاىل.وهو  وعمارهتا.

 
Abstract  

         Such an objective study of the Book of Allah Almighty to the meaning of kindness, 

the study investigated the verses that came out of this word, and dealt with a 

statement where the verses came in several contexts in the Qur'an, Latif the name of 

God Almighty, humanized Print God created it, and utter kindness  mentioned in the 

Koran eight times. 

Among the most prominent results of the study:  The meaning of kindness in the 

language is limited to: the exact science, and compassion, and tenderness, and small, 

to hide all the senses. And it linked idiomatic sense. 

The study showed the purposes of kindness in the Qur'an statement, and the impact of 

kindness between people wholes. And demonstrated expertise verses that deludes the 

face of conflict with kindness. She explained that with kindness emerging origins of the 

universe, it is necessary for a person by nature and protoplasm. The kindness of cause  

Neil highest score when God Almighty. And kindness in the legislation even in 

sanctions. 

 الل ُّطف في بيان القرآن الكريم "دراسة موضوعية" 

مجتبى محمود عقلة بني كنانةر الدكتو  
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 مقدمة:  
مد اهلل الذي كتب الرمحة على نفسه, وجعل منال املنازل بالرتاحم, والصالة والسالم على الرؤف الرحيم, الذي احل

 بعث وهو على خلق عظيم.
 وبعد:

 فإن اهلل تعاىل قد من علي من لطفه فيسر يل أن أعيش زمنا مع القرآن الكرمي باحثا بني آياته العظيمة مستجلياً     
 لطائفه, فقد قصدت الكتابة يف موضوع هام مرتبط بالقرآن العظيم أال وهو اللطف يف بيان القرآن الكرمي.

: ملا ال خيفى من غياب اللطف يف معامالت الناس وأقواهلم, بسبب ما تعانيه األمة سبب اختيار موضوع الدراسة
فانفتحوا على عصر التكنولوجيا  ,الناس يف زمن يسري ظهرت مع الثورة العلمية احلديثة اليت غريت منط حياةمشكالت من 

ومع كل ألوان الرفاهية اليت أصبحت مشاهدة إال أن هذه الثورة مل حتقق  ,فحدثت فجوة بني املوروث ومتطلبات العصر
وا حيضون به من ففقد الناس ما كان الطبيعية املعتادة, وازيناملالسعادة وال الراحة لعموم الناس فرافقتها مشاكل معقدة قلبت 

ختلطت املفاهيم فاختلفت وضاع ما كان بني الناس من قيم روحية سائدة فظهر أثر ذلك او  ,توازن نفسي وعقلي وروحي
 ,وغاب عن كثري من الناس هذا املفهوم ,فحل اجلمود واخلشونة مكان اللطف والليونة ,يف سلوكاهتم مع كل األوساط

, من أصل إنساين ومقصد رباين, فأردت بيان ذلك باستيفاء بكون اللطفال  !تيةاملصاح الذا اللطف وأصبح معيار وجود
 .خالل بيان القرآن الكرمي

 تأصيل ملفهوم اللطف مع بيان أنه حاجة أساسية من خالل بيان القرآن. هدف الدراسة:
فهذه  .ده يف هذا اجملالوتبني ارتباط لطف اهلل مبراده من عبا ,توضح مكانة اللطف عند اهلل تعاىل أهمية الدراسة:

ح املفاهيم املرتبطة باللطف, وتبيني حاجة الناس أفراداً يتوضو تأصل هلذا املفهوم مع بيان اجملاالت اليت يشملها  :الدراسة
 وجمتمعات إىل اللطف, فهي دراسة تأصيلية تطبيقية.

هناك  مع وجودالكرمي, ال توجد أي دراسة متخصصة تناولت موضوع اللطف يف القرآن  الدراسات السابقة:
أشارت إىل اللطف وحتدثت عن جماالته, لكن هذه اإلشارات مل تكن كافية يف توضيح هذا اليت العديد من الكتب 

 .؛ حبصر آياته ومجه متعلقاته, وبيان آثارهااملوضوع فلم تعىن به عناية خاصة كما هو حال هذه الدراسة
 قائم على ما يلي: منهج البحث:

جبمع اآليات الكرميات يف اللطف من القرآن الكرمي وبيان داللتها يف سياق كل منها مث  ج االستقرائي:أواًل: المنه
 تصنيفها وتبويبها حسب عناصر خطة البحث.

 حتليل اآليات وربط بعضها ببعض خلدمة املوضوع. ثانياً: المنهج التحليلي:
 بالنظر يف آراء املفسرين يف معاين هذه اآليات. ثالثاً: المنهج التاريخي:

 وفيها النتائج اليت توصل إليها يف البحث. الخاتمة:
الذي شغلين منذ عزمت الكتابة فيه ومل آل من جهدي مع  ويف اخلتام أتقدم ملن كان سببا يف هذا العمل     

ث جتاوزت السبعني, فأتقدم جبزيل الشكر حاجيت لزمن أطول, فتم مبا يقارب من مائة صفحة, مع تنوع املصادر حي
اللهم ارزقنا اللطف  والعرفان من األستاذ الدكتور حممد إبراهيم الشافعي حفظه اهلل تعاىل, ورفع درجاته يف الدنيا واآلخرة.

 وهذا جهد املقل وحسيب أين اجتهدت فالصواب من اهلل واخلطأ مين وبذنيب وأستغفر اهلل. والصدق يف القول والعمل.
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.                                                  
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 المبحث األول: تعريف اللطف ومقاصده في بيان القرآن الكريم.
 املطلب األول: اللطف يف اللغة.

 املطلب الثاين: اللطف يف االصطالح.
 اصدها.املطلب الثالث: آيات اللطف يف القرآن الكرمي ومق

 املطلب الرابع: اللطف وما يقع ظاهرا معارضا له يف القرآن الكرمي. 
 المبحث الثاني: اللطف في قدر اهلل تعالى من خالل بيان القرآن.

 املطلب األول: اللطف ونشأة الكون.
 املطلب الثاين: اللطف ومنشأ اإلنسان.

 المبحث الثالث: لطف اهلل تعالى من خالل بيان القرآن
 األول: اسم اهلل عز وجل اللطيف. املطلب

 أواًل: داللة هذا الوصف يف حقه تعاىل.
 ثانياً: شبهة املعتزلة يف لطف اهلل تعاىل وردها.
 املطلب الثاين: لطف اهلل عز وجل باألنبياء .

 املطلب الثالث: لطف اهلل تعاىل بالعاملني.
 ؤمنني.املطلب الرابع: لطف اهلل تعاىل بامل

 اللطف في شرع اهلل تعالى من خالل بيان القرآن.المبحث الرابع: 
 املطلب األول: اللطف أمر  شرعي.

 املطلب الثاين: اللطف يف فرض األحكام .
 املطلب الثالث: اللطف يف إجراء العقوبات.

 اإلنسان من خالل بيان القرآن.خلق : اللطف و خامسالمبحث ال
 لق جبلي ومكتسب لإلنسان.املطلب األول: اللطف خُ 

 املطلب الثاين: أمهيه اللطف ومثرته وأثر فقده على الفرد واألمة.
 أواًل: أمهية اللطف ومثرته لإلنسان

 ثانياً: أسباب فقد اللطف يف معامالت الناس.
 ثالثاً: مظاهر فقد اللطف بني الناس.

 املطلب الثالث: أثر التزام اللطف يف صالح الفرد واجملتمع.
 أواًل: الفرد.

 مع.ثانياً: اجملت
 الخاتمة.
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 المبحث األول: تعريف اللطف ومقاصده في بيان القرآن الكريم.
 المطلب األول: تعريف اللطف لغة واصطالحاً.

اللطف لغة: تدور مادة لطف يف اللغة على معان متقاربة متجانسة فهي تعين الدقة بالعلم والرفق والرقة والصغر وماال 
 يدرك باحلواس.

)لطف( الالم والطاء والفاء أصل  يدل  على رِفق ويدل  على : قال ابن فارس: املعاين مبثوثة يف كتب اللغةوجند هذه      
 . (1)صَغر يف الشيء. فالل طف: الرِّفق يف الَعمل؛ يقال: هو لطيف  بعباده, أي رؤوف رفيق

يقال: شعر جثل , أي: كثري, ويعرّب باللَّطَافَِة ل الراغب: اللَِّطيُف إذا وصف به اجلسم فضّد اجلثل, وهو الثّقيل, ويقو 
والل ْطِف عن احلركة اخلفيفة , وعن تعاطي األمور الّدقيقة, وقد يعرّب باللَّطَاِئِف عّما ال تدركه احلاسة, ويصّح أن يكون 

هدايتهم. قال تعاىل:  وصف الّله تعاىل به على هذا الوجه, وأن يكون ملعرفته بدقائق األمور, وأن يكون لرفقه بالعباد يف
 .(2)اللَُّه َلِطيف  بِِعباِدهِ 

وتلطف انتقى وترفق واحتال واللطف اهلدية, ومن قبل اهلل تعاىل التوفيق واهلداية واللطيف الرب بعباده الرفيق هبم 
 .(3)والعامل خبفايا األمور ودقائقها, وكالم لطيف غمض معناه وخفي, وشيء لطيف ليس جباف

ْحِسُن إىل َخْلِقِه  .(5)والرتكيب يدل على الرِّْفِق؛ وعلى ِصغر يف الشيء .(4)فَ وَجسا: ضد  َلطُ 
ُ
واللَّطيُف: البَـر  بِعباِدِه امل

الل ْطُف بالضم يصاِل املناِفِع إليِهم ِبرِْفٍق وُلْطٍف أو العامِلُ خبَفايا اأُلموِر وَدقائِِقها و من الكالِم: ما َغُمَض َمْعَناُه وَخِفَي. و إب
: ليس جباٍف. ومن اجملاز: عود لطيف, وكالم لطيف. وهو  .(6)من الّلِه: التـَّْوِفيُق وبالتحريِك: االسُم منهُ  شيء لطيف 

لطيف اجلوانح. وإن فيها للطافة خلق. وفالن لطيف يلطف الستنباط املعاين. ولطفت بفالن: رفقت به, وأنا ألطف به 
لطيف هبذا األمر: رفيق مبداراته. و" اهلل لطيف بعباده " وقد لطف هبم, ولطف إذا أرأيته مودة ورفقًا يف املعاملة, وهو 

الشيء لطفاً ولطافة: صار لطيفاً. وألطفه بكذا: أحتفه وبرّه, وأهدى إليه لطفاً وألطافاً, وما أكثر حتفه وألطافه! وكم أحتف 
فت يف املسألة إذا سألت سؤااًل لطيفاً. والطفه وألطف. وأّم لطيفة بولدها وهي تلطفه إلطافاً. وألطف له يف القول. وألط

. وتلّطف لألمر ويف األمر: ترّفق. وتلطّفت بفالن: مالطفة, وتالطفوا: تواصلوا. ولّطف الكتاب وغريه: جعله لطيفاً 
 .(7)احتلت له حىت اطلعت على أسراره " وليتلّطف وال يشعرن بكم أحداً " وداء مالطف. مداخل. والضلوع

                                                 
م 1313 -هـ 1633: 1أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا, معجم مقاييس اللغة, احملقق: عبد السالم حممد هارون, دار الفكر ط (1)
(5/251.) 
احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين أبو القاسم, املفردات يف غريب القرآن, حتقيق: صفوان عدنان داودي, دار العلم  (2)

 (.1/101هـ )1012الشامية مكان الطبع: دمشق ـ بريوت,  الدار

حممد النجار, املعجم الوسيط, دار الدعوة, حتقيق: جممع اللغة العربية, مادة لطف  -حامد عبد القادر  -أمحد الزيات -إبراهيم مصطفى(  3)
(6/323.) 

, القاهرة. مادة 1353أمحد عبد الغفور عطار, دار الكتاب العرب, أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفراب, الصحاح يف اللغة, حتقيق:(  4)
 لطف.

 ه بغداد مادة لطف.1331ه(ـ العباب الزاخر واللباب الفاخر, دار الرشيد,  351احلسن بن حممد بن احلسن الصغاين )ت (  5)

ن إمساعيل بن سيده املرسي, احملكم واحملي األعظم, حممد بن يعقوب الفريوزآبادي, القاموس احمليط, مادة لطف, ونظر أبو احلسن علي ب(  6)
 (.3/110م, )2111هـ( حتقيق: عبد احلميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بريوت:053)ت 

 .. مادة لطف2, القاهرة ط1312الزخمشري, أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, أساس البالغة, دار الكتاب ( 7)
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جسم لطيف ورق, يقال فتاة ذات خلق لطيف ورق وصغر يقال عود لطيف ويقال لطف عنه صغر عنه  يقال اهلواء
 لطاف ولطائف مجعلطاف ولطفاء وهي لطيفة  مجعفهو لطيف 

له يف القول ويف املسألة سأل سؤاال لطيفا وفالنا بكذا أحتفه وبره ويقال كم أحتف وألطف والشيء جبنبه   ألطف 
لألمر وفيه وبه ترفق ويقال تلطف بفالن احتال له حىت اطلع على أسراره ويف التنزيل العزيز( وليتلطف وال  تلطف   ألصقه 

يشعرن بكم أحدا استلطف الشيء قربه منه وألصقه جبنبه وعده أو وجده لطيفا ويقال هؤالء لطف فالن أصحابه وأهله 
 .(1)لطائف مجعوجارية لطيفة اخلصر ضامرة البطن مؤنث اللطيف ومن الكالم الرقيقة   اللطيفة الذين يلطفونه 

 :تيةيجده تدور على المعاني اْل ،ذكره علماء اللغةلما والمتأمل      
 دقة العلم. -1
 الرفق. -2
 الرقة. -6
 اخلفاء عن احلواس. -0

 وبذلك يلتقي املعىن اللغوي للطف مع التعريف االصطالحي, الذي وصف به اهلل تعاىل.     
يقول ابن عاشور وهو يتحدث عن مادة لطف هي " أقرب مادة يف اللغة العربية تقرب معىن وصفه تعاىل ويف هذا 

 .(2)حبسب ما وضعت له اللغة من متعارف الناس"
 

نأخذ املعىن االصطالحي للطف من استعماالت القرآن الكرمي, فقد وردت كلمة  تعريف اللطف اصطالحا:  
مي مثاين مرات, وهي دائرة على ثالثة معاٍن األول العامل خبفايا األمور ودقائقها, والثاين اللطف ومشتقاهتا يف القرآن الكر 

 الرفيق بعباده, والثالث اخلفي عن أن تدركه احلواس.
} ِإنَّ اللََّه َلِطيف  [. 111]يوسف:  }إن َربِّ َلِطيف  لَِّما َيَشاء{ :ويف سبعة مواضع وردت مضافة إىل اهلل تعاىل

}َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي{ [. 13]الشورى: }اللَُّه َلِطيف  بِِعَباِدِه يـَْرُزُق َمن َيَشاء{[. 13, لقمان:36]احلج:َخِبري{ 
ومرة واحدة جاءت مفردة بصيغة األمر على  [.60]األحزاب: } ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا{[. 10, امللك:116]األنعام:

 .[13: الكهف] ّطف وال يشعرن بكم أحدًا{} وليتل: لسان أهل الكهف
 كليهماومن  وحيثما وردت مضافة إىل اهلل تعاىل فإهنا تكون صفة له سبحانه وبذلك تكون إما فعلية, وإما ذاتية. 

 العامل خبفايا األمور اخلفي الذي يوصل رمحاته إىل خلقه برفق. :يكون معناها
صفات فعله, وقد يكون مبعىن العامل خبفايا األمور, فيكون من اللطيف هو الرب بعباده, وهو من  قال البيهقي:

  .(3)صفات ذاته"
 مث السلوك يف إيصاهلا ملستحقيها سبل الرفق والرتفق. ,بأنه العلم بدقائق األمور واملصاح فيمكن أن نعرف اللطف:

                                                 
 (.6/323جم الوسيط, مادة لطف )إبراهيم مصطفى وآخرون, املع (1)

هـ(, التحرير والتنوير, مؤسسة التاريخ العرب, بريوت, 1636ابن عاشور, حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي)ت:  (2)
 (.3/252) 2111هـ/102, 1لبنان,ط

 (.60البيهقي, االعتقاد واهلداية )ص:(  3)
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مال العلم وكمال الرفق ال ووصف من دونه به, هو أن ك ,والفرق بني وصف اهلل تعاىل به سبحانه املنزه عن اخللق
 يكون إال هلل تعاىل.

وهذا التعريف استخلصته من داللة آيات القرآن على كلمة اللطف, ومن منهج القرآن يف نظمه يف بيان هذا 
 املفهوم, وأيضا هو ما تقرره السنة املطهرة, وهو ما جنده عند علماء التفسري وغريهم ممن كتب يف أمساء اهلل وصفاته.

الغزايل:" إمنا يستحق هذا االسم من يعلم دقائق املصاح وغوامضها وما دق منها وما لطف مث يسلك يف قال 
إيصاهلا إىل املستصلح سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق يف الفعل واللطف يف اإلدراك مت معىن اللطف وال يتصور  

 .(1)كمال ذلك يف العلم والفعل إال هلل سبحانه وتعاىل"
 :لنأخذ نماذج من أقوال العلماء في ذلكو 

"وقد يعرّب باللَّطَاِئِف عّما ال تدركه احلاسة , ويصّح أن يكون وصف الّله تعاىل به على هذا الوجه ,  قال الراغب:
 .(2)}اللَُّه َلِطيف  بعباده{" وأن يكون ملعرفته بدقائق األمور , وأن يكون لرفقه بالعباد يف هدايتهم. قال تعاىل

[ "واملعىن أن 111قال الرازي عند تفسريه لقوله تعاىل} ِإنَّ َربِّ َلِطيف  لَِّما َيَشاء إِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيُم{]يوسف: 
حصول االجتماع بني يوسف وبني أبيه وإخوته مع األلفة واحملبة وطيب العيش وفراغ البال كان يف غاية البعد عن العقول 

 .(3)فإذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وإن كان يف غاية البعد عن احلصول" إال أنه تعاىل لطيف
لطيف التدبري له إذا ما من صعب إال وتنفذ فيه " (.4)""ِإنَّ َربِّ ُذو ُلْطٍف َوُصْنٍع ِلَما َيَشاءُ  وقال الطربي رمحه اهلل:

ي يلطف هبم من حيث ال يعلمون, ويسبب هلم قال اخلطاب: اللطيف هو الرب بعباده الذ (5)"مشيئته ويتسهل دوهنا
وحقيقة اللطيف: الذي  (6)[. 13مصاحلهم من حيث ال حيتسبون, كقوله:" اللَُّه َلِطيف  بِِعباِدِه يـَْرُزُق َمْن َيشاُء" ]الشورى: 

 .(7)يوصل اإلحسان إىل غريه بالرفق
ة يدل على حذف فعل من فاعله, ومنه "فالوصف من هذا الطف ولطيف؛ فيكون اللطيف اسم فاعل مبعىن املبالغ

قوله تعاىل حكاية عن يوسف }ِإنَّ َربِّ َلِطيف  ِلَما َيَشاُء{. واللطيف: صفة مشبهة أو اسم فاعل. فإن اعتربت وصفا 
جاريا على لطف بضم الطاء فهي صفة مشبهة تدل على صفة من صفات ذات اهلل تعاىل, وهي صفة تنزيهه تعاىل عن 

بفتح الطاء ـ فهو من  .اهيته أو إحاطة احلواس بذاته وصفاته... وإن اعترب اللطيف اسم فاعل من لَطفإحاطة العقول مب

                                                 
قربص  -مد, املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهلل احلسىن, حتقيق: بسام عبد الوهاب, اجلفان واجلاب الغزايل أبو حامد حممد بن حم(  1)

 .(111)ص:  1331 - 1011: 1ط
 (.1/101الراغب األصفهاين, املفردات يف غريب القرآن )(  2)

 (.621/510الرتاث العرىب ـ بريوت ) الرازي, حممد بن عمر املعروف بفخر الدين الرازى, مفاتيح الغيب, دار إحياء (  3)

 (.16/636)1الطربي, أبو جعفر حممد بن جرير, جامع البيان يف تفسري القرآن احملقق: مكتب التحقيق بدار هجر. ط(  4)

 (.6/613بريوت) -البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي, تفسري البيضاوي, دار الفكر( 5)
هـ( اجلامع ألحكام القرآن = تفسري 311قرطيب أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين )ت: ال(  6)

 .(3/231) م1330 -هـ 1630, 2القاهرة ط -القرطيب, حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش, دار الكتب املصرية 
عثمان مجعة  -هـ( معامل التنزيل, احملقق: حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر 511البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود )ت:  (7)

 (.0/231م)  1331 -هـ  1011,  0سليمان مسلم احلرش, دار طيبة للنشر والتوزيع, ط -ضمريية 
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أمثلة املبالغة يدل على وصفه تعاىل بالرفق واإلحسان إىل خملوقاته وإتقان صنعه يف ذلك وكثرة فعله ذلك, فيدل على صفة 
 .(1) من صفات األفعال"

 
 القرآن الكريم ودالالتها. المطلب الثاني: آيات اللطف في

يف القرآن الكرمي, ولكن مبرادات  (2)الناظر يف الكتاب العزيز جيد أن كلمة اللطف ومشتقاهتا وردت مثاين مرات    
مث هو  ,خمتلفة, فجاءت يف ست سور مكية ويف سورتني مما نزل يف املدينة وهذا يؤكد أن اللطف مبدأ أساسي إنساين أوالً 

 لسياسي للدولة اإلسالمية املدنية, فبه قيام النفس والدولة.جزء من النظام ا
: وهو علم اهلل الكلي احمليط باجلزئيات والكليات أي (3)أواًل: وردت كلمة اللطف ومشتقاهتا مبعىن: العلم املطلق

 تعاىل كما هو العامل بدقائق األمور وعظائمها من باب أوىل الذي ال ختفى عليه خافية وهي هبذا املعىن ال تصح إال هلل
 ظاهر يف اآليات اليت سيأيت بياهنا.

ثانياً: كذلك جاءت مبعىن الذي ال تدركه احلواس وخيفى عنها, وهذا ظاهر يف كل اآليات الوارد فيه هذا الوصف يف 
 حقه تعاىل.

 خلوق.وهي بذلك تشمل اخلالق مع الكمال والتنزيه وامل ,ثالثاً: مث جاءت مبعىن عام وهو الرفيق يف كل أمر
وإن كان من العلماء من قال إن املقصود بلطف اهلل العامل فقط, وقال آخرون, الفاعل لألشياء اللطيفة, واختلفوا يف 

ومن صفاته الفعلية واجلمع بينهما  ,سبق معاجلة وبيان هذه املسألة بكون اللطف يف حقه تعاىل من صفاته الذاتيةو ذلك, 
وخفاياها املوصل إليهم مصاحلهم مبقتضى دقيق علمه برفق ال يدركون أسبابه وحيسون  العامل بدقائق األمور :بأنه عز وجل

 .فال موجب بعد ذلك للخالف يف هذه املسألة أثره.
جند البقاعي يذكر هذا اخلالف ويرجح بأن املقصود باللطف ليس العلم قال" فاعلم أهنم اختلفوا يف اللَِّطيُف فقال  

آخرون: بل املراد من يكون فاعال لألشياء اللطيفة اليت ختفى كيفية عملها على أكثر الفاعلني, بعضهم: املراد العامل وقال 
وهلذا يقال: إن لطف الّله بعباده عجيب ويراد به دقائق تدبريه هلم وفيهم, وهذا الوجه أقرب وإال لكان ذكر اخلبري بعده 

وعلل  ,القول بالرأي األول ضعيف داألسباب وتدبري اهلل للخلق ويعالقول الثاين املتعلق خبفاء البقاعي رجح  . (4) اً تكرار 
ذلك بكون القول بأن اللطف مبعىن العامل يرتتب عليه تكرار هذا املعىن يف قوله بعدها اخلبري, واحلق أن اللطف كما سبق 

ما عليه مجهور املفسرين  وهو (5)بيانه حيمل معىن العامل خبفايا األمور وهذا موجود يف اللغة واستعماالهتا كما سبق
فهو أخص منه يف الداللة على  ,ألن اخلبري فيه معىن زائد على اللطف ؛واحملققني, فال وجه وجيه يف هذا االستشكال

 العلم, ولكل منهما داللة خاصة ال ختفى, وال جمال للتفصيل للفرق بينهما هنا.

                                                 
 ( .3/252 . )ابن عاشور, التحرير والتنوير(  1)

 (.301م )ص:1331, دار احلديث, مصر 2عبد الباقي حممد فؤاد: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي, ط انظر:( 2)

, دار الكاتب العرب عن مطبعة دار الكتب املصرية, القاهرة, 6انظر: القرطيب, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد. اجلامع ألحكام القرآن, ط (3)
 .(1216م ) 1331

الدين أب احلسن إبراهيم بن عمر, نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور, حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي, دار الكتب البقاعي برهان (  4)
 (.331-2/331م, )1335 -هـ 1015 -بريوت  -العلمية 

 (.3-5انظر تعريف اللطف من هذا البحث )ص:(  5)
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ِبرُي اللطافة ضد الكثافة, واملراد منه الرقة, وذلك يف حق اللَّه َوُهَو اللَِّطيُف اخلَْ  قوله"الرازي: وحيسن هنا تقل كالم 
 ممتنع, فوجب املصري فيه إىل التأويل, وهو من وجوه:

الوجه األول: املراد لطف صنعه يف تركيب أبدان احليوانات من األجزاء الدقيقة, واألغشية الرقيقة واملنافذ الضيقة اليت 
 .ال يعلمها أحد إال اللَّه تعاىل

 الوجه الثاين: أنه سبحانه لطيف يف اإلنعام والرأفة والرمحة.
والوجه الثالث: أنه لطيف بعباده, حيث يثين عليهم عند الطاعة, ويأمرهم بالتوبة عند املعصية, وال يقطع عنهم 

 سواد رمحته سواء كانوا مطيعني أو عصاة.
عم عليهم مبا هو فوق استحقاقهم. وأما اخلبري: فهو الوجه الرابع: أنه لطيف هبم حيث ال يأمرهم فوق طاقتهم, وين

 .(1)من اخلرب وهو العلم واملعىن أنه لطيف بعباده مع كونه عاملا مبا هم عليه من ارتكاب املعاصي واإلقدام على القبائح
ِطيُف ل الزخمشري: وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك اجلواهر اللطيفة اليت ال يدركها مدرك َوُهَو اللَّ و قيو 

 . (2)يلطف عن أن تدركه األبصار اخْلَِبرُي بكل لطيف فهو يدرك األبصار, ال تلطف عن إدراكه وهذا من باب اللطف
ظم القرآن الكريم، لنقف على المعاني الثالثة سالفة ولنبدأ بدراسة آيات اللطف في مواقعها وسياقاتها في نَ 

 :الذكر
الَّ ُتْدرُِكُه }من سورة االنعام يتحدث احلق سبحانه عن استحالة رؤيته يف الدنيا  ةييف هذه اآل :األول الموضع

 [.116] األنعام: األَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي {
احمليط بكل فال حييط به سبحانه شيء, وهو  ,العلماء من أهل السنة عن معىن اإلدراك وهو مبعىن اإلحاطة ثوحتد

شيء, وتعلق املعتزلة يف هذه اآلية لينفوا رؤيته سبحانه يف اآلخرة وفق أصول مذهبهم, فقالوا إن األدراك مبعىن الرؤية ومحلوا 
فقالوا أيضا يف الدنيا واآلخرة, وجعلوا )لن(  هذه اآلية على اآلية األخرى وهي قوله تعاىل ملوسى عليه السالم }لن تراين{

وتسمى لن الزخمشرية, وبذلك نفوا رؤية اهلل سبحانه وتعاىل, وأولو اآليات اليت تنص على رؤية اهلل تعاىل من  تفيد التأبيد,
وبينوا أن اإلدراك هو اإلحاطة كذا من كالم  ,}للذين أحسنوا احلسىن وزيادة{ ورد العلماء على املعتزلة املؤمنني يف اجلنة

 .ةالعرب وداللة نظم اآليات واألحاديث النبوي
ألن من ؛ }َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي{ فناسب بعد أن حتدث سبحانه عن خفائه عن أبصار خلقه أن خيتم اآلية بقوله

ألنه ال تعارض يف  ؛معاين لطف اهلل تعاىل ما ال يدرك باحلواس, وهذا املعىن يف هذه اآلية جمموع مع املعنيني اآلخرين
ورفقه يف اخللق ئه فالسياق يتحدث أيضا عن دقيق علم اهلل وخفا ,حانهجتماعها مجيعا فكلها صفات كمال له سبا

 سبحانه.
ومسعه جبميع األصوات  قال السعدي: } َوُهَو يُْدرُِك األْبَصاَر { أي: هو الذي أحاط علمه, بالظواهر والبواطن,

لَِّطيُف اخْلَِبرُي { الذي لطف علمه صغارها, وكبارها, وهلذا قال: } َوُهَو ال الظاهرة, واخلفية, وبصره جبميع املبصرات,
وخربته, ودق حىت أدرك السرائر واخلفايا, واخلبايا والبواطن. ومن لطفه, أنه يسوق عبده إىل مصاح دينه, ويوصلها إليه 
بالطرق اليت ال يشعر هبا العبد, وال يسعى فيها, ويوصله إىل السعادة األبدية, والفالح السرمدي, من حيث ال حيتسب, 

                                                 
 (.16/110الرازي, مفاتيح الغيب:)(  1)

 (.2/50)الكشاف, الزخمشري (  2)
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نه يقدر عليه األمور, اليت يكرهها العبد, ويتأمل منها, ويدعو اهلل أن يزيلها, لعلمه أن دينه أصلح, وأن كماله متوقف إىت ح
 . (1)عليها, فسبحان اللطيف ملا يشاء, الرحيم باملؤمنني

على معناها, قال:" مجلة كعادته يربط لنا بني إعراب اجلملة واملقصود منها ليزيد تأكيد داللتها  وهذا ابن عاشور     
ابتدائية إلفادة عظمته تعاىل وسعة علمه, فلعظمته جل عن أن حييط به شيء من أبصار املخلوقني, وذلك تعريض بانتفاء 
اإلهلية عن األصنام اليت هي أجسام حمدودة حمصورة متحيزة, فكوهنا مدركة باألبصار من مسات احملدثات ال يليق باإلهلية 

كانت حمتجبة عن األبصار, وكذلك الكواكب اليت عبدها بعض العرب, وأما اجلن واملالئكة وقد عبدومها ولو كانت آهلة ل
فإهنما وإن كانا غري مدركني باألبصار يف املتعارف لكل الناس وال يف كل األوقات إال أن املشركني يزعمون أن اجلن تبدو 

 . (2)هلم تارات يف الفيايف وغريها
أحدمها: لطيف بعباده يف اإِلنعام عليهم, خبري  ,اللَِّطيُف اخْلَِبرُي فاحتمل وجهني من التأويل قال املاوردي: َوُهوَ 

وبذلك تؤكد هذه اآلية يف نظمها ما تقرر من معىن لطف اهلل  .(3)مبصاحلهم. والثاين: لطيف يف التدبري خبري باحلكمة
 تعاىل.

قوله تعاىل: يف سورة يوسف. }َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخر وْا َلُه ُسجًَّدا َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا تَْأِويُل  الموضع الثاني:
ن بـَْعِد َأن نَّزَغ الشَّْيطَاُن ْدِو مِ ُرْؤيَاَي ِمن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّ َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن َب ِإْذ َأْخَرَجيِن ِمَن السِّْجِن َوَجاء ِبُكم مَِّن اْلبَ 

 [.111بـَْييِن َوبـَنْيَ ِإْخَويت ِإنَّ َربِّ َلِطيف  لَِّما َيَشاء إِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيُم{ ]يوسف اآلية:
جند هذه اآليات الكرميات تلخص قصة فراق يوسف ألهله وسجنه مشريا إىل سبب ذلك وهو عداء إخوته له,     
إىل لطف سيدنا يوسف عليه السالم يف تصوير هذا العداء الذي مل يكن له به أدىن لبس لكن إخوته هم الذين وأشري هنا 

مع  } من بعد أن نزغ الشيطان بيين وبني إخويت{ اعتدوا عليه وناصبوه العداء, فجعل األمر متساٍو بينه وبني إخوته فقال
 أنه مل يستمع لوسوساته وإمنا كان ذلك فقط منهم.

ق والسجن, وهنا اوما كابده من أمل الفر  عليه السالم أعود ألقول إن سياق اآليات يتحدث عن قصة يوسف    
قال الثعليب: ِإنَّ َربِّ َلِطيف  ذو لطف  .ليصبح يوسف عليه السالم عزيز مصر األحواليأيت لطف اهلل عز وجل فتنقلب 

 .(4)وصنع ِلما َيشاءُ 
فهو" لطيف التدبري ملا يشاء من األمور,  (5)الذي يوصل اإلحسان إىل غريه برفق قال السمعاين: وحقيقة اللطيف هو

ويتسهل دوهنا, وحاصله أن اللطيف هنا مبعىن  ,رفيق. أي لطيف التدبري له إذ ما من صعب إال وتنفذ فيه مشيئته تعاىل
                                                 

وقال القامسي: أي الذي يعامل عباده باللطف والرأفة } اخْلَِبرُي { أي: . (1/233تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان السعدي: )(  1)
طيف, وهو يدرك العليم بدقائق األمور وجتلياهتا. وجوز أن تكون اجلملة وتعلياًل ملا قبلها, على طريقة اللف, أي: ال تدركه األبصار ألنه الل

 (.2050)ص: 1/1351األبصار ألنه اخلبري. حماسن التأويل: حممد مجال الدين القامسي: حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, د.ن, ط

 (.3/256ابن عاشور, التحرير والتنوير) (2)

حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم, املاوردي أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري, النكت والعيون) تفسري املاوردي (, (  3)
 .(2/156دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان )

الثعلىب أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم النيسابورى, الكشف والبيان عن تفسري القرآن, دار إحياء الرتاث العرب: بريوت سنة الطبع:  (4)
 .( 5/231ه)1022

هـ(, تفسري السمعاين, حتقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم, 033حممد بن عبد اجلبار )ت السمعاين أبو املظفر منصور بن (  5)
 (.33/ 6م السعودية )1331 -هـ1013دار الوطن, الرياض: 
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أراد شيئا سهل أسبابه أطلق عليه جل شأنه العامل خبفايا األمور املدبر هلا واملسهل لصعاهبا, ولنفوذ مشيئته سبحانه فإذا 
عن التوقع, لكن اهلل تعاىل إذا  . فكان االجتماع بني يوسف وبني مجيع أهله بعيداً (1)اللطيف ألن ما يلطف يسهل نفوذه

اله إمنا كان أي أن كونه لطيفا يف أفع ؛أراد حصول شيء ألف أسبابه وهيئها مث قال تعاىل: }إِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيُم{"
ألجل أنه عليم جبميع االعتبارات املمكنة اليت ال هناية هلا فيكون عاملا بالوجه الذي يسهل حتصيل ذلك الصعب وحكيم 

 . (2) أي حمكم يف فعله , حاكم يف قضائه , حكيم يف أفعاله مربأ عن العبث والباطل واللَّه أعلم
تأنفة استئنافا ابتدائيا لقصد االهتمام هبا وتعليم مضموهنا...ومجلة }إِنَُّه ُهَو ومجلة }ِإنَّ َربِّ َلِطيف  ِلَما َيَشاُء{ مس

اْلَعِليُم احلَِْكيُم{ مستأنفة أيضا أو تعليل جلملة }ِإنَّ َربِّ َلِطيف  ِلَما َيَشاُء{. وحرف التوكيد لالهتمام. وتوسيط ضمري 
 .(3)الفصل للتقوية

ُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا لَِبثْـنَا قوله تعاىل يف سورة ا الموضع الثالث: نَـُهْم قَاَل قَائِل  مِّنـْ لكهف }وََكَذِلَك بـََعثْـَناُهْم لَِيَتَساءُلوا بـَيـْ
ْر أَيـ َها أَزَْكى طََعاًما فـَْلَيْأِتُكم ِبرِْزٍق يَنِة فـَْلَينظُ يـَْوًما أَْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاُلوا َرب ُكْم أَْعَلُم مبَا لَِبْثُتْم فَابـَْعُثوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإىَل اْلَمدِ 

 [.13مِّْنُه َوْلَيتَـَلطَّْف َوال ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا{ ]الكهف:
}ليتلطف{ أمر ألحد غري معني سيوكلونه, أي أن تبعثوه يأتكم برزق, وجيوز أن يكون املأمور معينا بينهم وإمنا 

أنه ينبغي هلم التواصي . (5)يف املعاملة حىت ال يغنب أو يف التخفي حىت ال يعرف وليتكلف اللطف (4)اإلمجال يف حكاية
وقال  حبسن اخللق ومجيل الرفق أال ترى كيف قال قائلهم َوْلَيتَـَلطَّْف بناء على أنه أمر حبسن املعاملة مع من يشرتي منه.

مدة فالكثيف يضر بأجسامهم, وقيل: أرادوا  بعض أهل التأويل: إنه أمر باختيار اللطيف من الطعام ألهنم مل يأكلوا
اللطيف ألن أرواحهم من عامل القدس وال يناسبها إال اللطيف , وعن يوسف بن احلسني أنه كان يقول: إذا اشرتيت 
 ألهل املعرفة شيئا من الطعام فليكن لطيفا وإذا اشرتيت للزهاد والعباد فاشرت كل ما جتد ألهنم بعد يف تذليل أنفسهم, وقال

بعضهم: طعام أهل اجملاهدات وأصحاب الرياضات ولباسهم اخلشن من املأكوالت وامللبوسات والذي بلغ املعرفة فال 
 .(6)يوافقه إال كل لطيف

ال يشعر هبا اآلخرون, ليصل املتحرك إىل مرادة بسالم, كقول اهلل تعاىل عن أهل الكهف  واللطف خفة احلركة اليت
:" كنت -رضي اهلل عنه  -السنة قول عمرو بن عبسة السلمي  ومما ورد يف .بعد يقظتهم من رقدهتم كما يف اآلية السابقة

بدون األوثان, فسمعت برجل مبكة خيرب أخبارا وأنا يف اجلاهلية, أظن أن الناس على ضاللة وأهنم ليسوا على شيء وهم يع
عليه قومه, فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة,  ءمستخفيا جرءا فقعدت على راحليت فقدمت عليه, فإذا رسول اللَّه 

فقلت: وما نيب؟ قال: أرسلين اللَّه, فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلين بصلة , فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نيب

                                                 
حتقيق: على عبد الباري انظر اآللوسي, شهاب الدين حممود ابن عبد اهلل احلسيين روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين, (  1)

 ( .1/53هـ )1015عطية, دار الكتب العلمية ـ بريوت, 

 .(13/510الرازي, مفاتيح الغيب )(  2)
 .(12/121ابن عاشور, التحرير والتنوير)( 3)
 .(15/63ابن عاشور, التحرير والتنوير)(  4)
 .(6/035البيضاوي, تفسري البيضاوي ) (5)
 (.3/201االلوسي, روح املعاين) (  6)
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. وليتلطف يف إخفاء أمركم, أو ليسرتخص فيه دليل على (1)كسر األوثان, وأن يوحد اللَّه ال يشرك به شيء "األرحام و 
 . (2)جواز املناهدة وكان اجلاهلية يستقبحوهنا فأباحها الشرع

علَّلوا هذا؛ أي األمر أي يتعامل خبفية لئالَّ ُيْشَعر هبم فيؤَذون, وهذا يعين أهنم ظنوا أهنم مل يلبثوا إالَّ قلياًل. مث     
 تـُْفِلُحوا ِإذًا أَبَداً( بالتلطف والنهي عن اإلشعار بقوهلم: )ِإنَـُّهْم ِإْن يَْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرمُجُوُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم يِف ِملَِّتِهْم َوَلنْ 

تـُْفِلُحوا ِإذًا أَبَدًا { أي إذا  أي أهنم ال بد أهنم يقتلونكم أو يردونكم على أعقابكم بعد إميانكم } َوَلنْ  [21الكهف:]
عدمت يف ملَّتهم أبداً, ويف هذا دليل على أخذ احلذر من األعداء بكل وسيلة إالَّ الوسائل احملرمة؛ فإهنا حمرمة ال جيوز أن 

 . (3)يقع اإلنسان فيها
الن بفالن يلطف, أي رفق به. َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي" أي الرفيق بعباده, يقال: لطف ف قال القرطيب: "قال    

واللطف يف الفعل الرفق فيه. واللطف من اهلل تعاىل التوفيق والعصمة. وألطفه بكذا, أي بره به. واالسم اللطف بالتحريك. 
يقال: جاءتنا من فالن لطفه, أي هدية. واملالطفة املبارة, عن اجلوهري وابن فارس. قال أبو العالية: املعىن لطيف 

شياء خبري مبكاهنا. وقال اجلنيد: اللطيف من نور قلبك باهلدى, ورىب جسمك بالغذاء, وجعل لك الوالية يف باستخراج األ
 . (4)البلوى, وحيرسك وأنت يف لظى, ويدخلك جنة املأوى. وقيل غري هذا, مما معناه راجع إىل معىن الرفق وغريه

 
سياق اآليات يف سورة لقمان فيحدثنا عن سعة علم اهلل وإحاطته وملكه يف حديث لقمان احلكيم  الموضع الرابع:

يِف اأَلْرِض يَْأِت هِبَا اللَُّه ِإنَّ  مع ابنه قائال}يَا بـُيَنَّ ِإنَـَّها ِإن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل فـََتُكن يف َصْخرٍَة أَْو يف السََّماَواِت أَوْ 
[ فاهلل سبحانه وتعاىل يبني على لسان لقمان عليه السالم أنه يهيئ األسباب الستخراج 13] لقمان: َه َلِطيف  َخِبري {اللَّ 

احلبة ولو كانت يف صخرة أو يف أي مكان كان يف السماء أو األرض فهو العامل خبفايا األمور اليت ال يدركها اإلنسان 
ِإنَّ "قال الطربي: و  .(5)"لطيف باستخراجها. خبري مبكاهنا "قال جماهد: ظنون.لتعلقها به سبحانه الذي يغيب عن درك ال

 . (6)"اللََّه َلِطيف  بِاْسِتْخرَاِج احْلَبَِّة ِمْن َمْوِضِعَها َحْيُث َكاَنْت َخِبري  مبَْوِضِعَها
ه يصيبه عجب إذ فعندما ال يكون ظن معيتهفاإلنسان قد يقدر األسباب فيجد أن الطريق يف حصول األمر حال 

 يأيت ما ينتظره بأحداث ضد توقعه.
لطيف أي عظيم املن بالوجوه اخلفية الدقيقة الغامضة يف بلوغه إىل أمر أراده حىت بضد الطريق  "قال البقاعي:

 مل يقل مثاًل عليم ألنه يعلم أماكن وجود ضمري الشأن فما داللة اللطف؟ . (7) "املوصل فيما يظهر للخلق

                                                 
 (. 5/613[ )2331أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات برقم](  1)

هـ, تفسري القرآن ] اختصار النكت للماوردي [ حتقيق: الدكتور عبد  331هـ /  513العز بن عبد السالم السلمي الدمشقي الشافعي  (2)
 .(1/310م, )1333هـ /  1013: 1اهلل بن إبراهيم الوهيب, دار ابن حزم ـ بريوت ط

 (.3/23هـ[, تفسري حممد العثيمني )1021العثيمني حممد بن صاح بن حممد]ت: (  3)
 (.1/51الطربي, التفسري ) (4)

أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي, تفسري جماهد, حتقيق: عبد الرمحن الطاهر بن حممد السوريت املنشورات (  5)
 (.1/613بريوت) 1311العلمية, 

 (.13/551الطربي, التفسري) (6)

 (.3/13البقاعي, نظم الدرر )( 7)
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املثقال من هذا املكان حيتاج إىل لطف وإىل خربة واخلربة هي العلم ببواطن األمور واخلبري هو العليم  استخالص هذا
ببواطن األمور. واللطيف هو الذي يتوصل إىل أشياء باخلفاء...اللطيف هو الذي يأيت بأمور خبفاء يستخلصها خبربته 

وهبذه اآلية أيضا جند  .(1)ء متتد قدرته إليها فيستخلصهاوبطريق اخلفاء ويأيت هبا من دون أن حيطم الصخرة بلطف وخفا
 املعاين اليت قصدنا بياهنا.

[ 13}اللَُّه َلِطيف  بِِعَباِدِه يـَْرُزُق َمن َيَشاء َوُهَو اْلَقِوي  الَعزِيُز{. ]آية: قوله تعاىل يف سورة الشورى الموضع الخامس:
يقول تعاىل ذكره: اهلل ذو لطف بعباده, يرزق من يشاء فيوسع " .(2)"حنيالرب منهم والفاجر, ال يهلكهم جوعًا "واملعىن: 

يف   الَعزِيزُ   عليه ويقرت على من يشاء منهم. َوُهَو اْلَقِوي  الذي ال يغلبه ذو أيد لشدته, وال ميتنع عليه إذا أراد عقابه بقدرته
 . (3) "انتقامه إذا انتقم من أهل معاصيه

يلطف هبم يف الرزق ".. قال القرطيب (4)بلطفه ورمحته خلق الكافر ورزق وعويف واقبل وأدبرأي ف"قال ابن زمنني:     
وه. وقال احلسني بن ر أنه مل يدفعه إليك مرة واحدة فتبذ -أنه جعل رزقك من الطيبات. والثاين -من وجهني: أحدمها

حىت عرفوه, ولو لطف بأعدائه ملا جحدوه.  الفضل: لطيف هبم يف القرآن وتفصيله وتفسريه. وقال اجلنيد: لطيف بأوليائه
وقال حممد بن علي الكتاين: اللطيف مبن جلأ إليه من عباده إذا يئس من اخللق توكل عليه ورجع إليه, فحينئذ يقبله ويقبل 

َر َوالرِّْزَق, مبُْنتَـَهى اْلِعَنايَِة َوالرِّفْ (5)عليه  . (6)"قِ . َأْي رَِفيق  هِبِْم يُوِصُل إِلَْيِهُم اخْلَيـْ
أي كثري اإلحسان هبم , وإمنا حسن ذكر هذا الكالم هاهنا ألنه أنزل عليهم الكتاب املشتمل على "قال الرازي: 

 .(7)"هذه الدالئل اللطيفة , فكان ذلك من لطف الّله بعباده
يف سورة امللك تتحدث اآليات عن علم اهلل تعاىل وأنه مطلع على اخلفايا اليت يف الصدور فهو  الموضع السادس:

}َوَأِسر وا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِنَُّه َعِليم  ِبَذاِت  يعلم السر وأخفي, وسواء أسر اإلنسان قوله أو جهر به فإن اهلل يعلمه.
 [. 10-16َق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي{ ]امللك:الص ُدوِر َأاَل يـَْعَلُم َمْن َخلَ 

عندكم إسراركم وإجهاركم يف علم  واقال الزخمشري: ظاهره األمر بأحد األمرين: اإلسرار واإلجهار. ومعناه: ليستو 
علم ما تكلم به. مث بضمائرها قبل أن ترتجم األلسنة عنها, فكيف ال ي أيَعِليم  ِبذاِت الص ُدوِر  بأنهالّله هبما, مث أنه علله 

                                                 
 (.1/123) 1333فاضل سامح السامرائي, ملسات بيانية, دار عمار, عمان, (  1)

لبنان,  –أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي بالوالء البلخي, تفسري مقاتل بن سليمان, حتقيق: أمحد فريد, دار الكتب العلمية (  2)
 (.6/110م )2116 -هـ  1020, 1بريوت, ط

 (.21/031الطربي, جامع البيان)(  3)

أبو عبد اهلل بن أب زمنني املري, تفسري ابن أىب زمنني] وهو خمتصر تفسري حيىي بن سالم [, حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل, دار (  4)
 (.2/163, بريوت )2116الكتب العلمية 

 (.13/11جلامع ألحكام القرآن) القرطيب, ا(  5)

م 1331هـ(, تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(, اهليئة املصرية العامة للكتاب سنة: 1650حممد رشيد بن علي رضا )ت: (  6)
(1/501.) 

 (.21/531الرازي, مفاتيح الغيب)(  7)
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أنكر أن ال حييط علما باملضمر واملسر واجملهر َمْن َخَلَق األشياء, وحاله أنه اللطيف اخلبري, املتوصل علمه إىل ما ظهر من 
 . (1)خلقه وما بطن

: َكْيَف خَيَْفى َعَلْيِه َخْلُقُه الَِّذي َخَلَق َوُهَو يـَُقوُل تـََعاىَل ِذْكرُُه: }َأاَل يـَْعَلُم الرَّب  َجلَّ ثـََناُؤُه َمْن َخَلَق ِمْن َخْلِقِه؟ يـَُقولُ "
. جند اإلمام الطربي يبني أن معىن أال هنا كيف وهو استفهام مبعىن النفي, وجعل (2)"اللَِّطيُف بِِعَباِدِه اخْلَِبرُي هِبِْم َوبَِأْعَماهِلِْم{

ومجلة }َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي{ األحسن أن جتعل عطفا ما بعدها معطوفة عليها, وهو ما أكده ابن بن عاشور وأيده قال: "
 .(3)على مجلة }َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق{"

, فيخربه فسبب نزول اآلية كما قال ابن عباس رضي اهلل عنه: "نزلت يف املشركني, كانوا ينالون من رسول اهلل 
 .(4)أسّروا قولكم كي ال يسمع إله حممد"جربائيل ما قالوا فيه ونالوا منه, فيقول بعضهم لبعض: 

فأخربهم اهلل تعاىل أنه عليم بذات الصدور وهو ما ختفيه القلوب, مث جاء باالستفهام التوبيخي ليدفع عقوهلم 
للتفكري بإنصاف, مث ختم اآلية مبا يدل على سعة علمه ومشوله لكل شيء, ليعلمهم بأن هذا هو وصف اخلالق املستحق 

 صنوف التعظيم.للعبادة ولكل 
"لتفيد تعليما للناس بأن علم اهلل حميط بذوات الكائنات وأحواهلا فبعد أن أنكر ظنهم انتفاء على  قال ابن عاشور:

اهلل مبا يسرون, أعلمهم أنه يعلم ما هو أعم من ذلك وما هو أخفى من اإلسرار من األحوال. و}اللطيف{: العامل خببايا 
 .(5) "مةاألمور واملدبر هلا برفق وحك

وجائز أن يكون االستفهام للتفهيم وإيصال العلم إىل من ال يعلم أو يشك, أو الذي يريد أن يتيقن, وال يقصد منه 
التوبيخ, وهو من عظيم من اهلل تعاىل مع خلقة حيث يوصل إليهم العلم به يف غاية الرفق واللطف, ويف هذا املعىن حيدثنا 

إمساعيل ابن املسّيب, قال: بينا رجل واقف بالليل يف شجر كثري وقصفت الريح فوقع الثعليب بقصتني قال:" عن عيسى بن 
؟! يف نفس الرجل فقال: أترى اهلل يعلم ما يسقط من هذه الورق؟ فنودي من خلفه: َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ 

دخل غيضة فقال: لو خلوت هاهنا للمعصية من كان يراين؟ وروى حممد بن فضيل عن زرين عن ابن أب أمساء أّن رجال 
 .(6)قال: فسمع صوتا مأل ما بني البيت الغيضة, َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي؟! 

 وبذلك تؤكد هذه اآلية بسياقها أن اللطيف مبعىن العامل خبفايا األمور املوصل علمه اىل خلقه برفق.
} ِإنَّ اللََّه َلِطيف  َخِبري { يف سورة احلج يف سياق كالم اهلل تعاىل عن إنزاله للمطر :جاء قوله تعاىل ابع:الموضع الس

. [36ِطيف  َخِبري { ]احلج:وإنباته للزرع قال تعاىل}أملَْ تـََر أَنَّ اللََّه أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء فـَُتْصِبُح اأَلْرُض خُمَْضرًَّة ِإنَّ اللََّه لَ 
} ِإنَّ اللََّه َلِطيف   فالسياق يف بيان فضل اهلل وإنعامه على اخللق يف حتقيق أسباب الرزق هلم فناسب أن ختتم اآلية بقوله

                                                 
غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل, القرن السادس: الزخمشري, جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر, الكشاف عن حقائق (  1)

 (.0/513هـ ) 1011دار الكتاب العرب ـ بريوت سنة الطبع: 

 (.26/121الطربي, جامع البيان )(  2)

 (.23/23ابن عاشور, التحرير والتنوير ) (3)

سن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري, أسباب النزول, توزيع دار (, وانظر أبو احل3/653الثعلىب, الكشف والبيان عن تفسري القرآن )(  4)
 (.236القاهرة )ص: -شارع جواد حسين  10م, مؤسسة احلليب وشركاه للنشر والتوزيع  333الباز عباس أمحد الباز مكة املكرمة 

 (.23/23ابن عاشور, التحرير والتنوير)(  5)

 (.653/ 3الثعليب, الكشف والبيان)(  6)
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لبيان دقة علمه يف تيسري األرزاق بني السماء واألرض وهذا مما خيفى على اخللق طريقته ودقته لكنه من متام لطفه  َخِبري  {
 .(1)ن اهلل رفيق "بأرزاق عباده واستخراج النبات من األرض"سبحانه. فاآلية تبني أ

يـَْنُبُت ِفيَها ِمَن النََّباِت ِإنَّ اللََّه قال الطربي: أمََلْ تـََر يَا حُمَمَُّد } أَنَّ اللََّه أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َمَطرًا فـَُتْصِبُح اأَلْرُض خُمَْضرًَّة مبَا 
 َعْن َذِلَك النَّْبِت النََّباِت ِمَن اأَلْرِض ِبَذِلَك اْلَماِء َوَغرْيِ َذِلَك ِمَن ابِْتَداِع َما َشاَء أَْن يـَْبَتِدَعُه, َخِبري  مبَا حَيُْدثُ َلِطيف ة بِاْسِتْخرَاِج 

 . (2)ِمَن احلَْبِّ َوبِهِ 
يف  َخِبري { يف موقع التعليل لإلنزال, أي ويبني لنا ابن عاشور موقع اجلملة حنويا رابطا إياه مبعناها فقال" }ِإنَّ اللََّه َلطِ 

 . (3)أنزل املاء املتفرع عليه االخضرار ألنه لطيف, أي رفيق مبخلوقاته, وألنه عليم برتتيب املسببات على أسباهبا
قه قال املراغي: )ِإنَّ اللََّه َلِطيف  َخِبري ( أي إنه تعاىل لطيف يصل علمه إىل الدقيق واجلليل , خبري مبصاح خل

 . (4)ومنافعهم
من خالل القوال اليت ذكرت جند أن املفسرين رمحهم اهلل متفقني على أن املراد من لطف اهلل تعاىل يف هذه اآلية دقة 

 علمه سبحانه مع متام رفقه.
تتحدث اآليات يف سورة األحزاب عن َمنِ اهلل على أمهات املؤمنني أن اختارهن ليكن أزواجا  الموضع الثامن:

املوصوف بأحسن الصفات يف ُخلقه وَخلقه, ويبني أن عليهن واجب التبليغ ملا ينزل على الرسول  لعاملني حممد لسيد ا
َلى يِف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَ  اِت الكرمي وما يصدر عنه من أقوال أو أفعال مما يعلمن أنه من التشريع, فقال سبحانه:}َواذُْكْرَن َما يـُتـْ

ِإنَّ اللََّه َكاَن َذا ُلْطٍف ِبُكنَّ , ِإْذ َجَعَلُكنَّ يِف  [. يقول الطربي:"60اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا{ ]األحزاب : اللَِّه َواحلِْْكَمِة ِإنَّ 
َلى ِفيَها آيَاتُُه َواحلِْْكَمُة , َخِبريًا ِبُكنَّ ِإِذ اْخَتارَُكنَّ ِلَرُسولِِه أَْزَواًجا"  .(5)اْلبُـُيوِت الَّيِت تـُتـْ

نه مل إحب أن أشري هنا أن الزخمشري فسر قوله تعاىل} ِمْن آيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَمِة {على وفق اعتزالياته حيث وأ    
ىل أن املقصود باحلكمة السنة املطهرة, بل جعله وصف آليات اهلل قال الزخمشري: مث ذكرهن أّن بيوهتن مهابط إيشر 

الكتاب اجلامع بني أمرين : هو آيات بينات تدل على صدق النبّوة , ألنه الوحى , وأمرهن أن ال ينسني ما يتلى فيها من 
قال الطربي:" َويـَْعيِن  وأهل السنة على أن املراد باحلكمة السنة النبوية. (6)معجزة بنظمه. وهو حكمة وعلوم وشرائع"

 .(7)ِمْن َأْحَكاِم َدْيِن اللَِّه , ومََلْ يـَْنزِْل بِِه قـُْرآن  , َوَذِلَك الس نَُّة" بِاحلِْْكَمِة : َما أُوِحَي ِإىَل َرُسوِل اللَِّه 
بذلك جاعال إياه من متام شكره سبحانه منهنَّ على أن فضلهنَّ بذلك, فناسب أن  فجاء األمر ألزواج النيب 

علم به فهذا من متام لطفه سبحانه حيث خيتم اآلية مبا يدل على لطفه ورفقه حيث جعل هذا من وسائل وأسباب نشر ال
يوصل علمه مبا يتوافق مع أحوال الناس وطبائعهم" فجملة }ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيفًا َخِبرياً{ تعليل لألمر وتذييل للجمل 

                                                 
عثمان  -هـ(, معامل التنزيل, احملقق: حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر 511انظر: البغوي, أبو حممد احلسني بن مسعود )ت: (  1)

 (.5/631م )1331 -هـ  1011, 0سليمان مسلم احلرش, دار طيبة للنشر والتوزيع, ط -مجعة ضمريية 

 (.13/326الطربي, التفسري)(  2)

 (.11/261التحرير والتنوير)ابن عاشور, (  3)

 (.11/163املراغى أمحد مصطفى, تفسري املراغي, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر) ( 4)

 (.13/113الطربي, التفسري) (5)

 (.6/563الزحمشري, الكشاف) (6)

 (.13/113الطربي, التفسري)(  7)
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عىن م.., السابقة. والتعليل صاح حملامل األمر كلها ألن اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية ال تشق على املسدى إليه
 .(1)اجلملة أنه تعاىل موصوف باللطف والعلم كما دل عليه فعل }َكاَن{ فيشمل عموم لطفه هبن وعلمه مبا فيه نفعهن"

وهذا يزيدنا يقني بأن دين اإلسالم متوافق مع الطبيعة البشرية, فهو الدين الكامل دين األنبياء مجيعا الذي مت وكمل 
 .مبحمد 

أن كلمة اللطف ومشتقاهتا فسرت بالعلم املطلق احمليط بالكليات واجلزئيات واخلفيات  بعد النظر يف اآليات تبني    
 مع متام الرفق يف إيصال هذا العلم إىل اخللق. مع أن اآليات جاءت يف مواضع خمتلفة وسياقات متغايرة.

 
 : اللطف وما يقع ظاهرا معارضا له في القرآن والسنة.رابعالمطلب ال

اللطف داخل يف كل شيء وهو من مقاصد الشرع لذاته وهو غاية مطلوبة شرعا, وهو مركب سبق القول بأن     
يف مكونات هذا الكون وكل شيء مفتقر إىل اللطف, لكن قد يقول قائل هناك آيات وأحاديث تتعارض مع ما تريد أن 

أما فيما يتعلق ؛ أيضا تقرره من أن اللطف حال ال تنفك عن أي شيء, وبأن اللطف كما هو مطلوب فأن ضده مطلوب
بكون ضده الزم كما أن اللطف الزم, فأحتاج هنا إىل توضيح املدلول الدقيق للطف من خالل بيان القرآن وداللة السنة 

 املطهرة, وبيان عدم تعارض اللطف مع معاين القوة واجلرأة.
لوازم معىن اللطف كون صاحبه  فمن فمعىن اللطف كما سبق: هو العلم خبفايا األمور وإيصاله إىل أصحاهبا برفق

فالعلم من متعلقات العقل, واحلس من متعلقات النفس, فإذا اجتمعا ظهرا يف . مشتمال على علم دقيق وحس رهيف
أما كون اللطف ال يتناىف  تعامل اإلنسان وهذا من متعلقات اجلسد, وبذلك يظهر اللطف للعيان بعد أن كان يف األذهان,

ف عن فكره معناه ومعىن ضده, فمن ظن ان اللطف أدرك حقيقة اللطف, ولطُ ما ظن ذلك مع القوة والبأس, فمن 
, وسوء فهم للجراءةمرادف للميوعة جعله مساويا للضعف ومنافيا للقوة, ومن ظن أن اللطف يورث الرتدد جعله مناف 

صاحبه غليظ الفهم فال يدرك  نألحقيقة اللطف وحقيقة أي أمر راجع اىل العقل أو النفس, أما كونه راجعا إىل العقل 
الفرق بني األضداد واملرتادفات فيظن أهنا مبعىن واحد وبذلك يصدر عليها نفس احلكم, وهذا من حرم لطف الفهم فكيف 
سيفهم اللطف! وأما كونه راجعا اىل النفس فالنفوس نفسان نفس سوية ونفس مشوهة, وهذه األخرية جتعل صاحبها 

فيدخل يف مفهومه اخلشونة والتهور والعداء  ,مثال, فيجمع مع مفهوم القوة ما ليس منه اوإما ضعفإما قوة  ,ثنائي األحكام
وجيمع مع مفهوم الضعف ما ليس منه فيجعل منه الرقة , واجلساء ورفع الصوت, ويلحق هذا ازدراء الضعيف وظلمه

مع الصفات السلبية, والظن أنه عض عند البوهذا اخللط هو سبب تصنيف اللطف , واللطف والرتيث واحللم واألناة
مث ليعلم أن اللطف كما حيتاج اىل علم دقيق وحس مرهف فهو حيتاج اىل صرب . يتعارض مع القوة ولوازمها وتوابعها

 .وتأمل
فسأتعرض إليها بإمجال مع بيان التعارض الظاهري  أما اآليات اليت يوهم ظاهرها التعارض مع اللطف:     
 وتوضيحه.

نـَْيا َواللَُّه يُرِيدُ قوله تعاىل اآْلِخرََة َواللَُّه َعزِيز   } َما َكاَن لَِنيب  أَْن َيُكوَن لَُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخَن يِف اأْلَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الد 
أي" يقول تعاىل ذكره: ما كان لنيب أن حيتبس كافرًا قدر عليه وصار يف يده من عبدة األوثان  [.31]األنفال: َحِكيم {

يوم بدر مث فادى  , يعرِّفه أن قتل املشركني الذين أسرهم للفداء أو للمّن وإمنا قال اهلل جل ثناؤه ]ذلك[ لنبيه حممد 
                                                 

 (.21/251ابن عاشور, التحرير والتنوير)(  1)
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تقرر سابقا أن اللطف أصل أصيل, لكن عندما يكون  .(1) هبم, كان أوىل بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطالقهم."
عتدائه يهدد هذه الصفة نفسها, اب؛ ألنه له اً ال يكون رادعمعه فإن اللطف  ,ىل حد الفساد واإلفسادإاإلنسان معتديا 

 سالمفجاء اإل ,فيبدل مكان اللطف يف نفسه اجلفاء والعداء ,فعندما يفقد املؤمن الشعور باألمان تنقلب أحاسيسه
ليحفظ على النفس البشرية ركائز قيامها سوية صاحلة لالستخالف, ففي هذه اآلية الكرمية يعاتب اهلل تعاىل نبيه على عدم 
قتله ألسرى الكفار املعتدين ذلك أن بقائهم يهدد بقاء اإلسالم املتمثل باملسلمني القالئل العدد والعدة يف ذلك الوقت 

الم وقتل أسرراهم يف أول معركة تضعف قواهم بالعدة, وترعب من خلفهم فيتحقق فكان إضعاف الكافرين من إعزاز اإلس
األخالق الفاضلة مبا يعزز يف النفوس مجيعا من استدامة صفاهتا الطبيعية, مث بعد ذلك  النصر املادي واملعنوي, وتسود

قتل املشركني فيها, ويقهرهم غلبة  يكون الفداء واملن ويدل على هذا قوله تعاىل}حىت يثخن يف األرض{ أي حىت يبالغ يف
 وقسرًا.

ىل اإلفساد بكل إأما سيادة الكفر فإنه سيسعى  ,ألن اإلسالم إذا ساد يضمن حفظ النفس ومتعلقاهتا للناس أمجعني
وهنا لفتة لطيفة حيث  صوره حىت يصل اىل النفس البشرية ليحيلها اىل نفس مشوهة, فلذلك جاء أمر اهلل تعاىل بقتلهم.

وكل اآليات اليت  ف اهلل غالب فشاء وهو اللطيف اخلبري أن يكون الفداء مقدما على القتل وإن كان شرعا مل يرده.ن لطإ
 حتث على القتل تأيت ضمن حتقيق هذه الغايات السامية.

ا بل ليس عام قوله تعاىل}وليجدوا فيكم غلظة{ أمر اهلل املؤمنني بالغلظة يف هذه اآلية واملقصود الشدة وهذا األمر
ْم ِغْلظًَة َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه َمَع جاء يف سياق مقاتلة الكفار }يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيكُ 

والغلظة مع الكافرين نصر  ,وي[ وهذا من لوازم النصر ألن احلرب هلا جانبان جانب مادي ومعن126اْلُمتَِّقنَي{ ]التوبة:
. ويؤيده (2) ) نصرت بالرعب مسرية شهرين(: قال معنوي للمؤمنني وهو سبيل للنصر املادي وهو من معجزات النيب 

َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم قوله تعاىل }َوأَِعد وا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه 
يكون  [. وهنا اإلرهاب للعدو31اللَُّه يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اللَِّه يـَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنـُْتْم اَل ُتْظَلُموَن{]األنفال:

  (3)عدوَّ اهلل وعدوكم من املشركني" ختيفون بإعدادكم ذلك قال الطربي:" ,باإلعداد
إمنا يسعى املسلم إلخافة عدوه املعتدي ليقيم العدل والقسط, واإلخافة باإلعداد الذي تفتقر إليه هذه األمة و     

فقدم العداوة له سبحانه على حيث قال اهلل تعاىل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم, لطيفة, اليوم, ويف هذه اآلية لفتة بيانية 
العدو  يرىواقع األمة اليوم فالناظر يف  .وهذا من متام لطفه عز وجلومستقبلها مور ألنه عليم خبفايا األداوة املخاطبني؛ ع

فلو قال عدوكم فقط, لظهر لنا من يقول أصبح العدو صديقا فال  ,ولعبة السياسةاملشرتكة حبكم املصاح  !أصبح صديقا
العداوة به سبحانه ليعلم أن ملة الكفر لن تكون لإلسالم صديقا على احلقيقة موجب لإلعداد واإلرهاب, لكن اهلل قرن 

  وإن بدا ذلك ظاهرا وإن عدائهم دائم مستمر والتعبري باجلملة الفعلية يؤيد ذلك.

                                                 
 (.10/53الطربي, جامع البيان )(  1)

 -هـ( اجلامع الصحيح حسب ترقيم فتح الباري, دار الشعب 253البخاري حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية, أبو عبد اهلل )ت : (  2)
 (.1/113) 063كتاب بدء الوحي, حديث رقم:   1331 – 1011,  1القاهرة ط
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} َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاًء : ولنأخذ آية في األحكام المتعلقة بنظام دولة اإلسالم قوله تعالى   
َفَمْن تَاَب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح فَِإنَّ اللََّه يـَُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفور   *مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيز  َحِكيم  

 [.63ـ 63َرِحيم {]املائدة:
يكون خرق هذا النظام اعتداء على الدين واجملتمع والنفس البشرية,  ,بعد سيادة النظام اإلسالمي العادل       

فجاء األمر بالقطع وهو فعل صعب على النفس لكن علم اهلل الدقيق بالنفس البشرية اقتضى هذا احلكم فهذا من لطف 
وحيفظ على الناس حياهتم, فاألطباء أحيانا  ,لذي يضمن له حياتهاهلل تعاىل, فيقطع يد السارق ليعود إىل السلوك السوي ا

يأمرون بقطع يد املريض أو رجله مثال ليحفظوا حياته من مرض عضال أصاهبا, فهم يفعلون ذلك وهم مشفقون عليه 
 فساد فظ حياته كان متوجب عليهم فعله, وإال قصروا وكانوا سبب يفلكن ملا كان هو السبب الوحيد حل  ,بفعل القطع

أكرب, وهذا بالضبط ما حيققه تنفيذ أمر اهلل تعاىل بقطع يد السارق وعريها من احلدود واألحكام وصدق اهلل }أال يعلم من 
  [.10خلق وهو اللطيف اخلبري{ ]امللك:

يت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفعِ  همومما أوهم عند بعض       ظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف أن اجلفاء والقسوة أصل, قوله تعاىل }َوالالَّ
فنجد من حيتج هبذه . [60النساء:اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن أَطَْعَنُكْم َفاَل تـَبـُْغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًّا َكِبريًا{ ]

هواهم يف تفسري اآلية, لكن اإلسالم  اآلية على وجوب القسوة يف معاملة النساء وقاسوا عليه كل ما يتعارض معهم وفق
[ فاآلية فيها من ألوان 1بىن العالقة األسرية على اللطف واملودة فقال اهلل تعاىل}وخلق منها زوجها ليسكن إليها{]النساء:

اللطف ما فيها, فهذا هو األساس لكن ملا كان اإلنسان عجول ال يفهم حقيقة األمور بل يركن كثريا اىل ما يعاينه من 
ْنَساُن َعُجواًل{ ]اإلسراء: رْيِ وََكاَن اإْلِ ْنَساُن بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِاخلَْ [ وجهول يسفه على نفسه وعلى بين 11األسباب }َويَدُْع اإْلِ

جنسه كان ال بد من تقومي سلوكه باحللول املؤاتية لطبعه وتصرفه, واختذ اإلسالم يف نظام األسرة احللول لضمان ذلك 
أوال مث اهلجر مث إذا زاد ظلمها لنفسها وألسرهتا يأيت الضرب الذي يردعها  الوعظجعل للمرأة الناشز ف ,ضمن مراحل

ن الضرب موصوف بالسنة بأنه غري مربح وال ضار, إألجل نفسها أوال وألجل أسرهتا تاليا وألجل نظام األسرة عموما, مث 
 بطرف املنديل أو بالسواك. هذا هو لطف اإلسالم. بل هو للتأديب والردع ال للكسر واخللع, فقال العلماء إنه

فيجعله ذريعة لتفريغ شحنات الغضب  مسألة أخرى وهي ضرب األبناء وحيتج من حيتج حبديث النيب      
أمر بالضرب على ترك الصالة ملن بلغ العاشرة وهو أيضا ضرب لطيف  بسبب أو بغري سبب, فالنيب  !والفشل فيهم

 ؤذيه فال يشعر الولد باليتم واجلفاء.ينبه اإلحساس وال ي
أن النظام والعدل شرطان أساسيان يف عمارة الكون, وبغريمها تنهار احلياة برمتها ومبختلف مستوياهتا, فمن مارس 

 ر وأضر.ر ضتحياته دون أن يعتدي على هذا النظام متتع مبيزاته وامتيازاته, ومن اعتدى 
مثل يبني بلطف بالغ كيف يكون سلوك املسلم يف كل مستوياته فَعِن  ,أروع مثل يف ذلك ويضرب لنا الرسول 

ْعاَلَها َوبـَْعُضُهْم )َمَثُل اْلَقائِِم َعَلى ُحُدوِد اهلِل َواْلَواِقِع ِفيَها َكَمَثِل قـَْوٍم اْستَـَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة فََأَصاَب بـَْعُضُهْم أَ )قَاَل:  النَّيِبِّ 
ا َخْرقًا وملَْ نـُْؤِذ َمْن يَن يِف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَـَقْوا ِمَن اْلَماِء َمر وا َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم فـََقاُلوا َلْو أَنَّا َخَرقْـَنا يف َنِصيِبنَ َأْسَفَلَها َفَكاَن الَّذِ 

يًعا َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم جنََ  يًعا(فـَْوقـََنا فَِإْن يـَتـْرُُكوُهْم َوَما أَرَاُدوا َهَلُكوا مجَِ ذا إخذ على األيدي واجب . فاأل(1)(ْوا َوجَنَْوا مجَِ
 هددت املصاح العامة. ويف احلديث فوائد مجة ال يتسع هلا املقام.

                                                 
هـ( كتاب بدء الوحي, باب تقومي 253البخاري, اجلامع الصحيح حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري, أبو عبد اهلل )ت: (  1)

 (.6/132) 1331 – 1011,  1القاهرة ط -األشياء بني الشركاء بقيمة عدل. دار الشعب 
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فاإلنسان حيتاج إىل ما يؤهله ليكون صاحلا يف األرض, وما يؤهله ألن يكون صاحلا يوم العرض, إن اللطف أصل 
وبالتايل العمل النافع يف  ,يورث حسن الفهم وبذلك حيصل االنتفاع بالعلم ن اإلنسان باللطفإيضمن حصول ذلك كله. 

عمارة الكون, مث إنه يورث رضا اهلل تعاىل مبا مينح صاحبه من حسن العبادة واملعاملة, وأبغض الرجال إىل اهلل األلد 
  .(1)اخلصيم

 المبحث الثاني: اللطف في قدر اهلل تعالى من خالل بيان القرآن.
 األول: اللطف ونشأة الكون. المطلب

ن االستعدادات اليت يتمتع هبا اإلنسان واليت جتعله مؤهال لتحمل مسئولياته, وأعين هبذه االستعدادات جمموعة إ    
مل تكن له إال ضمن حيز أكرب وجدت أصوهلا به, فما من صفة يف  ,الصفات اليت متيز ذاته عن املخلوقات األخرى

 .ألنه جزء من هذا الكون ؛ة مع طبيعة الوجود ومستمده منهاإلنسان إال وهي متوافق
هذا وناشئ مع نشأة هذا الكون, و فيه, موجود مركب  فحاجة اإلنسان إىل أن يكون لطيفا متوافق مع أصلٍ     

مبين على  ,فجاء نظام الكون على هذا األساس املتنييف نشأة الكون وموجوداته.  التدرجهو  ,للطفاملوازي األصل 
ذايت فيعلم ألوا األلباب منهم أن هذا الركن  ,تدرج منذ وجوده ليؤسس ذلك جبلة وكونا يف من هم ضمن هذا الوجودال

يقول رب  أو جهل. ,أو مرض ,أو ضعف ,وهو بذلك سبب حلرج ؛عد عن الزموبُ  ,وأن خمالفته نزوع عن أصل ,فيهم
[. كيف شاء أن 50اِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة أَيَّاٍم مُثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش{ ]االعراف:العزة } ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماوَ 

َا يـَُقوُل لَهُ  للشيء إذا أراده أن يقول له كن خيلق الكون يف ستة أيام وأمره  } بَِديُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ
 .[111قرة:ُكْن فـََيُكوُن{ ]الب

مث  ,هو من متام رفقه ولطفه يف اإلجياد من العدم ,عليه السموات واألرضاهلل عز وجل هذا ألن التدرج الذي أنشأ 
فخلق آدم عليه السالم بتدرج } َوِإْذ قَاَل َرب َك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َخاِلق  َبَشرًا ِمْن  ,شاء أن خيلقنا من هذا الكون املتدرج النظام

أن أدم  :[ ويف احلديث23ـــ23َصْلَصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنوٍن*فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِديَن{]احلجر:
الطب يف  كشف مكنوهناواليت   ,األطوار اليت خيلق فيها اإلنسان ثابتةو  .(2)..قبل أن تنفخ فيه الروح بقي طينا أربعني يوما

اليت  وجوداته؛لق الكون ومفالتدرج يف خَ  [.10-16]نوح:{ َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا*َما َلُكْم اَل تـَْرُجوَن لِلَِّه َوقَارًا }احلديث 
يناسبه يف اإلنسان صفة  فيها, تقلباتما يلحقه من و وتطورها, نموها ي الزمان لحتتاج منذ وجودها إىل الوقت ومض

 رعاشالمر أل ,الفعللطيف بمسة كونية ناشئة معه فهو لطيف بالقوة مث ؛ فهي صفة متوافقة مع هذا التدرج؛ ألهنا اللطف
 . فأىن له خمالفة ذلك

                                                 
 (.6/111) 3431حديث متفق عليه أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح حسب ترقيم فتح الباري, كتاب بدء الوحي, حديث رقم: (  1)

وأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم, دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة 
 (.3/51) 3351اخلصم رقم:  ـ بريوت حديث باب يف األلد

, عن سلمان الفارسي, قال: " مخر اهلل طينة آدم أربعني ليلة مث مجعه بيده, وأشار محاد بيده, فخر طيبه بيمينه وخبيثه بشماله قال: هكذا(  2)
اإلبانة الكربى البن  ومسح محاد إحدى يديه على األخرى, وكذلك فعل احلجاج, قال: فمن مث خرج الطيب من اخلبيث, واخلبيث من الطيب

هـ( احملقق: رضا معطي, وعثمان 631بطة أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان الُعْكرَبي املعروف بابن َبطَّة العكربي )ت:
  (.0/133) 1351األثيوب, ويوسف الوابل, والوليد بن سيف النصر, ومحد التوجيري, دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض. حديث رقم: 
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فال غىن له عن الرفق  ,لعجزه واحتياجه إىل غريه دائما الرفق حيتاجه كل خملوقو  ؛عىن الرفقت يةنسانإ كصفةواللطف  
فكل شيء يبدأ ضعيفاً حيتاج إىل الرعاية التامة ليتسىن له التطور, فلو مل جيد هذا اللطف يف اآلخرين ملا كان له أن يوجد 

 .أبدا اعنهنفكاك له ا إىل أن يقوى بنفسه, لذلك كان لزاما عليه أن يبادل غريه هذه الصفة اجلبلية فيه, فال
َوِإْن ِمْن }ن كل أمة من األمم بعث اهلل إليها رسواًل لينذرهم فإ ,صفة الزمة يف البناء الشرعي اهلاديواللطف أيضاً 

ِإنَّ الدِّيَن ه }اإلسالم دين اهلل يف أرضو  .من لدن آدم عليه السالم وحىت حممد  [.20]فاطر: {أُمٍَّة ِإالَّ َخاَل ِفيَها نَِذير  
ْساَلمُ ِعْنَد ا [, واإلنسان مستخلف يف األرض يف أمرين متالزمني, عبادة اهلل وعمارة األرض 13]آل عمران:  {للَِّه اإْلِ

 [.126]طه: {َفَمِن اتَـَّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضل  َواَل َيْشَقى}
ن اهلداية يف وألن هذا الكون مبين على سنن ال ختتلف, جاء اإلسالم املنزل على ما تقتضيه هذه السنن فنزل م

 تقتضيهمراحل تطور هذا الكون ما يصلح كل مرحلة حبسبها, فما نزل على آدم من تشريع كان كافياً إلصالح وإعمار ما 
املرحلة األوىل يف هذا الكون بعد وجود البشر فيه, وما نزل تباعًا على إدريس وعلى نوح عليهما السالم كذلك, ومن 

كل هذا يف تسلسل بنائي كوين وهادي متدرج, وهذا من   ,الصالة والسالم هحممد علي نبينابعدهم من الرسل إىل آخرهم 
َا َمثَِلي َوَمَثُل ) بديع اللطف, لتحقيق عبودية اهلل على مراده سبحانه وتعاىل, َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَاَل: قَاَل النَّيب   )ِإمنَّ

َها َويـَُقولُ اأْلَنِْبَياِء قـَْبِلي َكَرُجٍل بـَىَن دَ  وَن َلْواَل َمْوِضُع ارًا فََأْكَمَلَها َوَأْحَسنَـَها ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة َفَجَعَل النَّاُس يَْدُخُلونـََها َويـَتَـَعجَُّبوَن ِمنـْ
فكل نيب من أنبياء اهلل تعاىل جاء ليضيف إىل األساس األول  .(2)( (. ويف رواية زاد))قال: فكنت أنا تلك اللبنة(1) (اللَِّبَنِة(

الذي نزل به آدم علية السالم, يضيف ما نزل إليه من تشريع تصلح به احلياة يف األرض, إىل أن اكتمل هذا البناء خبامت 
ْساَلَم ِديًنا اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكمْ }فاكتمل به الدين  الرسل حممد  ]املائدة:  {نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 .بأحد مفاهيمه يف البناء الكوين والشرعي معا هكذا كان اللطف داخال [. 6
اعتبار املصلحة واختالف األزمنة وتغريها سبب  دوهذا املعىن الذي أردت بيانه هو ما يؤكده ابن العرب فهو يع

األصول اليت ال ختتلف فيها "زلتها بعد أن وحدها اهلل يف أصول مشرتكة, يقول رمحه اهلل:اختالف الشرائع, وتباين من
الشريعة, وهي: التوحيد, والصالة, والزكاة, والصيام, واحلج, والتقرب إىل اهلل تعاىل بصاح األعمال, والتزلف إليه مبا يرد 

للخلق,   واألذية, وصلة الرحم, وحترمي الكفر, والقتل, والزنا, القلب واجلارحة إليه, والصدق, والوفاء بالعهد, وأداء األمانة
كيفما تصرفت, واالعتداء على احليوان كيفما كان, واقتحام الدناءات, وما يعود خبرم املروءات. فهذا كله شرع دينا 

موا الدين وال تتفرقوا وملة متحدة مل خيتلف على ألسنة األنبياء, وإن اختلفت أعدادهم, وذلك قوله تعاىل: }أن أقي ,واحدا
فيه{ أي اجعلوه قائما, يريد دائما مستمرا, حمفوظا مستقرا, من غري خالف فيه, وال اضطراب عليه. فمن اخللق من وىف 
بذلك, ومنهم من نكث به, ومن نكث فإمنا ينكث على نفسه. واختلفت الشرائع وراء هذا يف معان حسبما أراده اهلل, 

 .(3) بت احلكمة وضعه يف األزمنة على األمم. واهلل أعلم"مما اقتضته املصلحة, وأوج

                                                 
 ( قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال الشيخ األلباين: صحيح 2332/رقم 5/101الرتمذي السنن )(  1)

( قال شعيب األرنؤوط: إسناده 3011/ 10/611ابن حبان برتتيب ابن بلبان حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت )(  2)
 الشيخني.صحيح على شرط 

, بريوت. 1312هـ( أحكام القرآن, دار املعرفة, 506أبو بكر بن العرب القاضي حممد بن عبد اهلل املعافري االشبيلي املالكي )ت: (  3)
(1/36/6130.) 
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يتضح لنا كيف أن اللطف داخل يف بناء  ولعل القارئ يتساءل ما الشأن يف عرض كل هذا الكالم! أقول حىت    
ورا الكون, وكيف جاء التشريع اهلادي اللطيف يف أحكامه مراعيا لذلك, أي أنه جاء مراعيا للبناء احلضاري البشري متط

بأصوله اليت ال تتجزأ, مث متدرجا يف  ال أنه متغري بل إن نزوله كان وفق احلاجة وهذا من متام اللطف والرفق, مبتدأً  معه,
بناء  شرعي, مث ليتم البناء الشرعي بالقرآن الكرمي, وهذا من الكوين و البناء  ال ,مراحل البناء احلضاري, ليرتافق البناءان

, فكان العلماء الربانيون (1)شرعيا لكل زمان آت بألوان من التطور احلضاري البشري اوبقي منبع ,نزوالً  إعجازه حيث مت
 فيستثقل.عنها  وال متأخرا, فيستبهمهلا  هم الرعاة على البناء الشرعي ليقوم على املستجدات يف حينها ال سابقا
ل عليهم السالم, كان ما أنزل علية وهو القران هو وملا كان النيب صلى اهلل علية وسلم هو اللبنة األخرية من بناء الرس

وهذا يعين أن اهلل سبحانه وتعاىل أعطى كل أمة حقها, فأنزل عليها أقصى ما حتتمله وتطيقه من  متام الشرائع وكماهلا.
يصال الذي يعين إ ؛وبذلك يتجلى لنا مكان اللطف ومكانته شرائع إسالمية تنظم مرحلتها احلضارية السننية الكونية.

 الشيء إىل متامه بتمام الرفق.
 

 المطلب الثاني: اللطف ومنشأ اإلنسان.
[ 26]األنبياء:إن املالك املتصرف يف كل شيء كما قال يف كتابه العزيز}اَل يُْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن{      

وعند النظر يف القرآن  والنفس تستشرف املعاين السامية. ,لكن العقل يتلمس من احلكم اإلهلية ما أتيح له من فتوحات
الكرمي جند من كالم رب العاملني أن رمحته عز وجل سبقت غضبه, هذا حكم عام يف كل آيات الكتاب العزيز, وعليه 

لدواء للمريض مر  وأن الغضب كا. [12نعام:ي به اخللق أمجعني} َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحََة{] األظيعلم أن الرمحة أصل ح
{ ]آل عمران: لكنه يعيده بأمر اهلل إىل حظرية األصحاء الساملني.} يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َغُفور  َرِحيم  

123.] 
ت اجلن واإلنس معلوم أن اهلل ما خلق اخللق إال ليعبدوه }وما خلقيأيت: وهذه الرمحة مرتبطة باحملبة وبيان ذلك فيما 

ِه َوَلِكْن اَل تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم إال ليعبدون{ }ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَْمدِ 
َر ِديِن اللَِّه يـَبْـ 00ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا{]اإلسراء: ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوإِلَْيِه [ }أَفـََغيـْ

[ }َولِلَِّه َيْسُجُد َمْن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظاَلهُلُْم بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل{ 36يـُْرَجُعوَن{ ]آل عمران: 
اليت هي كمال حمبته واخلضوع والذل له ولوازم  ,هو عبادة اهلل وحده ,وألجله اخللق [ "واحلق الذي خلق به15]الرعد:

وألجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق اجلنة والنار والسموات واألرض  ,والثواب والعقاب يعبوديته من األمر والنه
 .(2) تعاىل"إمنا قامت بالعدل الذي هو صراط اهلل الذي هو عليه وهو أحب األشياء إىل اهلل

فالعبادة كامل احلب للمعبود واخلالق العظيم مبحبته خلق اخللق ال بغضبه ويف هذا يقول ابن القيم" أن العامل العلوي 
قَاَل َمْن : ِإنَّ اللََّه َعْن َأِب ُهرَيـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل وتزداد حمبة اهلل ملن أطاعه ف .(3)والسفلي إمنا وجد باحملبة وألجلها" 

                                                 
قراءات القرآن وما متضي برهة إال ويظهر مكتشف علمي جديد قد أشار له القرآن الكرمي بإعجازه, ويتوسع البحث باإلعجاز ليدخل يف (  1)

 املتواترة, بل حىت يف الشاذة صحيحة السند. اإلعجاز العلمي يف القراءات الشاذة صحيحة السند, د. جمتىب الكناين, خمطوط.

 1332 - 1012بريوت ,  -ابن القيم حممد بن أب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل روضة احملبني ونزهة املشتاقني: دار الكتب العلمية (  2)
 (.31)ص:

 .(55ابن القيم, روضة احملبني )ص:(  3)
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َعَلْيِه َوَما يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإيَلَّ َعاَدى يل َولِيًّا فـََقْد آَذنـُْتُه بِاحْلَْرِب َوَما تـََقرََّب ِإيَلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإيَلَّ ممَّا افْـتَـَرْضُت 
الَِّذي َيْسَمُع بِِه َوَبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر بِِه َويََدُه الَّيِت يـَْبُطُش هِبَا َورِْجَلُه الَّيِت مَيِْشي هِبَا بِالنَـَّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه فَِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت مَسَْعُه 

اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوأَنَا  َعْن نـَْفسِ  َوِإْن َسأََليِن أُلْعِطيَـنَُّه َولَِئِن اْستَـَعاَذين أُلِعيَذنَُّه َوَما تـََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُه تـََرد ِدي
 .(1) َأْكرَُه َمَساَءتَُه(

: إن نظام الكون مبين على األضداد فاألضداد صنفان منحاز  أيتمث إن احملبة مستوجبة للطف وبيان ذلك فيما ي    
 .وهي منحازة إليه بالطبع واللزوم ,مع كل صفات الشرتجتفمن كان خبيثا والعياذ باهلل  ,كل منهما لنوعه وشبيهه وقرينه

مجع كل صفات اخلري, جند القرآن الكرمي يقرر هذا يف آيات عديدة } َوَجَعَل الظ ُلَماِت َوالن وَر{  أيضاً  اً ومن كان طيب
بيث الطبع كأن يظهر من خ  ,[ وال انفكاك يف ذلك إال حلكمة51[, }َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي{ ]غافر:1]املائدة:

فيظهر من نفسه حماسن ملخادعة الناس كفعل  ,لطبعه لغاية هو يريدها إراديةً  هذا خمالفةً يف فيكون  احمبة وليونة وصدق
اَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوهَلُْم يِف قـُُلوهِبِْم َمَرض  فـَزَ  *املنافقني }خُيَاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن 

[. ويقول عنهم أيضا} ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي خُيَاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا 11-3َعَذاب  أَلِيم  مبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن{ ]البقرة:
ىل ما تقرر من كون الضد إنعود  [.102اللََّه ِإالَّ قَِلياًل{ ]النساء : ِإىَل الصَّاَلِة قَاُموا ُكَساىَل يـُرَاُءوَن النَّاَس َواَل يَْذُكُرونَ 

ليتبني ويتوضح لدينا عالقة احملبة باللطف, فاللطف مرتتب على احملبة فاحلب الصادق يتبعه  ,منحاز إىل ضده بالطبع
التامة لرهبم عز وجل, لذلك جاء ما شرع  فعاهلم واقواهلم تابعة حملبتهمأوعبادهتم ب ,العباد ما خلقوا إال لعبادة رهبمو لطف, 

ألن اللطف عالمة القرب وهو ال يصدر إال  ,من عبادات هلل تعاىل من خالل الرسل عليهم السالم جاء يف غاية اللطف
هذا  ,بالثناء عليه سبحانه صدراً وكيف يكون مُ ودعائه, من سؤال اهلل عز وجل  من حمب, فمثال ما علمنا رسوالنا 

ه وينفرنا ألنه سبحانه اللطيف اخلبري يعلمنا حمابَّ  ؛لدعاء جاء يف غاية اللطف والتلطف من العبد بتعليم اهلل لهاألدب يف ا
 نتاج احملبة وصفاؤها. ألنه ,فاللطف هو الوسيلة واألسلوب الذي تؤدى به العبادة مما يغضبه.

ويأيها الذين آمنوا.. يأيها الناس.. يأهل  عبادي.. كما جند هذا اللطف يف خطاب اهلل عز وجل لنا يف قوله يا
أليس اللطف يف األقوال  (2)ويف احلديث}..أنا زعيم لبيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه{ .نداء بالياء للقريب الكتاب..

]آل  { خَيَْتص  بَِرمْحَِتِه َمْن َيَشاءُ  به أي أحد } ظحي ملعنوان حسن اخللق ونتاجه الذي  ,مجيعا ويف األفعال مجيعا
 [.10عمران:

لَُيالِطُفَنا َكِثريًا, َحىتَّ إِنَُّه قَاَل ألٍخ يل َصِغرٍي,  , قال: " إن كان رسول اللَّه -رضي اهلل عنه  -عن أنس بن مالك 
الة وهو أحسن الناس خلقا فرمبا حتضر الص وعن أنس بن مالك قال كان رسول اهلل   (3)يَا أَبَا ُعَمرْيٍ َما فـََعَل النـ َغيـُْر "

ونقوم خلفه فيصلى بنا وكان بساطهم من جريد  بيتنا فيأمر بالبساط الذى حتته فيكنس مث ينضح مث يؤم رسول اهلل  يف
 .(4) النخل(

اَلنـَْفض وا ِمْن َحْوِلَك أمل يقل رب العزة لنبيه الصادق األمني }فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب 
ُهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاوِْرُهْم يف اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِ   .[153ب  اْلُمتَـوَكِِّلنَي{ ]آل عمران :فَاْعُف َعنـْ

                                                 
 (.3/161) 3511صحيح البخاري باب التواضع. كتاب الوحي رقم (  1)

 (.0/011) 0312انظر أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين, سنن أب داود, دار الكتاب العرب, بريوت رقم:(  2)

 .(3/61)  3123البخاري, الصحيح كتاب بدء الوحي رقم (  3)
 (.2/121) 1562مسلم الصحيح. باب جواز اجلماعة يف النافلة والصالة رقم (  4)
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)ِإنَّ أَبـَْغَض الرَِّجاِل ِإىَل اهلِل األََلد  )قَاَل:  وعنه  (1)( ()إن اهلل ال حيب الشنظري الفحاش) أمل يقل الرسول 
ِصُم(  .(2) (اخلَْ

 قال عبد الرمحن السعدي:" ذلك حنو قوله تعاىل له: } ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي {
[, } َلَقْد َجاءَُكْم َرُسول  ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيز  َعَلْيِه 153ل عمران: آ} فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت هَلُْم { ] [.133]األعراف:

 وما أشبه ذلك من اآليات الداالت على اتصافه  [.123]التوبة: َما َعِنت ْم َحرُِيُص َعَلْيُكم بِاملُْؤِمِننَي َرُؤوف  رَِّحيم  {
ن له منها أكملها وأجلها, وهو يف كل خصلة منها, يف الذروة مبكارم األخالق, واآليات احلاثات على اخللق العظيم  فكا

سهال لينا, قريًبا من الناس, جميًبا لدعوة من دعاه, قاضًيا حلاجة من استقضاه, جابرًا لقلب من سأله, ال  العليا, فكان 
فيه حمذور, وإن عزم على أمر مل  حيرمه, وال يرده خائًبا, وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه, وتابعهم فيه إذا مل يكن

يستبد به دوهنم, بل يشاورهم ويؤامرهم, وكان يقبل من حمسنهم, ويعفو عن مسيئهم, ومل يكن يعاشر جليًسا له إال أمت 
عشرة وأحسنها, فكان ال يعبس يف وجهه, وال يغلظ عليه يف مقاله, وال يطوي عنه بشره, وال ميسك عليه فلتات لسانه, 

 ."(3)ا يصدر منه من جفوة, بل حيسن إىل عشريه غاية اإلحسان, وحيتمله غاية االحتمال وال يؤاخذه مب
حيث أخرب القرآن أن اهلل عز وجل خلق أدم بيديه فقال . -كما مر سابقا– اللطف ومبدأ خلق آدم عليه السالم

أال يستشعر قرب اهلل من  .[15]ص: َما َخَلْقُت بَِيَديَّ {خماطبا إبليس عليه اللعنة } قَاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد لِ 
آدم الذي هو ابو البشر ومن ذريته وال يعىن قطعا قرب املكان فتعاىل اهلل عن املثيل والشبيه وخمالطة احلوادث علوا كبريا, 

[. 63]طه:لكن القرب قرب احملبة والرعاية واملتابعة والتكرمي والتشريف كقوله ملوسى عليه السالم }ولتصنع على عيين{ 
"فإن مقارنة الشيء للشيء يف أصل  ألنه مقرتن بتكوين اإلنسان وبدء خلقته ,إىل أن اللطف سنة يف البشر وهذا يشري

 .(4)التكوين توجب إلفه وتعارفه"
ِمَن الطَّيَِّباِت ْم فكما قرب اهلل عز وجل آدم وذريته وفضلهم }َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يِف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناهُ 

جعل حمبة القرب منه صفة جبلية فيهم حىت األبعدون منهم  .[11َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل{ ]اإلسراء:
ُفْلِك وغياب أهوائهم وشياطينهم وهذا عند الشدائد }فَِإَذا رَِكُبوا يِف الْ  ,يستحضرون قربه عند غلبة الفطرة واجلبلة عليهم

يَن فـََلمَّا جَنَّاُهْم ِإىَل اْلبَـرِّ ِإَذا ُهْم يُْشرُِكوَن{ ]العنكبوت: إمنا يفزع اإلنسان إىل حبيبه عندما  .[35َدَعُوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
 تنزل به النوازل.

أن يكون كل أمر له وسنة التدرج يف الكون اقتضت  ,ومقصد شرعي يف الكون عز وجل, اللطف صفة أزلية هلل     
فإن إعالم اهلل عز وجل لنا إياها له  ,فإذا كانت صفات اهلل عز وجل كماالت ال يعلم كنهها خملوق ,بداية وله متام وكمال

وألن اإلنسان من ضعف خلق وعلى نقص جبل وإىل حاجة افتقر كان التدرج والتلطف به من اللوازم له  علة عظيمة.

                                                 
 (.3/153) 1633والشنظري: سيء اخللق, انظر صحيح مسلم , باب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا, رقم (  1)

 .(6/111)  2051البخاري, الصحيح, كتاب بدء الوحي رقم (  2)
هـ( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان. احملقق: عبد الرمحن بن معال 1613بن ناصر بن عبد اهلل )ت: السعدي عبد الرمحن (  3)

 (.313م )ص:  2111-هـ 1021 1اللوحيق: مؤسسة الرسالة ط

آن الكرمي "دراسة منهجية انظر حممد إبراهيم الشافعي, أستاذ التفسري وعلوم القرآن, املنهج القومي يف التفسري املوضوعي آليات القر (  4)
 (.36القاهرة )ص: 1تطبيقية" دار البيان ط
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فلوال لطف اهلل مل خيلق, ولوال لطف اهلل  ,ليه يسعى, فال معزل له عن اللطف يف كل أحوالهلبلوغ ما من أجله وجد وما إ
 مل يتب على خطيئته, ولوال لطفه مل يبعثه بعد املوت, ولوال لطفه مل يرمحه فيدخله اجلنة.

مبوجوداته مجيعا, كان  وإذا كان اللطف مبعىن التدرج والرتفق والتيسري واإلمهال سنة كونية عليها قام هذا الكون     
اللطف مقصدا لذاته فكما كنت يا خملوق حمتاجا اىل اللطف معك يف كل امرك وكل مراحل وجودك, كان لزاما عليك أن 
تراعي هذا األمر يف غريك فيمن هم حولك, وإال كنت جاسيا قاسيا وما كان هذا لك فكيف يكون منك إال لطغيان, 

 .[1-3]العلق: تغىن{}كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه اس
يف املخلوق هذا اللطف فكيف ال  , فإذا كان مركباً -كما مر سابقاً -مث إن اللطف أمر شرعي بعد كونه كوين    

أو يستدل عليه بعقله, إن املخلوقات األرضية لطيفه بطبيعتها, واملخلوقات غري العاقلة  ,يهتدي إليه بطبيعته أو بفطرته
كل شيء يف الوجود يدعوك ألن تكون لطيفا أيها  املخلوقات كيف ال يكون لطيفا بعقله!لطيفة بفطرهتا, والعاقل من 

اإلنسان, إال هوك من نفسك والشطان, فصوت من تسمع! إن احتكمت للفطرة أو احتكمت لعقلك لزمك أن تكون 
 .به!لطيفا, وأن أضلك هواك والشيطان فما بالك ال تسمع صوت احلق الذي أمرت به من رسل اهلل وكت

إال أنه مل يأمر به جربا أو قسرا لتنزه احلكيم عن  ,وإرادة من العلي األعلى ا,شرعي الكون اللطف مقصدمع و     
 خمالفة حكمه, فما أمرك به راعاه فيك, ولو أراده بكن لكان, لكن ركب يف اإلنسان جانبان}وهديناه النجدين{

ألنه  ,وجعله يف عامل األرض املبين على التدرج  [.1]الشمس: وتقواها{}ونفس وما سواها فأهلمها فجورها [. 11]البلد:
تدرج كما سبق بيانه, وملا كانت هذه صفة للكون كله ولألرض حتديدا كان إعمارها على وفق هذه جزء من الكون امل

العامل األرضي يتطور برتاخي  فال تعمر األرض إال مبراعاة هذه الصفة املركبة من التدرج والرتاخي واإلمهال, وملا كان ,السنة
ومبا تتعاقب احلضارات عليه وتتواىل, وملا كان وجود اإلنسان يف األرض على هذه  ,الزمان عليه مبا تورثه األمم لبعضها

وبني هذا وذاك تسلسل  املقصد الثاين من الوجود, ليحقق ,مث كان على ما نشاهده اليومرويدا وريدا الصفة جاء لإلعمار 
 وشرائع هادية تنظم هذا التطور. اثر, وتطور وتك
بل إن اللطف من معايل املقاصد الشرعية اليت يلتزمها العارفون برهبم فلطف اإلنسان من أمارات العلم واحلكمة      

 ,يكون ذا عزمية قوية يف استدامة لطفه سبحانه ملن يشاء, وعلى قدر ما يثق اإلنسان بلطف ربه عز وجل اليت يهبها اهلل
هذا مقصد  ,وأنه لن يضيعنا يف أي أمر ,ى من صنوف اللطف مبا ال يعلمه إال اهلل, فاهلل يريد أن نثق حبكمته وبلطفهفيؤت

ما ذلك إال  ,كيد النساء والسجنعلى  و  ,عظيم من مقاصد الشرع, ولنتذكر كيف صرب يوسف عليه السالم على الفراق
ة إذ يقول اهلل تعاىل }إن رب لطيف ملا يشاء إنه هو العليم لثقته بلطف ربه سبحانه وجييء هذا يف ختام تلك القص

ويؤكد هذا املعىن يف غري ما آية قال يف نفس السورة }فال ييأس من روح اهلل إال القوم [. 111]يوسف: احلكيم{
"فمن صدقت عزميته يف اهلل سبحانه وتعاىل قوي لطف اهلل عز وجل به, ولذلك قص اهلل [. 31]يوسف: الكافرون{

 قصص األنبياء فجعل تفريج الكرب عنهم, وحسن اللطف هبم من قوة الثقة باهلل سبحانه وتعاىل, ومن هنا قال يعقوب
[, فلما علم من اهلل ما ال يعلمون رد اهلل عليه بصره, ورد 33: } ِإينِّ أَْعَلُم ِمَن اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن { ]يوسف:عليه السالم

نَـُهْم ِإَذا َفرِيق   .(1)ل وأمتها وأكملها"عليه ابنه يف أحسن األحوا ويف سورة النور قال: } َوِإَذا ُدُعوا ِإىَل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
ُهْم ُمْعرُِضوَن ) أَْم خَيَاُفوَن أَْن حيَِيَف اللَُّه ( َأيف قـُُلوهِبِْم َمَرض  أَِم اْرتَابُوا 03( َوِإْن َيُكْن هَلُُم احلَْق  يَْأُتوا إِلَْيِه ُمْذِعِننَي )03ِمنـْ

  .َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه َبْل أُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن{
                                                 

 (.11/630انظر: الشنقيطي حممد بن حممد املختار, شرح زاد املستقنع )(  1)
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 المبحث الثالث: لطف اهلل تعالى من خالل بيان القرآن
 المطلب األول: اسم اهلل عز وجل اللطيف.

 عز وجل به نفسه, وهو دال على من أمساء اهلل عز وجل الواردة بالقرآن الكرمي اللطيف, فهو اسم مسى اهلل    
 { الوصفية يف اآليات اليت ورد هبا, ففي قوله تعايل: }ال تُْدرُِكُه األْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك األْبَصاَر َوُهَو اللِطيُف اخْلَِبريُ 

[, 10خْلَِبرُي { ]امللك :فاالسم هنا فيه ألف والم وكذلك قوله: } َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللِطيُف ا .[116]األنعام:
َلى يف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اهلِل َواحلِْْكَمِة ِإنَّ اهلَل َكاَن َلِطيفا خَ   .[60ِبريا { ]األحزابوكذلك التنوين يف قوله: } َواذُْكْرَن َما يـُتـْ

عليه السالم: } َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى  يف قوله تعاىل عن يوسف ومل يقرتن اسم اهلل اللطيف إال بامسه اخلبري, وورد االسم مستقالً 
ْحَسَن ِب ِإْذ َأْخَرَجيِن ِمَن السِّْجِن اْلَعْرِش َوَخر وا لَُه ُسجَّدا َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا تَْأِويُل ُرْؤياَي ِمْن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّ َحّقا َوَقْد أَ 

نـَزََغ الشَّْيطَاُن بـَْييِن َوبـَنْيَ ِإْخَويت ِإنَّ َربِّ َلِطيف  ِلَما َيَشاُء إِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيُم  َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن بـَْعِد أَنْ 
 [.13:[ وكذلك قوله: } اهللُ َلِطيف  بِِعَباِدِه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَقِوي  اْلَعزِيُز { ]الشورى111:{]يوسف

َحىتَّ َجاَء اْلَبِقيَع فـََقاَم فََأطَاَل اْلِقَياَم مُثَّ َرَفَع يََديِْه  ..يث عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: )ويف صحيح مسلم من حد
فـََلْيَس ِإالَّ أَِن ْقُتُه َفَدَخْلُت َثاَلَث َمرَّاٍت مُثَّ احْنََرَف فَاحْنََرْفُت َفَأْسرََع فََأْسَرْعُت فـََهْرَوَل فـََهْرَوْلُت َفَأْحَضَر َفَأْحَضْرُت َفَسبَـ 
 .(1) ربينِّ اللِطيُف اخْلَِبرُي(اْضَطَجْعُت َفَدَخَل فـََقاَل َما َلِك يَا َعاِئُش َحْشَيا رَابَِيًة قَاَلْت قـُْلُت الَ َشْيَء قَاَل لَُتْخربِييِن أَْو لَُيخْ 

ت اهلل وحدها بالتضمن, وعلي واسم اهلل اللطيف يدل علي ذات اهلل وعلى صفة اللطف بداللة املطابقة, وعلي ذا"
صفة اللطف وحدها بداللة التضمن, ويدل باللزوم علي احلياة والقيومية, والعلم واحلكمة, واملشيئة والقدرة, والرأفة والرمحة, 
واجلود واملودة, وغري ذلك من أوصاف الكمال اليت دل عليه امسه اللطيف بداللة اللزوم, واسم اهلل اللطيف دل على صفة 

 .(2)"صفات الذات والفعل معامن 
 أواًل: داللة هذا االسم على الوصفية في حقه تعالى.

جند من عجيب اللطف ما متتع به لفظ اللطف ومعنا حيث جاء اللطف مركبا يف حروفه الثالثة وهي أقل ما    
فالرفق مركب يف جسمها, مث تتشكل منه الكلمة, واليت خيرج حرفاها األوالن من طرف اللسان واحلرف األخري من الشفة, 

إذا ذهبنا ملعناها يف اللغة جنده موافق مع وصف اهلل تعاىل هبا ـ سيأيت بيان ذلك ـ , وهذا من لطيف املوافقات بأن يتوافق 
فيكون اختيارها للتعبري عن هذا الوصف يف جانب  قال ابن عاشور:" املعىن اللغوي املتعارف عليه مع املراد االصطالحي.

اىل هو منتهى الصراحة والرشاقة يف الكلمة ألهنا أقرب مادة يف اللغة العربية تقرب معىن وصفه تعاىل حبسب ما اهلل تع
 .(3)"وضعت له اللغة من متعارف الناس, فيقرب أن تكون من املتشابه

 ىل من شاء من خلقه برفق.إالعامل بدقائق املصاح الذي يوصلها  :فلطف اهلل يعني

                                                 
أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم, دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت باب ما (  1)

 (.6/30/2611ال عند دخول املقابر) يق

 - 112السعدي عبد الرمحن تفسري أمساء اهلل احلسىن: دراسة وحتقيق: عبيد بن علي العبيد الناشر: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد (  2)
 .(1/11) ..هـ1021- 66السنة 

 (.3/256ابن عاشور, التحرير والتنوير )(  3)
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بني معنيني األول صفة ذاتية هلل تعاىل  اللة هذا الوصف من خالل بيان القرآن وجدناه دائراً وإذا ذهبنا ندرس د
أما كوهنا صفة ذاتية وفعلية يقول البيهقي" اللطيف هو الرب بعباده,  واآلخر صفة فعلية له سبحانه وفيما يلي بيان ذلك:

 . (1)"من صفات ذاته وهو من صفات فعله, وقد يكون مبعىن العامل خبفايا األمور فيكون
ولنرجع إىل القرآن الكرمي لندرس داللة هذا الوصف يف بيان القرآن من خالل السياق الذي ورد به لنرى هل اشتمل 

} ِإنَّ َربِّ َلِطيف  ِلَما َيَشاُء { جند سياق اآليات اليت جاءت هبا هذه  ة يوسفر فقوله عز وجل يف سو  على كال املعنيني.
حىت صعب  ,والبعد الشاسع املكاين والزماين الذي حال بينهما ,فراق يوسف ألبيه وشوقه الشديد إليهاآلية يتحدث عن 

يأيت لطف اهلل عز وجل ليجمع بني  ءه األثناذبح أمال ورجاء, ومل يعد حلصوله سبب معاين قريب أو بعيد, يف هصاللقاء وأ
يوسف ويعقوب عليهما السالم  يّ أيت اللقاء فتستشعر نفسَ ياحلكيم, الفراق حكمة ب متبعد أن  !األحبة برفق غري معهود

فناسب بعد أجياز قصة يوسف أن خيتمها  ,اية الرفقغوأمت اللقاء يف  ,عظم لطف اهلل بأن سبب األسباب بعلمه اخلفي
على معنيني معىن متعلق بالفعل وهو  فيتضح أن الوصف هنا دل }ِإنَّ َربِّ َلِطيف  ِلَما َيَشاُء إِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيُم{: بقوله

إن رب لطيف, أي: لطيف التدبري ملا يشاء من "قال أبو حيان:  الرفق, ومعىن متعلق بالذات وهو علم خفايا األمور.
 .(3)"لطيف التدبري له إذا ما من صعب إال وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل دوهنا". وقال البيضاوي: (2)"األمور, رفيق

الرازي يف اجلمع بني هذين املعنيني يف تفسري هذه اآلية قال: " واملعىن أن حصول االجتماع بني وقد أبدع      
إال أنه تعاىل لطيف  !كان يف غاية البعد عن العقول  ,يوسف وبني أبيه وإخوته مع األلفة واحملبة وطيب العيش وفراغ البال

 {إِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيمُ " }مث قال:.. عد عن احلصول.وإن كان يف غاية الب ,فإذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل
فيكون عاملا بالوجه الذي  ,أعين أن كونه لطيفا يف أفعاله إمنا كان ألجل أنه عليم جبميع االعتبارات املمكنة اليت ال هناية هلا

مربأ عن العبث والباطل واللَّه  ,وحكيم أي حمكم يف فعله, حاكم يف قضائه, حكيم يف أفعاله ,يسهل حتصيل ذلك الصعب
 . (4)"أعلم

وعلى توجيه هذا الوصف على أنه صفة فعلية هلل تعاىل حيدثنا ابن عاشور فيقول" وإن اعترب اللطيف اسم فاعل      
لك من لَطف ـ بفتح الطاء ـ فهو من أمثلة املبالغة يدل على وصفه تعاىل بالرفق واإلحسان إىل خملوقاته وإتقان صنعه يف ذ

وكثرة فعله ذلك, فيدل على صفة من صفات األفعال. وعلى هذا املعىن محله سائر املفسرين واملبينني ملعىن امسه اللطيف يف 
عداد األمساء احلسىن. وهذا املعىن هو املناسب يف كل موضع جاء فيه وصفه تعاىل به مفردا معدى بالالم أو بالباء حنو 

 . (5)شري قوله تعاىل: }اللَُّه َلِطيف  بِِعَباِدِه{وبه فسر الزخم اُء{ وقوله: }اللَُّه َلِطيف  بِِعَباِدِه{.}ِإنَّ َربِّ َلِطيف  ِلَما َيشَ 
ولنأخذ موضعا آخر من كتاب اهلل ورد فيه هذا الوصف قال تعاىل }أملَْ تـََر أَنَّ اللََّه أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء فـَُتْصِبُح 

 [.36اللََّه َلِطيف  َخِبري { ]احلج: اأَلْرُض خُمَْضرًَّة ِإنَّ 

                                                 
بكر أمحد بن احلسن: االعتقاد واهلداية اىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث, حتقيق: أمحد عصام البيهقي, أب   (1)

 (. 53هـ, )ص: 1011بريوت الطبعة األوىل,  –الكاتب, دار اآلفاق اجلديدة 

هـ  1021د مجيل, دار الفكر ـ بريوت: أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف, تفسري البحر احمليط, القرن: الثامن. حتقيق: صدقي حمم  ( 2)
(3/623). 
 (.6/613بريوت ) –البيضاوي, تفسري البيضاوي, دار الفكر (  3)
 .(13/510الرازي, مفاتيح الغيب )(  4)
 (.3/256ابن عاشور التحرير والتنوير )(  5)
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" أملَْ تـََر يَا حُمَمَُّد أَنَّ اللََّه أَنـَْزَل ِمَن السََّماء َمَطرًا, فـَُتْصِبُح اأَلْرُض :هذه اآلية حيدثنا اإلمام الطربي فيقول وعن معىن
اْسِتْخرَاِج النََّباِت ِمَن اأَلْرِض ِبَذِلَك اْلَماِء َوَغرْيِ َذِلَك ِمَن ابِْتَداِع َما خُمَْضرًَّة مبَا يـَْنُبُت ِفيَها ِمَن النََّباِت } ِإنَّ اللََّه َلِطيف  { بِ 

.أو قل" } ِإنَّ اللََّه َلِطيف  { بأرزاق عباده واستخراج (1)َشاَء أَْن يـَْبَتِدَعُه . َخِبري  مبَا حَيُْدُث َعْن َذِلَك النَّْبِت ِمَن احلَْبِّ َوِبهِ 
 .(2)"رضالنبات من األ

ويف بيان املقصود من وصفه تعاىل لنفسه باللطف يف هذا املوضع يقول ابن عاشور:" أي أنزل املاء املتفرع عليه 
أي إنه تعاىل " . قال املراغي:(3)االخضرار ألنه لطيف, أي رفيق مبخلوقاته, وألنه عليم برتتيب املسببات على أسباهبا

 . (4)"خبري مبصاح خلقه ومنافعهملطيف يصل علمه إىل الدقيق واجلليل , 
 وبذلك يتبني يف هذا املوضع أيضا أن املراد بلطف اهلل عز وجل كال املعنيني ومها الرفق والعلم خبفايا األمور,     

سََّماَواِت أَْو يف اأَلْرِض يَْأِت هِبَا } يَا بـُيَنَّ إِنَـَّها ِإن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل فـََتُكن يف َصْخَرٍة أَْو يف ال: وهو كذلك يف قوله
َلى يف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا 13اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيف  َخِبري  { ]لقمان [. وقوله} َواذُْكْرَن َما يـُتـْ

وقوله } َأال يـَْعَلُم  .[13َباِدِه يـَْرُزُق َمن َيَشاء َوُهَو اْلَقِوي  الَعزِيُز { ]الشورىوقوله} اللَُّه َلِطيف  بِعِ  .[60َخِبريًا{ ]األحزاب 
  .(5) [10َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي { ]امللك:

ور مع الرفق لغزايل يبني فيه متازج املرادين العلم خبفايا األملويف اخلتام أورد كالما جامعا يف املراد بلطف اهلل عز وجل 
مث يسلك يف إيصاهلا إىل  ,وما دق منها وما لطف ," إمنا يستحق هذا االسم من يعلم دقائق املصاح وغوامضها:قال

وال يتصور كمال  ,فإذا اجتمع الرفق يف الفعل واللطف يف اإلدراك مت معىن اللطف ,املستصلح سبيل الرفق دون العنف
بل اخلفي مكشوف  ,فأما إحاطته بالدقائق واخلفايا فال ميكن تفصيل ذلك ,تعاىلذلك يف العلم والفعل إال هلل سبحانه و 

وأما رفقه يف األفعال ولطفه فيها فال يدخل أيضا حتت احلصر إذ ال يعرف اللطف يف الفعل  ,يف علمه كاجللي من غري فرق
 .(6) تسع املعرفة ملعىن اسم اللطيف"وبقدر اتساع املعرفة فيها ت ,وعرف دقائق الرفق فيها ,إال من عرف تفاصيل أفعاله

 
 ثانياً: شبهة المعتزلة في لطف اهلل تعالى وردها.

ومما أولته املعتزلة, صفات اهلل عز وجل  املعتزيل, يذا تعارض مع منهجهم العقلإاملعتزلة إىل تأويل النص القرآين  أيلج
منهجهم خمالف ألصول الدين  أنتنزيه اهلل عز وجل عن مشاهبة املخلوقني إال  -حسب زعمهم– الذاتية, مع أن غايتهم

 اجملمع عليها من علماء األمة ملا فيه من تعطيل.
}ال تُْدرُِكُه  :فعند قوله تعاىل أما ما أثارته املعتزلة من شبه حول لطف اهلل تعاىل فقد عرب عنه الزخمشري يف كشافه:

طف إدراكه لُ " وهو لِ :[. يقول جار اهلل الزخمشري116اأْلَْبصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي{ ]األنعام:  اأْلَْبصاُر َوُهَو يُْدرِكُ 

                                                 
 ( بتصرف. 326/ 13انظر: الطربي,  جامع البيان )(  1)

سليمان  -عثمان مجعة ضمريية  -أبو حممد احلسني بن مسعود, احملقق: حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر البغوي معامل التنزيل, (  2)
 (.5/631م )1331 -هـ  1011, 0مسلم احلرش, دار طيبة للنشر والتوزيع ط

 (.11/261ابن عاشور, التحرير والتنوير)(  3)

 .(11/163املراغى تفسري املراغي )( 4)
 سة اآليات الوارد فيها هذا الوصف باستقراء يف املبحث األول.سبقت درا (5)

  .(111الغزايل, املقصد األسىن )ص: (6)
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اخْلَِبرُي بكل  ,اليت ال يدركها مدرك َوُهَو اللَِّطيُف يلطف عن أن تدركه األبصار ,للمدركات يدرك تلك اجلواهر اللطيفة
  .(1)وهذا من باب اللطف" لطيف فهو يدرك األبصار, ال تلطف عن إدراكه

الذي ينفي رؤية اهلل عز وجل يف اآلخرة فيقولون يف قوله  ,اللطف هنا على وفق املذهب االعتزايلالزخمشري فسر 
ية من سورة األنعام اليت تتحدث عن استحالة إدراك البصر هلل أي على التأبيد, والزخمشري يف هذه اآل تعاىل }لن تراين{

حيمل هذه االستحالة على أهنا يف الدنيا واآلخرة قال يف موضع آخر" فقوله ال تُْدرُِكُه اأْلَْبصاُر نفى عز وجل يف الدنيا, 
. وعلة ذلك لطف اهلل فهو كما يقول الزخمشري يلطف عن أن تدركه األبصار, فجعل اللطف دليل (2)للرؤية فيما يستقبل"

ك األبصار له, عدم إحاطتها به سبحانه مع إثبات رؤيته يف وأهل السنة على أن املقصود بنفي إدرا على نفي الرؤية.

 اآلخرة للمؤمنني.
عتزايل القائل بنفي رؤية اهلل تعاىل على التأبيد يف الدنيا واآلخرة ففي اآلية السابقة جعل اللطف دليل على توجهه اإل

يف  فقوهلم لطف اهلل غري ما سبق, وللمعتزلة معىن خاص يف السنة عليه. علماءكما سبق بيانه وبيان رد   ,على حد سواء
والقول  !تنزيه اهلل تعاىل املطلق عندهم صفات اهلل تعاىل تابع ألول أصل من أصوهلم اخلمسة وهو التوحيد, الذي يتضمن

حتياج هذه الصفة اىل حمل خمصوص تقوم به, ال !فهو مثال عامل بذته ال أنه عامل بعلم ,بأن صفات اهلل تعاىل عني ذاته
, ويشمل هذا (4). ومما يتضمنه هذا األصل تأويل الصفات اخلربية(3)املخصوص يؤدي اىل اجلسمية واهلل منزه عنها واحملل

 . ووفق ذلك فاهلل عندهم ذات بال صفات.(5)األصل عندهم أمورا أخرى ال حاجة لذكرها
هو العدل, الذي يعين أن لكن لطف اهلل تعاىل له مفهوم خاص عندهم وهذا املفهوم تابع لألصل الثاين عندهم و 

 .(6)مجيع األفعال الصادرة عن اهلل تعاىل واملتعلقة باإلنسان املكلف إمنا تكون مبقتضى احلكمة وعلى وجه املصلحة
ِإنَّ اللََّه  قال الزخمشري يف لطف اهلل عند قوله تعاىل}أملَْ تـََر أَنَّ اللََّه أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء فـَُتْصِبُح اأْلَْرُض خُمَْضرَّةً 

. ففسر اللطف (7)"َخِبري  مبصاح اخللق ومنافعهم ,َلِطيف  واصل علمه أو فضله إىل كل شيء"[. 36َلِطيف  َخِبري { ]احلج:
فاهلل عندهم عادل منح ألطافه عباده أمجعني فكلفهم تكاليف وبعث إليهم  بأنه وصول علم اهلل وفضله إىل كل شيء.

األحكام ونبه على الطريق الصواب, فمن علم أنه مؤمن يساعده على اإلميان أي يلطف به  األنبياء وشرع الشرائع ومهد
 آلية.ل ه. أي أنه أوصل إليهم مراده وبينه هلم وهذا مراد الزخمشري يف تفسري (8)ومن صمم على الكفر فيمنعه ألطافه

لو آمن من اللطف لكان ثوابه أقل " فمن يعلم الباري تعاىل من حاله أنه :ويوضع مرادهم من اللطف قول اجلبائي
لقلة مشقته, ولو آمن بال لطف لكان ثوابه أكثر لكثرة مشقته. إنه ال حيسن منه أن يكلفه إل مع اللطف ويسوي بينه 

                                                 
 .(2/50الزحمشري, الكشاف: )(  1)
  .(2/150الزحمشري, الكشاف: )(  2)
 502)ص: 6القاهرة, ط, 1333انظر القاضي عبد اجلبار بن امحد, شرح االصول اخلمسة, حتقيق: عبد الكرمي عثمان, مكتبة وهبة(  3)
 (.506و

 وهي الواردة يف القرآن والسنة ألهنا توهم التجسيم.(  4)

 (.151, 103انظر عبد اجلبار, شرح األصول اخلمسة )ص  (5)

 (.1/53مذاهب اإلسالميني ) (6)

 (.6/136الزخمشري, الكشاف ) (7)

, مكتبة الدراسات األدبية, القاهرة. 6وبيان إعجازه, دار املعارف طانظر اجلويين مصطفى الصاوي, منهج الزخمشري يف تفسري القرآن (  8)
 .(120)ص: 
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إذ لو كلفه مع عدم اللطف لوجب أن  إال مع اللطف ... ,وبني من املعلوم من حاله أنه ال يفعل الطاعة على كل وجه
وهم يقولون بوجوب هذا اللطف على اهلل" فكان جيب عليه اللطف سواء كان  .(1)له غري مزيح لعلتهيكون مستفسداً حا

 .(2)لطيفا يف فريضة أو نافلة"
"إنه تعاىل إذا كلف املكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إىل درجة الثواب, وعلم أن يف : ويستدلون على ذلك بقوهلم

عاد بالنقص على  ب, واجتنب القبيح فال بد من أن يفعل به ذلك الفعل وإالمقدوره ما لو فعل به ال ختار عنده الواج
 .(3)غرضه"

ن منها اخلري والشر تنزيها هلل من أن يكون وسبب قوهلم باللطف واأللطاف هو قوهلم بأن أفعال العباد خملوقة هلم, أل
ومنع األلطاف عن  ,ؤمنني مرادف هلدايتهمىل اهلل تعاىل جعلوا اللطف باملإوحىت خيرجوا من نسبة الضالل  خالقا للشر,

} َوما أَْرَسْلنا ِمْن : فعند قوله تعاىل ولنأخذ منوذج من كالم الزخمشري على ذلك ,الكافرين رديف إضالهلم وخذالهنم
َ هَلُْم فـَُيِضل  اللَُّه َمْن َيشاُء َويـَْهِدي َمْن َيشاُء  "الّله ال : يقول [.0َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم{ ]إبراهيم:َرُسوٍل ِإالَّ بِِلساِن قـَْوِمِه لِيُبَـنيِّ

وال يهدى إال من يعلم أنه يؤمن. واملراد باإلضالل: التخلية ومنع األلطاف, وباهلداية: , يضّل إال من يعلم أنه لن يؤمن
ه احلَِْكيُم فال خيذل إال أهل التوفيق واللطف, فكان ذلك كناية عن الكفر واإلميان َوُهَو اْلَعزِيُز فال يغلب على مشيئت

يف قوهلم بلطف اهلل ويف أصوهلم مجيعاً, وبينوا  ةالسنة ردوا على املعتزل علماءو . (4)"اخلذالن , وال يلطف إال بأهل اللطف
نري السكندري وقد تعقب أمحد بن امل [.26]األنبياء:  اَل يُْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن { أنه ال يوجب على اهلل شيء}

ففي مسألة خلق أفعال العباد قال أمحد السكندري رمحه اللَّه: "جرى على سنة  ته ورد عليها.االزخمشري وبني اعتزالي
السببية يف اعتقاد أن االشراك باللَّه وأن اإلضالل من مجلة املخلوقات اخلارجة عن عدد خملوقاته عز وجل, بل من خملوقات 

وانظر إىل ضيق اخلناق, فغلبة احلكايات  -تعاىل اللَّه عما يقول الظاملون علواً كبرياً  -ه الطائفة العبد لنفسه على زعم هذ
املشايخ فرتب عليها حقائق العقائد, وهذا من ارتكاب اهلوى واقتحام اهللكة. وما أشنع تصرحيه بأن اللَّه سبب  إلطالقات
يف رجلي احملبوس, وإسناد الفعل للَّه عز وجل جماز ال حقيقة,  كما أن السلة سبب يف وضع القيود   ,ال خالقه !اإلضالل

كما أن إسناد الفعل إىل البلد كذلك! يا له من متثيل صار به مثلة, وتنظري صار به حائداً عن النظر الصحيح, مردود على 
 . (5)التفصيل واجلملة"

عليهم, ويستبني أن تأويلهم مغاير لتفسري وبذلك يتضح مقصود املعتزلة يف لطف اهلل تعاىل وشبهتهم يف ذلك والرد 
 السنة. علماء

 
 المطلب الثاني: لطف اهلل عز وجل باألنبياء عليهم السالم.

[. 13]آل عمران:  }إن الدين عند اهلل اإلسالم{ فلطف اهلل باألنبياء بأن اختارهم بأعياهنم حلمل رسالة اإلسالم
وهو رفق منه هبم أن  ,ومن يصلح منهم حلمل رسالته إىل باقي خلقه ,وهذا اللطف يتمثل بعلمه سبحانه بقلوب خلقه

                                                 
 (.1/06) 1010بريوت,  -الشهرستاين حممد بن عبد الكرمي بن أب بكر أمحد, امللل والنحل, حتقيق: حممد سيد كيالين, دار املعرفة (  1)

 .(611عبد اجلبار, شرح االصول اخلمسة )ص: (  2)
 (.561اجلبار, شرح االصول اخلمسة )ص: عبد (  3)

 (.2/563الزخمشري, الكشاف )(  4)

 (.1/113السكندري, االنتصاف على هامش الكشاف )(  5)
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اإلقناع واحلجة  ,فقد جعل طريقة إيصال العلم به ,متم نوره ولو كره الكافرونعز وجل ومع أن اهلل  ,اختارهم هلذه الكرامة
 وهذه مهمة الرسل عليهم السالم.

ول بأن اللطف ناشئ مع نشأة الكون ويف هذا داللة على أنه سبق الق. ولنأخذ مشاهد من لطف اهلل تعاىل بأنبيائه    
الزم لإلنسان بالقوة والفعل, ويف املراحل اليت خلق اهلل فيها آدم عليه السلم ومراحل خلق اإلنسان يتجلى لنا لطف اهلل عز 

جتلى  ,بالشجرة فعصى وغوىفهو العامل هبذه املراحل والرفيق بإمتامها. وملا أسكن اهلل عز وجل آدم اجلنة وابتاله  ,وجل
وملا جعل له  ,لم بهأعأنه سبحانه عامل خبفايا األمور فهو الذي ركب آدم وهو  :األوللطف اهلل عز وجل من وجوه 

إال أنه جعل هذه األسباب إذ  ,كان ذلك حجة عليه ومع أن اهلل علمه سابق احلوادث  ,اهلوى والشيطان وغلبهُ  ,التخيري
ال يسأل عما فهبط آدم ابتداء دون أن يبني له علة لكان يء حيصل إال بسبب ولو أراد أن يُ فال ش ,اقتضت حكمته ذلك

 وما كان له حجة على اهلل تعاىل وهنا يتجلى لنا لطف اهلل تعاىل ورفقه بآدم وباإلنسان يف كل شأنه. ,يفعل
مُثَّ اْجَتَباُه رَب ُه  ملا عصى آدم وغوى وأنزله اهلل عز وجل إىل األرض مل يرتكه ربه عز وجل ألنه لطيف به } :الوجه الثاني

 ومن لطفه به أنه هيأه ألن يكون صاحلا لعمارة األرض .[. 122]األنبياء:{  فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى
فيجيئه لطف  ,ذ يستدل باملشاهدات على خالقها طالبا اهلدايةوأخ قط, وهذا نيب اهلل إبراهيم الذي ما عبد األصنام      
لكنهم جيمعون على أن  ,فيحطم أصنامهم ليحرك فيهم العقول ,مع النبوة والرسالة, ويدعو قومه فال يؤمنوناهلداية اهلل ب

وهنا لطف رب العاملني بنبيه الكرمي }َوأَرَاُدوا بِِه  [. 33]األنبياء: }قَاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آهِلََتُكْم ِإْن ُكْنُتْم فَاِعِلنَي{ يعاقبوه
فهؤالء أضرموا  ,عامل خفايا األمور جيعل من فعل اجلاحدين املعاندين آية هلم[. 11]األنبياء:َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْخَسرِيَن{ 

صنام ولنتخلص مما جاءنا به, لكن لتكون عقوبته على حتطيمه األ !ما تأججت واشتعلت قاال اقذفوه فيهالنارا عظيمة ف
بأمر رهبا }قـُْلَنا يَا نَاُر ُكوين بـَْرًدا َوَساَلًما َعَلى  !فكانت النار أرحم به من قومه ,لطف اهلل سابق وقدرته نافذة وعلمه حميط

اهيم إنه اللطيف مث على حالة وسط حىت ال يتأذى إبر  ,من يتصرف بالنار لتكون على نقيضها [.33]األنبياء: ِإبـْرَاِهيَم{
فجاء إمساعيل وإسحاق ليكون أبا األنبياء عليه وعليهم  ,مث ميتد لطف اهلل له حىت يرزقه البنني الذي طال شوقه هلم اخلبري.

 أفضل الصالة وأمت التسليم.
طفل مهدد بالقتل من جبار األرض املتغطرس! فيكون  !الذي يعجب هلا كل أحد ,وهذا لطف اهلل مبوسى عليه السالم

مأمنه أن يلقى يف البحر وحيدا بني أمواجها, األم عندما ختاف على ولدها تضمه وتلصقه إىل صدرها لكن أم موسى مل 
ا أليست رحيمة بولدها! أن لطف اهلل ناهل ,يف مي عات األمواج ,أم موسى ملا خافت عليه ألقته وأين ألقته !تفعل ذلك

وأعاده إىل أمه لتكون , مث جعل من يريد قتله أبا له وزوجته أماً  ,فجعل اليم حضنه الدافئ ,ونال ولدها ليتوىل هو رعايته
املوصل إليهم رحائمه برفق وأي رفق سبحانه.  ,ذا لطف اهلل الرفيق بعبادههو  ,مرضعته هذا لطف اهلل العليم خبفايا األمور

نُـَها َواَل حَتَْزْن {   } فـََرَجْعَناَك ِإىَل أُمِّكَ  " يقول تعاىل ذكره: فرددناك إىل أمك بعد ما صرت يف [. 01]طه:َكْي تـََقرَّ َعيـْ
أيدي آل فرعون, كيما تقّر عينها بسالمتك وجناتك من القتل والغرق يف اليم, وكيال حتزن عليك من اخلوف من فرعون 

وال حتزن, فبلغ لطف اهلل هلا وله, أن رّد عليها ولدها وعطف عليها ورّده اهلل إىل أمه كي تقّر عينها, .. عليك أن يقتلك.
الذي يتخوف على غريه, فكأهنم كانوا من أهل بيت فرعون يف األمان والسعة,  ,نفع فرعون وأهل بيته مع األمنة من القتل
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لقصص القرآنية يف بيان مث امتدت رعاية اهلل ملوسى حىت كان نيبا, وهي من أروع ا . (1)فكان على فرش فرعون وسرره"
 لطف اهلل, فال يستغن عنها متدبر لكن املقام هبا ومبا تقدم يف بيان املقصود كفاية.

والنون صفة مجال يف الوجه, عندما  ,يونس عليه السالم الذي مساه اهلل يف أحد آياته ذي النون ,ولنأخذ صورة أخرى    
}فَاْلتَـَقَمُه احْلُوُت َوُهَو  بحر فكان لقمة ألحد حيتانه العظام,ذهب مغاضبا من كفر قومه وجحودهم, فسار يف عرض ال

إنسان يف بطن حوت ما ظنكم به! لقمة سائغة هنا يستبني لطف  !ولنقف مع هذا املشهد .[102ُمِليم { ]الصافات :
اَل أَنَُّه َكاَن ِمَن اهلل عز وجل مالك امللك أمر كل شيء بيده فكان بطن احلوت له منزال ونزال قال اهلل تعاىل} فـََلوْ 

َنا عَ  َعُثوَن * فـََنَبْذنَاُه بِاْلَعرَاِء َوُهَو َسِقيم  * َوأَنـَْبتـْ َلْيِه َشَجَرًة ِمْن يـَْقِطنٍي * َوأَْرَسْلَناُه ِإىَل اْلُمَسبِِّحنَي* لََلِبَث يف َبْطِنِه ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
مث شاء اهلل تعاىل أن خيرجه من بطنه  .[103 -106َناُهْم ِإىَل ِحنٍي{ ]الصافات : ِمائَِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدوَن * َفآَمُنوا َفَمتَـّعْ 

مع  ,فأراد اهلل أن يعلمه كل ذلك باملعاينة ,قومه من ليعلم فضل اهلل عليه وعلى العاملني وقدرته ومتكنه من الكافرين ,ساملا
 ه السالم.متام الرفق. فهذه صورة عظيمة من رفق اهلل تعاىل بنبيه يونس علي

كيف ال وهو   ,وَنتم خبامت املرسلني وخامتهم الذي امتد لطف اهلل له وهو يف بطن أمه فهيأ الدنيا الستقباله فرحا به     
ومبن يقرتب  ,الرمحة املهداة وشفيع العاملني والثقلني بل شفيع الكون كله, ففي سرية حياته عليه السالم ظالل لطف اهلل به

 [.0]الشرح: { َوَرفـَْعَنا َلَك ِذْكَركَ  } منه كرامة له عليه الصالة والسالم, ومن متام لطف اهلل به أن رفع ذكره مع ذكره
فهذه إطالله  ,وجعله شفيعا للناس يوم القيامة ,وهي كالم رب العاملني ,وجعل رسالته خالدة وأنزل عليه معجزة خالدة

 بعلمه خبفايا األمور املسبب أسباهبا الذي يوصل علمه ورمحاته اىل خلقه برفق. ,بيه حممد على لطف اهلل تعاىل بن
 

 المطلب الثالث: لطف اهلل تعالى بالعالمين.
لطف  لطفه عز وجل بلغ كل الكائنات يف هذا الوجود, ففي عامل األرض يبني النيب  إن: لطفه بالكائنات أوال:

وبه احلياة فالبهائم استحقت هذه الرمحة قبل  ,واملطر رمحة اهلل (2)(َوَلْوال اْلبَـَهائُِم ملَْ مُيْطَُروا(): )اهلل تعاىل بالبهائم فيقول
بل أن اهلل تعاىل يوصينا بأن نكون رمحاء يف مشيتنا  ,يوصينا باألشجار اإلنسان للزومها ما كلفت به, وها هو الرسول 

بأن نتلطف مع احليوانات يف كل الشؤون  فسبحان من بلغت ألطافه كل شيء, ويوصينا النيب  ,على األرض لطفا هبا
بل يرتب احلساب املستوجب  (3)((وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فلريح ذبيحته)) حىت عندما نريد ذحبها

ىل اهلل يوم القيامة يقول: يا رب ان فالنا قتلين إمن قتل عصفورا عبثا, عج )قال عليه السالم ) ,للعقاب على قتلها عبثا
 .(4) ((عبثا ومل يقتلين منفعة

                                                 
الطربي: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي, جامع البيان يف تفسري القرآن حتقيق: أمحد حممد شاكر, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األوىل, (  1)

 (.13/615م ) 2111 -هـ  1021
 0113ابن ماجه حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين, سنن ابن ماجه, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار الفكر, بريوت , رقم احلديث: (  2)
(2/1662.) 
تصبري  (. سنن أب داود باب النهي عن3/12) 5131مسلم, اجلامع الصحيح, باب: األمر بإحسان الذبح والقتل, حديث رقم: (  3)

 (.2311/رقم 6/53البهائم والرفق هبا)

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد, التميمي, أبو حامت, الدارمي, الُبسيت )ت: ( 4)
مؤسسة الرسالة, باب ذكر الزجر عن ذبح هـ( 163هـ( ترتيب: علي بن بلبان بن عبد اهلل, عالء الدين الفارسي, املنعوت باألمري)ت: 650

 (.210/5130/ 16املرء شيئا من الطيور عبثا دون القصد يف االنتفاع به )
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غريه كربا  عبدواالذين خبلقه هلم وجدوا مث  ؛وال ينقطع لطف اهلل حىت عن املعلنني له العداوة: لطفه بالكافرينثانيا: 
فهم رموز الشر يف األرض مع  ,وغرورا, ومن صور لطفه هبم أن تركهم على أرضه حلكمة يعلمها العامل خبفايا األمور

هذا ألنه رفيق هبم  ,وهبم يتميز اخلري ويبقى له صوله وجولة, مث إهنم يعصونه ويرزقهم ويتمتعون خبرياته يف أرضه ,إبليس
, هكذا اقتضت حكمته أن موحدون ذرياهتم أو يكون من ,بب لطفه, فلعلهم يسلمونعليم, وحنن خيفى علينا علمه وس

 حىت يعمر الكون فعبادة اهلل يف هذا الكون مرتبطة بعمارته ومنائه. ,يكون رفيقا بالكافرين
 

 المطلب الرابع: لطف اهلل تعالى بالمؤمنين.
نها وهم الكافرون, فما باهلا ال تبلغ املؤمنني إذا كان لطف اهلل بلغ اجلمادات واحليوانات ومن هم أضل م     

َوَما يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإيَلَّ بِالنَـَّواِفِل ))الطائعني واملقصرين. فلطفه بالطائعني أن يسخر هلم الكون فيكونوا آمرين مطاعني 
َبَصرَُه الَِّذي يـُْبِصُر بِِه َويََدُه الَّيِت يـَْبُطُش هِبَا َورِْجَلُه الَّيِت مَيِْشي هِبَا َوِإْن َحىتَّ ُأِحبَُّه فَِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت مَسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه وَ 

اْلَمْوَت َوأَنَا َأْكَرُه ْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكرَُه َسأََليِن أُلْعِطيَـنَُّه َولَِئِن اْستَـَعاَذين أُلِعيَذنَُّه َوَما تـََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُه تـََرد ِدي َعْن نَـ 
 .(1)((َمَساَءتَهُ 

ليعودوا تائبني ومستغفرين فمهما عادوا للمعصية  ,ولطفه بالعاصني بأن يعرض عليهم يف كل وقت نفائح اهلداية
هذا ألن اهلل رفيق عليم بإيصال علمه إىل كل أحد, ولو شاء اهلل أن ال يعاملنا  منه سبحانه, ورجعوا وجدوا رمحة واستقباال

ِمْن َدابٍَّة  بلطفه فيؤاخذنا مبا نكسب لفعل بنا كما يقول سبحانه }َوَلْو يـَُؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس مبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها
[. ويدعو املخالفني مهما بلغ هبم 05:ى فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم فَِإنَّ اللََّه َكاَن بِِعَباِدِه َبِصريًا{ ]فاطرَوَلِكْن يـَُؤخُِّرُهْم ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّ 

العصيان إىل التوبة والغفران, فاهلل لطيف بعباده يعلم دقائق أحواهلم ال خيفى عليه شيء مما يف صدورهم }َأال يـَْعَلُم َمْن 
 [.10ِبرُي{ ]امللك :َخَلَق َوُهَو اللِطيُف اخلَْ 

يعامل املؤمنني بعطف ورأفة وإحسان, وهو الذي يسر هلم أمورهم ويستجيب دعائهم, فهو احملسن إليهم يف خفاء 
ال ينكرها إال اجلاحدون, وهو الذي يرزقهم بفضله من حيث ال حيتسبون:  ةسابغة ظاهر  هوسرت من حيث ال يعلمون, نعم

}اهلُل َلِطيف  بِِعَباِدِه يـَْرُزُق . [36َل ِمَن السََّماِء َماًء فـَُتْصِبُح اأَلْرُض خُمَْضرًَّة ِإنَّ اهلَل َلِطيف  َخِبري { ]احلج:}َأملَْ تـََر َأنَّ اهلَل أَنـْزَ 
كما أنه حياسب املؤمنني حسابا يسريا بفضله ورمحته, وحياسب غريهم من   .[13]الشورى: َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَقِوي  اْلَعزِيُز{

حيث يكشف فيها الغطاء  ,ألن الدنيا خلقت لالبتالء, أما اآلخرة فهي دار احلساب اجلزاء ملخالفني وفق عدله وحكمته.ا
ويرفع فيها احلجاب, ويلطف اهلل باملوحدين عند احلساب, وقد بني اهلل للغافلني يف الكتاب ما فيه عربة لذوي القلوب 

ويف شأن املوحدين  .[22َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديد { ]ّق: األلباب } َلَقْد ُكْنَت يف َغْفَلٍة ِمنْ و 
 [.  66ــ62} ُوُجوه  يـَْوَمِئٍذ نَّاِضرَة  ِإىَل رَبِـَّها نَاِظَرة { ]القيامة:: املؤمنني قال تعاىل عن لطفه وإكرامه وإحسانه وإنعامه

 
 تعالى من خالل بيان القرآن. المبحث الثالث: اللطف في شرع اهلل

 المطلب األول: اللطف أمر  شرعي.

                                                 
 .(161/ 3,  3511البخاري الصحيح , باب التواضع ) (1)
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 املنهج العام يف خطاب القرآن والسنة جاء يف متام اللطف, وآيات الكتاب العزيز وأحاديث النيب  تمهيد:   
العظيمني, فأما ما ة املكلفني على التزام ذلك وأنه من حماب اهلل عز وجل, ولنأخذ مناذج من كال املصدرين جاءت حاضَّ 

}َوُهَو اللَِّطيُف  أي أن اللطف صفة ذاتية له ,ظاهر القرآن على أن اهلل عز وجل لطيف بذاتهف جاء يف القرآن الكرمي:
وكذلك نص على أن اللطف صفة فعلية له فهو سبحانه لطيف بعباده فقال:} اللَُّه َلِطيف  بِِعَباِدِه [. 10]امللك:اخْلَِبرُي{ 
ألهنم أمجعني عباده فهو لطيف  ,[. فهذا نص على لطفه بالكون كله13]الشورى:  ن َيَشاء َوُهَو اْلَقِوي  الَعزِيُز {يـَْرُزُق مَ 

 ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َلمَّا َخَلَق اخْلَْلَق َكَتَب بَِيِدِه َعَلى نـَْفِسِه: ِإنَّ َرمْحَيِت )) بكل من يف هذا الكون قال عليه الصالة والسالم:
 ,. وأمر عباده بأن يتلطفوا مع أنفسهم ومع من يتعاملون, حيث جاءت هذه األوامر يف سياقات خمتلفة(1) ((تـَْغِلُب َغَضيِب 

وهو علة وجود الثقلني, فإذا كان اللطف  ,وإن مل يأت هبا لفظ اللطف مباشرة, فأمرهم بالتلطف يف الدعوة إىل عبادته
وإن مل تكن  جل وعز,ألن أحوال اخللق مجيعا ال خترج عن كوهنم عباد لله ؛شيء داخال يف علة الوجود كان داخال يف كل

}َواَل جُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي  قال: مع اخلصومحىت عبادة حمضة, ومما جاء فيه نص التلطف مع الوالدين, 
 [.03:العنكبوت] َأْحَسُن{

فجاء بكل صنوف اللطف مع من خياطبه, ومن لطف اخلطاب يف القرآن الكرمي ما ن اخلطاب القرآين لطيف إمث     
"جعل اللباس كناية عن الزوج  ورد فيه من كنايات فمثال: قوله تعاىل } ُهنَّ لِباس  َلُكْم َوأَنـُْتْم لِباس  هَلُنَّ{ قال الراغب:

 ففي هذا التعبري القرآين .(2)ه أن يبدو منه السوء"لكونه سرتا لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوء, كما أن اللباس سرت عن
 ما فيه من اللطافة واألدب ومسو التصوير ملا بني الرجل وزوجه من شدة االتصال واملودة واستتار كل واحد منهما بصاحبه.

ان املنخفض من والغائط من الغيط. وهو املك [.3]املائدة: وقوله عز وجل: }أَْو جاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط{
األرض. وهو هنا كناية عن احلدث ألن العادة جرت على أن من يريد احلدث يذهب إىل ذلك املكان املنخفض ليتوارى 

 .فجاءت الكناية يف التعبري القرآين من متام اللطف يف اخلطاب, تنبيها للناس إىل انتقاء األلفاظ (3)عن أعني الناس"
 تأمر باللطف بمعنى الرفق. ولنأخذ نماذج من هذه النصوص التي

} ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة  قال سبحانه: ما جاء في الدعوة الى الحق الذي ألجله وجد الخلقأوال: 
َو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن{ ]النحل: َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوهُ 

"أي اخلطابياِت  ,ليكون ناطقا بكل حكمة ولفظ حسن ,لطفولكل مؤمن أن تتمثل نفسه ال [. هذا أمر للنيب 125
املقنعِة والِعرب النافعِة على وجه ال خيفى عليهم أنك تناصحهم وتقِصد ما ينفعهم, فاألوىل لدعوة خواصِّ األمِة الطالبني 

أي ناِظْر  [وجادهلم] الوصفني للحقائق والثانيُة لدعوة عوامِّهم, وجيوز أن يكون املراُد هبما القرآَن اجمليد فإنه جامع  لكال
 ,من الرفق واللنِي واختيار الوجِه األيسرِ  ,بالطريقة اليت هي أحسُن طرِق املناظرِة واجملادلة ,بالىت ِهَى َأْحَسنُ  معانديهم

 .(4)كما فعله اخلليُل عليه السالم"  ,تسكيناً لشَغبهم وإطفاًء لَِلهبهم ,واستعماِل املقّدمات املشهورةِ 

                                                 
َعبد  -د كامل قره بللي حممَّ  -عادل مرشد  -ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين, سنن ابن ماجه, احملقق: شعيب األرنؤوط  (1)

 (.656/ 5, 0235م ) 2113 -هـ  1061, 1الّلطيف حرز اهلل, دار الرسالة العاملية ط
 (.160الراغب األصفهاين املفردات يف غريب القرآن )ص:(  2)

 (.6/153التفسري الوسيط )(  3)

 (. 5/151), بريوت 1311تفسري أب السعود, دار إحياء الرتاث العرب(  4)
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َهْرمُهَا  ما جاء في معاملة الوالدين الذين هم سبب الوجود لكل مولود: ثانيًا: قال تعاىل} َفاَل تـَُقْل هَلَُما ُأف  َواَل تـَنـْ
أي أمر  .[20]اإلسراء: َصِغريًا{ َوُقْل هَلَُما قـَْواًل َكرميًا*َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذ لِّ ِمَن الرَّمْحَِة َوُقْل َربِّ اْرمَحُْهَما َكَما رَبَـَّياين 

وأي مراعاة إهلية لنفوس الوالدين عندما يكونا يف أمس احلاجة للطف التعامل.  الوصف, باللطف مع الوالدين أرق من هذا
 .(1)واملعىن:" ليناً لطيفاً أحسن ما ميكن التعبري عنه من لطف القول وكرامته مع التأدب واحلياء واالحتشام"

}َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونًا  قال عز وجل مع مخلوقات اهلل األخرى: ما جاء في التعامل ثالثا:
[. يراعون حىت األرض يف مشيتهم فهم لطف ورفق ميشي على 36َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما{ ]الفرقان: 

 .(2)"أي ميشون هينني ليين اجلانب من غري فظاظة أو مشيا هينا, صف بهأي بسكينة وتواضع وهونا مصدر و "األرض. 
قوله عز وجل }َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن  ما جاء في معامله المؤمنين لبعضهم:رابعا: 

َنُه َعَداَوة  َكأَنَُّه وَ  َنَك َوبـَيـْ يم  فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ -60]فصلت: َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظ  َعِظيٍم{*يل  محَِ
ادفع يا حممد حبلمك جهل من جهل عليك, وبعفوك عمن أساء إليك إساءة املسيء, وبصربك عليهم مكروه  "أي [.65

وبرّه لك, ويّل لك  إليك الذي بينك وبينه عداوة, كأنه من مالطفته إياكفيصري املسيء . ما جتد منهم, ويلقاك من ِقبلهم.
قالت عائشة رضي  ,سواء من صفته أو فعله أو قوله كثري وما جاء عن النيب  .(3) من بين أعمامك, قريب النسب بك"

ه ما ضرب امرأة وال خادما اهلل عنها كان خلقه القرآن, كان سهال لينا جيمع مع هذا اللطف القوة يف احلق, وجاء عنه أن
)إمنا بعثت ألمتم : )قط, بل إنه قال إن سبب بعثته عليه السالم هلذه الصفة اليت منها كل خلق حسن فقال يئاً ال شو 

ولقد حض على اللطف  [.123]التوبة: }باملؤمنني رؤف رحيم{ قال عنه اهلل عز وجل مادحا. (4) ((مكارم األخالق
. (5) (أرمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء()) جاء عنه يف عموم ذلك األمروالتلطف يف كل ما أمر به ف

مث لعظم مقصد الشرع  .(7) ((ما كان الرفق يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه)و). (6) ((والرامحون يرمحهم اهلل))
 ولقربه قال عليه السالم ,ىل أعظم املنازل ولنيل حب النيب إجعلت سببا لنيل أعلى الدرجات وسبيال  ة,من هذه الصف

)أال أخربكم بأحبكم إيل وأقربكم مين قالوا بلى يا رسول اهلل قال أحاسنكم أخالقا املوطؤن أكنافهم الذين يألفون )
دقون املتفيهقون قالوا يا ويؤلفون مث قال اال أخربكم بأبغضكم إيل وأبعدكم مين قالوا بلى يا رسول اهلل قال الثرثارون املتش

                                                 
 .(0/231الشوكاين,  فتح القدير ) ( 1)
 .(3/223أبو السعود, تفسري أب السعود )(  2)
 (.21/011الطربي, جامع البيان )( 3)

املدينة املنورة  -البزار أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق, مسند البزار, احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرون مكتبة العلوم واحلكم (  4)
 .(5/630) 3303 م ( رقم:2113م , وانتهت 1333وىل , ) بدأت الطبعة : األ

بريوت حتقيق: أمحد حممد شاكر  –الرتمذي حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي, اجلامع الصحيح سنن الرتمذي, دار إحياء الرتاث العرب (  5)
  .(0/626) 1320 وآخرون, باب رمحة املسلمني رقم:

 -عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم, املستدرك على الصحيحني حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية النيسابوري حممد بن (  6)
 .(0/115) 1210 , كتاب الرب والصلة رقم:1331 – 1011, 1بريوت ط

ـ( صحيح ابن حبان برتتيب ابن ه650الُبسيت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد, التميمي, أبو حامت, الدارمي, )ت: (  7)
 .(2/611) 551 رقم: 1336 - 1010, 2بريوت ط –بلبان احملقق: شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة 
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فقد وجعلت مضمار سباق للفوز بأعلى اجلنة  .(1) (رسول اهلل قد عرفنا الثرثارون املتشدقون فما املتفيهقون قال املتكربون(
لق إال إذا وهل حيسن اخل .(2) أَْعَلى اجْلَنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخُلَقهُ  يِف  حبسن اخللق وتزعم بيتا  السالمالصالة و عليه أوصى النيب 

ال يتطرق األذى منه ألحد حىت لألرض اليت  ,لطفت النفس ورقت, فاهلل عز وجل يريد املؤمن نور ميشي على األرض
َعثُوا ُمَعسِّرِينَ )ميشي عليها, حىت عندما ينفذ أمر اهلل يف املقصر يقول عليه السالم ) َا بُِعْثُتْم ُمَيسِّرِيَن ومََلْ تـُبـْ   .(3) ((فَِإمنَّ

     
 المطلب الثاني: اللطف في فرض األحكام.

فرمبا أفادت الندب واالستحباب, هذا ألن الكرمي املنان مل  ,ن األوامر الشرعية ال تفيد الوجوب على اإلطالقإ     
يِن ِمْن و}َوَما َجَعَل عَ  [.1]الطالق: يكلف املكلفني فوق الطاقة والوسع }اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ َما آتَاَها{ َلْيُكْم يِف الدِّ

والناس طبائع وبيئات. فليس املدين كاحلضري ومها ليسا كالبدوي, فلكل  ,وهذا من لطفه أيضاً  [.13]احلج: َحرٍَج{
 ,, وليسوا بدرجة واحدة يف التدبر. هذا ألن اجلنة درجات وأعلى اجلنة درجاتلولكل طاقة يف التحم ,أسلوب يف التعامل
, وبلطفنا استحقاق فضل اهلل ورمحته سواء, اللهم بلغنا أعال منازل جنتك حببنا لك ولعبدك ورسولك والناس ليسوا يف 

فمن لطف حسه واحناز إىل الروح مبتعدا عن ثخن اجلسد, أدرك من كالم اهلل عز وجل وكالم ورسوله  مع خلقك وكونك.
 .ما خفي على عامة اخللق 

مع نشأة هذا الكون مث هو مقصد شرعي, لذلك جاء البناء الشرعي ككل  تبني فيما سبق أن اللطف قائموقد      
مراعيا هلذا األمر, مث جاء التشريع اإلسالمي يف غاية اللطف والتلطف باملخاطب هبذا الشرع, فلم يأت اإللزام باألحكام 

والفزع من  ,باملألوف والركون إليهأمرا قاطعا مبتوتا من ساعته بل جاء مراعيا ملا ركبت عليه نفوس املخاطبني به من األنس 
ووفقه  ,مراآحىت ترتاضه نفسه وتعتاده, وبذلك جاء التشريع  ,ىل التهيئة لكل أمرإفاإلنسان حيتاج  ,املفاجئة والفرار منها

تفصيله "اعلموا وفقكم اهلل تعاىل أنا قد بينا أن الشرع مل يأت دفعة, وال وقع البيان يف  جاءت أحكامه. قال ابن العرب:
"فمراعاة املصلحة أيضا سر التدرج يف  .(4)"يف حالة واحدة؛ وإمنا جاء جنوما وشذر شذورا ملصلحة عامة وحكمة بالغة

وسنن اهلل عز وجل يف الكون جارية على هذا األصل العظيم, فالتدرج يف خلقه عز . (5)التشريع داخل شريعة اإلسالم"
وهو من لطفه عز و, لكنا نتلمس آثارها ومما يلزمه التدرج يف خلق الكون وجل للوجود, حكمة ال يعلم حقيقتها إال ه

لذلك ال عجب يف أن تأيت األحكام من الشارع احلكيم يف غاية اللطف مراعية لرتكيبة نفس املخاطب اليت ركبها وجل, 
وال  ,فال تؤاتيها املفاجئةالباري عز وجل وجبلها على اللطف, هذه النفس اليت حتب الركون والثبات, وتنفر من التغيري 

يكون األمر هلا بالتحول مباغتة, إذ ال بد من هتيئتها, وهذا ما ختتص به صفة اللطف, اليت تدق فتغوص يف نفوس 
وملا جبلت عليه ونشأت "فإن  ,فتأيت باألوامر والنواهي مراعية هلا ,لتعلم من حاهلا ماال ميكن علمه إال هبا ,اآلخرين

                                                 
ه 1016, 2الصنعاين أبو بكر عبد الرزاق بن مهام, مصنف عبد الرزاق, حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي, املكتب اإلسالمي, بريوت ط(  1)
 (.21156/رقم11/100)

  (.0312 /رقم0/011أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين, سنن أب داود دار الكتاب العرب ـ بريوت, باب يف حسن اخللق )(  2)
 (.221/رقم1/35) اجلامع الصحيح البخاري,( 3)

 (.2/213ابن العرب, أحكام القرآن )(  4)

البن رشد, إشراف: الدكتور أمحد البوشيخي ] حبث لنيل دكتوراة يف الدراسات حممد بولوز, تربية ملكة االجتهاد من خالل بداية اجملتهد (  5)
 (.2/031اإلسالمية [ )
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ي مصاح عباده, فلو أنزل األحكام بَاتًَّة على الوجه الذي تستقر عليه, دون تدرج ومرور بتلك املراحل, الشارع احلكيم يراع
 .(1)لكان ذلك أدعى لعدم االستجابة, فكان من لطفه وحكمته أن ينزل األحكام متدرجة"

يعلم من خلق وهو  أال}فهو عامل عليم {ليس كمثله شيء وهو السميع البصري}فـسبحانه أما يف حق الباري     
"وإن منهج التدرج يف التشريع يفيد { اهلل لطيف بعباده}فبعلمه سبحانه قضى أن يكون لطيفا بعباده {اللطيف اخلبري

اليت تركت آثارًا عميقة  ,وعدم التشدد عندما يؤتى بأحكام تقتضي ترك األمور املعتادة املألوفة ,مراعاة موازنة التأثري والتأثر
ومع ذلك فإن املرحلة  ,دية واالجتماعية, كما يفيد ذلك أيضا عندما توضع أحكام تكليفية إجيابية جديدةيف احلياة الفر 

"وهبذه الصورة  .(2)النهائية ملنهج التدرج تتجلى يف وضع احلكم املطلوب تأسيسه بدون انتقاص أو تنازل عن املبدأ"
"أن ة مع مالحظ .(3)حائزة على طابع يراعي هذه املوازنة بدقة وحساسية" ,والكيفية تكون السلسلة التشريعية يف اإلسالم

اختياره  عجاء وفق طبيعة اإلنسان مطابقا لنفسه وجبلته متمشيًا م ,بل اهلل عز وجلقاإللزام الذي يلتزم به اإلنسان من 
 .(4) على سائر املخلوقات"وإرادته فليس فيه إكراه وال عنت وال مشقة بل إنه من عوامل تشريف اإلنسان وتكرميه 

وإلزام املكلف هبا من خالل بيان الكتاب  ,بيانه وهو لطف اجلبار يف فرض األحكام تأما ما يتعلق فيما قصد    
 العزيز, فهذا مما يضيق له املقام, والغرض هنا التمثيل ال االستقراء والبيان.

 ى عظم هذا الدين في مراعاة النفوس.ولنأخذ نماذج على هذا األمر في فرض أحكام الشريعة لير     
كما يف قصَِّة معاِذ بِن جبٍل رضي اهلل عنه حنَي : لطف الشارع الحكيم في الَتدرُُّج في تبليغ أحكام الدينأواًل: 

إىل اليمِن, قاَل لُه: }إنَّك تقُدُم على قوٍم أْهِل كتاٍب, فلَيُكْن أوََّل ما تْدُعوُهم إليه عباَدُة اهلل عزَّ وجلَّ, فإذا  بعثُه النَّيب  
َلِتِهم, فإذا فعُلوا فأخربُهْم أنَّ اهلل قْد فرَض عل ًة يِهم زكاعرُفوا اهلَل فأخربُْهم أنَّ اهلل فرض عليِهْم مخَس صلواٍت يف يوِمِهم وليـْ

 .(5) ُتؤخُذ من أغنيائِِهْم فرتَد  على فُقرائِِهم, فإذا أطَاُعوا هبا فُخْذ منُهم وتوقَّ كرائَم أْمواهلِِْم{
 

يما يتعلق فف: مخصوصة على الخلق اتلطف الشارع الحكيم في فرض الصالة والزكاة والصوم كعبادثانيًا: 
, مث إنه عز وجل مل يفرضها عليهم دفعة وفجر اإلسالم ة الدعوةن اهلل عز وجل مل يفرضها على عباده من بدايفإ, هابفرض

الصالة اليت هي عمود الدين مل تفرض إال قبيل  هواحدة, لكن من لطفه عز وجل فرضها عليهم مرة بعد أخرى, فهذ
الزكاة  , وتأخر فرض(7)فكانت بلطف اهلل تعاىل بنبيه وبأمته مخس ,, مث إهنا فرضت مخسني صالة(6)اهلجرة بسنة ونصف

                                                 
  (.0/13الشنقيطي حممد احلسن الددو, شرح الورقات يف أصول الفقه ) (1)
عددا  16المي جبدة وقد صدرت يف انظر جملة جممع الفقه االسالمي التابع ملنظمة املؤمتر االسالمي جبدة : تصدر عن منظمة املؤمتر االس(  2)

 (.5/2110, وجمموع اجمللدات لألعداد: أربعون جملدا )

ار انظر األمثلة متعلقة بتطبيق منهج التدرج يف التشريع اإلسالمي: هبنسي )أمحد فتحي( السياسة اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية , مطابع د(  3)
 (.51-23م, )ص: 1336الشروق )بريوت والقاهرة(, 

 (.21انظر حممد الشافعي, املسئولية واجلزاء  )ص: (  4)

 (.1/63( م: الدعاء اىل الشهادتني )2/101]متفق  عليه[.خ: بدء الوحي )(  5)

 (.1010,1/36) 1انظر ابن حزم األندلسي أبو حممد علي بن أمحد, اإلحكام يف أصول األحكام, دار احلديث, القاهرة, ط(  6)

هـ(, إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول, احملقق: الشيخ أمحد عزو عناية 1251بن حممد الشوكاين )ت:  انظر حممد بن علي(  7)
 (.2/53م  )1333 -هـ 1013, 1كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاح فرفور دار الكتاب العرب ط  -, دمشق 
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"وفرض اهلل الصيام يف السنة الثانية إمجاعاً,  (1)عنها بثالث سنوات ونصف حيث فرضت الزكاة يف السنة الثانية من اهلجرة
تسع رمضانات إمجاعاً, وفرض أواًل على التخيري بني الصيام واإلطعام؛ واحلكمة من فرضه على التخيري  فصام النيب 

وهذا كما قال عزَّ وجلَّ} لُِيثَبَِّت الَِّذيَن َآَمُنوا َوُهًدى َوبُْشَرى لِْلُمْسِلِمنَي {  .(2)يف القبول"التدرج يف التشريع؛ ليكون أسهل 
 [.112]النحل: 

 
فيما يتعلق بتحرمي اخلمر جند كرم اهلل عز وجل ولطفه  لطف الشارع الحكيم في فرض حكم تحريم الخمر: ثالثا:

للنفس اليت جبلت على الضعف فاحتاجت مع هذا الضعف ملزيد اللطف وهذا ما كان متجليا رعاية إللف الناس ومسايرة 
َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اللَِّه وَ  َرُسولِِه من جود اهلل تعاىل الذي لو أمرهم ألطاعوا ولو شق عليهم ذلك, }ِإمنَّ

ْعَنا َوأَ  نَـُهْم أَْن يـَُقوُلوا مسَِ ومع ذلك كان متلطفًا هبم كيف ال وهو  .[51َطْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن { ]النور:لَِيْحُكَم بـَيـْ
أعلم هبم, ومبا يصلحهم وال يعطبهم, مل يرد وهو اللطيف أن بنتزعهم انتزاعًا عن إلفهم حىت ال تستوحش نفوسهم, بل 

ادة هذا هو منهج اهلل عز وجل وهو عني منهج رسوله ينقلهم انتقاال, دون أن تفزع نفوسهم من وحشة خمالفة اإللف والع
َرًة أِلُويل اأْلَْبَصاِر{ ] الكرمي  فتحرمي اخلمر أخذ أطوارًا متعددة حىت حرم حترميًا هنائيًّا, بقوله  .[44:النور}ِإنَّ يف َذِلَك َلِعبـْ

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر  َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزالُم رِْجس  ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن{" تعاىل: }يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
كانت اخلمر يف العهد املكي مباحة هلم فكان املسلمون يشربوهنا, مع أهنا عند اهلل حمرمة ال حتل للمؤمنني  [.31]املائدة: 

يأت أمر حترميها صفعة على وجوه من يشرهبا من املؤمنني, وطيلة العهد  ومع ذلك مل .(3)"فال يدخل اجلنة مدمن مخر"
إال كبار الصحابة الذين استشعروا حترميها من قوله تعاىل} َوِمْن مَثَرَاِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب تـَتَِّخُذوَن ِمْنُه  ,يشربوهنا بقوااملكي 

لكنها بأسلوب  ,هذه اآلية نزلت قبل أن حترم اخلمر .[31ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن { ]النحل: َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا ِإنَّ يِف َذِلَك آَليًَة 
املقابلة هلا مع الرزق احلسن توحي بتحرميها وأن التحرمي سينزل تباعا, فأي لطف يف النفوس يعادل هذا اللطف }مُثَّ الَِّذيَن 

فعْن عائشَة رضي اهلل عنَها وهي تْذُكُر نـُُزول الُقرآن قالْت:   قوة إال باهلل.ال حول وال [1]األنعام: َكَفُروا بَِرهبِِّْم يـَْعِدُلوَن{
ا نزَل أوَّل ما نزَل منُه س ورة  من املفصَِّل فيها ِذكُر اجلنَِّة والنَّاِر, حىتَّ إذا ثاَب النَّاُس إىل اإلسالِم نزَل  احلالُل واحلراُم, ولو "إمنَّ

"فلما كانت  .(4)خلمَر لقاُلوا: ال نَدَُع اخلمَر أبًدا, ولْو نزَل: وال تْزنُوا لقالوا: ال ندَُع الزِّنا أبًدا"نَزَل أوَّل شيٍء: ال تْشربُوا ا
اهلجرة إىل املدينة بدأ احلق سبحانه بالتنفري منها بطريق املقارنة بني شيئني: شيء فيها نفع ضئيل وشيء فيه ضرر جسيم. 

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر حىت , ...فكانوا يتوقعون حترميها وقد أدرك بعض الصحابة شيئا من ضررها, أنزل اهلل قوله سبحانه } ِإمنَّ
إىل قوله } فـََهْل أَنـُْتْم ُمْنتَـُهوَن { فقال عمر:  .[31املائدة:َواألَْنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجس  ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه {]

                                                 
هـ [ احملقق: سامي بن حممد  110- 111عيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي, تفسري القرآن العظيم: ] انظر ابن كثري أبو الفداء إمسا(  1)

 (.263/ 6م  ) 1333 -هـ 1021, 2سالمة: دار طيبة للنشر والتوزيع, ط

هـ  1023 - 1022, 1هـ(, الشرح املمتع على زاد املستقنع, دار ابن اجلوزي, ط1021العثيمني حممد بن صاح بن حممد )ت : (  2)
(3/233.) 

, 2حلب, ط –النسائي أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن, اجملتىب من السنن, حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة, مكتب املطبوعات اإلسالمية (  3)
 (.5312/رقم3/613) 1333 - 1013

 (.3/223/0336أخرجه البخاري , الصحيح  كتاب بدء الوحي) (  4)
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ويف حترمي اخلمر هبذا الرتتيب حكمة بليغة, وذلك أن القوم ألفوا شرب اخلمر وأصبحت جزءا من ."(1)"انتهينا ربنا انتهينا
حياهتم, فلو حرمت عليهم دفعة واحدة لشق ذلك على نفوسهم, فإنه من الصعب جدا أن يرتكوا شرابا طاملا عاقروه 

من املدمنني عليها عن اإلسالم, بل عن النظر وشبوا عليه وشابوا, فلو أمروا برتك اخلمر أول مرة لكان ذلك صادا للكثري 
 .(2)"الصحيح املؤدي إىل االهتداء به

فقد مر بأربعة مراحل وقد أحسن الشيخ الزحيلي : لطف الشارع الحكيم في التدرج في فرض تحريم الربا رابعًا:
مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَن  اىل: }يف قوله تع ,تقبيح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع عليهم أوهلا عرضها فقال:

وقوله سبحانه: }فبظلٍم من الذين هاُدوا حرمنا عليهم طيبات أحلَّت هلم, وبصدِّهم عن  .[02لِلس ْحِت...{ ]املائدة:
مًا{ سبيل اهلل كثرياً. وأخذهم الربا وقد هنوا عنه, وأكلهم أموال الناس بالباطل, وأعتدنا للكافرين منهم عذابًا ألي

 [.131-153]النساء:
التفرقة بني الربا والزكاة يف قوله تعاىل: }وما آتيتم من رباً لريبو يف أموال الناس, فال يربو عند اهلل, وما آتيتم : ثانيها

التنديد بفعل العرب املشركني يف اجلاهلية وهني : ثالثهما [.63من زكاة تريدون وجه اهلل, فأولئك هم املضعفون { ]الروم:
والنهي  .[161املؤمنني عن حماكاة فعلهم بقوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة{ ]آل عمران:

ليس مقصورًا على حالة املضاعفة, وإمنا هذا قيد لبيان الواقع, وتقبيح الوضع القائم الشائع بني العرب حينما يقرض 
لقرض ويعجز املدين املقرتض عن وفاء دينه, فيقول له املقرض الدائن: إما أن أحدهم آلخر قرضًا ملدة, مث حيل أجل ا

 فيزيد له يف األجل مقابل الزيادة يف الربا. تقضي أو ترب
حترمي الربا حترميًا قطعيًا ووصف املرابني بالتعرض حلرب اهلل ورسوله, يف قوله تعاىل: }الذين يأكلون الربا ال  :رابعها

وم الذي يتخّبطه الشيطاُن من املّس, ذلك بأهنم قالوا: إمنا البيع مثل الربا, وأحلَّ اهللُ  البيَع, وحرَّم الرِّبا{ يقومون إال كما يق
 . (3) [215]البقرة:

وهناك نصوص كثرية من القرآن والسنة حتض على اللطف بالرتفق بالنفس يف إلزامها والتزامها, وإلزامها لغريها, كقوله      
السالم ))إن هذا و  الصالة عليهوله قكومما جاء يف السنة  [. 13]احلج:َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج{  تعاىل }َوَما

 . (4) الدين متني فأوغلوا فيه برفق..((
 

 المطلب الثالث: اللطف في إجراء العقوبات.
                                                 

جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة  -املثال يف بيان مراحل حترمي اخلمر القصة كاملة يف: جملة البحوث اإلسالمية ينظر على سبيل (  1)
معها ملحق برتاجم األعالم واألمكنة, الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء  -إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

 .(3/253)  والدعوة واإلرشاد
, ولذلك روي أن األعشى ملا توجه إىل املدينة ليسلم لقيه بعض املشركني يف الطريق فقالوا له: أين تذهب ؟ فأخربهم بأنه يريد حممدا (  2)

فقال: اصطناع املعروف فقالوا: ال تصل إليه فإنه يأمرك بالصالة , فقال: إن خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء املال إىل الفقراء , 
واجب, فقيل له: إنه ينهى عن الزنا , فقال: هو فحش وقبيح يف العقل وقد صرت شيخا فال أحتاج إليه , فقيل له: إنه ينهي عن شرب 

انكسرت اخلمر, فقال: أما هذا فإين ال أصرب عليه فرجع وقال: أشرب اخلمر سنة مث أرجع إليه . فلم يصل إىل منزله حىت سقط عن البعري ف
 (.3/253جملة البحوث اإلسالمية, الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية ) عنقه فمات.

 (.5/633دمشق  الطَّبعة الرَّابعة  ) -سوريَّة  -انظر: َوْهَبة الز َحْيِلّي الِفْقُه اإلسالمي  وأدلَُّتُه: , دار الفكر (  3)

 (.5/633ْهَبة الز َحْيِلّي )انظر الِفْقُه اإلسالمي  وأدلَُّتُه: وَ (  4)
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عنه صفة اللطف فيما فرض عليه من عز وجل ال ينزع اهلل  ,حىت عندما يقرتف اإلنسان املعصية ويتعدى هبا احلد     
لطيف, هذه الصفة األزلية اليت ال حنيط بكنهها, اقتضت أن تغدق حىت على سبحانه وهو غين عنه إال أنه  ,عقوبة

  فسبحان من بلغ كرمه لطفه, وبلغ لطفه خلقه.ألطافها, املعتدي 
ومع أن اجملرم يستحق  ,عليهء العقوبة اهلل يف إجرا لجئ القائم على شرعواجملرم هو الذي يُ  ,والعقوبة فعل اضطراري

ولطف باألمة حيفظ هلا  .لكونهلذا األن بقاء إجرامه فساد  كله!؛  وإجراؤها عليه لطف بالكون ,العقوبة بقدر إجرامه
ستحق أعود ألقول ومع أن اجملرم ي .-وسيأيت الكالم عن هذا -ركائزها, ولطف باجملتمع مبا حيقق له األمن بأنواعه, 

ونستشعر هذا من قوله تعاىل يف حد احلرابة  له, لطفا به وإمهاال العقوبة العقوبة, إال أن اهلل عز وجل ال حيب أن تقع عليه
ات واقعة الزنا وتغليظه يف إثب .[60}ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قـَْبِل أَْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا أَنَّ اللََّه َغُفور  َرِحيم { ]املائدة:

, هذا ها! وحتقق ذلك يكاد يكون مستحيالً ن على الشهادة نفسو وهو اجتماع أربعة شهود يتواطؤ  ,بشيء يتعذر حصوله
وسرت اهلل لطف فكم من جرمية زنا يسرتها وتطويها األيام,  ,ألن اللطيف اخلبري حيب السرت ويعايف كل أحٍد إال اجملاهر

ُهَما, قَاَل:  وهذا ما نستشعره أيضا من فعله   َلمَّا أََتى َماِعُز ْبُن َماِلٍك النَّيبَّ ))مع ماعز. َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َرِضَي اللَُّه َعنـْ
. (1) ((َك أََمَر بَِرمجِْهِ اَل َيْكيِن قَاَل َفِعْنَد َذلِ  !أَِنْكتَـَها :قَاَل: َلُه َلَعلََّك قـَبـَّْلَت, أَْو َغَمْزَت, أَْو نََظْرَت قَاَل: اَل يَا َرُسوَل اهلِل قَالَ 

مث سأل قومه فقالوا  :قال ,مراراً  فرده النيب  فقال إين أصبت فاحشة فأقمه على.   أتى رسول اهلل )ويف رواية مسلم )
, فأمرنا أن نرمجه فرجع إىل النيب  :قال, إال أنه أصاب شيئا يرى أنه ال خيرجه منه إال أن يقام فيه احلد ,ما نعلم به بأساً 

أوكلما انطلقنا غزاة يف سبيل اهلل ختلف رجل يف عيالنا له نبيب كنبيب » خطيبا من العشى فقال  مث قام رسول اهلل 
ونستشعر هذا من تبويب  .(2)قال فما استغفر له وال سبه«. التيس على أن ال أوتى برجل فعل ذلك إال نكلت به 

ْ َهْل ِلإِلَماِم أَْن َيْستُـَر َعَلْيهِ باب ِإذَ ] :البخاري رضي اهلل عنه هلذا احلديث قال . ألن اخلطورة يف أن [ا أَقـَرَّ بِاحلَْدِّ وملَْ يـُبَـنيِّ
سبحانه جل وعز لطفه فمن أما املستور  .فهذه من أمارات اهلالك ,مث ال تقام حدود اهلل تعاىل ,ظاهرا يصبح األمر عاماً 

فأمره اىل اهلل إن شاء  ,حىت الشرك وحىت من مات على كبرية ال حيكم عليه بالكفر ,أنه يغفر كل الذنوب قاطبة بالتوبة
}ِإنَّ اللََّه اَل يـَْغِفُر أَْن ُيْشَرَك  :باهلل حيث يقول عذبه وإن شاء غفر له, وال يغفر اهلل تعاىل إال ملن مات على الشرك عياذاً 

 [.33ْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقِد افْـتَـَرى ِإمْثًا َعِظيًما{ ]النساء: بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َومَ 
األصل أهنا  ,وجلد غري احملصن والقصاص يف النفس واألطراف ,ورجم الزاين احملصن ,"فاحلدود من قطع يد السارق

ها من املصاح صارت فاضلة ال جتوز, لكن ملا اقرتن به إقامة العدل وقطع دابر الشر والفساد والعدوان وحفظ النسل وغري 
لكن ملا يرتتب عليها من املصاح يف الدنيا واآلخرة صار عني  ,بشروطها وجاء هبا الشرع, مع أهنا هي يف حد ذاهتا مفسدة

حلد يعمل  )ديث:)ويف احل املصلحة هو إقامتها, وقال تعاىل: }َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياة  يَا أْويل األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن{.
 .(3) "(به يف األرض خري من أن ميطروا أربعني صباحاً(

 ولنأخذ نماذج من الكتاب على لطف اهلل في إجراء العقوبات على من استحقها:     

                                                 
ْ َهْل ِلإِلَماِم أَْن َيْستـَُر َعَلْيِه  ) (1)  (.3/213/3320البخاري, الصحيح, كتاب بدأ الوحي, باب ِإَذا أَقـَرَّ بِاحلَْدِّ ومََلْ يـُبَـنيِّ

 (.5/113نا )مسلم الصحيح, دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت, باب من اعرتف على نفسه بالز (  2)

 انظر السعيدان وليد بن راشد, تلقيح االفهام العلية بشرح القواعد الفقهية, راجعه وعلق عليه: فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة اعتىن(  3)
 (.2/63به: سامل بن ناصر القريين )
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يعين نكاال وعظة إذا ذكره الظامل املعتدي كف عن القتل.  .[113البقرة:}َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياة  { ]: يقول اهلل تعاىل
أخرج  من حيث إن اجملرم حني يرى غريه قد اقتص منه ال يقدم على إجرامه. ,فالقصاص حمقق لألمن الداخلي يف اجملتمع

كم من   ,السفهوفيه عظة ألهل اجلهل و  ,َعبد بن مُحَيد عن قتادة قال: جعل اهلل هذا القصاص حياة وعربة ألويل األلباب
وما أمر اهلل بأمر قط إال  ,ولكن اهلل حجز عباده هبا بعضهم عن بعض ,رجل قد هم بداهية لوال خمافة القصاص لوقع هبا

 .(1)واهلل أعلم بالذي يصلح خلقه ,وما هنى اهلل عن أمر إال وهو أمر فساد ,وهو أمر إصالح يف الدنيا واآلخرة
أما كونه لطف يف اجلاين مع أنه عقوبة جتري  ,باجلاين ومن يفكر بأن حيذو حذوه كيماحل وهذا فيه غاية اللطف من الشارع

ألنه سيوغل دون  ؛فقطع يد السارق رمحة ولطف به ,يف أنه لوال العقوبة مل ترتدع نفسه عن معاودة اقرتاف اجلرمية ,عليه
ليحفظ حياته من إسرافه وجهله, كما  ,ن عاقبهإهذه العقوبة ليقرتف جرمية أعظم تودي حبياته, فهذا من متام لطف اهلل به 

إذ أن العقوبة ترفع عنه اإلمث وبالتايل ينجوا من عقوبة اآلخرة اليت هي أشد  ,أن إجراء العقوبة عليه لطف به من وجه آخر
وباألخص من تصبو نفوسهم للجرمية  ,آلخرين ممن شاهدوا ومسعوا بالعقوبةاأما كونه لطف ب وأبقى على من استحقها.

 واالعتداء, يف أهنا تكون رادع لنفوسهم وحصن عن التهور يف رذيلة اجلرمية وهذا من متام اللطف هبم.
"هو يف العيان ضد احلياة, ولكن فيه حياة بطريق االعتبار يف شرعه واستبقائه, أما احلياة يف شرعه وهو أن : قال السرخسي

ا تفكر يف نفسه أنه مىت قتله قتل به انزجر عن قتله فتكون حياة هلما, واحلياة يف استبقائه أن القاتل من قصد قتل غريه فإذ
يصري حربا ألولياء القتيل خلوفه على نفسه منهم, فالظاهر أنه يقصد قتلهم ويستعني على ذلك بأمثاله من السفهاء  عمداً 
اندفع شره عنه وعن عشريته فيكون حياة هلم من هذا الوجه,  ,اخلوف عن نفسه, فإذا استوىف الويل القصاص منه ليزيل

 .(2)ن إحياء احلي يف دفع سبب اهلالك عنه, قال تعاىل: }ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا{"أل
قال ابن  لتدل على عظم لطف الشارع احلكيم حىت عندما يعاقب. ,كما أن اآلية جاءت متلطفة بنفوس األولياء     

أولياء الدم والقاتلني يف قبول أحكام القصاص فبني أن يف  ,تذييل هلاته األحكام الكربى طمأن به نفوس الفريقني"عاشور: 
 . (3)"القصاص حياة

اليت تصلحهم يف معاشهم, فهو أعلم  ,اهلل جل وعال شرع لعباده أرحم التشريعات وأوفقها هلم وأمتها مالءمة حلاهلم     
يستبني هنا لطف اهلل باألمة واجملتمع بأن يهدر دم الفرد  .[10{ ]امللك:ْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ َأاَل يـَْعَلُم مَ }خبلقه 

بأن كل  فاملؤمن مقتنع متاماً  وهذا من متام لطفه به سبحانه. ,مراعاة للجماعة, مع حرصه على دم الفرد وإن اعتدى وجار
مث إن  ,حىت يف العقوبات فهو أعلم مبن خلق ومبا يصلح حاهلم ,ما جاء عن اهلل تعاىل هو من متام اللطف وهو اخلري كله

فمن لطفه أنه مل جيعله أكثر من ذلك, واإلنسان ال  ,القدر الذي شرعه يف العقوبات هو أقل ما يتم به الصالح واملصلحة
ْنَساُن بِالشَّرِّ  ؛ه حقيقتهايعلم إال ظاهر األسباب وتغيب عن لذلك يظن أن اخلري فيما يبدو له أن فيه مصلحته }َويَدُْع اإْلِ

ْنَساُن َعُجواًل{ ]اإلسراء : رْيِ وََكاَن اإْلِ  [.11ُدَعاَءُه بِاخلَْ

                                                 
مصر ]  -, حتقيق: مركز هجر للبحوث, دار هجر هـ (, الدر املنثور يف التفسري باملأثور311السيوطي عبد الرمحن بن أب بكر )ت: (  1)

 (.2/131م [  )2116هـ ـ 1020

 1010,  1هـ( أصول السرخسي, دار الكتاب العلمية بريوت لبنان ط031انظر: السرخسى أبو بكر حممد بن امحد بن اىب سهل )ت (  2)
 (.2/125م. ) 1336 -هـ

 (.2/106ابن عاشور, التحرير والتنوير) (3)
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ن "من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره". قال الشارح" أي من ظ :-رمحه اهلل-قال ابن عطاء السكندري
انفكاك لطفه تعاىل وختلفه عن قدره عليه وأنزله به من الباليا واحملن فذلك الظن إمنا حصل له لقصور نظره الناشئ عن 
ضعف اليقني . فإن العارفني يشهدون املنن يف احملن والعطايا يف الباليا بل كثريًا ما يتلذذون هبا ملا يعقبها من املزايا فإهنا 

اله ألنه يكثر التضرع عند نزوهلا به وااللتجاء إىل من يعلم سره وجنواه ويستعمل حسن توجب شدة قرب العبد من مو 
الصرب والرضا والتوكل على من أراد له هذا القضاء إىل غري ذلك من طهارة القلوب . ويف هذا من أنواع اللطف ما ال 

 .(1) ال اجلوارح"ينكره إال كل حمجوب. فإن ذرة من أعمال القلوب خري من أمثال اجلبال من أعم
لذلك فإن العلماء باهلل يعلمون أن اهلل تعاىل أرحم هبم وبالناس أمجعني كيف ال وهو خلقهم ويؤكد هذا املعىن قوله 

ُذ ِمْن ُدونِِه آهِلًَة ِإْن يُرِْدِن الرَّمْحَُن ِبُضر  اَل تـُْغِن َعينِّ َشَفاَعتُـُهْم َشْيئً  [. 26يـُْنِقُذوِن{ ]يس: ا َواَل عز وجل يف سورة يس } أََأختَِّ
فمن أسرار قوله الرمحن دون قوله أي اسم آخر له سبحانه, ليدل على أن الرمحة سابقة الغضب, حىت يف ما ظاهره الضر 

 213ْم اَل تـَْعَلُموَن{ ]البقرة: تُ }َوَعسى أن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيـْر  َلُكْم َوَعَسى أن حتُِب وا َشْيًئا َوُهَو َشر  َلُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنْـ 
حيدثنا الشيخ الدهلوي عن حد احلرابة والسرقة قال:" احلرابة ال  ,يف مقدارها تفاوتهكم شرع احلدود مويف تلمس حِ  [. 

تكون إال معتمدة على القتال بالنسبة إىل اجلماعة اليت وقع العدوان عليها, والسبب يف مشروعية هذا احلد أشد من حد 
أن االجتماع الكثري من بين آدم ال خيلو من أنفس تغلب عليهم اخلصلة السبعية هلم جراءة شديدة وقتال  .السرقة

ألنه يتمكن أهل األموال من حفظ أمواهلم من  ؛فال يبالون بالقتل والنهب, ويف ذلك مفسدة أعظم من السرقة ,واجتماع
وال يتيسر لوالة األمور ومجاعة املسلمني نصرهتم يف ذلك  السراق, وال يتمكن أهل الطريق من التمنع من قطاع الطريق,

املكان والزمان, وألن داعية الفعل من قطاع الطريق أشد وأغلظ, فإن القاطع ال يكون إال جريء القلب قوي اجلنان, 
 .(2)ويكون فيما هنالك اجتماع واتفاق خبالف السارق, فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته "

 
 نسان من خالل بيان القرآن.اإلابع: اللطف و المبحث الر 

 المطلب األول: اللطف خلق جبلي ومكتسب.   
ألن النفوس جمبولة على األنس إىل من كان لطيفا يف قوله وفعله وكل  ؛اإلنسان مفطور على حب اللطف والتلطف      

َهاِإنَّ اْلُقُلوَب ُجِبَلْت َعَلى ُحبِّ َمْن َأْحَسَن ويف احلديث:)) أمره َوبـُْغِض )) . باملقابل هي تنفر من الغلظة واخلشونة.(3) ((إِلَيـْ
َها فجاء  ,ومما يدل على أن اللطف صفة جبلية نزول القرآن الكرمي مراعيا هلذا األمر عند اإلنسان (4) ((َمْن َأَساَء إِلَيـْ

ولكن  ,بأن يشعر اإلنسان بالوحشةفهو ال يريد  !ومل تنزع عنه هذه الصفة حىت يف وعيده خطاب القرآن بعمومه لطيفاً 

                                                 
 (.33جمليد الشرنوب,  شرح احلكم العطائية, األزهري احلكمة )ص: عبد ا(  1)

هـ  1016: 2بريوت لبنان, ط -انظر: الدهلوي شاه ويل اهلل ابن عبد الرحيم راجعه وعلق عليه : حممد شريف سكر, دار إحياء العلوم (  2)
- 1332 (2/265-261.) 

هـ(, شعب اإلميان, حققه وراجع نصوصه وخرج 053اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين )ت: البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى (  3)
 –أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد, أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي, صاحب الدار السلفية ببومباي 

م. )رقم:  2116 -هـ  1026السلفية ببومباي باهلند, الطبعة: األوىل,  اهلند, مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار
3510 ,11 /611 .) 

 (. 611/ 11, 3510أبو بكر البيهقي, شعب اإلميان )رقم: (  4)
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غلب عليها  حيث أن هناك نفوساً  ,يريد أن ينتصر اإلنسان على وحشة نفسه, ويتغلب عليها ولو كان ذلك بالرغم منه
وطلب منها بأن تصونه وحتافظ عليه يف كل  ,خبث الطبع ال بل غلَّبت هي هذا الطبع الطارئ على أصل ما جبلت عليه

فجاء القرآن  ,وهذه هي عالمات النفس اللطيفة ليناً  جاسيا وال قاسيا بل كان حليما سهالً  شأهنا, فلم يكن النيب 
هَلُْم َوَلْو ُكْنَت  }فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنتَ  :ولو كانت قاسية جافية فقال ليعزز ذلك وجيعله سبيل الدعوة إىل القلوب مجيعاً 

ُهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه  َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفض وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ
 [.153حيُِب  اْلُمتَـوَكِِّلنَي{ ]آل عمران: 

ىل اهلل عز وجل هذا السبيل إلذلك اختذت الدعوة  ؛مراعاة ما جبلت عليه نفسه ,عقل املخالفمكنون  فالسبيل إىل     
َوُهَو أَْعَلُم  َو أَْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلهِ }ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك هُ 

فما جبلت  ,ليها اللطف والرفقإوهذا حال القرآن الكرمي مع نفوس املؤمنني فجعل السبيل  [.125بِاْلُمْهَتِديَن{ ]النحل:
اليت تقف أمامه مكبلة حمجمة عن كل أمر  ؛ىل بارئهاإىل وعظها وعودهتا إعليه وآمنت به خلقا لنبيها الكرمي فهو الطريق 

 ومهما كان وازع الشر فيها لذلك كان احللم سيد األخالق ألنه ال يكون إال من نفس لطيفة يف ذاهتا} ,مهما كانت قوهتا
َنُه َعَداَوة    َنَك َوبـَيـْ يم  َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ اَها ِإالَّ الَِّذيَن َوَما يـَُلقَّ *َكأَنَُّه َويل  محَِ

َوُقْل لِِعَباِدي يـَُقوُلوا الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يـَنـْزَُغ } [.65-60:فصلت]َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظ  َعِظيٍم{ 
نَـُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلإْلِْنَساِن َعُدوًّا ُمِبيًنا{ ]اإلسراء:  [.56بـَيـْ

}َواَل جُتَاِدُلوا أَْهَل :قال تعاىل ,فما راعاه القرآن الكرمي فيها كان عني ما أمرت أن تراعيه يف بين جنسها ولو كان كافراً       
َنا وَ  ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنزَِل إِلَيـْ إِلَْيُكْم َوِإهَلَُنا َوِإهَلُُكْم َواِحد  َوحَنُْن لَهُ  أُْنزِلَ اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ

وأن ما يدفع الوالدين  !لنعجب من لطف خلقته ورقتها ,ولننظر إىل طفل حديث الوالدة [.03ُمْسِلُموَن{ ]العنكبوت:
هذا اللطف الذي يريانه منه يف مقابل اللطف الذي حيمالنه يف نفوسهما, وإنك لرتى الرجل الغليظ الفظ عندما  ,إىل حبه

حىت أن هذا  النفوس, هذا لغلبة ما جبل علي ,ينقلب ليصبح لطيف امللمس ولطيف العبارات ,يالمس هذا الطفل
ليعمر الكون ويسود احلب  ,ون دافعا هلم للرتاحملتك ,فسبحان من جبل خلقه على هذه الصفة, مشاهد عند احليوانات
الذي يضفي على النفس  ؛ري املنقطعغألن يتفكر يف اخلالق العظيم فيعلم أنه اجلدير باحلب املطلق  ؛فيكون سبيال لإلنسان

رض اليت ليكون رمحة على خلق اهلل مجيعا حىت على األ ,لطافة ورقة تشع يف كل اجتاه وكأهنا مدد رباين ملن كمل إميانه
 [.36ًما{ ]الفرقان: يسري عليها }َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَل 

أي الذي بلغ من قسوته أن قتل األطفال دون ذنب وهتك األعراض ومل يراع  ,ولنذهب اىل أعىت رجل عرفه التاريخ     
وتاه به اخليال [. 20]النازعات: }أَنَا رَب ُكُم اأْلَْعَلى{  :ال بل ذهب به الغرور والعجب والقسوة ليقول ,حرمة وال ذمة

عز وجل شدة هذا  ماالسالم لرهب ماكالم موسى وهرون عليه  افطغى فوق طغيانه, ويبني لن ,فصور له احملال حقيقة
َنا أَْو أَْن يَْطَغى}قَااَل رَبَـَّنا ِإنَـّ :الطغيان عندما  [.03-05قَاَل اَل خَتَافَا إِنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرى{ ]طه:*َنا ََنَاُف أَْن يـَْفُرَط َعَليـْ

فيا ترى كيف عامله ربه!؟ هال اقتلعه من جذوره من ساعته فيصبح أثرا بعد عني! ال بل أمهله وهو أعلم به ألنه اللطيف 
َعَث َرُسواًل{ }َومَ  :سبحانه خبلقه أمجعني ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ فلنتأمل  ,حىت مبن يدعي أنه الرب األعلى[. 15:اإلسراء]ا ُكنَّا ُمَعذِّ

مث كيف أمر موسى عليه الصالة والسالم أن يعامله! كيف أمره وهارون  يف لطف اهلل ورفقه وهو الغين عن العاملني. جيداً 
فـَُقواَل َلُه قـَْواًل لَيـًِّنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو خَيَْشى{ ]طه *َهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى}اذْ  :أن خياطباه قال اللطيف اخلبري بنفوس خلقه

ىل العقول والقلوب إالسبيل  ,ىل كل خريإحتار العقول يف عظم لطفك يا رب! هنا يعلمنا ربنا أن السبيل  .[06-00:
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فجعل منها  ,لعله غلبة القهر والذل عليها ,ىل هذا الغرورإألننا ال نعلم ما الذي أدى النفس  ؛مراعاة متعلقات النفس
وهذا قوله تعاىل  ,ىل النفس لتستقبل إن كان هبا بقية من خريإفاللطف هو املفتاح  !.ظاملة تعرب عن قهرها هبذا الظلم نفساً 

الذي  ؛فتلطف اإلنسان بالقول والعمل يوقظ يف النفس شعلة اخلري [.00]طه: َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو خَيَْشى{ عن فرعون }
 الشر بأنواعه فظهر منها اجلفاء والغلظة والفظاظة. بغيابه ران عليهاو جبلت عليه 

والذي نستفيده أيضا من أمر اهلل ملوسى وهرون عليهما السالم بالتلطف مع فرعون اجلبار, أن الذي ال ينتفع باللطف      
فالشرع حيضنا على مراعاة هذا اخللق اجلبلي فينا بأن جنعله صفة  منه خري البتة فمقاطعته خري من مواصلته. ال يرجى

فنكون من الوارثني حىت عندما نريد أن نذبح ذبائحنا قربة هلل  ,مالزمة لنا يف كل شؤون حياتنا حىت نضل دعاة للخري
املعىن وأنت مستل سكينك لتذبح هبا ال جتعل شرة الغضب تأخذك وكأن  ,يأمرنا الشارع احلكيم بأن نرمحها ونتلطف هبا

فتذحبها وأنت مستعر عليها بل أذحبها وأنت راحم هبا, مع أهنا ال يضرها بعد ذحبها شيء, غري أن هذا عائد اليك بأن 
 اهلل.حماداً تتمثل الرمحة يف كل أحوالك مبا حتمله نفسك من لطف, إال أن تلقى عدو 

وأن هذا اللطف  ,على أن نكون متلطفني يف كل شؤننااملتعددة أساليبه بلطف خلق مكتسب, حيضنا القرآن ن الإمث       
من مضايقات وجهد للبالء  رغم أن اللطف خلق جبلي إال أن ما يتعرض له اإلنسان أحياناً , دليل على كل خلق حسن

ب عنه ما تعلمه من أخالق املسلم, ويتذكر قول ويغي, واخلروج عما جبلت عليه طباعه ,و السفهأىل اجلهل إقد يدفعه 
َنا" عمرو بن كلثوم: َنا َأاَل الَ جَيَْهَلنَّ َأَحد  َعَليـْ لذلك مل يكن الناس على قدر واحد من  .(1)"فـََنْجَهَل فـَْوَق َجْهِل اجلَاِهِليـْ
 .[33}اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة حَنُْن أَْعَلُم مبَا َيِصُفوَن{ ]املؤمنون: :ومع ذلك فأهنم مأمورون بذلك ,التجمل والتصرب

ه كان جزاؤها عند اهلل عظيما فقال اهلل ىل رهبا معلنة أهنا لن ترتك حمابَّ إوتفر  ,ولعظم النفس اليت تتصرب على جهل اجلاهلني
 [.65]فصلت:  {َها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظ  َعِظيمٍ عز وجل عن هذه النفس اللطيفة }َوَما يـَُلقَّا

ن إ وهو العزة والعزم والبأس. ,ىل الذهن من أن هذا يتناقض مع معىن آخرإىل ما قد يتبادر إلكن أحب أن أشري       
َوالَِّذيَن ِإَذا  ان.. وهو ما يدل عليه قوله تعاىل }ال يقبل الذل وال اهلو  ,املؤمن جيب أن يكون قويا يف اإلعالن باحلق

"ذكر اهلل : ابن العربقال , (2)أي أصاهبم عدوان ممن ال خيافون اهلل تعاىل[. 63]الشورى:َأَصابـَُهُم اْلبَـْغُي ُهْم يـَْنَتِصُروَن { 
فاحتمل أن يكون أحدمها  ,حوذكر العفو عن اجلرم يف موضع آخر يف معرض املد  ,االنتصار يف البغي يف معرض املدح

ْمُهوِر, ُمْؤِذيًا رافعا لآلخر واحتمل أن يكون ذلك راجعا إىل حالتني: إْحَدامُهَا أَْن َيُكوَن اْلَباِغي ُمْعِلًنا بِاْلُفُجوِر, َوِقًحا يف اجلُْ 
إبـْرَاِهيُم النََّخِعي : ُيْكرَُه لِْلُمْؤِمِننَي أَْن يُِذل وا أَنـُْفَسُهْم, فـََيْجرَتَِئ  َويِف ِمْثِلِه قَالَ  لِلصَِّغرِي َواْلَكِبرِي, فـََيُكوَن ااِلنِْتَقاُم ِمْنُه أَْفَضَل.

ْفَضُل, َويف ِمْثِلِه  َهاُهَنا أَ الثَّاين: أَْن َتُكوَن اْلَفْلَتَة, أَْو يـََقَع َذِلَك ممَّْن يـَْعرَتُِف بِالزَّلَِّة, َوَيْسَأُل اْلَمْغِفَرَة, فَاْلَعْفوُ  َعَلْيِهْم اْلُفسَّاُق.
 .(3)نـََزَلْت: } َوأَْن تـَْعُفوا أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى { وقـَْوله تـََعاىَل: } َفَمْن َتَصدََّق بِِه فـَُهَو َكفَّاَرة  َلُه {"

َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَِّه إِنَُّه اَل املؤمن يكون حمبا للعفو والصفح بداللة قوله تعاىل} َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئة  ِمثْـُلَها َفَمْن َعَفا و       
فاآلية حث على العفو من طريق  ,"االنتصار حيمد بشرط رعاية املماثلة, وهي عسريةو .[01حيُِب  الظَّاِلِمنَي{ ]الشورى:

باللطف يف كل  االحتياط وهذه داللة قوية تفيد بأن العفو مقدم وهو ما حيبه اهلل عز وجل ألنه اللطيف, الذي يأمر خلقه

                                                 
م )ص:  2112 -هـ 1026شرح املعلقات السبع للزوزين, احلسني بن أمحد بن احلسني الزوزين, دار احياء الرتاث العرب الطبعة: األوىل  ( 1)

223.) 
 (.165انظر: حممد الشافعي, النهج القومي  )ص: (  2)

 (.1/33ابن العرب, أحكام القرآن )(  3)
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أوصى بعدم  , إال أن تنتهك حمارم اهلل تعاىل من عدو هلل فهذه حالة ال يتأتى معها اللطف, ومع أن النيب (1)أحواهلم"
الغضب, إال أنه يغضب يف مثل هذا األمر, وال تناقض فاألحكام أغلبية وليست مطلقة وهي تبع لألحوال لكن الثابت 

هلل "فالغضب انفعال هام يؤدي وظيفة هامة لإلنسان حيث أنه يساعده على حفظ ذاته وهو حتقيق عبودية ا ,هو املقصد
} حُمَمَّد  َرُسوُل اللَِّه :مع أعدائه فقال اليت أمر اهلل هبا نبيه  (2)ودينه ومقدراته.. فالغضب هلل هو التهيئة الطبيعية للشدة"

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَا نَـُهْم{]الفتح: َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ىل الشدة على الكفار, إ[. لكن مع هذا الغضب الذي يؤدي 23ُء بـَيـْ
 .}رمحاء بينهم{ ها:ليه قوله تعاىل يف اآلية نفسإوهذا ما يشري  ,ينبغي احملافظة على استدامة اللطف مع املؤمنني

وحيكي لنا قصة غضبه  ,قومه فاهلل تعاىل مل يذم غضب موسى عليه السالم عندما رجع فوجد السامري قد أضل     
ُكْم َوأَْلَقى اأْلَْلَواَح َوَأَخَذ بِرَْأِس }َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإىَل قـَْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا قَاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموين ِمْن بـَْعِدي أََعِجْلُتْم أَْمَر رَبِّ 

َم اْسَتْضَعُفوين وََكاُدوا يـَْقتُـُلوَنيِن َفاَل ُتْشِمْت ِبَ اأْلَْعَداَء َواَل جَتَْعْليِن َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي{ َأِخيِه جَيُر ُه إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقوْ 
إال أنه ال يكون منه على هيئة  ,وإن كان أُمر بتغليب اللطف ,فاملسلم يتقلب حاله مع أحوال دينه .[151]األعراف:

فالكمال املطلق هلل تعاىل, وكمال صفات اإلنسان املؤمن تكون يف  ,ألنه يف العامل األرضي الذي ال كمال فيه ,الكمال
 اجلنة, وهو يتمثلها يف كل أحواله وال خيالفها إال هلل.

م ومما يدل على أن اإلنسان يتوجب عليه أن يبحث عن كل األسباب اليت جتعله لطيفا بكل الطرق والوسائل, عمو      
 وهي اليت تأيت من النفس اللطيفة. ,خطاب القرآن الدال على ذلك, فالقرآن حيث على كل اخلصال احلميدة

واألثر الذي يرتكه مساع القرآن وتالوته يف النفس من رغبة يف الرمحة بكل صورها ذلك أن القرآن الكرمي" منسجم مع       
حوال النفس اإلنسانية كلها, وجييء إليه مبا يناسب كل حال منها يف فطرة اإلنسان.. يتغلغل يف النفس البشرية.. ميسك بأ

ىل إينقلب غضبه  !, فنجد الغاضب عندما يسمع آي القرآن(3)مواجهته لألحداث, ويف تصورها هلا وإحساسها هبا"
حب واستغفار ورمحة مبن غضب منهم, وجند اخلاشع لربه بسماعه تفيض دموع عينيه خشية كلها  ,تواضع وانكسار

  لها.ورجاء, إن كل هذا تعبري عن النفس اللطيفة اليت يدفعنا القرآن الكرمي إىل أن نتمثّ 
"فهو يف خطابه وتشريعاته يراعي ميول النفس اإلنسانية, ويساير طبيعتها, ويتدرج يف عالجها, وهذه مسة غالبة يف 

يف مراعاة  الكرمي هذا جيلي لنا حقيقة لطف القرآنو  (4)التشريعات اليت مت التدرج فيها, كتحرمي اخلمر يف جانب النواهي"
 يف كل األحوال. وهو ما يتوخى من املؤمن البصري أيضاً  ,نفوسنا يف كل األحوال

 
 المطلب الثاني: أهميه اللطف وثمراته وأثر فقده على الفرد واألمة.

 .ية اللطف لإلنسان وثمراته: أهمِّ المسألة األولى   
وأن اجلفاء والغلظة طارئة  ,وحاجة اإلنسان الفطرية إليه كونه جمبول على حب الرفق والرتفق تتوضح أمهية اللطف     
وإن إغفال هذا اجلانب  ,, وال ميكن لإلنسان أن ينموا منوا سويا إال مبراعاة اجلانب النفسي منه-كما بني سابقا-عليه

يف مسرية حياته, واللطف هو الوسيلة يف  يعطل فيه قدرات وطاقات هائلة متنعه من أن يكون ذو كفاءة واقتدار

                                                 
 (.165انظر: حممد الشافعي, املنهج القومي )ص:  (1)

 (.12م )ص:1332, 1انظر جنايت حممد عثمان, القرآن وعلم النفس, دار الشرق الكويت, ط(  2)

 (.2/230م )1/1330دار الفكر, بريوت, طانظر إعجاز القرآن, ( 3)

 (.166, )ص 1/2113انظر اجليوسي عبد اهلل حممد, التعبري القرآين والداللة النفسية, دار النفائس األردن ط(  4)
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فهو حاجة للصغري والشاب والشيخ الكبري, وللقوي وللضعيف, , استكشاف حاجات النفس وهو الوسيلة يف تلبيتها
د قوي يف فِّ ولنأخذ مثال ألحد هذه األصناف من الناس فلو كانت ألحد حاجة عند سلطان أو حاكم أو أمري أو متنَـ 

دون تزلف ونفاق لقضى له  ,ن له القول وطيبه طبعاآلوتلطف له هذا احملتاج وأَ  ,وصوف قاسيا جاسيااألرض وكان هذا امل
وهذا عائد ملا سبق تقريره من أن اللطف خلق جبلي قبل  . (1)ويف التاريخ اإلسالمي مناذج من ذلك ,حاجته مهما عسرت
 المستوى الفردي والجماعي:وسأجمل بعض األمور التي توضح أهمية اللطف على . كونه صفة مكتسبة

خالق منظومة مرتابطة قائمة يف النفس فإذا كانت النفس جاسية نزعت األف: تحقيق عبودية اهلل والتزام أمره أواًل:
خالق وديننا دين األ ,ىل مكارم األخالق واحسنهاإىل األخالق السيئة بقدر ما يتاح هلا, وإذا كانت النفس لطيفة نزعت إ

َا بُِعْثُت ألمَُتَِّم َمَكارَِم اأَلْخاَلقِ )) :يقول والنيب  , فالدين قائم على ركيزة أساسية أال وهي مكارم األخالق, (2)((ِإمنَّ
وهذا يؤهلها  ,وهي لطف تلك النفس وإحساسها باجلميل واجلمال ,واألخالق قائمة يف نفس املؤمن على ركيزة أساسية

فرتكن إىل إلفها وهو حسن األخالق وأقومها, وبذلك فال تتحقق العبودية هلل إال حبمل  ,بني نوعي األخالق زألن متي
)ِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن رِْضَواِن اهلِل الَ ) :اليت ال تنبع إال عن نفس لطيفة, أمل يقل النيب  ؛النفس ملكارم األخالق
)َوِإنَّ اْلَعْبَد : )يف املقابل يقول لذلك (. وهل تصدر الكلمة النابية عن نفس لطيفة!(ُه هِبَا َدَرَجاتٍ يـُْلِقي هَلَا بَااًل يـَْرَفُع اللَّ 

 .(3) (لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اهلِل الَ يـُْلِقي هَلَا بَااًل يـَْهِوي هِبَا يِف َجَهنََّم(
 

اهلل تعاىل بامسه اللطيف حىت فيما هو مقدر لقوله تعاىل عن وذلك بسؤال : وسيلة لتحصيل لطف اهلل تعالى ثانيا:
, وأن (4)بأن الدعاء يرد القدر وحلديث النيب  .[63القدر }مَيُْحو اللَُّه َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه أُم  اْلِكَتاِب{ ]الرعد: 

, وخالصة القول أن األمر متعلق بعلم اهلل هما كان أقوى غلب اآلخرالدعاء يتعاجل مع القدر بني السماء واألرض فأي  
بعلمه علم أن عبده ذو دعاء عريض وإخبات إليه, فكتب له قدره على مقتضى حاله, فكان  سبحانه اللطيف اخلبري فاهلل

فمن  ,خيرب أن القدر هو ما يسره اهلل تعاىل للعبد فالنيب  دعاؤه سببا يف اخلري الذي توخاه أو الشر الذي توقاه. وعموماً 
"أما دعاء العبادة فهو عمل العبد مبقتضى توحيده السم اهلل  ليسأل اهلل التثبيت.و وجد طاعة فاليعلم أهنا من أمارات الرضا 

اللطيف, فيتلطف املوحد للمسلمني وحينو على اليتامى واملساكني, ويسعى يف الوفاق بني املتخاصمني, وينتقي لطائف 
وعند مسلم من حديث  يف وجوههم, وحيمل قوهلم على ما يتمناه من السامعني,القول يف حديثه مع اآلخرين, ويبش 

يَا َعاِئَشُة ِإنَّ اهلَل َرِفيق  حيُِب  الرِّْفَق َويـُْعِطى َعَلى الرِّْفِق َما اَل يـُْعِطى َعَلى اْلُعْنِف َوَما الَ )) :قَاَل هلا َعاِئَشَة أَنَّ َرُسوَل اهلِل 
قال:  , وعند الرتمذي وصححه الشيخ األلباين من حديث َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد أن َرُسول اهلِل (5)((ِسَواهُ يـُْعِطى َعَلى َما 

                                                 
دمشق: , 1330انظر أبو حيان التوحيدي, علي بن حممد بن العباس, البصائر والذخائر, حتقيق: ابراهيم الكيالين, مكتبة اطلس (  1)

(. ونظر العقد الفريد: ابن عبد ربه األندلسي ابو عمر امحد بن حممد, تح: ابراهيم االبياري, وامحد زين, وامحد امني. دار الكتاب 251)ص:
 بريوت. 1336العرب, 

 -خرون. مكتبة العلوم واحلكم هـ احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل, وآ 232مسند البزار, أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار ت: (  2)
 (.15/630) 8141 م, رقم:2113املدينة املنورة الطبعة: األوىل, 

 (.3013/رقم3/125البخاري الصحيح كتاب بدأ الوحي, باب حفظ اللسان ) (  3)

َعاُء , َوال يَزِيُد يف اْلُعُمِر ِإالَّ اْلرب . ُمصنف ابن أب شيبة, أبو بكر عبد اهلل بن قَاَل َرُسوُل اهلِل (  4) حممد بن أب شيبة  الَ يـَُرد  اْلَقَدَر ِإالَّ الد 
 (.11/001هـ( حتقيق: حممد عوامة.)  265ـ  153العبسي الكويف )

 (.3/21ن أىب قبول الفرائض وما نسبوا إىل الردة. ) البخاري, الصحيح اجلامع. كتاب بدء الوحي, باب قتل م(  5)
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(( ٍ ٍ َلنيِّ لرتمذي كتاب , ويف سنن ا(1)((َسْهلٍ َأاَل ُأْخربُُكْم مبَْن حَيُْرُم َعَلى النَّاِر أَْو مبَْن حَتُْرُم َعَلْيِه النَّاُر َعَلى ُكلِّ َقرِيٍب َهنيِّ
 .(2) "((املناقب َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن احْلَاِرِث قَاَل: ))َما رَأَْيُت َأَحًدا َأْكثـََر تـََبس ًما ِمْن َرُسوِل اهلِل 

فاألسرة السعيدة هي القائمة على أساس من التقوى, واليت تبين عالقتها على ما : ضمان السعادة األسرية ثالثاً:
َها { ]األعراف:  :, قال تعاىلوسنة نبيه  ,وجلجاء يف كتاب اهلل عز  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيـْ  .[113}َوَجَعَل ِمنـْ

رًا َكِثريًا{ ]النساء:  فهي القائمة . [13}وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فـََعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوجَيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخيـْ
وحىت يتحقق ذلك البد  ,م املتبادل, وهذه املودة مبنية على ما حتمله النفس من لطف ورقةعلى أساس من املودة واالحرتا

لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغري : ))يقول النيب أو متقارب بني األزواج,  من أن يكون هذا اللطف على قدر متساوٍ 
 .(4)((خرياً  )استوصوا بالنساء) فقال: بالنساءأوصى األزواج كما , و (3)((اهلل ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

, فهو أعجز من أن يستغين عن بين أن اإلنسان ال يستطيع أن يقيم حياته منفرداً : تحقيق المصالح الدنيوية رابعا:
, (5)ويعرب احلكماء عن هذا بقوهلم: اإلنسان مدين بالطبع " جنسه, قال ابن خلدون:" يف أن االجتماع اإلنساين ضروري

االجتماع الذي هو املدنية يف اصطالحهم وهو معىن العمران. وبيانه أن اهلل سبحانه خلق اإلنسان وركبه  أي ال بد له من
على صورة ال يصح حياهتا وبقاؤها إال بالغذاء, وهداه إىل التماسه بفطرته, ومبا ركب فيه من القدرة على حتصيله. إال أن 

الغذاء, غري موفية له مبادة حياته منه. ولو فرضنا منه أقل ما  قدرة الواحد من البشر قاصرة عن حتصيل حاجته من ذلك
ميكن فرضه وهو قوت يوم من احلنطة مثاًل, فال حيصل إال بعالج كثري من الطحن والعجن والطبخ. وكل واحد من هذه 

إذا كان حمتاجا و  .(6)األعمال الثالثة حيتاج إىل مواعني وآالت ال تتم إال بصناعات متعددة من حداد وجنار وفاخوري"
لغريه فيجدر به أن يراعي فيهم ما يتوخاه منهم وسبل الوصول اىل النفوس مالطفتها بالقول احلسن وبالفعل احلسن بكل 

 }وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان{. صوره وأشكاله
من هو أكثرهم وأصحابه حيب من أقاربه  وهذا واضح من أن الفرد: تحقيق الصالت االجتماعية ودوامهاخامسا: 

 لطفا ومودة, مث الباعث على استدامة الصلة لطف النفس الذي يدفعها إىل حتقيق ذلك.
وهذا واضح يف قوله تعاىل}َوْلَيتَـَلطَّْف َواَل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا*ِإنَـُّهْم ِإْن يَْظَهُروا : النجاة من الشر والكيدسادسًا: 

فبني أن اللطف سبب يف النجاة من  (7) [21-13يـَْرمُجُوُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم يف ِملَِّتِهْم َوَلْن تـُْفِلُحوا ِإًذا أَبًَدا{ ]الكهف:َعَلْيُكْم 
  غوائل وشر اآلخرين, مبا يتيح لصاحبه التخفي وحسن التخلص.

                                                 
 .3616 الرتمذي, الصحيح اجلامع. باب حترمي النار على كل هني لني. رقم:(  1)
 112انظر: السعدي عبد الرمحن, تفسري أمساء اهلل احلسىن, دراسة وحتقيق: عبيد بن علي العبيد, اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد (  2)

 (.1/11هـ... )1021- 66السنة  -

بريوت, باب حق الزوج على  –ابن ماجه, حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين, سنن ابن ماجه, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار الفكر (  3)
 (.1/535/1356املرأة )

 (.0/131/6661البخاري, الصحيح, كتاب الوحي, باب خلق آدم وذريته )(  4)

الرمحن بن حممد بن حممد, عبد , قدمة, ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب: املابن خلدون ( 5)
 -هـ  1013هـ( احملقق: خليل شحادة دار الفكر, بريوت الطبعة: الثانية, 313ابن خلدون أبو زيد, ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي )ت: 

 (.56م )ص:1333
 (.56ابن خلدون عبد الرمحن بن حممد بن حممد, مقدمة ابن خلدون )ص: (6)

 سبق بيان مقاصد هذه اآلية الكرمية. (7)
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 :جممالً أذكر يرتك جله فمن ذلك  وإذا أردت استقصاء بيان أمهية اللطف طال ب املقام لكن ما ال يدرك كله ال
 شيوع األخالق الفاضلة يف اجملتمع. سابعًا:
 تقلص النزاعات وحلها يف أقصر وقت. ثامناً:

 ىل اهلل تعاىل.إ االستحواذ على القلوب وجعل ذلك سبيال تاسعًا:
 حتقيق التوازن النفسي. عاشر:

 هتيئة اإلنسان الستقبال احلوادث والنكبات. الحادي عشر:
 

 : أسباب فقد اللطف في معامالت الناس.ةثانيالمسألة ال
 ة.يضعف اإليمان وطغيان الماد أواًل:
  .به قلة الثقة باهلل عز وجل والقنوط من رحمته وانقطاع الرجاء ثانياً:
 وخروج ,إن حب الذات أمر فطري ال ينكر, لكن زيادته إخالل مبوازين هذا احلب: مؤاثرة النفس على الغير ثالثًا:

عن اللطف, فاملؤمن مأمور حبب أخيه وهو شرط يف كمال إميانه, وحبه املفرط لذاته دافع لصنوف من األخالق غري 
 احلميدة, اليت تورث نفسه اجلفاء والفظاظة.

فيورث عدم  ,ينظر اإلنسان غالبا إىل من هو أعلى منه يف الرزق الفقر والحاجة مع السخط وعدم الرضى. رابعًا:
فالقناعة سبيل العيش الرضي  [.62]النساء: }وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضكم على بعض{: قال تعاىل القناعة لذلك

 وحتقيق السعادة.
 حب الطغيان والتجبر والكبر. خامسًا:
 .فساد الذمم سادسًا:

التفكك , وما أثرت يف زيادة العوملة وما أفرزته من متطلبات ومشاكلبظهور ما يسمى بسابعاً: تغير الواقع: 
 .االجتماعي, واالختالط بالثقافات الغربية مبا فيها من احنالل أخاليف, واستهتار بالقيم

 
 : مظاهر فقد اللطف بين الناس.ةثالثالمسألة ال   

لغياب اللطف مظاهر تبدو على اإلنسان ابتداء من مالمح وجهة, وانتهاء بسلوكه وأخالقه وتعامله, وتفكريه, وطريقة      
 ذكر منها على سبيل التمثيل ال احلصر:فهمه. وأ

 عبوس الوجه وتقطيب اجلبني. أواًل:
 .سيادة الشح بدل الكرم ثانياً:
 االنطوائية ثالثاً:
 قطيعة الرحم رابعاً:

 .الوقتيف فقد الربكة  خامساً:
 .عدم سعي الناس يف حاجات بعضهم سادساً:
 اخلالفات األسرية. سابعاً:
 دين.انتشار عقوق الوال ثامناً:
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 سوء تربية األبناء. تاسعاً:
 ظهور التكفري. عاشراً:

 شيوع كل مظاهر الفساد واإلفساد. احلادي عشر:
 : نتائج ذهاب اللطف من النفوس وفي التعامل.ةرابعالمسألة ال

هو التنبيه على أمهية األمر وعظمه وتوضيح خطر  ,أن األمة ال تزال خبري والذي أردت أن أقوله يف هذا الفرع     
, فأول نتيجة النعدام الطريق املسلوك, وما ذلك إال لإلشعار بأمهية اللطف وبيان كونه جامع كل املكارم وسبيل حتصيلها

 .اللطف يف التفكري ويف النفس والسلوك والتعامل 
ألن  -عياذًا به-ذن بغضب اهلل عز وجل ؤ وعدم الرتاجع ي ,ن تفاقم املشكلة السابقةإ: غضب اهلل عز وجل أواًل:

فضال عن املراد  ,وخروج عن املراد الكوين ,االستمرار يف ذلك تعطيل لالستخالف الذي يريده اهلل تعاىل يف األرض
ضيق  ة,أالشرعي. ومن مظاهر غضب اهلل تعاىل احنباس املطر, قلة الربكة يف املال والعيال, تعسر األمور, موت الفج

 ., وأي اختالل قد يبدو بعد أن مل يكنالصدر, الرباكني والزالزل والفيضانات
حىت يؤذن باخلراب والنهاية, وهذا علمه عند اهلل فالناس يتوجب  ,إذا استمر األمر ازداد السوء: فساد األرض ثانياً:

نرجو رمحة ربنا ولطفه }َوَما َكاَن اللَّهُ  فسد من الذمم والنفوس, ولكننا دائما وإصالح ما ,ىل أحواهلمإعليهم االنتباه 
بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن{ ]األنفال:  [. واهلل عنده من األدواء ألهل األرض فريسل عليهم إنذاراته ليوقظهم من الغفلة 66ُمَعذِّ

َرِفيَها فـََفَسُقوا }َوِإَذا أََرْدنَا َأْن نُـ  على حد قوله سبحانه: واإلعراض, لكن إذا أراد اهلالك هبم استدرجهم ْهِلَك قـَْريًَة أََمْرنَا ُمتـْ
َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرنَاَها َتْدِمريًا{ ]اإلسراء:   [. نعوذ باهلل من اخلذالن.13ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ

 
 المطلب الثالث: أثر التزام اللطف في صالح الفرد والمجتمع.

 رد.: أثر التزام اللطف في صالح الفىولالمسألة األ   
 النفسي, لتنشئة حياة سوية مستقيمة, فمن عالمات االضطراب ,ن حتقيق التوازن النفسي لإلنسان أمر ال غىن عنهإ

وهذا يزيد النفس اكتسابا للسلبيات حىت يظن صاحب تلك النفس أن كل ما جيري حوله لتدمريه  ,اخلشونة يف التعامل
د هلا من اخلشوع بالصالة ال ف ,ملضطرب, وأي عبادة ستكون منهفأي حياة بئيسة يعيشها هذا ا ,(1)وإيقاع الضرر به

وصلة الرحم حتتاج إىل نفس ودوده..  ,والزكاة حتتاج إيل نفس تبذل لآلخرين والتدبر وهذا حيتاج إىل نفس ساكنة راضية,
 إىل آخر ذلك.

فريى كل  ,مث مع احمليط نفسه أوالً أن التزام اللطف يضمن حتقيق التوازن النفسي الذي حيقق إلنسان االنسجام مع       
والرفق مع  ,لتزام األخالقاوما يؤهله ألداء العبادات و  ,ما حوله مجيال فيحمل من التفاؤل ما يؤهله ألعباء احلياة

                                                 

( العوملة: هي نظام عاملي جديد يقوم على اإلبداع العلمي والتطور التقين والتكنولوجي وثورة االتصاالت حبيث تزول احلدود بني شعوب 1)
 املصدر املوقع اإللكرتوين: .قرية كونية صغرية. مبعىن اخر: انتشار النمط األمريكي والغرب يف العاملبالعامل ويصبح العامل 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%
B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9 

 

 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
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)َأاَل َوِإنَّ يِف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا ) قال الرسول  فيحقق االستخالف يف األرض. مصلحاً فيكون صاحلا ً  ,الكائنات
 .(1) ((َلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكل ُه, َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكل ُه َأاَل َوِهَي اْلَقْلبُ صَ 
 

 : أثر التزام اللطف في صالح المجتمع.ةثانيالمسألة ال   
ودائما تكون السيادة يف اجملتمع  ,إن اجملتمع قائم على الرتابط والتعاون وبغري ذلك ال تقوم له قائمة وال يكون له قوام     

وحل  ,وإن كان سيئا أخذت الروابط بالتفكك والعالقات باالهنيار ,فإن كان حسنا عاد بالنفع على أفراده !للخلق العام
 وهيمنتها ,وسيطرهتا على عقول األفراد ,واحلق إننا اليوم نعاين بسبب "طغيان املذاهب املادية حمل األخوة األثرة واألنانية.

وتسفل يف األخالق وتدهور يف املبادئ والقيم  ,اختالل يف التوازن واحنطاط يف السلوك ,على ثقافة اجملتمعات اإلنسانية
باللطف حنقق رضا اهلل تعاىل ونسعد يف إننا أعود ألقول  .(2)ومتزق يف النظام األسري والعالقات االجتماعية" ,السامية
ويف أوساطنا وتسود بيننا كل مظاهر الود واالحرتام واحملبة واإلخاء والتعاون, وسبب ذلك أن النفوس تأنس إىل من  ,أنفسنا

وبالتايل تسود كل املعاين السالفة الذكر, وبسيادهتا  ,وباألنس حيصل القرب وبالقرب تتبادل املشاعر واهلموم ,يالطفها
وبذلك يتحقق االستخالف فيمضي أمر اهلل  ,ه صالح الدين وصالح الدنيايتحقق األساس الذي يبىن عليه الصالح بنوعي

يف البشرية كما يشاء شرعاً, وتكون األمة قادرة على اختزال ما يعرض هلا من مشاكل ونكبات فتحافظ على كياهنا 
 وُأمجل أهم املظاهر اليت يؤسسها اللطف يف اجملتمع ويدعمها: وقوامها إىل أن يأذن اهلل بزواهلا.

 شيوع األخالق الفاضلة. أواًل:
 شيوع التكافل االجتماعي. :ثانياً 

 شيوع الرتابط األسري وصالة الرحم والتزاور بني الناس. ثالثاً:
 انتشار الوعي والعلم. رابعاً:

 النماء واالزدهار. خامسًا:
 شيوع كل مظاهر الصالح واإلصالح. سادسًا:

 
  خاتمة

 الكرمي مثان مرات. ورد لفظ اللطف مبشتقاته يف القرآن -1
 والرفق والرقة والصغر واخلفاء. ,يدور معىن اللطف يف اللغة على العلم بدقائق األمور -2
 املعىن اللغوي للطف متفق ومتوافق مع املراد االصطالحي يف أبرز معانيه وهي العلم والرفق. -6
 اللطيف اسم من أمساء اهلل تعاىل, وصفة من صفاته الذاتية والفعلية. -0
 إن مل تدل مبنطوقها على لطف اهلل جل وعز دلت مبفهومها. كل آية يف القرآن الكرمي  -5
 جانب اللطف فيها.يتبني  التأملتعارض مع اللطف لكن بعد الظاهرها يوهم هناك آيات  -3

                                                 
 (.52/ 1/21البخاري الصحيح كتاب بدء الوحي )(  1)

 (.0, مطبعة السنة احملمدية, مصر )ص:1332, 1حممد إبراهيم الشافعي, املسئولية واجلزاء يف بيان القرآن الكرمي, ط(  2)
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صلح كما لطف اهلل تعاىل ال يعين عدم رؤيته يف اآلخرة من املؤمنني كما تدعي املعتزلة, وال يعين جربه اخللق على األ -1
 يزعمون.

 فهو الزم لإلنسان بالفطرة واجلبلة. ,اللطف ناشئ مع نشأة الكون -3
 اللطف سبب يف صالح األرض وعمارهتا. -3

 اللطف سبب نيل أعلى الدرجات عند اهلل تعاىل . -11
 اللطف سبب للنجاة من العذاب وختفيفه. -11
 اللطف داخل يف كل األمور التشريعية حىت يف العقوبات. -12
 ة الفرد وحتقيق مصاحله, وهو كذلك للمجتمع.اللطف يضمن سعاد -16
 

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
 

 
 

 
 فهرست المصادر والمراجع:

 اهلمزة:
دار الكتب , اآللوسي شهاب الدين حممود ابن عبد اهلل احلسيين روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -

 .هـ حتقيق: على عبد البارى عطية 1015العلمية ـ بريوت سنة الطبع: 
ابن عبد ربه األندلسي ابو عمر امحد بن حممد العقد الفريد: , تح: ابراهيم االبياري,وامحد زين, وامحد امني. دار  -

 بريوت. 1336الكتاب العرب, 
هـ( أحكام القرآن: دار املعرفة, 506ابن العرب القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر املعافري االشبيلي املالكي )املتوىف :  -

 , بريوت.1312
 .1/2115ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم, شرح مقدمة يف أصول التفسري, دار ابن اجلوزي القاهرة ط -
ابن حبان حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان الناشر : مؤسسة  -

 .1010حتقيق شعيب األرنؤوط,  1336بعة الثانية , الرسالة , بريوت الط
القاهرة الطبعة  -ابن حزم األندلسي علي بن أمحد أبو حممد, اإلحكام يف أصول األحكام : الناشر : دار احلديث  -

 .1010األوىل , 
كرب, عبد الرمحن بن ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األ ,قدمةاملابن خلدون  -

احملقق: خليل شحادة دار الفكر,  هـ(313حممد بن حممد, ابن خلدون أبو زيد, ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي )ت: 
 م.1333 -هـ  1013بريوت الطبعة: الثانية, 
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ملعروف التحرير والتنوير ا هـ(1636: تابن عاشور: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ) -
 2111هـ/102, 1بتفسري مؤسسة التاريخ العرب, بريوت, لبنان,ط

 -ابن قيم اجلوزية أبو عبد اهلل حممد بن أب بكر أيوب الزرعي روضة احملبني ونزهة املشتاقني: دار الكتب العلمية  -
 م.1332بريوت

ري القرآن العظيم: احملقق: سامي بن هـ [ تفس 110- 111ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي ]  -
 .3م عدد األجزاء : 1333 -هـ 1021حممد سالمة: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية 

بريوت الطبعة األوىل عدد األجزاء:  -دار صادر , ابن منضور, حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري لسان العرب -
15 

دار الدعوة حتقيق: جممع اللغة , ات ـ حامد عبد القادر املعجم الوسيط: ـ حممد النجارإبراهيم مصطفى ـ أمحد الزي -
 العربية.

أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي تفسري جماهد: تح: عبد الرمحن الطاهر بن حممد السوريت  -
 بريوت 1311املنشورات العلمية, 

لبنان/  -دار الكتب العلمية  ,بشري األزدي بالوالء البلخي تفسري مقاتل بن سليمان أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن -
 حتقيق : أمحد فريد. ,1طم  2116 -هـ  1020 -بريوت 

دار الفكر , حتقيق: صدقي حممد مجيل ,أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف الشهري القرن : الثامن تفسري البحر احمليط -
 هـ  1021ـ بريوت سنة الطبع : 

 , دمشق.1330: ابراهيم الكيالين, مكتبة اطلس قيقأبو حيان التوحيدي , علي بن حممد بن العباس والذخائر, حت -
هـ( سنن أب داود, احملقق : حممد حميي الدين عبد احلميدالناشر 215: تأبو داود سليمان بن األشعث السِِّجْستاين ) -

 الفكر.: دار 
: حممد حسن حممد قيقأبو عبد اهلل بن أب زمنني املري تفسري ابن أىب زمنني : ] وهو خمتصر تفسري حيىي بن سالم [ حت -

 , بريوت.2116حسن إمساعيل, دار الكتب العلمية 
 الباء:

ند الصحيح املختصر من البخاري حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري, أبو عبد اهلل الصحيح اجلامع املس -
 هـ.1022وسننه وأيامه احملقق : حممد زهري بن ناصر الناصر الناشر : دار طوق النجاة الطبعة : األوىل  أمور رسول اهلل 

 -هـ( معامل التنزيل: احملقق : حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر 511: تالبغوي أبو حممد احلسني بن مسعود ) -
 م 1331 -هـ  1011سليمان مسلم احلرش الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الرابعة ,  -ية عثمان مجعة ضمري 

 -بريوت  -دار الكتب العلمية  ,البقاعي برهان الدين أب احلسن إبراهيم بن عمر نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور -
 م حتقيق : عبد الرزاق غالب املهدي. 1335 -هـ 1015

ي )أمحد فتحي( السياسة اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية األمثلة متعلقة بتطبيق منهج التدرج يف التشريع اإلسالمي: هبنس -
 م.1336, مطابع دار الشروق )بريوت والقاهرة(, 

 6بريوت -دار الفكر , البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي: تفسري البيضاوى -
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أب بكر أمحد بن احلسن: االعتقاد واهلداية اىل سبيل الرشاد, حتقيق: كمال يوسف احلوت, عامل الكتاب,  يهقي,الب -
 ,الطبعة الثانية.1335بريوت 

 التاء:
دار الغرب اإلسالمي , بشار عواد معروف هـ: سنن الرتمذي احملقق 213الرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي  -
 م 1333بريوت سنة :  -

 اجليم:
 .1/2113اجليوسي عبد اهلل حممد: التعبري القرآين والداللة النفسية, دار النفائس األردن ط -
أمحد عبد الغفور عطار, دار الكتاب  :قيقاجلوهري أبو نصر إمساعيل بن محاد الفراب الصحاح يف اللغة , حت -

 , القاهرة.1353العرب,
, مكتبة الدراسات 6يف تفسري القرآن وبيان إعجازه, , دار املعارف طاجلويين مصطفى الصاوي منهج الزخمشري  -

 األدبية, القاهرة.
 الدال:

الدهلوي أمحد املعروف بشاه ويل اهلل ابن عبدالرحيم, حجة اهلل البالغة : راجعه: الشيخ حممد شريف سكر الناشر : دار  -
 م 1332 -هـ  1016بريوت لبنان الطبعة : الثانية  -إحياء العلوم 

 الذال :
 الذهيب مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الَذَهيب , سري أعالم النبالء -

 26احملقق : جمموعة حمققني بإشراف شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة عدد األجزاء : 
 الراء:

ـ بريوت عدد  ر إحياء الرتاث العربالرازي, حممد بن عمر املعروف بفخر الدين الرازى: مفاتيح الغيب : دار النشر : دا -
 .3األجزاء

حتقيق : صفوان , الراغب األصفهاين احلسني بن حممد بن املفضل املعروف أبو القاسم, املفردات يف غريب القرآن -
 هـ  1012دار العلم الدار الشامية: دمشق ـ بريوت:  عدنان داودى.

 الزاي:
كلّيَّة الشَّريعة الناشر الِفْقُه اإلسالمي  وأدلَُّتُه::   -لفقه اإلسالمّي وأصوله جبامعة دمشق الز َحْيِلّي َوْهَبة أستاذ ورئيس قسم ا -

 دمشق الطبعة : الطَّبعة الرَّابعة. -سوريَّة  -دار الفكر 
اهيم الربهان يف علوم القرآن احملقق: حممد أبو الفضل إبر  (هـ130: تالزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر ) -

 م دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه. 1351 -هـ  1613الطبعة : األوىل , 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون  (هـ 563 ) الزخمشري جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشرى -

 .هـ1011دار الكتاب العرب ـ بريوت سنة:  , وجوه التأويل األقاويل يف
 .2, القاهرة ط1312أساس البالغة, دار الكتاب , الزخمشري جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشرى -
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هـ دراسة وحتقيق:  313 - 125زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح  -
صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة الطبعة األوىل,  عبد الرمحن حممد عثمان الناشر: حممد عبد احملسن الكتيب

 م.1333هـ/1633
 السني:

 هـ(.1613: تالسعدي الشيخ عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي ) -
 - 112ـــ تفسري أمساء اهلل احلسىن: دراسة وحتقيق: عبيد بن علي العبيد الناشر: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد 

 هـ.1021- 66السنة 
ـــ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل 

 م 2111-هـ 1021
د السعيدان وليد بن راشد تلقيح االفهام العلية بشرح القواعد الفقهية : راجعه وعلق عليه : فضيلة الشيخ سلمان بن فه -

 العودة اعتىن به: سامل بن ناصر القريين
هـ الناشر : دار الكتاب العلمية 031السرخسى أىب بكر حممد بن امحد بن اىب سهل, أصول السرخسي: املتوىف سنة  -

 م 1336 -هـ 1010بريوت لبنان الطبعة االوىل 
 ,هـ تفسري السمعاين033سنة الوفاة هـ/ 023السمعاين أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار سنة الوالدة :  -

م املكان 1331 -هـ1013الرياض سنة النشر:  -دار الوطن , حتقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم
 السعودية.

دار , حتقيق: مركز هجر للبحوث ,هـ ( الدر املنثور يف التفسري باملاثور311السيوطي عبد الرمحن بن أب بكر )ت : -
 م [.2116هـ ـ 1020]  مصر -هجر 

 الشني:
 الشافعي . حممد إبراهيم , أستاذ التفسري وعلوم القرآن ـ جامعة األزهر, جامعة الريموك. -

 , مطبعة السنة احملمدية, مصر.1332, 1ــ املسئولية واجلزاء يف بيان القرآن الكرمي, ط
 .القاهرة 1دار البيان ط "دراسة منهجية تطبيقية" ـــ املنهج القومي يف التفسري املوضوعي آليات القرآن الكرمي

حتقيق : حممد سيد  1010بريوت,  -الشهرستاين حممد بن عبد الكرمي بن أب بكر أمحد, امللل والنحل : دار املعرفة  -
 كيالين.

حملقق : هـ(, إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ا1251: تالشوكاين حممد بن علي بن حممد الشوكاين ) -
دار الكتاب , كفر بطنا قدم له : الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاح فرفور  -الشيخ أمحد عزو عناية , دمشق 

 م1333 -هـ 1013العرب الطبعة : الطبعة األوىل 
 الصاد:

 بغداد. 1331دار الرشيد,  (ه 351)ت: ,الصغاين احلسن بن حممد بن احلسن, العباب الزاخر واللباب الفاخر -
املكتب  ,حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي ,الصنعاين أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين, مصنف عبد الرزاق -

 ه( 1016)  بريوت الطبعة الثانية  -اإلسالمي 
 الطاء:
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صر هـ(, خريج العقيدة الطحاوية حتقيق: حممد نا621: تالطحاوي أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي ) -
 الدين األلباين .

حتقيق: محدي بن عبد  1336 - 1010املوصل الطبعة الثانية,  -مكتبة العلوم واحلكم , الطرباين, املعجم الكبري -
 .اجمليد السلفي

(, تفسري الطربي جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي 611 - 220الطربي أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ) -
 الطبعة: األوىل. ق بدار هجر. دار هجر.احملقق: مكتب التحقي

 القاهرة[. 1331دار هنظة مصر  ,الطنطاوى حممد سيد التفسري الوسيط للقرآن الكرمي -
 العني:

 م.1331, دار احلديث, مصر 2عبد الباقي حممد فؤاد: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي, ط -
, 1333رح االصول اخلمسة , تح: عبد الكرمي عثمان, مكتبة وهبةعبد اجلبار بن امحد القاضي الشهري املعتزيل, ش -

 .6القاهرة, ط
هـ تفسري العز بن عبد  331هـ /  513عبد العزيز بن عبد السالم اإلمام عز الدين عبد السلمي الدمشقي الشافعي  -

, دار ابن حزم ـ بريوت, لوهيبالسالم تفسري القرآن ] اختصار النكت للماوردي [ حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم ا
 م.1333هـ /  1013الطبعة األوىل: 

دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل سنة  ,هـ( الشرح املمتع على زاد املستقنع1021: تالعثيمني حممد بن صاح بن حممد ) -
 هـ. 1023 - 1022الطبع : 

 الغني:
حتقيق: بسام عبد الوهاب اجلاب.  ,معاين أمساء اهلل احلسىنالغزايل حممد بن حممد أبو حامد املقصد األسىن يف شرح  -

  1331 - 1011قربص الطبعة األوىل,  -اجلفان واجلاب 
 الفاء:

, مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة القاموس احمليط ه(311)ت: حممد بن يعقوبجمد الدين أبو طاهر الفريوزآبادي  -
 م.2111الرسالة, حممد نعيم, بريوت لبنان, 

 اف:الق
 .1/1351حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, د.ن, طالقامسي حممد مجال الدين حماسن التأويل:  -
هـ( اجلامع ألحكام 311: تالقرطيب أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين ) -

 م 1331 القرآن, دار الكاتب العرب عن مطبعة دار الكتب املصرية, القاهرة,
هـ( تفسري القرطيب: 311: تالقرطيب أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين ) -

 م. 1330 -هـ 1630القاهرة الطبعة: الثانية ,  -دار الكتب املصرية , حتقيق : أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش
 امليم:

 , بريوت –دار الكتب العلمية , بن حبيب البصري النكت والعيون" تفسري املاوردي"املاوردي أبو احلسن علي بن حممد  -
 حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم., لبنان
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جملة جممع الفقه االسالمي التابع ملنظمة املؤمتر االسالمي جبدة: تصدر عن منظمة املؤمتر االسالمي جبدة وقد صدرت  -
 لدات لألعداد: أربعون جملدا., وجمموع اجملعدداً  16يف 
حممد بولوز, تربية ملكة االجتهاد من خالل بداية اجملتهد البن رشد : إشراف : الدكتور أمحد البوشيخي ] حبث لنيل  -

 دكتوراة يف الدراسات اإلسالمية [ مكتبة الريومك.
سري املنار(: اهليئة املصرية العامة هـ( تفسري املنار تفسري القرآن احلكيم )تف1650: تحممد رشيد بن علي رضا ) -

 م 1331للكتاب سنة النشر: 
 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر., املراغى أمحد مصطفى تفسري املراغي -
دار , ـ حتقيق: عبد احلميد هنداوي(ه053 )تاملرسي أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده, احملكم واحملي األعظم:  -

 م بريوت.2111 ,تب العلميةالك
دار إحياء الرتاث العرب حتقيق: , مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري, صحيح مسلم اجلامع الصحيح -

 .حممد فؤاد عبد الباقي + دار اجليل + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت
 النون:

 الكويت. 1ط 1332جنايت حممد عثمان, القرآن وعلم النفس, , دار الشرق  -
حلب الطبعة الثانية,  -النسائي أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن اجملتىب من السنن : مكتب املطبوعات اإلسالمية  -

 حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 1333 - 1013
 الواو:

لتوزيع ه, أسباب النزول توزيع دار الباز للنشر وا 1633الواحدي أب احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري  -
 القاهرة. -شارع جواد حسين  10عباس أمحد الباز مكة املكرمة الناشر مؤسسة احلليب وشركاه للنشر والتوزيع 
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 مقدمة:
أعمالنا, من يهد اهلل إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

, وأشهد أن ال إله إال اهلل, وحده ال شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا فهو املهتد, ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشداً 
 حممداً عبد اهلل ورسوله, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.   

ب التفسري أمر هام يف الوقت الذي تصدى فيه للحديث أمام العوام بعُض السفهاء, وبعد: فإن احلديث عن غرائ
فراحوا يروجون لتلك الغرائب يف تفسري كالم اهلل تعاىل, مما حيسن عند عوام الناس وال يتنبهون لضعفه, وال خلروجه عن 

و بأقوال الصحابة, أو بأقوال التابعني, أو بتفسري املنهج الذي أراده اهلل لبيان كتابه من تفسري القرآن بالقرآن, أو بالسنة, أ
 العلماء الصادقني وفق املنهج الصحيح من لغة العرب مع ما حيتاج إليه املفسر من العلوم الالزمة لبيان النص القرآين.  

سري ه هبذا اللون من التفسري فألف كتابه" غرائب التف515وقد اهتم العالمة حممود بن محزة الكرماين املتوىف
وعجائب التأويل" يف جملدين جامعا تلك الغرائب يف تفسريه, وملا كانت تلك الغرائب قد اشتملت عليها كتب املفسرين, 
وقام الكرماين جبمع بعض هذه الغرائب أردت أن أقف مع هذا الكتاب ألبني اختيارات الكرماين من خالل كتابه, وحنن 

ر الناس من تلك الغرائب, وبيان املنهج الصحيح لتفسري كالم اهلل تعاىل, وقد إذ نقف مع غرائب التفسري إمنا مقصدنا حتذي
عند العالمة الكرماني من خالل كتابه)غرائب  عجيبةأويالت التفسيرية القوال الغريبة والتاأل: مسيت هذا املوضوع

 .عرض ودراسةمن القرآن الكريم  لالتفسير وعجائب التأويل( الجزء األو 
 مقدمة, وقسمني, وخامتة:وقد جعلته يف 
 فتشتمل على اسم املوضوع, وأمهيته, واملنهج يف دراسته. أما المقدمة:

األقوال الغريبة والتأويالت التفسيرية العجيبة عند العالمة 

 الكرماني من خالل كتابه

 )غرائب التفسير وعجائب التأويل (

 الكريم. عرض ودراسةالجزء األول من القرآن 
 عبد التواب حسن محمد إبراهيمالدكتور 
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فيشتمل على التعريف بالكرماين امسه, ومولده, ومؤلفاته, ووفاته, والتعريف بكتابه " غرائب  وأما القسم األول:
وموقف العلماء من كتابه" م مصادره يف تفسريه, أهالتفسري وعجائب التأويل " والدافع إىل تأليفه, ومنهجه يف كتابه, و 

 غرائب التفسري وعجائب التأويل, وذكر من اهتم بالغرائب يف تفسريه من املفسرين.
َسيَ ُقوُل فيشتمل على الدراسة التطبيقية على تفسري سوريت الفاحتة, والبقرة إىل قوله تعاىل وأما القسم الثاني:

َهاالسَُّفَهاُء ِمَن الَناِس َما  َلِتِهُم الَِتي َكانُوا َعَلي ْ  ([.102)] اآلية ...َواَلُهْم َعْن ِقب ْ
 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. والخاتمة:

 ويهدف هذا الموضوع إلى اْلتي:
 ـ الوقوف على الغريب والعجيب اللذين ذكرمها الكرماين يف كتابه من األقوال اليت ختتص باملعىن.1
 الغرائب اليت تتعلق مبسائل النحو وبيان آراء النحويني فيها. بيانـ 2
 ـ بيان الغرائب اليت تتعلق بتوجيه القراءات, وأثر ذلك يف املعىن.6
 دها يف كتب التفسري.إيراــ حتذير الناس من تلك الغرائب ومن االفتتان هبا جملرد 0
 الصحيح يف تفسريها. منهج املفسرين ذكرــ بيان املنهج الصحيح يف تلك اآلراء ب5

 أما عن المنهج الذي اتبعته في البحث فيتمثل في اْلتي:
ـــ حصر ما ذكره الكرماين يف كتابه "غرائب التفسري وعجائب التأويل" من الغرائب والعجائب من أول سورة الفاحتة 1

َلِتِهُم الَِتي َكانُوا  َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء ِمنَ  إىل آخر اجلزء الثاين من سورة البقرة وهو قوله تعاىل الَناِس َما َواَلُهْم َعْن ِقب ْ
َها  ([.102)] اآلية ...َعَلي ْ

 ــــ نسبة تلك األقوال الغريبة إىل أصحاهبا وبيان وجه الغرابة فيها إن أمكن.2
مع بيان من ـــ بيان من ذكر هذه األقوال من املفسرين يف تفسريه سواء كان سابقا عن الكرماين أو الحقا له, 6

 وصفها بالغرابة منهم على قدر اإلمكان.
 ـــ مناقشة تلك األقوال الغريبة واألقوال العجيبة.0
 ـــ بيان الصحيح يف تفسري اآلية من خالل أقوال املفسرين فيها.5

 الدراسات السابقة:
 على اآليت:من خالل البحث عن الدراسات اليت تعرضت لكتاب" غرائب التفسري وعجائب التأويل" وقفت 

ــــ املسائل النحوية يف كتاب "غرائب التفسري وعجائب التأويل" لتاج القراء حممود بن محزة الكرماين املتوىف 
هـ. حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري جبامعة أم القرى للطالب/حسن بن إبراهيم بن حممد 511حوايل
 ه.1025ـــ  1020قابور

ية يف كتاب غرائب التفسري وعجائب التأويل حملمود بن محزة بن نصر الكرماين الباحث/ ــــ املسائل النحوية والصرف
عبد احلميد السيد خضر, حتت إشراف الدكتور/ محزة عبد اهلل النشريت حبث لنيل درجة الدكتوراه من قسم اللغويات كلية 

 .م2111اللغة العربية ـــــ جامعة األزهر ـــــ فرع املنوفية سنة
أل اهلل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي, وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني, وصلى اهلل وسلم وبارك هذا وأس

 على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.  
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 القسم األول
 التعريف بالكرماني وكتابه ومنهجه فيه

 هو حممود بن محزة بن نصر الكرماين, برهان الدين, أبو القاسم, ويعرف بتاج القراء التعريف بالكرماني:
 (.1عامل بالقراءات, مفسر, فقيه, حنوي, صريف من أهل كرمان)

قال ياقوت احلموي: أحد العلماء الفقهاء النبالء, صاحب التصانيف والفضل, كان عجبا يف دقة الفهم وحسن 
 ال رحل.. ", ومل حتدد كتب الرتاجم تاريخ والدته.االستنباط, مل يفارق وطنه و 

ملا فيه من احلجة والبيان, ويسمى  الربهان يف توجيه متشابه القرآن للكرماين مؤلفات منها يف علم التفسري: مؤلفاته:
وهو كتاب مطبوع,  ذكر فيه اآليات املتشاهبات اليت تكررت فيه وسببها وفائدهتا وحكمتها, أسرار التكرار يف القرآن

 .لباب التفاسري, وهذا الكتاب الذي حنن بصدد احلديث عنه غرائب التفسري وعجائب التأويلوكتاب 
 ومنها يف القراءات: خط املصاحف, وكتاب اهلداية يف شرح غاية ابن مهران.

نظامي, واإلفادة, ومنها يف النحو: خمتصر اإليضاح للفارسي ومساه اإلجياز, وخمتصر اللمع البن جين ومساه ال
 والعنوان, ومصنف يف موانع الصرف, وله شعر:

 فمعرفة وتأنيث ونعت ... ونون قبلها ألف ومجع
 وعجمة مث تركيب وعدل ... ووزن الفعل واألسباب تسع 

 ومل حتدد كتب الرتاجم تاريخ وفاته على التعيني إال أهنا تكاد جتمع أنه كان حيا يف حدود اخلمسمائة اهلجرية, وقد
 (.2)ه515ذكر خري الدين الزركلي أنه تويف سنة 

 التعريف بكتابه" غرائب التفسير وعجائب التأويل:
هذا الكتاب اعتين فيه الكرماين جبمع الغرائب والعجائب من التفاسري, وكان الدافع يف تأليفه تلبية رغبة العلماء 

فَإن أكثَر  الدافع له على تأليفه يف مقدمة كتابه فقال: " واملتعلمني يف مجع تفسري يعتين جبمع الغرائب, وقد بني الكرماين
العلماء واملتعلمني يف زماننا يرغبون يف غرائب تفسري القرآن وعجائب تأويله, ومييلون إىل املشكالِت املعضالت يف أقاويله, 

                                                 

أشهر بالصحة, وكرمان يف اإلقليم الرابع, طوهلا تسعون درجة, وعرضها : بالفتح مث السكون, وآخره نون, ورمبا كسرت والفتح ِكْرَمانُ   (1)
ثالثون درجة: وهي والية مشهورة وناحية كبرية معمورة ذات بالد وقرى ومدن واسعة بني فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 

 م.1335( نشر: دار صادر, بريوت, ط ثانية0/050لياقوت احلموي)
م, 1336هـ ــــ1010( حتقيق: إحسان عباس, نشر: دار الغرب اإلسالمي, بريوت, ط أوىل3/2333اء لياقوت احلموي)( معجم األدب2)

 ( جلالل الدين السيوطي, حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم2/211وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة)
( نشر: مكتبة ابن تيمية, الطبعة: عين 2/231نهاية يف طبقات القراء البن اجلزري)نشر: املكتبة العصرية ــــ لبنان, صيدا, بدون تاريخ, وغايه ال

(, نشر: دار الكتب العلمية ـــ بريوت, بدون تاريخ, 2/612هـ ج. برجسرتاسر, وطبقات املفسرين للداوودي)1651بنشره ألول مرة عام 
هـ(, نشر: 1633ل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي)املتوىف( إلمساعي2/012وهدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني)

م,أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء الرتاث العرب بريوت ـــ لبنان, معجم 1351طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول
(, نشر: مكتبة املثىن ـــــ بريوت, دار إحياء 12/131هـ )1013قي املتوىف املؤلفني لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمش

م, معجم 2112( نشر: دار العلم للماليني, الطبعة: اخلامسة عشر 1/131الرتاث العرب بريوت, بدون تاريخ, واألعالم خلري الدين الزركلي )
( نشر: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر, 2/332املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلديث لألستاذ عادل نويهض)

 م. 1333هـ ــــ1013بريوت ــــ لبنان, ط ثالثة
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أنه قال: " أَعرِبوا  النيب  فجمعت يف كتاب هذا منها ما أقدر أن فيه مقنعًا لرغبتهم ومكتفًى لطلبتهم, ِلَما روي عن
 (2( )1القرآَن والتمُسوا غرَائَبه, فإن اهلل حيب أْن تعرَب آي القرآن")

وليس املراد به اإلعراب املصطلح عليه عند النحاة وهو  ,قال السيوطي يف اإلتقان: املراد بإعرابه معرفة معاين ألفاظه
 (.3ما يقابل اللحن؛ ألن القراءة مع فقده ليست قراءة وال ثواب فيها)

ويف معناه ما أخرجه ابن  ويف شرح اجلامع الصغري قال الشيخ حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين:
 من القرآن أحب إىّل من أن أحفظ آية. األنباري عن أب بكر الصديق قال: ألن أعرب آية

 وأخرج أيضاً عن رجل من الصحابة قال: لو أعلم أين إذ سافرت أربعني ليلة أعربت آية من كتاب اهلل لفعلت.
 وأخرج من طريق الشعيب قال: قال عمر: من قرأ القرآن فأعربه كان له عند اهلل أجر شهيد.

ندي إرادة البيان والتفسري؛ ألن إطالق اإلعراب على احلكم النحوي قال املصنف يف اإلتقان: معىن هذه اآلثار ع
اصطالح حادث, وألنه كان يف سليقتهم ما حيتاجون إىل تعلمه, مث رأيت ابن النقيب جنح إىل ما ذكرته, قال: وجيوز أن 

ا القرآن يدلكم على تأويله", يكون املراد اإلعراب الصناعي وفيه بُعد, وقد استدل له مبا روي عن ابن عمر مرفوعاً: " أعربو 
 انتهى.

(: تفسري احلديث باالصطالح من أشد اخلطأ, فاحلق هو التفسري األول, وحديث ابن عمر املراد بإعرابه 4قلت)
تبيينه وإظهار معناه وجعله سببًا للداللة على تأويله؛ ألن القرآن يفسر بعضه بعضاً, فإذا أعرب بعض معانيه دلت على 

بعضه إىل بعض, وأرشده إىل كيفية ذلك, واملراد: أن االشتغال بتأويله يدل على إبرازه ويعني عليه فإنه  تفسريه وردِ 
متجاذب األطراف يوضح بعضه بعضاً, ويقيد مطلقه, ويبني جممله, وحيل مقدمه من مؤخره, ومن دقق النظر يف ذلك 

غرائبه( هذا مما يدل على ما قلناه, وقد فسر هذه الغرائب انفتحت له من املعاين والنكت واألسرار أمور عجيبة, )والتمسوا 
حديث أب هريرة عند البيهقي, وأظن هذا قطعة منه, وقد ذكره املصنف بطوله يف ذيل اجلامع, ولفظه" وغرائبه فرائضه 

نبوا احلرام, على مخسة أوجه: حالل, وحرام, وحمكم, ومتشابه, وأمثال, فاعملوا باحلالل, واجت وحدوده؛ فإن القرآن يدل
( فهذا التفسري النبوي, وقد فسره املصنف يف اإلتقان بغرائب ألفاظه 5واتبعوا احملكم, وآمنوا باملتشابه, واعتربوا باألمثال")

                                                 

 ( حتقيق: حسني سليم أسد11/063. مسند أب يعلى)3531( أخرجه أبو يعلى يف مسنده من حديث أب هريرة ح 1)
, 6300وأخرجه احلاكم يف مستدركه ك: التفسري, تفسري حم السجدة حم, 1330ه ــــ1010نشر: دار املأمون للرتاث ــــ دمشق, ط أوىل

ِتَنا وملَْ خُيَرَِّجاُه " ويف تعليق ال ْسَناِد َعَلى َمْذَهِب مَجَاَعٍة ِمْن أَئِمَّ ذهيب أمجع على ضعفه. وقال احلاكم: َهَذا َحِديث  َصِحيُح اإْلِ
م, وأخرجه البيهقي يف 1331ه ـــــ1011ار الكتب العلمية ــــ بريوت, ط أوىل( حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, نشر: د2/011املستدرك)

( نشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض, ط 6/503. شعب اإلميان للبيهقي)2130شعب اإلميان, فصل: يف ترك التفسري بالظن ح 
 م.2116هـ ـــ 1026أوىل

 ( نشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية ــــ جدة, مؤسسة علوم القرآن ــــ بريوت.33 ,1/31(غرائب التفسري وعجائب التأويل للكرماين)2)
 م.1310هـ ــــ 1630( حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم, نشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب ط 2/6( اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي)3)
 .بن حممد احلسين حممد بن إمساعيل بن صالح( يعين شارح اجلامع الصغري 4)
 .2135( ح 6/503( شعب اإلميان للبيهقي)5)
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اليت ألفت فيها كتب الغريب حيث قال: النوع السادس والثالثون يف معرفة غريبه, أفرده بالتصنيف خالئق ال حيصون وذكر 
 (1وذكر هذا احلديث.) ...ي االعتناء به فقد أخرجمجاعة قال: فينبغ

ونالحظ أن استشهاد الكرماين ـــ رمحه اهلل ـــ باحلديث على مقصوده بذكر الغرائب من أقوال املفسرين غري دقيق؛ ألن 
ه, أو املراد املقصود به يف احلديث غرائب األلفاظ كما بينه السيوطي يف كتابه اإلتقان وعقد له نوعا خاصا وهو معرفة غريب

 بالغرائب فرائض القرآن وحدوده, فال يدخل على هذا القول غرائب األقوال.
لكن ذكر الشيخ مال علي القاري عند شرحه للحديث أن الغرائب تشمل مشكالت األلفاظ وقد يرتتب على 

ْي بـَيـُِّنوا َما يِف اْلُقْرآِن ِمْن َغرَاِئِب الل َغِة َوبََدائِِع اختالفها اختالف املعىن, قال: )أَْعرِبُوا( َأْي: أَيـ َها اْلُعَلَماُء )اْلُقْرآَن( أَ 
ْعرَاِب, وملَْ يُرِْد بَِقْولِِه )َواتَـّبَـُعوا َغرَائَِبُه( َأْي َغرَاِئُب الل َغِة ِفيِه لَِئالَّ يـَْلَزَم التَّْكرَا َوُحُدوَدُه( ُر, َوالَِّذي َفسَّرَُه بَِقْولِِه )َوَغرَائَِبُه فـَرَاِئَضُه اإْلِ

 الشَّْرِعيَِّة, أَْو ُمْطَلُق اْلَفرَاِئِض اْلُقْرآنِيَِّة َوَما َواْلُمرَاُد بِاْلَفرَاِئِض اْلَمْأُمورَاُت, َوبِاحْلُُدوِد اْلَمْنِهيَّاُت, أَِو اْلَفرَاِئُض اْلِمريَاثِيَِّة َواأْلَْحَكامُ 
قَا  َوبََدائِِع ئُِق َوالر ُموُز اْلِعْرفَانِيَُّة, َوَحاِصُل اْلَمْعىَن: بـَيـُِّنوا َما َدلَّْت َعَلْيِه آيَاتُُه ِمْن َغرَاِئِب اأْلَْحَكامِ يُطََّلُع َعَلْيِه ِمَن احلُُْدوِد أَْعيِن الدَّ

ْلَوِعيِد َوَما يـَتَـَرتَُّب َعَلْيِه ِمَن التـَّْرِغيِب احلَِْكِم َوَخَوارِِق اْلُمْعِجزَاِت َوحَمَاِسِن اآْلَداِب َواأْلَْخاَلِق َوأََماِكِن اْلَمَواِعِظ ِمَن اْلَوْعِد َوا
ُلُغوا َسَواِبَق اخْلَيـِّرَاِت َوَسَوا ِبَق اْلَكَرَماِت ِبَسبَِبِه, أَْو بـَيـُِّنوا ِإْعرَاَب َوالتَـّْرِهيِب, َوأَْوِضُحوا َذِلَك ُكلَُّه لِْلُمتَـَعلِِّمنَي لِيَـْعَمُلوا بِِه َويـَبـْ

ْعرَبَاِت ِمَن اْلَمَعاين اُمْشِكِل أَْلَفاِظِه  ْلُمْختَِلَفِة بِاْخِتاَلِفَها؛ أِلَنَّ َوِعَبارَاتِِه َوحَمَاِمِل جُمِْماَلتِِه َوَمْكُنوِن ِإَشارَاتِِه َوَما يـَْرتَِبُط بِِتْلَك اإْلِ
بـَنْيَ اْلَقْوَلنْيِ) اْلَمْعىَن تـََبع  ِلإْلِْعرَاِب َكَما ِقيَل أَْيًضا َلِكْن بِاْعِتَبارَْيِن َفاَل تـََناُقضَ 

(. فعلى القول الثاين يف بيان معىن احلديث 2
 يدخل صنيع الكرماين فيه وهو بيان مشكل ألفاظه وحمامل جممالته وما يتبع ذلك من املعاين املختلفة.

فقد كان مقصود الكرماين من كتابه مجع الغرائب من التفاسري وهي األقوال النادرة  وأما عن منهجه في كتابه:
الغامضة, وعجائب التأويل, وقد بني املراد بالعجائب عند تفسري سورة الفلق فقال: " وكل ما وصفته بالعجيب ففيه أدىن 

 (.3خلل ونظر")
ئب من التأويل مل يشتغل بذكِر اآليات الظاهرة والوجوه وملا كان مقصوده العناية جبمع الغرائب من التفاسري والعجا 

املعروفة املتظاهرة, وال بذكر أسباب النزوِل, والقصص, فقد بني ذلك يف كتابه لباب التفاسري, وقد اتبع أسلوب االختصار 
لك مؤلفا خاصا وهو واإلجياز, وسهولة العبارة, كما أنه يذكر اآليات املتشاهبة ويبني الفرق بينها, وإن كان قد جعل لذ

الربهان يف متشابه القرآن, وكان الكرماين يف الغالب يذكر ما يرتضيه يف تفسري اآلية مث يعقب بذكر الغريب أو العجيب, 
وهو يف الغالب ال يتعرض لكل اآليات القرآنية وإمنا يتعرض للموضع الذي ورد فيه الغريب يف اآلية, وكان ينص على 

 اآلية فيقول: والغريب كذا, أو والعجيب كذا, وينسبه يف بعض األحيان إىل قائله, وكذلك يرده الغريب والعجيب يف تفسري
ويصفه باخلطأ يف بعض األحيان, وينكر على من يقول هبا كما فعل يف األقوال العجيبة الواردة يف تفسري" بسم اهلل" من 

                                                 

( حملمد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين, الكحالين الصنعاين, أبو إبراهيم, عز الدين, 031, 2/033( التَّنويُر َشرُْح اجلَاِمع الصَِّغرِي)1)
هـ 1062حممَّد إبراهيم, نشر: مكتبة دار السالم, الرياض, ط أوىلهـ(, حتقيق: د. حممَّد إسحاق 1132املعروف كأسالفه باألمري)املتوىف

 م.2111ــــ
هـ(, 1110( لعلي بن )سلطان( حممد, أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري )املتوىف 0/1033( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)2)

 م.2112هـ ــــ1022نشر: دار الفكر, بريوت ــــ لبنان, ط أوىل
 (.2/1016( غرائب التفسري)3)
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هذا رمبا يسوغ يف املقطعة من احلروف, وأما ما ألفت  سورة الفاحتة حيث قال: وهذه وأمثاهلا جيب االستغفار منها, ألن
 (.1وجعل أمساء, وأفعاالً وأدوات فال يسوغ فيها هذا بوجه من الوجوه)

, كما سيظهر ذلك عند وكان يهتم ببيان أصل الكلمة, وكذلك كان يهتم بتوجيه املعىن على القراءات املختلفة
 الدراسة التطبيقية.

 وبيان املعىن املرتتب على اختالف أوجه اإلعراب يف اآلية.وكذلك كان يهتم باإلعراب 
 أهم مصادره في تفسيره:

نقل الكرماين يف كتابه هذا عن مفسري الصحابة كابن عباس, وابن مسعود, وأم املؤمنني عائشة, وأم سلمة, وعبد 
اهلل بن عمرو, وأب بن كعب, وعن مفسري التابعني كاحلسن البصري, وسعيد بن جبري, والسدي, والضحاك, وعكرمة, 

 وقتادة, وجماهد. 
والطربي, وابن حبر األصفهاين, وعلي بن عيسى الرماين, والثعليب, وأب الليث وعن كبار املفسرين كالفراء, والزجاج , 

, هـ(051أب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي, الشهري باملاوردي )املتوىفالسمرقندي, 
 والنقاش, والقفال, والنحاس, وغريهم. 

 التأويل":موقف العلماء من كتابه" غرائب التفسير وعجائب 
قال السيوطي يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن: " فيه أقوال منكرة ال حيل االعتماد عليها وال ذكرها إال للتحذير 
منها" من ذلك أنه نقل قول أب مسلم يف "حم عسق" : إن احلاء حرب علي ومعاوية, وامليم والية املروانية, والعني والية 

نية, والقاف قدرة مهدي, وقال: " أردت بذلك أن يعلم أن فيمن يدعي العلم محقى". ومنه العباسية, والسن والية السفيا
 , ِميمَ ه اجلاحدون وأنكروه, ومعىن ميمنقله قول من قال يف) أمل(: معىن ألف, ألف اهلل حممدًا فبعثه نبيا, ومعىن الم المَ 

 .(2اجلاحدون املنكرون, من املوم, وهو الربسام")
عنه السيوطي يف اإلتقان فيقول: ويف الغرائب كذا, ويف العجائب كذا, ومن تتبع السيوطي يف اإلتقان  وكثريا ما ينقل 

 سريى ذلك واضحاً مع أنه عقد نوعا خاصا يف اإلتقان مساه: يف غرائب التفسري. 
ن اهتم بذكر إذا نظرنا إىل كتب التفسري جند أن من املفسرين م ذكر من اهتم بالغرائب في تفسيره من المفسرين:

كالثعليب يف تفسريه الكشف وهو الغالب   أحيانا, وعدم التنصيص األقوال الغريبة يف التفسري مع التنصيص على غرابتها
والبيان, واملاوردي يف تفسريه النكت والعيون, والسمرقندي يف كتابه حبر العلوم, والسمني احلليب يف الدر املصون, وأب 

قرطيب يف كتابه اجلامع ألحكام القرآن الكرمي, والنيسابوري يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب حيان يف البحر احمليط, وال
 الفرقان, والرازي يف التفسري الكبري, وكذلك اإلمام األلوسي, والفراء يف كتابه معاين القرآن.

 تعريف الغريب:
 يطلق على الغامض من الكالم.خيتلف تعريف الغريب باختالف العلم الذي يطلق فيه فهو عند علماء اللغة 

 (.3قال ابن منظور: والَغريُب: الغاِمُض ِمَن اْلَكاَلِم؛ وَكلمة غريبة , َوَقْد َغرَُبْت, َوُهَو ِمْن َذِلَك)

                                                 

 (.1/36( غرائب التفسري)1)
 ( وسيأيت بيان معىن هذا القول.0/261( اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي )2)
 (.1/301( لسان العرب )3)
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كون الكلمة غري ظاهرة املعىن وال مأنوسة االستعمال, سواء كانت بالنظر إىل األعراب   وعند علماء املعاين: هو
وهذا الغريب منه ما يكون حسنا  نا, وتلك الكلمة تسّمى غريبا, ويقابله املعتاد, ويرادفه الوحشي.اخلّلص أو بالنظر إلي

وهو الذي ال يعاب استعماله على األعراب اخلّلص ألنّه مل يكن غري ظاهر املعىن وال غري مأنوس  وهو غري خمل بالفصاحة
هو الذي يكون غري ظاهر املعىن وغري ل بالفصاحة و , ومنه غريب القرآن واحلديث, ومنه ما هو خماالستعمال عندهم

مأنوس االستعمال بالنسبة إليهم كّلهم ال بالنسبة إىل العرب كّله, فإنّه ال يتصّور إذ ال أقّل من تعارفه عند قوم يتكلمون 
 . به

د سواء كان هو حديث يتفّرد بروايته شخص واحد يف أي موضع وقع التفّرد من الّسن والغريب عند علماء احلديث:
التفّرد يف أصل الّسند أي املوضع الذي يدور اإلسناد عليه ويرجع إليه وهو طرفه الذي فيه الصحاب ويسّمى غريبا مطلقا, 

 (.1أو يف أثناء الّسند ويسّمى غريبا نسبيا, ويرادف الغريب الفرد)
 امض من األقوال.تبني لنا أن مقصود الكرماين بالغرائب هو الغيوبالنظر إىل هذه اإلصطالحات 

 تعريف العجيب:
ْد َعِجْبُت ِمْن  ويف اللسان: قَاَل الزَّجَّاُج: َأصُل الَعَجِب يف الل َغِة, أَن اإِلنسان ِإذا رَأى َما يـُْنِكرُُه ويَِقل  ِمثْـُله, قَاَل: قَ 

ويف املعجم الوسيط: العجيب َما يَْدُعو ِإىَل اْلعجب َويـَُقال عجب َعِجيب َشِديد )لْلُمَبالََغة( َوِهي َعِجيَبة,  (,2َكَذا.)
 (3واجلمع عجائب)

 ومقصود الكرماين من العجائب هنا هو نفس املعىن اللغوي يعين ما كان من األقوال يدعو إىل التعجب منه.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ناشرون ـــ ( حتقيق: د. علي دحروج, نشر: مكتبة لبنان 2/1251هـ()1153( كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي )املتوىف بعد 1)
 م.1333بريوت, ط أوىل

 ( عجب.1/531( لسان العرب )2)
( إعداد جممع اللغة العربية بالقاهرة,)إبراهيم مصطفى, أمحد الزيات, حامد عبد القادر, حممد النجار(, نشر: دار 2/530(املعجم الوسيط )3)

 الدعوة. 
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 القسم الثاني
 التطبيقيةالدراسة 

 سورة الفاتحة
 (1)ِبْسمِ الغريب في تفسير لفظ

ومن غريب ما ذكر فيه, أن أصله بِسِم بثالث كسرات, كسرة  قال: ِبْسِم اهللعند تفسري الكرماين لقوله تعاىل
ــ  الباء وهي خمتصة به, ألنه جترد لعمل اجلر, فجعل من عمله عليه عالمة, وكسرُة السني, وهي على لغة من قال: ِسم ــ

 (.2ِبسَم الذي في كلِّ سورَة ِسُمه)بكسر السني ــــ , وأنشد: 
, فسكن السني, لتوايل الكسرات, وهو مما رفض من كالمهم, حىت مل يأت يف وكسرُة امليم, وهي إجنرارُه بالباء

 األصول كسرتان متواليتان, إال يف قوهلم: إِبل, وإِطل, وامراُة بلز أي عجوز, وأتان إِبد, أي تلد كل عام.
لسني, إذ ليس يف  وقال بعضهْم ِبُسِم ــــ بضم بني كسرتني ــــ والضم فيه لغة, وأنشد البيت بالوجهني, مث سكن ا

 كالمهم خروج من كسر إىل ضم بناًء الزما, وهذان القوالن أشد موافقة لإلمام, ألنه فيه بغري ألف.
هذان القوالن اللذان ذكرمها الكرماين يف أصل كلمة " اسم" عدمها من الغريب, ألهنما مل يسمعا فيه يف كالم 

قال: َوِفيِه أَْربَُع ُلَغاٍت: )اْسم ( ِبَكْسِر اهْلَْمزَِة َوَضمَِّها, َو )ِسم ( ِبَكْسِر في خمتار الصحاح فالعرب, وإمنا مسع فيه أربع لغات, 
َا َقطََعَها الشَّاِعُر  فسبب الغرابة في , (3لِلضَُّرورَِة)السِّنِي َوَضمَِّها َو)مُسًا( َمْضُموم  َمْقُصور  لَُغة  َخاِمَسة . َوأَلُِفُه أَِلُف َوْصٍل َوُرمبَّ

أنه مل يسمع يف كالم العرب ِبِسِم بثالث كسرات؛ وذلك للثقل يف توايل الكسرات يف اللفظ, وكذلك ِبُسِم  القولهذا 
ولذلك عدمها الكرماين من األقوال الغريبة فيه. ويرى البصريون أن أصل  ؛من الكسر إىل الضميف االنتقال للثقل أيضا 

وفيون يرون أن أصل مادته: الواو والسني وامليم من الوسم, واألول أرجح؛ مادة االسم السني وامليم والواو من السمو, والك
 جلمعه على أمساء وتصغريه على مسي, واجلمع والتصغري يردان األشياء إىل أصوهلا.    

 (4)ِبْسمِ العجيب في تفسير لفظ 
 فقال:  ِبْسم اهلل لفظذكر الكرماين عند تفسري البسملة من سورة الفاحتة بعض األقوال العجيبة يف تفسري 

(: الباء: بريء 5العجيب: " بسم اهلل " قسم يف أول كل سورة, ومن عجيب ما ذكر فيه: قول سليمان بن يسار)
 من األوالد, والسني: مسيع األصوات, وامليم: جميب الدعوات. 

                                                 

 (.1( سورة الفاحتة من اآلية )1)
 هـ, ونسبه لرجل من بين كلب.1010( نشر: دار صادر ــــ بريوت, ط ثالثة 10/011ر)( ينظر لسان العرب البن منظو 2)
(, حتقيق: يوسف الشيخ 1/155) هـ(333لزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف ( خمتار الصحاح3)

 (.012, 10/011م, لسان العرب )1333هـ ــــ 1021حممد, نشر املكتبة العصرية ـــ الدار النموذجية, بريوت ــــ صيدا, ط خامسة
 (.1( سورة الفاحتة من اآلية )4)
ن عاملاً ثقة عابداً ورعاً حجة؛ قال احلسن ابن حممد: , أحد الفقهاء السبعة باملدينة, وكا  موىل ميمونة زوج رسول اهلل ( سليمان بن يسار5)

سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن املسيب, ومل يقل أعلم وال أفقه. روى عن ابن عباس, وأب هريرة, وأم سلمة, رضي اهلل عنهم, 
ع وتسعني للهجرة, وهو ابن ثالث وسبعني سنة. وروى عنه الزهري ومجاعة من األكابر, وتويف سنة سبع ومائة, وقيل سنة مائة, وقيل سنة أرب

  ( حتقيق: إحسان عباس, نشر: دار صادر ــــ بريوت.2/633وفيات األعيان البن خلكان)
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(: الباء 2جمده. وقول أب بكر الوراق)(: الباء: هباء اهلل, والسني: ثناء اهلل, وامليم: 1وقول سهل بن عبد اهلل التسرتي)
من بسم اهلل على ستة أوجه: بارئ خلقه من العرش إىل الثرى, بيانه هو اهلل اخلالق البارئ, مث أخذ يعد الوجوه, قال: 
والسني على مخسة أوجه: وامليم على اثين عشر وجهاً, وعّد الوجوه. وهذه وأمثاهلا جيب االستغفار منها, ألن هذا رمبا 

 (.3وغ يف املقطعة من احلروف, وأما ما ألفت وجعل أمساء, وأفعاالً وأدوات فال يسوغ فيها هذا بوجه من الوجوه)يس
فه بأنه ما فيه خلل ونظر حتت العجيب وهو ما عرّ  وذكرها ِبْسمِ يف تفسري قوله فنجد الكرماين نقل لنا أقواال 

 عنده:
إهنا قسم يف أول كل سورة, وقد ذكره القرطيب يف تفسريه فقال: قَاَل اْلُعَلَماُء:" ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحِن  فالقول األول:

ِه الس وَرِة َحق , ُكْم يَا ِعَباِدي يِف َهذِ الرَِّحيِم" َقَسم  ِمْن َربِـَّنا أَنـْزََلُه ِعْنَد رَْأِس ُكلِّ ُسوَرٍة, يـُْقِسُم لِِعَباِدِه ِإنَّ َهَذا الَِّذي َوَضْعُت لَ 
(. وهو قول ال يصح ألنه مل يعرف عن النيب 4وإين أويف َلُكْم جِبَِميِع َما َضمَّْنُت يف َهِذِه الس وَرِة ِمْن َوْعِدي َوُلْطِفي َوبِرِّي)

  وال عن الصحابة, وال عن التابعني, ومل يعرف يف اللغة أنين حني أقول: بسم اهلل معناه: أقسم باهلل, كما يلزم عليه أن
يكون له جواب قسم, وأين جواب القسم فيها, فضال عن أن ذلك ال يتناسب مع االبتداء, ويلزم تكراره يف كل سورة من 

كل سورة, كذلك هناك سور من القرآن تبتدأ بالقسم فليزم اجتماع َقَسمني   سور القرآن على القول بأن البسملة آية من
 على مقسم واحد.

قول سليمان بن يسار إهنا عبارة عن كلمات تدل عليها, فالباء معناها بريء من األوالد, والسني  والقول الثاني:
(, وذكر القشريي يف تفسريه قوال قريبا 5ه)معناها مسيع األصوات, وامليم معناها جميب الدعوات. ذكره املاوردي يف تفسري 

 (.6منه)
 وهو أشبه بسابقه وهو أهنا تدل على أمساء اهلل وصفاته, وهذا القول ذكره الثعليب يف تفسريه,  والقول الثالث:

 
(, وأخرجه ابن جرير الطربي عن 7وذكر حديثا عن أب سعيد اخلدري إال أنه قال يف امليم بدل جمده قال مملكته.)

: " إن عيسى ابن مرمي أسلمته أم ه إىل الكتَّاب ليعلِّمه, فقال له املعلم: اكتب "بسم"   ب سعيد قال: قال رسول اهللأ

                                                 

 (.2/023ه. وفيات األعيان)236( سهل بن عبد اهلل التسرتي أحد أئمة الصوفية تويف سنة 1)
الوراق حمدث فاضل, مكثر, قال الذهيب عنه: لكنه حيدث من غري أصول, ذهبت  ( أبو بكر الوراق: حممد بن إمساعيل بن العباس, أبو بكر2)

( حتقيق: علي حممد البجاوي, نشر: دار املعرفة للطباعة والنشر, بريوت ــــ 6/030أصوله, وهذا التساهل قد طم وعم. ميزان االعتدال للذهيب)
 م.1336هـ ــــ1632لبنان, ط أوىل

 (36, 1/32( غرائب التفسري)3)
هـ(, حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش, نشر: دار 311( ألب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب )املتوىف1/31(اجلامع ألحكام القرآن)4)

 م.1330هـ ـــــ 1630الكتب املصرية ــــ القاهرة, ط ثانية
هـ(, حتقيق: السيد 051ري, الشهري باملاوردي)املتوىف( ألب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البص1/51( تفسري النكت والعيون)5)

 ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم, نشر: دار الكتب العلمية ــــ بريوت, لبنان, بدون تاريخ.
 ( حتقيق: إبراهيم البسيوين, نشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب ــــ مصر, ط ثالثة.1/00( لطائف اإلشارات للقشريي)6)
(, حتقيق: اإلمام أب حممد بن 1/30هـ( )021لبيان عن تفسري القرآن ألمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب, أبو إسحاق)املتوىف(الكشف وا7)

 م. 2112هـ ــــ1022عاشور, مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي, نشر: دار إحياء الرتاث العرب, بريوت ـــــ لبنان, ط أوىل
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(, 1فقال له عيسى: وما "بسم"؟ فقال له املعلم: ما أدري! فقال عيسى: الباء هباُء اهلل, والسني: سناؤه, وامليم: مملكته)
 ( 2ريه ونسبه للكليب, ووصف هذه األقوال بالتكلف.)وذكر املاوردي هذا القول يف تفس

 (3قول أب بكر بن الوراق ذكره الثعليب يف تفسريه عنه) والقول الرابع:
وملا كانت هذه األقوال ضعيفة ال ميكن االعتماد عليها ردها الكرماين بقوله: وهذه وأمثاهلا جيب االستغفار 

ليها: ولو أن هذا االستنباط حيكي عمَّن يـُْقتدى به يف علم التفسري لرغب عن منها...اخل. كما قال املاوردي يف التعقيب ع
ذكره, خلروجه عما اختص اهلل تعاىل به من أمسائه, لكن قاله متبوع فذكرتُُه َمَع بـُْعِدِه حاكياً, ال حمققًا ليكون الكتاب 

غري ما عرف فيه يف اللغة فلفظ) بسم اهلل(  على لأللفاظ محل فيه أنه وسبب الغرابة في تلك األقوال(. 4جامعاً ملا قيل)
وتقطيع لفظ االسم إىل حروف كل حرف يدل على  هنا تدل على كلمات هي بعضها,لفظ واضح من االسم أما القول إ

هذا وإن عرف يف اللغة لكنه ال يستقيم هنا كما ذكروا يف تفسري احلروف املقطعة يف أوائل السور, ففي محلها على ف معىن
 األقوال تكلف واضح.  هذه

 أقواال: ِبْسمِ وعند التحقيق جند أن للعلماء يف بيان معىن قوله تعاىل
 ذهب أبو عبيدة وطائفة إىل أهنا صلة وأصل الكالم: اهلل الرمحن الرحيم مثل قول لبيد:القول األول: 

 (5إلى الحول ثم اسم السالم عليكما   ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر)
األخفش, وهذا القول ضعيف, ألنه ال يصح يف العربية أن نقول: أكلت اسم العسل, نريد أكلت العسل, وهو قول 

 وقد وجه الطربي بيت لبيد على أنه حممول على أحد وجهني:
أن "السالم" اسم  من أمساء اهلل, فجائز أن يكون لبيد عىَن بقوله:" مث اسم السالم عليكما", مث الزما اسَم  أحُدهما:

  وذكَره بعد ذلك, َوَدَعا ذكري والبكاَء علّي؛ على وجه اإلغراء.اهلل
مث تسمييت اهلَل عليكما, كما يقول القائل للشيء يراه فيعجبه: "اسم اهلل عليك" يعوِّذه بذلك  والوجه اْلخر منهما:

 (.    6من السوء, فكأنه قال: مث اسُم اهلل عليكما من السوء)
فالباء لإللصاق,  ,قول اجلمهور: إن لفظ بسم مقصود يف الكالم وله معىن االسم:والقول الثاني في بيان معنى 

واختلفوا يف االسم, فقيل مشتق من السمو وهو العلو واالرتفاع؛ ألنه يسمو بصاحبه, وقيل مشتق من السمة وهي 

                                                 

م, وذكره ابن كثري 2111هـ ــــ 1021( حتقيق: أمحد حممد شاكر, نشر: مؤسسة الرسالة, ط أوىل1/121سريه)( أخرجه ابن جرير يف تف1)
( حتقيق: حممد حسني مشس الدين, نشر: دار الكتب العلمية, منشورات حممد علي بيضون ــــ بريوت, ط 1/66يف تفسريه وعزاه البن مردويه)

(: هذا حديث موضوع ال أصل له. 1/121ر يف تعليقه على هذا احلديث يف تفسري الطربي)هـ, قال األستاذ حممود حممد شاك1013أوىل
عن رواه ابن حبان يف كتاب اجملروحني, يف ترمجة إمساعيل بن حيىي بن عبد اهلل التميمي, وقال يف إمساعيل هذا: " كان ممن يروي املوضوعات 

وال االحتجاج به حبال", مث ضرب مثال من أكاذيبه هذا احلديث, ويتابع األستاذ  الثقات وما ال أصل له عن األثبات, ال حتل الرواية عنه
قد شاكر: وما أدري كيف فات احلافظ ابن كثري أن يف إسناده هذا الكذاب, فتسقط روايته باملرة وال حيتاج إىل هذا الرتّدد. وأما السيوطي ف

 ( نشر: دار الفكر ــــ بريوت.1/26عيف جدا.الدر املنثور للسيوطي)ذكره يف الدر املنثور ومل يغفل عن علته, فذكر أنه بسند ض
 (.1/03( تفسري املاوردي)2)
 (.1/30( الكشف والبيان)3)
 (.1/51( تفسري املاوردي)4)
 م.2110هـ ــــ1025( اعتىن به: محدو طّماس, نشر: دار املعرفة, ط أوىل1/51( ينظر ديوان لبيد بن ربيعة)5)
 (. 121, 1/121تأويل آي القرآن البن جرير الطربي بتصرف) ( جامع البيان يف6)
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غريه مُسّي, ولو كان من العالمة؛ ألن االسم عالمة على صاحبه, والراجح األول؛ ألنه جيمع على أمساء, ويقال يف تص
 السمة لقيل فيه: أوسام, ووسيم, فاجلمع والتصغري يردان األشياء إىل أصوهلا.

 ,فلفظ االسم مقصود لذاته كما وضح ذلك اإلمام الطربي يف تفسريه, كأن القائل بسم اهلل يقول: بتسمية اهلل أقرأ
 (.   1ووضع االسم موضع املصدر سائغ يف العربية) أو آكل مثال, وال يتحقق ذلك لو قال: باهلل, بدون لفظ االسم,

 ذكر األقوال الغريبة والعجيبة في تفسيره فقال: الَلهِ       وعند تفسيره للفظ الجاللة
من غريب ما ذُكَر يف لفظ اهلل عز امسه: أنَّ أصله الها بالسريانية, حذف األلف من آخره وزيد األلف والالم يف  

 أوله, وقريب منه عند النحاة قول من قال: إىل أنه اسم علم غري مشتق.
الكناية, وذلك ( يف تفسريه عن مجاعة: أن أصل اهلل هاء 2ومن عجيب ما ذكر فيه ما حكاه أبو القاسم بن حبيب)

م أشاروا إليه مبا وضع يف نفوسهم من دالئل الفطرة, إْذ مل يعلموا له امسًا موضوعاً, مث أدخلوا على الكناية الم امللك,  أهنَّ
فصار) له( يعنون: له اخللق واألمر, مث مّدوا هبا أصواهتم تعظيمًا وتفخيماً, فقالوا: اله, مث وصلوا بالم املعرفة فصار 

 (.3اهلل")
 نجد الكرماني ذكر من األقوال الغريبة في أصل لفظ الجاللة أقواال:

أن أصله الها بالسريانية, وهذا القول ذكره الثعليب يف تفسريه وذكر أن يف آخر أمسائهم مّدة, كقوهلم  القول األول:
للروح:)روحا(, وللقدس:)قدسا(, وللمسيح:)مسيحا(, ولالبن:) ابنا(, فلما طرحوا املّدة بقي)اله(, فعرّبه العرب وأقّروه, 

 ادعاء أن لفظ " اهلل" غري عرب. وسبب الغرابة ( 5رابة.)(, وكذلك ذكره أبو حيان ووصفه بالغ4وال اشتقاق له)
ما قيل إن أصله هاء الكناية وذكر أن أبا القاسم بن حبيب نقله يف تفسريه عن مجاعة ومل أقف  والقول الثاني:

ا ال ُيشبه  (, وذكره السمني احلليب يف تفسريه وقال: وهذ6ووصفه بالزعم) ,عليه, وإمنا ذكره القرطيب يف تفسريه عن البعض
 (.7كالَم أهل اللغة وال الَنْحويني, وإمنا يشبه كالَم بعض املتصوفة)

 وعند التحقيق جند أن العلماء اختلفوا يف لفظ اجلاللة )اهلل( من حيث االشتقاق وعدمه على قولني:
 والالم الزمة  يرى أنه علم مرجتل ال اشتقاق له من فعل, وإمنا هو اسم موضوع له تبارك وتعاىل, واأللف األول:

 (. وهو على هذا القول عرب تعرفه العرب لكنه غري مشتق.1له ال لتعريف وال لغريه, بل هكذا وضع االسم)

                                                 

 (.1/115( تفسري الطربي بتصرف)1)
َع: أَبَا ا( 2) َفسُِّر, الَواِعُظ, مسَِ

ُ
ِد بِن َحِبْيٍب بن أَيـ ْوَب النـَّْيَسابـُْورِي , امل بن َهاِنئ, َوأَبَا  لَعبَّاِس اأَلَصمَّ, َوحُمَمََّد بن َصاِلحأَبُو الَقاِسِم احَلَسُن بُن حُمَمَّ

ُد بُن َعْبِد الَواِحِد احِلرْيِي  الَواِعظُ  احَلَسنِ  ة, َوَعْنُه: أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ , َوحُمَمَُّد بُن ِإمْسَاِعْيَل الَفْرَغاين, َواحُلَسنْيُ بُن لَكارِزِيَّ, َوأَبَا َحامِت بن ِحبَّان, َوِعدَّ
, َومَجَاَعة, وَ  ٍد السَّكَّاِكي  ِة َسَنَة ِست  َوأَْرَبع مائَة. سري أعالم النبالء للذهيب)حُمَمَّ , 11/261َصنََّف يف التـَّْفِسرْي َواآلَداب, تـُُويفَِّ يف ِذي احِلجَّ

 م.1335هـ ـــ 1015احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط, نشر: مؤسسة الرسالة, ط ثالثةجمموعة من  :( حتقيق263
 (1/30( غرائب التفسري)3)
 (1/33( تفسري الثعليب)4)
 هـ.1021( حتقيق: صدقي حممد مجيل, نشر دار الفكر ـــ بريوت, ط1/23( البحر احمليط ألب حيان)5)
 (.1/153( تفسري القرطيب)6)
(ألب العباس, شهاب الدين, أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني 1/23( الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون)7)

 هـ(, حتقيق: الدكتور أمحد حممد اخلراط, نشر: دار القلم, دمشق.153ليب)املتوىفاحل
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 أنه مشتق ولكنهم اختلفوا يف اشتقاقه: والثاني:
 فقال بعضهم هو مشتق من الَه يليه أي: ارتفع, ومنه قيل للشمس: إاَلهة بكسر اهلمزة وفتحها الرتفاعها.

َم َمْن قال:هو مشتق  من اله يـَُلوه لِياهاً, أي احتَجَب, فاأللف على هذين القولني أصلية , فحينئذ أصُل الكلمة ومنه
 اَلَه, مث دخل عليه حرُف التعريف فصار الاله, مث أُْدِغمت الم التعريف يف الالم بعدها الجتماِع شروِط اإِلدغام.

ه لفظ  مشرتك بني معاٍن وهي: العبادُة والسكون والتحري  والفزع, فمعىن" إله" أنَّ ومنهم َمْن َجَعَله مشتقاً من أََله, وأَلَ 
ون فيه ويفزعون إليه, وعلى هذا فاهلمزُة أصلية واأللُف قبل اهلاء زائدة , فأصُل اجلاللة  َخْلَقه يعبدونه ويسكنون إليه ويتحريَّ

 لتقى حرُف التعريِف مع الالِم فُأْدِغم فيها وُفخِّم.الكرمية: اإِلله مث ُحِذفت اهلمزُة لكثرِة االستعمال فا
ومنهم َمْن قال: هو مشتق  من َولَِه لكوِن كلِّ خملوٍق واهِلًا حنَوه, فأصله: ِواله مث أُبدلت الواو مهزًة كما أُبدلت يف 

 ( وهو الراجح أنه مشتق.2إشاح وإعاء, واألصُل: ِوشاح وِوعاء.)
العلماء على أن األلف والالم من أصل الكلمة قال: اْلَقْوُل الثَّاين: َذَهَب إِلَْيِه مَجَاَعة  ِمَن وذكر القرطيب يف تفسريه أن 

ُرُهْم, طَّاِب  َواْلَغزَايل  َواْلُمَفضَُّل َوَغيـْ ُهُم الشَّاِفِعي  َوأَبُو اْلَمَعايل َواخلَْ َوْيِه: أَنَّ األلف والالم َوُرِوَي َعِن اخْلَِليِل َوِسيبَـ  اْلُعَلَماِء أَْيًضا ِمنـْ
َيِة َهَذا ااِلسْ  َم ِمْن بِنـْ لِيُل َعَلى أَنَّ اأْلَِلَف َوالالَّ طَّاِب : َوالدَّ ِم, وملَْ يَْدُخاَل لِلتـَّْعرِيِف, َأالَّ الزمة له ال جيوز حذفها ِمْنُه. قَاَل اخلَْ

َيِة ااِلْسِم)تـََرى أَنََّك اَل تـَُقوُل: يَا الرَّمْحَُن َواَل يَا الرَّحِ  فلفظ اهلل عرب على  (.3يُم, َكَما تـَُقوُل: يَا أهلل, َفَدلَّ َعَلى أَنَـُّهَما ِمْن بِنـْ
 األرجح, وكذلك اللفظ تام وليس أصله هاء الكناية. 

يف  ومن غريب ما ذكرذكر األقوال الغريبة في تفسيره فقال:  الَرْحَمِن الَرِحيمِ لقوله الكرماني       وعند تفسير
َوِإَذا ِقيَل َلُهُم  الرمحن الرحيم قول ثعلب, قال: الرمحن اسم عجمي, وهلذا أْنَكرَْته العرب على ما جاء يف القرآن من قوله

 (5.)قال: وهو بالسريانية الرمخن ــــ خباٍء معجمة (4)اْسُجُدوا ِللَرْحَمِن قَاُلوا َوَما الَرْحَمُن..
(, والقرطيب وقال: وهذا القول مرغوب 7(, وذكره أبو حيان ووصفه بالغرابة)6سريه)هذا القول ذكره املاوردي يف تف

(, وهو قول ضعيف, وإمنا كانت العرب تعرف لفظ الرمحن؛ بدليل أن مسيلمة الكذاب مسى نفسه رمحان اليمامة, 8عنه)
(, فهو اسم 9مل يقولوا: ومن الرمحن)وإمنا سؤاهلم كما ورد يف اآلية أهنم جهلوا الصفة ومل جيهلوا املوصوف, بدليل أهنم 

 عرب وليس أعجميا وهو علم بالغلبة على اهلل تعاىل.
 ( ذكر األقوال الغريبة في تفسيره فقال:10)اْلَحْمدُ        وعند تفسيره لقوله

                                                                                                                                               

( ألب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملارب 1/36( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز)1)
 هـ .1022الكتب العلمية ـــ بريوت, ط أوىلهـ(, حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد, نشر: دار 502)املتوىف

 (.1/20( الدر املصون بتصرف)2)
 (.1/116( تفسري القرطيب)3)
 (.31( سورة الفرقان من اآلية)4)
 (.33, 1/35( غرائب التفسري)5)
 (.1/56( تفسري املاوردي)6)
 (.1/23( البحر احمليط )7)
 (1/110( تفسري القرطيب)8)
 (.1/131( تفسري القرطيب)9)
 (.2( سورة الفاحتة من اآلية)10)
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وحكى ابن حبيب قواًل غريباً, فقال:)احلمد( جواب الباء يف قوله  ,ومن غريب ما جاء يف احلمد: أنه مقلوب املدح
 (.1بسم اهلل؛ ألن هذا الباء يقتضي خرباً فكأنه قال: بسم اهلل احلمد هلل)

 ذكر الكرماين هنا قولني يف بيان معىن احلمد:
وكذلك رده السمني  (,2وهذا القول نسبه أبو حيان البن األنباري ورده) ،أن احلمد مقلوب املدح القول األول:

؛ فاحلمد هو الثناء باللسان على اجلميل االختياري, فهو ال ُيستحق إال على فعل (, فليس مقلوب مدحَ 3احلليب)
حسن,أما املدح فيكون على فعل وعلى غري فعل, فهو أعم من احلمد, كما أن احلمد يكون للعاقل ولغري العاقل, أما 

ت تقول: مدحت زيدا على كرمه ومدحت اللؤلؤة على حسنها, وال تقول محدت احلمد فإنه ال يكون إال  للعاقل فأن
 اللؤلؤة على حسنها.  

: أن قوله" احلمد هلل" جواب للباء يف "بسم اهلل" وهذا قول مبين على أن بسم اهلل قسم, وهو قول بعيد القول الثاني
 كالم مستقل عن سابقه.  لَِلهِ  اْلَحْمدُ وإمنا قوله
 والرابع: وهو غريب ربت تربيتاً, قال: ( قال:4)َربِّ اْلَعاَلِمينَ سيره لقوله تعالىعند تفــــ 

 سميُتها إذ ُوِلدت َتموت. . . والقبر ِصهر ضامن زِمِّيت.
 (5ليس لمن ضَمنه تربيت) 

على ترتيب وليس هذا من تركيب الرب, إمنا هو من تركيب "ربت", ولعل هذا القائل إمنا ذهب إىل هذا ألنه مل جيد 
 (.6ربت غري هذا, وله توجيه وهو أن يقال: قلب الباء ياء ــــ كما ذكرت ــــ مث قلب الياء تاء)

عندما وقف الكرماين عند كلمة " رب" وبيان أصل الفعل منه ذكر أقواال, وذكر هذا القول منها وعّده غريبا, وهو 
لشعر, مث رد هذا القول ألن ما يف البيت ليس من تركيب أن يكون أصل هذا املصدر من الفعل ربت, واستدل له ببيت ا

 الرب, وإمنا هو من تركيب ربت, ومل أقف على من قال به من املفسرين. 
: ُهَو اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ, ُهَو َرب  كلِّ شيٍء  واألصل يف كلمة " رب " أن تكون من ربب, قال يف اللسان: ربب: الرَّب 

الرب خيتلف معناها, فقد تكون مبعىن السيد واملالك واملصلح واملعبود وغريها, وقد فسرها الكرماين (, وكلمة 7َأي مالُكه,)
مبعىن الرتبية وهي تبليغ الشيء إىل كماله على التدريج, ولذلك ذكر يف أصل الفعل األقوال األربعة إما أنه من رب الشيء 

 .   , أو من رببه تربيبا, والرابع وهو الغريب من ربتيربه فهو راب فيكون املصدر اسم فاعل, أو من رباه تربية
                                                 

( وعبارته هكذا: ألن هذا الباء يقتضي خربا, ولعله يقصد لفظ الباء أي: ألن هذا اللفظ؛ ولذلك ذكره بلفظ 1/31( غرائب التفسري)1)
 املذكر, وإال فالصواب: ألن هذه الباء تقتضي خربا.

 (.1/62( البحر احمليط)2)
احلمُد مقلوب  من املدِح, وليس بسديٍد وإن كان منقواًل عن ثعلب؛ ألن املقلوَب أقل  استعمااًل من  وقيل: ( قال:1/61( الدر املصون )3)

فإنه مَيْتنع املقلوب منه, وهذان مستويان يف االستعمال, فليس ادِّعاُء قلِب أحِدمها من اآلخر أَْوىَل من العكس, فكانا مادتني مستقلتني, وأيضاً 
ْدُت اهلل, وال يقال َمَدْحته, ولو كان مقلوبًا َلما امتنع ذلك. ولقائٍل أن يقول: َمَنَع من  إطالُق املدِح حيث جيوزُ  إطالُق احلمِد, فإنه يقال: محَِ

 ذلك مانع , وهو َعَدُم اإِلْذِن يف ذلك.
 (.2( سورة الفاحتة من اآلية )4)
 ( ومل ينسبه ألحد, مادة ربت.2/66( ينظر لسان العرب)5)
 (33, 1/31التفسري)( غرائب 6)
 (.  1/633( لسان العرب)7)
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 ذكر األقوال الغريبة في تفسيره فقال:      وعند تفسيره للفظ )آمين(
" والغريب: ما أجازه بعضهم من التشديد مبعىن قاصدين, وتقديره: ندعوك قاصدين بابك, راجني رمحتك, وقيل: 

 (.1مهور")نعبدك ونستعينك, قاصدين. وفيه بُعد وخالف اجل
أخرج التـِّْرِمِذّي َوحسنه َعن كلمة آمني ليست من القرآن باإلمجاع, وإمنا من السنة قوهلا بعد الفراغ من الفاحتة, فقد

فـََقاَل)آمني( ميد هبَا َصوته  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الَضالِّينَ قـَرَأَ  َواِئل بن حجر احلَْْضَرِمّي قَاَل مسَِعت َرُسول اهلل 
 وفيها لغتان: أمني بالقصر, وآمني باملد, وهو اسم فعل أمر معناه اللهم استجب.(, 2")

أنه ُروي عن احلسن أما ما ذكره الكرماين فيها إهنا آّمني مبعىن قاصدين, من أّم مبعىن قصد, فقد ذكر السمني احلليب 
َواَل آمِّيَن اْلبَ ْيَت  ني بن الفضل من أمَّ إذا قصد, أي حنن قاصدون حنوك, ومنه وجعَفر الصادق التشديُد, وهو قوُل احلس

وأما تشديد ميمه فذكر الواحدي أنه (, وكذلك قال األلوسي يف تفسريه: 4(. وعقب السمني احلليب بأنه خطأ)3)اْلَحَرامَ 
وهو حقا خطأ, فاألول  (.5يل إنه خطأ وحلن)لغة فيه, وقيل إنه مجع آّم مبعىن قاصد منصوب باجعلنا وحنوه مقدرا, وق

تم بالتأمني كأنك تقول اللهم استجب, عن ُجَوْيرب  َعِن الضَّحَّاِك َعِن اْبِن أوىل؛ ألن الفاحتة عبارة عن دعاء ويناسبه أن خي
 (.6َعبَّاٍس قَاَل: قـُْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه َما َمْعىَن آِمنَي؟ قَاَل : َربِّ افْـَعْل")

أنه ال يتناسب مع السياق, فالفاحتة عبارة عن دعاء وال يتناسب أن ختتم هبذا املعىن,  في هذا القول غرابةوسبب ال
 قاهلا هكذا بدون تشديد وبني معناها. وإمنا املعىن الدعاء هلل باالستجابة كما سبق يف احلديث السابق, أن النيب 

 سورة البقرة
ل سورة البقرة ذكر الكرماني األقوال في تفسيرها ثم ذكر الغريب فيها عند تفسيره للحروف المفردة في أو 

 (.7" ومن غريب ما ذكر فيه: قول ابن عباس: أن " الر, حم, ن ": هو الرمحن, وهذا قريب من القول الثاين)فقال:

                                                 

 (1/115( غرائب التفسري)1)
( حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر 1/661. سنن الرتمذي)203( أخرجه الرتمذي ك: أبواب الصالة, باب: ما جاء يف التأمني ح2)

ُر َواِحٍد 1315 هـ ــــ1635وآخرون, نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب, مصر, ط ثانية  م, وقال: حديث حسن, َوِبِه يـَُقوُل َغيـْ
, َوَأمْحَُد, , َوالتَّاِبِعنَي, َوَمْن بـَْعَدُهْم: يـََرْوَن أَْن يـَْرَفعَ ِمْن أَْهِل الِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ   الرَُّجَل َصْوَتُه بِالتَّْأِمنِي, َواَل خُيِْفيَها.َوِبِه يـَُقوُل الشَّاِفِعي 

َغْيِر قـَرََأ  ِن َواِئٍل, َعْن أَبِيِه, أَنَّ النَّيبَّ َوِإْسَحاُق. َوَرَوى ُشْعَبُة َهَذا احَلِديَث, َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل, َعْن ُحْجٍر َأِب الَعْنَبِس, َعْن َعْلَقَمَة ابْ 
 هِبَا َصْوَتُه., فـََقاَل: آِمنَي َوَخَفَض اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الَضالِّينَ 

ًدا يـَُقوُل: َحِديُث ُسْفَياَن َأَصح  ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة يف َهَذا, َوَأْخطََأ ُشْعَبُة يف َمَواِضَع ِمنْ  َهَذا احَلِديِث, فـََقاَل: َعْن ُحْجٍر َأِب الَعْنَبِس,  مسَِْعت حُمَمَّ
َا ُهَو ُحْجُر ْبُن َعْنَبٍس َوُيْكىَن أَبَا السَّ  َا ُهَو ُحْجُر اْبُن َعْنَبٍس, َعنْ َوِإمنَّ  َواِئِل ْبِن َكِن, َوزَاَد ِفيِه, َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َواِئٍل, َولَْيَس ِفيِه َعْن َعْلَقَمَة, َوِإمنَّ

َا ُهَو: َوَمدَّ هِبَا َصْوتَُه.  ُحْجٍر َوقَاَل: َوَخَفَض هِبَا َصْوَتُه, َوِإمنَّ
 (.2( سورة املائدة من اآلية )3)
 (.1/13الدر املصون) (4)
 هـــ .1015( حتقيق: علي عبد الباري عطية, نشر: دار الكتب العلمية ـــــ بريوت, ط أوىل1/111( روح املعاين لأللوسي)5)
 (.1/05( ذكره السيوطي يف الدر املنثور)6)
ستة أقوال ,  فعل. وقد ساق يف املراد منها( ويقصد بالقول الثاين: أهنا حروف ينبئ كل واحد منها عن اسم أو 1/113( غرائب التفسري)7)

 مث ذكر الغريب فيها.
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وقيل: إن هذه من الغريب: قول أب العالية, ما منها حرف إال يف مدة قوم وآجال آخرين, فبىن على هذا القول, و 
 (.1احلروف من حساب اجلمل, وهي تدل على مدة بقاء اإلسالم, واملدة ستمائة وثالث وتسعون سنة, مث تقوم القيامة)

( أنَّ املراد هبا رجل يقال له: أبو عبد اهلل ينزل على هنر من أهنار 2)حم.عسقذكر يففيها: ما  يبومن العج
 , ورواه مرفوعاً أيضاً.تفسريه الثعليباملشرق يبين عليه مدينتني. حكاه يف 

يف حم عسق: قول من قال: احلاء: حرب علي ومعاوية, وامليم: والية املروانية, والعني: والية العباسية,  يبومن العج
 والسني: والية السفيانية, والقاف: قدرة مهدي, مث قال: أردت بذكر ذلك أن تعلم أن فيمن يدعى العلم أيضاً محقى.

 أخربهم بعالمته,  ( يف تفسريه: أن اهلل تعاىل ملا بشر أهل الكتاب مبحمد 3ريب: ما حكاه النقاش)ومن الغ
وعالمات كتابه, وكان" أمل" من تلك العالمات اليت أخربهم هبا, فقال "أمل ذلك" أي أمل عالمات ذلك الكتاب 

 الذي بشرمت به.
ل بعضهم: معىن ألف, ألَف اهلل حممداً فبعثه نبياً, ومعىن ومن العجيب جدا: ما حكاه ابن حبيب يف تفسريه: أنه قا

 (.4الم, المه اجلاحدون, ومعىن ميم, ِميَم اجلاحدون املنكرون, من املوم وهو الربسام)
عند التأمل فيما ذكره الكرماين من األقوال الغريبة يف املراد باحلروف املفردة يف أوائل السور جند أنه قد ذكر عدة و 
 أقوال: 

أن جمموعها يدل على أمساء اهلل تعاىل, وذكر عن ابن عباس أن: ألر, حم, ن تدل على الرمحن, وهذا  القول األول:
(, وهذا 6(, وأخرجه الطربي يف تفسريه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس)5القول ذكره الثعليب ونقله عن سعيد بن جبري)

هذه احلروف فإن ذلك ال يطرد يف كل احلروف وإال فماذا نقول القول ضعيف ألنه وإن أمكن مجع بعض أمساء اهلل من 
 يف: كهيعص, أو حم عسق, وغريها.   

أهنا تدل على مدد أقوام وآجاهلم, وأهنا حبساب اجلمل تدل على بقاء مدة اإلسالم وهذا القول عده  القول الثاني: 
( ودليل أصحاب هذا القول حديث ابن 8واملاوردي) ،(7كثري من املفسرين يف األقوال املرادة هبذه احلروف منهم الثعليب)

ُلو ُسورََة البقرة عباس قال: َمرَّ أَبُو يَاِسِر ْبُن َأْخَطَب ِبَرُسوِل اللَِّه  , مُثَّ أََتى َأُخوُه ُحَيي  (9)الم. ذِلَك اْلِكتابُ , َوُهَو يـَتـْ

                                                 

 (.1/111( غرائب التفسري)1)
 (.2, 1( سورة الشورى اآليتان )2)
( النقاش: حممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون, أبو بكر النقاش: عامل بالقرآن وتفسريه. أصله من املوصل, ومنشأه ببغداد, رحل 3)

كان يف مبدإ أمره يتعاطى نقش السقوف واحليطان فعرف بالنقاش. من تصانيفه: شفاء الصدور يف التفسري, واإلشارة يف غريب رحلة طويلة, و 
النقاش  القرآن, واملوضح يف القرآن ومعانيه, واملعجم الكبري يف أمساء القراء وقراءاهتم, وأخبار القّصاص, وقال أبو القاسم الاللكائى: تفسري

(, طبقات املفسرين 6/521, وليس بشفاء الصدور, مات النقاش سنة إحدى ومخسني وثالمثائة. ميزان االعتدال للذهيب)إشقاء الصدور
 (.3/31ه,األعالم للزركلي)1633(, حتقيق: علي حممد عمر, نشر: مكتبة وهبة ـــ القاهرة , ط أوىل 1/30للسيوطي)

 (.1/112( غرائب التفسري)4)
 (.1/163والبيان)( الكشف 5)
 (.1/213( تفسري الطربي)6)
 (.1/163( الكشف والبيان)7)
 (.1/30( تفسري املاوردي)8)
 (.2, 1( سورة البقرة من اآليتني)9)
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ق  أَنَـَّها أَتـَْتَك ِمَن السََّماِء؟ فـََقاَل ْبُن َأْخَطَب وََكْعُب ْبُن اأْلَْشَرِف َفَسأَُلوُه َعْن امل َوقَاُلوا: نـَْنُشُدَك اللََّه الَِّذي اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َأحَ 
نُكْنَت َصاِدقًا ِإينِّ أَلَْعَلُم َأَجَل َهِذِه اأْلُمَِّة ِمَن السِِّننَي, مُثَّ قَاَل َكْيَف نَْدُخُل يِف : نـََعْم َكَذِلَك نـَزََلْت, فـََقاَل حيي إالنَّيِب  

فـََقاَل  َفَضِحَك النَّيب   ِديِن َرُجٍل َدلَّْت َهِذِه احْلُُروُف حِبَِساِب اجلَُْمِل َعَلى أَنَّ ُمْنتَـَهى َأَجِل أُمَِّتِه ِإْحَدى َوَسبـُْعوَن َسَنًة,
ُر َهَذا؟  ُحَيي : فـََهْل َغيـْ

 َهَذا؟, قَاَل: نـََعْم الر, فـََقاَل: نـََعْم املص, فـََقاَل ُحَيي : َهَذا َأْكثـَُر ِمَن اأْلَوَِّل َهَذا ِمائَة  َوِإْحَدى َوِست وَن َسَنًة, فـََهْل َغيـْرُ 
َنْحُن َنْشَهُد ِإْن ُكْنَت َصاِدقًا َما َمَلَكْت أُمَُّتَك ِإالَّ ِمائـَتَـنْيِ َوِإْحَدى َوَثاَلِثنَي َسَنًة, فـََقاَل ُحَيي  َهَذا َأْكثـَُر ِمَن اأْلُوىَل َوالثَّانَِيِة, فَـ 

ُر َهَذا؟ فـََقاَل: نـََعْم املر, قَاَل ُحَيي : فـََنْحُن َنْشَهُد أَنَّا ِمَن الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن َواَل نَْدرِ  َك نَْأُخُذ. فـََقاَل أَبُو ي بَِأيِّ أَقْـَوالِ فـََهْل َغيـْ
أَنَـَّها َكْم َتُكوُن, فَِإْن َكاَن حُمَمَّد  َصاِدقًا ِفيَما  يَاِسٍر:أَمَّا أَنَا فََأْشَهُد َعَلى أَنَّ أَنِْبَياَءنَا َقْد َأْخبَـُرونَا َعْن ُمْلِك َهِذِه اأْلُمَِّة وملَْ يـُبَـيـُِّنوا

َنا أَْمُرَك ُكل ُه, َفاَل نَْدرِي أَبِاْلَقِليِل نَْأُخُذ أَْم  يـَُقوُل ِإينِّ أَلُرَاُه يُْسَتْجَمُع َلهُ  َفَذِلَك بِاْلَكِثرِي؟ َهَذا ُكل ُه فـََقاَم اْليَـُهوُد, َوقَاُلوا اْشَتَبَه َعَليـْ
 (1)..بِ ُهَو اَلِذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَات  ُمْحَكَمات  ُهَن أُمُّ اْلِكَتاقـَْولُُه تـََعاىَل 

 وقد ذكر الكرماين بطالن هذا القول من ثالثة أوجه:
وأمثاهلا من , (2)ِإنََما ِعْلُمَها ِعْنَد الَلِه.. أنَّ هذا دعوى معرفة القيامة, وذلك مما استأثر اهلل بعلمه, فقال أحدها:

 اآليات.
أن العرب مل تكن تعرف حساب اجلمل, والقرآن نزل بلسان عرب مبني, وإمنا كان هذا علمًا يتعاطاه  والثاني:

 اليهود يف ذلك الزمان.
 أنه أخذ حساب اجلمل غري مكرر, ولو أخذه مكرراً لكان أضعافاً. والثالث:

ة بن املنذر, قال: جاء رجل ( عن أرطأ3)حم.عسقما حكاه الثعليب يف تفسريه يف املراد بقوله والقول الثالث:
إىل ابن عباس, فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخربين عن تفسري قول اهلل تعاىل: حم عسق قال: فأطرق مّث أعرض 
عنه, مثّ كّرر مقالته, فلم جيبه بشيء, وكّرر مقالته, مثّ كّرر الثالثة, فلم جيبه شيئا, فقال له حذيفة: أنا أنبئك هبا, قد عرفت 

رهها, نزلت يف رجل من أهل بيته, يقال له: عبد اإلله أو عبد اهلل, ينزل على هنر من أهنار املشرق, يبين عليه مدينتان مل ك
يشق النهر بينهما شقا, فإذا أذن اهلل تعاىل يف زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومّدهتم, بعث اهلل تعاىل على إحدامها نارا 

كّلها مل تكن مكاهنا, وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت, فما هو إاّل بياض   ليال, فتصبح سوداء مظلمة قد احرتقت
يومها ذلك حىّت جيمع فيها كّل جبّار عنيد منهم, مّث خيسف اهلل تعاىل هبا وهبم مجيعا, فذلك قوله تعاىل: حم عسق. يعين 

(. وأخرج احلديث 4ـــ هباتني املدينتني)عزمية من اهلل وفتنة وقضاء حم عسق عدال منه, سني سيكون فتنة, قاف واقع هبماـ
 (5ابن جرير يف تفسريه أيضا)

قول من قال: احلاء: حرب علي ومعاوية, وامليم: والية املروانية, والعني: والية العباسية, والسني:  والقول الرابع:
: قائال والية السفيانية, والقاف: قدرة مهدي. وقد عقب اإلمام أبو حيان عند تفسريه هلذه احلروف يف بداية سورة الشورى

                                                 

 (.1( سورة آل عمران من اآلية )1)
 (.131( سورة األعراف من اآلية )2)
 (.2, 1( سورة الشورى اآليتان)3)
 (.3/612( الكشف والبيان)4)
 (.21/031تفسري الطربي)( 5)
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ْيء  َكَعاَدهِتِْم يف َهِذِه اْلَفَواِتِح ضربنا عن ذكرها  صفحا)ذكر املفسرون يف حم عسق أقواال مضطربة ال يصلح منها شَ 
1  ,)

كما عقب الكرماين على هذه األقوال بقوله: أردت بذكر ذلك أن تعلم أن فيمن يدعى العلم أيضًا محقى. فمثل هذه 
 ة عن املعىن املراد.األقوال مل تستند على التفسري املأثور, أو التفسري بالرأي املفهوم من لغة العرب فهي بعيد

النقاش يف تفسريه, وهو قول  ونسبه الكرماين إىلوعالمة على كتابه  : أهنا عالمة على النيب والقول الخامس
 بعيد. 

وهذا القول ذكره الرازي لكنه قال يف ميم:  ,وهو أن كل حرف منها يدل على فعل من األفعالوالقول السادس: 
, َويِف بـَْعِض (. والذي عند الكرماين: من املوم وهو الربِ 2َأْي ِميَم اْلَكاِفُروَن ِغيظُوا وَُكِبُتوا ِبظُُهوِر احلَْقِّ) َسام: وهو َداء  َمْعُروف 

َماِغ, قَاَل اْبُن ُدَرْيٍد اْلربَْساُم ُمَعرَّب  ُكُتِب الطِّبِّ أَنَُّه َوَرم  َحار  يـَْعِرُض لِْلِحَجاِب الَِّذي بـَنْيَ   اْلَكِبِد َواْلِمَعى مُثَّ يـَتَِّصُل بِالدِّ
َوبـُْرِسَم الرَُّجُل بِاْلِبَناِء لِْلَمْفُعوِل)

(, فكأن املراد بامليم يف بداية السورة من املوم مبنيا للمجهول أي أصاهبم هذا الداء وهو 3
 ظ عن املعىن األقرب إليه املعروف من لغة العرب.تفسري غريب وبُعد  باللف

 العلماء في تفسير هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إلى فريقين: انقسموقد 
يرى أهنا مما استأثر اهلل بعلمه فلم يطلع عليها أحدا من خلقه, وأهنا سر اهلل يف القرآن وهذا مذهب  الفريق األول:

 السلف.
يرى أهنا معلومة املعىن, وقد اختلفوا يف بيان معناها إىل أقوال أشهرها أهنا جيء هبا للتحدي, ووجه  الفريق الثاني:

التحدي هبا أن هذا القرآن مؤلف من تلك احلروف اليت تتكلمون هبا ومع ذلك ال تقدرون على اإلتيان مبثله, ودليل ذلك 
 ـ( 4)ائل السورأن ذكر القرآن غالبا يأيت بعد هذه احلروف املفردة يف أو 

والغريب منها هو: حفظ ما يف قلوهبم ( قال: 5)َخَتَم الَلُه َعَلى قُ ُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهمْ الىوعند تفسيره لقوله تع
 (6.)حىت جيازى عليه, من ختم ما يراد حفظه

أن السياق ال يدل  الغرابةووجه وهذا القول غريب إذ يراد به حفظ ما يف قلوهبم من الكفر وعدم إخراجه منها, 
واخلتم على هذا املعىن, وأصل الوضع لكلمة " ختم" ال يدل على هذا املعىن, وهذا القول ذكره أبو السعود ورده, قال: 

 ,على الشئ االستيثاُق منه بضرب اخلامت عليه صيانًة له أو ملا فيه من التعرض له كما يف البيت الفارغ والكيس اململوء
إْذ ليَس املراُد بِه صيانَة ما يف قلوهبم بل إحداث حالة جتعلهما بسبب متاديهم يف الغي  ؛ألنسب باملقامواألوُل هو ا

 (7.)واهنماِكهم يف التقليد وإعراِضهم عن منهاج النظر الصحيح حبيث ال يؤثر فيها اإلنذار وال ينُفُذ فيها احلق  أصالً 

                                                 

 (.3/622( البحر احمليط)1)
 هـ.1021( نشر: دار إحياء الرتاث العرب ــــ بريوت, ط ثالثة2/256( مفاتيح الغيب لإلمام الرازي)2)
, نشر: املكتبة هـ(111( ألمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي, أبو العباس )املتوىف حنو 1/01(املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري)3)

 العلمية ــــ بريوت.
 فما بعدها(.  1/116( ينظر تفسري األلوسي )4)
 (.1( سورة البقرة من اآلية)5)
 (.1/113( غرائب التفسري)6)
 ( نشر: دار إحياء الرتاث العرب ــــ بريوت.1/61(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ألب السعود)7)
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أِلَنَّ يف ااِلْسِتيثَاِق ِمَن الشَّْيِء ِبَضْرِب اخْلَامتَِ َعَلْيِه َكْتًما َلُه َوتـَْغِطَيًة, لَِئالَّ وقال اإلمام الرازي: واخلتم والكتم أخوان؛ 
يـُتَـَوصَُّل إِلَْيِه أَْو يُطََّلُع َعَلْيِه)

(, وهذه اآلية بيان لعدم إمياهنم, فاخلتم هنا من دخول اإلميان إىل قلوهبم بسوء فعلهم, وسبق 1
 يؤمنون, فقد قيل إهنا نزلت يف بعض أشراف قريش ممن مات على الكفر, واألوىل القول بالعموم فيمن علم اهلل أهنم ال

سبق يف علم اهلل أهنم ال يؤمنون, أخرج ابن جرير بسنده قال حدثنا به حممد بن بشار قال: حدثنا صفوان ابن عيسى, 
:" إّن املؤمَن إذا أذنب  قال: قال رسول اهلل  رة قال: حدثنا ابن َعْجالن عن الَقْعَقاع عن أب صاح عن أب هري

ذنًبا كانت ُنْكته  سوداُء يف قلبه, فإن تاب َونزع واستغفر, َصَقلت قلبه, فإن زاد زادت حىت تـُْغلق قلبه, فذلك" الرَّاُن" الذي 
أّن الذنوب إذا تتابعت على  (, فأخرب 3) (2)َكاَل بَْل رَاَن َعَلى قُ ُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ   قال اهلل جل ثناؤه:

القلوب أغلقتها, وإذا أغلقتها أتاها حينئذ اخلَْتم من قبل اهلل عز وجّل والطبع, فال يكون لإلميان إليها َمْسلك, وال للكفر 
, وبِِهْم َوَعَلى َسْمِعِهمْ َخَتَم الَلُه َعَلى قُ لُ منها خَمَْلص, فذلك هو الطَّبع, واخلتم الذي ذكره اهلل تبارك وتعاىل يف قوله

نظرُي الطبع واخلتم على ما تدركه األبصار من األوعية والظروف اليت ال يوَصل إىل ما فيها إال بفضِّ ذلك عنها مث حّلها, 
 (.4فكذلك ال يصل اإلميان إىل قلوب من َوَصف اهلل أنه ختم على قلوهبم, إال بعد فضِّه َخامتَه وحلِّه رباطَه عنها)

ُهَو اَلِذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا ثَُم اْستَ َوى ِإَلى الَسَماِء َفَسَواُهَن َسْبَع تفسيره لقوله تعالىعند 
 ( قال:5)َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم  

 ـــ فيمن جعل األرض قبلوالغريب فيه: ما قيل: إنه عبارة عن أنه مل خيلق بعد خلق ما يف األرض إالَّ السماء 
 (.6السماء, وهو األظهرــــ, وهذا يف الكالم كثري, ويف كالم العجم أكثر)

" مبعىن: أقبل إىل خلق ثَُم اْستَ َوى ِإَلى الَسَماءِ  ذكر السمرقندي يف تفسريه من التأويالت يف قوله" االستواء يف اآلية
(, وقد رجح الطربي أن معىن االستواء 10وأبو حيان ونسبه للفراء) (,9(, واملاوردي)8(, وكذلك ذكره الثعليب)7السماء)

ْعُضُهْم: ( وقال القرطيب: َوَهِذِه اآْليَُة ِمَن اْلُمْشِكاَلِت, َوالنَّاُس ِفيَها َوِفيَما َشاَكَلَها َعَلى َثاَلثَِة أَْوُجٍه قَاَل بَـ 11العلو واالرتفاع.)
َعْن قـَْولِِه  ُرَها, َوَذَهَب ِإلَْيِه َكِثري  ِمَن اأْلَئِمَِّة, َوَهَذا َكَما ُرِوَي َعْن َماِلٍك َرمِحَُه اللَُّه أَنَّ َرُجاًل َسأََلهُ نـَْقَرُؤَها َونـُْؤِمُن هِبَا َواَل نـَُفسِّ 

,  (12)الَرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوىتـََعاىَل  ميَاُن بِِه َواِجب  ُر َمْعُقوٍل, َواإْلِ ُر جَمُْهوٍل, َواْلَكْيُف َغيـْ : ااِلْسِتَواُء َغيـْ قَاَل َماِلك 

                                                 

 (.2/231الكبري)(التفسري 1)
 (.10( سورة املطففني اآلية )2)
وقال: هذا حديث صحيح على  6313وأخرجه احلاكم يف املستدرك تفسري سورة املطففني ح (, 1/231( أخرجه ابن جرير يف تفسريه )3)

 (. 2/532شرط مسلم ومل خيرجاه. املستدرك)
 (.1/231( تفسري الطربي)4)
 (.23( سورة البقرة اآلية)5)
 (.1/123ائب التفسري)(غر 6)
 (.1/63( تفسري السمرقندي)7)
 ( حيث قال: قصد وعمد إىل خلق السماء.1/116( تفسري الثعليب)8)
 (.1/32( تفسري املاوردي)9)
 (.1/211( البحر احمليط )10)
 (.1/061( تفسري الطربي)11)
 (.5( سورة طه اآلية )12)
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َغِة, َوَهَذا قـَْوُل حَيَْتِمُلُه ظَاِهُر الل  َوالس َؤاُل َعْنُه ِبْدَعة , َوأَرَاَك َرُجَل َسْوٍء! َأْخرُِجوُه. َوقَاَل بـَْعُضُهْم: نـَْقَرُؤَها َونـَُفسُِّرَها َعَلى َما 
 .(1اْلُمَشبـَِّهِة, َوقَاَل بـَْعُضُهْم: نـَْقَرُؤَها َونـََتَأوَّهُلَا َوحنُِيُل مَحَْلَها َعَلى ظَاِهرَِها)

أن أما إنه تعاىل مل خيلق بعد خلق ما يف األرض إال السماء فلم تدل اآلية عليه داللة واضحة, بل دلت آية أخرى 
أو أن مقصود املؤلف أن هذا من (2 ،)َواأْلَْرَض بَ ْعَد َذِلَك َدَحاَهااألرض قال تعاىلاهلل بعد خلق السماء دحى 

ولو أراد احلق سبحانه ذلك  ,أنه ما خلق بعد خلق ما يف األرض إال السماء :األساليب العربية إذا قيل مثل هذا فمعناه
لذكره بأسلوب القصر فقال: ما خلق اهلل بعد خلق ما يف األرض مجيعا إال السماء, وإمنا سيقت اآلية لالمتنان على العباد 

 واالستدالل على القدرة على بعثهم فكأنه قال: القادر على خلق األرض والسماء أليس قادرا على بعثكم يف اآلخرة.
 ( قال:3)قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإاَل َما َعَلْمتَ َنا ِإَنَك أَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ له تعالىعند تفسيره لقو 

مصدر أميت فعله, والغريب فيه: ما ذكره املفضل: أنه مصدر شبَح صوَته إذا رفعه بالدعاء وذكر اهلل, )ُسْبَحاَنَك( 
 (4)تَ ْغِلَب كّلما. . . شَبح الحجيج وَكبّ ُروا إهالالَ قَ َبَح اإلله وجوَه      وأنشد:

( ذكره الكرماين ونسبه 5هذا القول وهو أنه مصدر من الفعل شَبح خمففاـــ بالشني املعجمةـــ مبعىن رفع صوته بالدعاء)
اآلية الكرمية من للمفضل, ومل أقف على من نسبه له من املفسرين, وهو قول غريب؛ ألن كل منهما مادة خمتلفة, فما يف 

قيل: هو علم  للتسبيح وال يكاد  )ُسْبَحاَنَك(الفعل سبح بالسني املهملة, خبالف ما ذكر يف البيت, واألصل يف قوله
يستعمُل إال مضافاً, وقد جاَء غرَي مضاٍف على الشذوِذ غرَي منصرٍف للتعريف واأللِف والنون املزيدتني, وقيل: إنه مصدر 

مصدر, ومعناه على األول: نسبحك عما ال يليق بشأنك األقدِس من األمور اليت من مجلتها خلو   منكر  كغفران ال اسمُ 
 أفعاِلك من احِلَكم واملصاِح, وعَنوا بذلك تسبيحاً ناشئاً عن كمال طمأنينة النفس واإليقان باشتمال استخالف آدَم 

اشئا عن ذاتك وأراد به أهنم قالوه عن إذعان ملا عملوا إمجاالً على احِلَكم البالغة, وعلى الثاين: تنزّهَت عن ذلك تنزها ن
 (6ُيكلَّف ما ُكلِّفوه وأنه يقِدر على ما قد عجزوا عنه مما يتوقف عليه اخلالفة.) بأنه 

َفاَل اعتداَد بقول  قال الزبيدي: َوَسَبَح كَمَنع ُسْبحانًا كَشَكر ُشْكرَاناً, َوُهَو لُغة  ذََكرها ابُن َسّيده وغريُه, قَاَل شيُخنا
فصَّل َوَقول الَكْرمايّن يِف الَعجائب: إِنه أُِميَت الِفْعُل ِمْنُه)

ُ
 (.7ابِن يَِعيَش وغريِه من ُشرَّاِح امل

وقال ابن حبيب: إن بعض األغبياء قال: إن الشجرة ( قال: 8)َواَل تَ ْقَربَا َهِذِه الَشَجَرَة..عند تفسيره لقوله
آدم منها إعالن ِسر كان استكتم آدم فعصى, فهذا تـََلع ب بالِدين ومتويه , وقائل هذه املقالة غري مصدق  لَ حممد, وأكْ 

 (9بدين وال نبوة, وإمنا مراده تشكيك الناس والتلبيس عليهم.)

                                                 

 (.1/250( تفسري القرطيب)1)
 (.61اآلية)( سورة النازعات 2)
 (.62( سورة البقرة اآلية )3)
 ( حتقيق: جمموعة من احملققني, نشر: دار اهلداية.3/003(, تاج العروس للزبيدي)1/162( غرائب التفسري)4)
 ( شبح.2/035( لسان العرب)5)
 (.1/35( تفسري أب السعود)6)
 (.3/001( تاج العروس للزبيدي)7)
 (65( سورة البقرة من اآلية)8)
 (.1/165ائب التفسري)(غر 9)
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كالم   هذا القول يف تعيني الشجرة قول يف غاية البعد؛ ولذلك وصفه الكرماين بأنه تلعب بالدين ومتويه, فالشجر يف
العرب كل ما قام على ساق, واألصل يف بيان القرآن الرجوع إىل املأثور أو الرأي الذي يعتمد على اللغة, وقد ذكر 

عن األكل منها أقواال منها أهنا احلنطُة, أو الِعنَبُة, أو التينة, وقيل هي  املفسرون يف املراد بالشجرة اليت هنى اهلل آدم 
 (.1شجرٍة َمْن أكَل منها أْحَدث, قال أبو السعود: واأَلْوىل عدُم تعيينها من غري قاطع)

 ( قال:2)فَ ُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجرَ  عند تفسيره لقوله تعالى
 ت بعض اجلهال يقول: إن احلجر كان رجالً كىن عنه, وضرب موسى إياه حكى ابن حبيب يف تفسريه" مسع

 (.3سؤاله, وخروج املاء علم, ونسأل اهلل سالمة الدين)
هذا خروج باللفظ عن املعىن الظاهر منه, فاحلجر معروف, وقد ذكر املفسرون أنه إما أن يكون أن  سبب الغرابة

َوَضَع َعَلْيِه ثـَْوبَُه ِحنَي اْغَتَسَل ِإْذ َرَمْوُه بِاأْلُْدَرِة فـََفرَّ بِِه, فـََقاَل لَُه ِجرْبِيُل: يـَُقوُل اللَُّه  حجرا معهودا, ِقيَل: ُهَو احلََْجُر الَِّذي
, َوِإمَّا لِْلِجْنِس َأِي: ه للعهدتـََعاىَل: اْرَفْع َهَذا احلََْجَر فَِإنَّ يل ِفيِه ُقْدَرًة َوَلَك ِفيِه ُمْعِجَزة , َفَحَمَلُه يف خِمْاَلتِِه, فتكون أل في

َوَهَذا أَْظَهُر يف احلُْجَِّة َوأَبـْنَيُ يِف  اْضِرِب الشَّْيَء الَِّذي يـَُقاُل َلُه احلََْجُر, َوَعِن احلََْسِن: ملَْ يَْأُمُروُه أَْن َيْضِرَب َحَجرًا بَِعْيِنِه. قَاَل:
 (.4ُض ِعْلِمِه ِإىَل اللَِّه تعاىل)اْلُقْدرَِة, قال الرازي: اْلُمْخَتاُر ِعْنَدنَا تـَْفوِي

 ( قال:5)َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحدٍ  عند تفسيره لقوله تعالى
 (.6الغريب: ما قيل: إهنم استنكفوا من تساويهم فيه, وأرادوا االمتياز يف األطعمة)

ما ذكره الكرماين يف سبب عدم صربهم على طعام واحد من أهنم استنكفوا من تساويهم فيه وأرادوا االمتياز يف 
ذََكُروا َعْيَشُهُم الَِّذي َكانُوا ِفيِه, وََكانُوا قـَْوًما األطعمة مل أقف على من قال به من املفسرين, وإمنا سبب عدم صربهم أهنم 

(, وقال اخلازن: وذلك أهنم سئموا من املن والسلوى وملوه, فاشتهوا عليه غريه ألن 7َوُفوٍم)أَْهَل أَْعَداٍس وبصل وبقول 
 (8املواظبة على الطعام الواحد تكون سببا لنقصان الشهوة.)

 كما ذكر اإلمام الرازي أَنَّ ُسَؤاَل النـَّْوِع اآْلَخِر ِمَن الطََّعاِم حُيَْتَمُل أَْن َيُكوَن أِلَْغرَاٍض: 
َرُه. ُل:اأْلَوَ   أَنَـُّهْم َلمَّا تـََناَوُلوا َذِلَك النـَّْوَع اْلَواِحَد أَْربَِعنَي َسَنًة َمل وُه فَاْشتَـَهْوا َغيـْ

َا تـََعوَُّدوا َسائَِر اأْلَنـَْواِع, َوَرْغَبُة ا الثَاِني: ْنَساِن ِفيَما اْعَتاَدُه يف َأْصِل َلَعلَُّهْم يِف َأْصِل اخْلِْلَقِة َما تـََعوَُّدوا َذِلَك النـَّْوَع َوِإمنَّ إْلِ
 َشرِيًفا. التـَّْربَِيِة َوِإْن َكاَن َخِسيًسا فـَْوَق َرْغَبِتِه ِفيَما مَلْ يـَْعَتْدُه َوِإْن َكانَ 

َغَرُضُهُم اْلُوُصوُل ِإىَل اْلِباَلِد َلَعلَُّهْم َمل وا ِمَن اْلبَـَقاِء يِف التِّيِه َفَسأَُلوا َهِذِه اأْلَْطِعَمَة الَّيِت اَل تُوَجُد ِإالَّ يِف اْلِباَلِد وَ  الثَاِلُث:
 اَل نـَْفُس تِْلَك اأْلَْطِعَمِة. 

                                                 

 (.1/31( إرشاد العقل السليم)1)
 (31( سورة البقرة من اآلية )2)
 (1/100( غرائب التفسري)3)
 (.6/523( التفسري الكبري)4)
 (.31( سورة البقرة من اآلية )5)
 (1/100(غرائب التفسري)6)
 (.1/113( تفسري القرآن العظيم البن كثري)7)
( لعالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن, املعروف باخلازن 1/03التنزيل)( لباب التأويل يف معاين 8)

 هـــ .1015هـ(, تصحيح: حممد علي شاهني, نشر: دار الكتب العلمية ـــــ بريوت, ط أوىل101)املتوىف
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نـَْواِع َلى الطََّعاِم اْلَواِحِد َسَبب  لِنـُْقَصاِن الشَّْهَوِة َوَضْعِف اهْلَْضِم َوِقلَِّة الرَّْغَبِة, َوااِلْسِتْكثَاَر ِمَن اأْلَ أَنَّ اْلُمَواظََبَة عَ  الَراِبُع:
نيب اهلل  فطلبهم هذا يدل على سوء صنيعهم واختيارهم, ولذلك رد عليهم (1يُِعنُي َعَلى تـَْقوِيَِة الشَّْهَوِة وََكثْـرَِة ااِلْلِتَذاِذ.)

 .أََتْسَتْبِدُلوَن اَلِذي ُهَو َأْدَنى بِاَلِذي ُهَو َخي ْر  بقوله كما سجله القرآن موسى
 (2)افَادُْع لََنا رََبَك ُيْخِرْج لََنا ِمَما تُ ْنِبُت اأْلَْرُض ِمْن بَ ْقِلَها َوِقثَائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلهَ عند تفسيره 
 (.3قيل: الفوم كل لقمة كبرية, وقطعة من اللحم عظيمة)والغريب: ما 

أنه بعيد عن اللغة فال يعرف لغة أن الفوم  وسبب الغرابة( وهو قول غريب, 4هذا القول نقله أبو حيان عن قطرب)
ابن عباس وأكثر قال  ,عدة أقوالَوُفوِمَها(مبعىن اللقمة الكبرية أو قطعة اللحم العظيمة. وقد ذكر املفسرون يف املراد بقوله

 املفسرين: الفوم احلنطة, وقال جماهد: الفوم اخلبز.
 وقال عطاء وقتادة: الفوم مجيع احلبوب اليت ميكن أن ختتبز كاحلنطة والفول والعدس وحنوه.

(, والثاء تبدل من 5وقال الضحاك: الفوم الثوم, وهي قراءة عبد اهلل بن مسعود بالثاء, وروي ذلك عن ابن عباس)
كما قالوا, مغاثري ومغافري, وجدث وجدف, ووقعوا يف عاثور شر, وعافور شر, على أن البدل ال يقاس عليه,   الفاء,

  (6واألول أصح: أهنا احلنطة.)
 (7الُفوُم: احلنطة, وقيل: هي الثّوم, يقال: ثوم وُفوم , كقوهلم: جدث وجدف) وقال الراغب يف املفردات:
 ( قال:8)َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئينَ فَ ُقْلَنا عند تفسيره لقوله تعالى

 (9( )10.)َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا   الغريب: قول جماهد: مسخت قلوهبم, وإن هذا َمثل  كقوله
  (,12(, وأخرجه ابن أب حامت عن جماهد)11هذا القول أخرجه جماهد يف تفسريه)

(, وذكره أبو السعود, 2القرطيب عن جماهد وقال: مل يقل به غريه من املفسرين)(, وذكره 1وذكره املاوردي عن جماهد)
(, وهو قول غريب خمالف للسياق, وخمالف للمأثور, قال ابن كثري: َوقـَْول  َغرِيب  ِخاَلَف الظَّاِهِر ِمَن السَِّياِق 3وأبو حيان)

                                                 

 (.6/561( التفسري الكبري)1)
 (.31( سورة البقرة من اآلية )2)
 (.1/105التفسري)(غرائب 3)
 (.1/655( البحر احمليط )4)
( ألب الفتح عثمان بن جين املوصلي, نشر: وزارة 1/33( وهي قراءة شاذة. ينظر احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها)5)

 م.1333هـ ـــــ 1021األوقاف ــــ اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية, ط
 (.1/156سري الكتاب العزيز البن عطية)( احملرر الوجيز يف تف6)
( حتقيق: صفوان عدنان الداودي, نشر: دار القلم, الدار الشامية ــــ دمشق بريوت, 1/351( املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين)7)

 هـــ .1012ط أوىل
 (.35( سورة البقرة من اآلية )8)
 (.5( سورة اجلمعة من اآلية )9)
 (.1/103التفسري)غرائب 10))
هـ ــــ 1011( حتقيق: الدكتور حممد عبد السالم أبو النيل, نشر: دار الفكر اإلسالمي احلديثة, مصر, ط أوىل 1/215( تفسري جماهد )11)

 م.1333
العربية السعودية, ( حتقيق: أسعد حممد الطيب, نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ــــ اململكة 1/166( تفسري القرآن العظيم البن أب حامت)12)

 هـ.1013ط ثالثة
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ُقْل َهْل أُنَ بُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد الَلِه َمْن َلَعَنُه الَلُه َوَغِضَب َعَلْيِه  يف َهَذا اْلَمَقاِم َويف َغرْيِِه, قَاَل اللَُّه تـََعاىَل 
ُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَنازِيَر َوَعَبَد الطَاُغوتَ  ُكونُوا ِقَرَدًة خاِسِئنَي (, َوقَاَل اْلَعْويِف  يِف تـَْفِسريِِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس فـَُقْلنا هَلُْم  4)َوَجَعَل ِمن ْ

ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر فـََزَعَم أَنَّ َشَباَب القوم صاروا قردة, وأن املشيخة َصاُروا َخَنازِيرَ  , َوقَاَل َشْيَباُن النَّْحِوي  َعْن َفَجَعَل اللَُّه ِمنـْ
ْوُم قردة تـََعاَوى, هَلَا أَْذنَاب  بـَْعَد َما َكانُوا رَِجااًل َوِنَساًء, َوقَاَل َعطَاء  اخْلُرَاَساين : قـََتاَدَة فـَُقْلنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة خاِسِئنَي َفَصاَر اْلقَ 

َهُكْم؟ فيقولون ا ُفاَلُن أملَْ نـَنْـ نُوُدوا يَا أَْهَل اْلَقْريَِة ُكونُوا ِقَرَدًة خاِسِئنَي َفَجَعَل الَِّذيَن نـََهْوُهْم يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم فـَيَـُقوُلوَن يَ 
(, فاألصل أن املسخ هنا حيمل على معناه احلقيقي وهو مسخ هيئاهتم على هيئة القردة, وقد دلت 5برءوسهم: َأْي بـََلى.)

 آية املائدة على أهنم صاروا قردة وخنازير. 
َناعند تفسيره لقوله تعالى  قال:  (6)ِإَن اْلبَ َقَر َتَشابََه َعَلي ْ
 ( يف 7"تشاهبت" ـــــ بالتشديد ــــ وتاء التأنيث, وأمجعوا على خطئه, وقال ابن مهران)وقرئ يف غريب الشواذ 

 .تتقطعت بي دونك األساب إن العرب قد تزيد على تفعل يف املاضي تاء فتقول: تتفعل, وأنشد: الشواذ:
البقرة والفعل اشاهبت, وهذا القول منه ليس مبرٍض, وال البيت مبقبول, وله عندي غريب, وهو: أن جنعل التاء من 

 .(8( )9)َأاَل َيْسُجُدواوكتب يف املصحف على اللفظ, كقراءة الكسائي
وأعجب من هذه قراءة من قرأ يشَّابَه ــــ بالياء والتشديد وفتح اهلاء ــــ وهذا ال وجه له, ألن نواصب الفعل ال تتجمع 

 (10ها هنا, وال وجه لبنائه على الفتح أيضاً.)
ورد فيه عدة قراءات منها ما هو متواتر, ومنها ما هو شاذ, وقراءة اجلمهور تشابَه بالتاء يف أوله وفتح  َتَشابَهَ  قوله

آخره بتذكري الفعل, فذّكره لتذكري لفظ البقر, والبناء على الفتح ألنه فعل ماضي مبين على الفتح, وقريء شاذا تشاهبت 
سبها أبو حيان يف البحر احمليط البن أب إسحاق, ورد الكرماين توجيه ما قاله ابن بتاء التأنيث يف آخره وتشديد الشني, ون

 مهران يف هذه القراءة.
َا يكون بإدغام التاء فيها,  قال أبو حيان يف توجيه قراءة ابن أب إسحاق: َوتـَْبِينُي َما قَاَلُه: ِإنَّ َتْشِديَد الشِّنِي ِإمنَّ

ابـََهْت, اَءاِن, فـََتبـَْقى ِإْحَدامُهَا َوُتْدَغُم اأْلُْخَرى, َومُيِْكُن أَْن تـَُوجََّه َهِذِه اْلِقرَاَءُة َعَلى أَنَّ َأْصَلُه: اشَّ َواْلَماِضي اَل َيُكوُن ِفيِه تَ 

                                                                                                                                               

 (.1/165( تفسري املاوردي)1)
 (.1/006( تفسري القرطيب)2)
 (.1/631(, البحر احمليط )1/111( تفسري أب السعود)3)
 (.31( سورة املائدة من اآلية )4)
 (1/133( تفسري القرآن العظيم البن كثري)5)
 (.11( سورة البقرة من اآلية )6)
ْقرُِئ, َشْيُخ اإِلْساَلِم, أَبُو َبْكٍر اأَلْصبَـَهاين  اأَلصْ ( ابن مهران: 7)

ُ
ِل, النـَّْيَسابـُْورِي , أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري اإِلَماُم, الُقْدَوُة, امل

ٍل َسَنَة ِإْحَدى َومَثَاِننْيَ َوَثاَلِث ماَئٍة. سري أعالم النبالء ُمَصنَُّف الَغايَِة يف الِقرَاءاِت, ُوِلَد َسَنَة مَخٍْس َوِتْسِعنْيَ َومائـَتَـنْيِ, تـُُويفَِّ يف َشوَّا
 (.1/03(, غاية النهاية يف طبقات القراء)13/011للذهيب)

 (.25( سورة النمل من اآلية )8)
ه القراءات ( قرأه الكسائي بتخفيف" أال" وإن وقف عليه وقف على" أال يا" ويبتدئ " اسجدوا" وليس هو موضع وقف.الكشف عن وجو 9)

 م.1310ه ـــ 1630( ط مطبوعات مع اللغة العربية بدمشق 2/153السبع وعللها وحججها ملكي بن أب طالب)
 (.1/103(غرائب التفسري)10)
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َنا, َويـَُقوِّي َذِلَك حِلَاُق تَاِء ال تَّْأنِيِث يف آِخِر اْلِفْعِل, أَِو اشَّابـََهْت َأْصُلُه: َوالتَّاُء ِهَي تَاُء اْلبَـَقَرِة, َوَأْصُلُه إنَّ اْلبَـَقَرَة اشَّابـََهْت َعَليـْ
رَاَءَة, َصاَر اللَّْفُظ: إنَّ اْلبَـَقرََة َتَشابـََهْت, فَُأْدِغَمِت التَّاُء يِف الشِّنِي َواْجُتِلَبْت مَهْزَُة اْلَوْصِل. َفِحنَي أَْدرََج اْبُن َأِب ِإْسَحاَق اْلقِ 

ا اَل يَُظن  بِاْبِن َأِب ُع أَنَّ تَاَء اْلبَـَقَرِة ِهَي تَاء  يِف اْلِفْعِل, ِإِذ الن ْطُق َواِحد , فـَتَـَوهََّم أَنَُّه قـَرَأَ: َتشَّابـََهْت, َوَهذَ اشَّابـََهْت, َفَظنَّ السَّامِ 
ْسَوِد الد َؤيلِّ ُمْستَـْنِبِط ِعْلِم النَّْحِو, َوَقْد َكاَن اْبُن ِإْسَحاَق, فَِإنَُّه رَْأس  يف ِعْلِم النَّْحِو, َوممَّْن َأَخَذ النَّْحَو َعْن َأْصَحاِب َأِب اأْلَ 

َما لَْيَس بِاْلَمْشُهوِر يف َكاَلِم َأِب ِإْسَحاَق يـُْزرِي َعَلى اْلَعَرِب َوَعَلى َمْن َيْسَتْشِهُد ِبَكاَلِمِهْم, َكاْلَفَرْزَدِق, ِإَذا َجاَء يف ِشْعرِِهْم 
 (1.)ْقرَأُ ِقرَاَءًة اَل َوْجَهَلَهااْلَعَرِب, َفَكْيَف يَـ 

( وليس هلا 2وذكر الكرماين قراءة أعجب منها وهي يشَّابَه بالياء والتشديد وفتح اهلاء ونسبها أبو حيان البن مسعود)
؛ ألن توجيهها " يّشابَه" على النصب ال يصح حيث مل يتقدم للفعل ناصب, وال وجه لبنائه على الفتح ألنه وجه لغةً 
 وهو ال يبىن إال إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة, وال اتصال هلما به هنا. مضارع

 ( قال:3)َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلونَ عند تفسيره لقوله تعالى
 (4والغريب: ما قال عكرمة: إهنم امتنعوا خشية العار, ومل يكن مثن البقرة إال ثالثة دنانري.)

جند الكرماين يعد من الغريب يف تفسري اآلية أن السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض اهلل عليهم, يف ذبح  
ما أمرهم بذحبه من ذلك هو خشية العار؛ ألن مثن البقرة مل يكن إال ثالثة دنانري, وهذا القول ذكره املاوردي ونسبه 

 (5لعكرمة)
وال العلماء يف السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض اهلل عليهم, يف وقد ذكر اإلمام الطربي يف تفسريه أق

 ذبح ما أمرهم بذحبه من ذلك. 
 ذلك السبب كان غالء مثن البقرة اليت أمروا بذحبها, وبينت هلم صفتها. فقال بعضهم:
الذي اختصموا فيه إىل  اهلل على قاتل القتيل عَ لَ أطَ  مل يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة, إنْ  وقال آخرون:

 موسى.
قال أبو جعفر: والصواب من التأويل عندنا, أن القوم مل يكادوا يفعلون ما أمرهم اهلل به من ذبح البقرة, للخلتني  
كلتيهما: إحدامها غالء مثنها, مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها؛ واألخرى خوف عظيم الفضيحة على 

(. فالطربي قد ذكر القولني ورجح أن يكون املانع 6موسى صلوات اهلل عليه وأتباعه على قاتله) أنفسهم, بإظهار اهلل نبيه
هلم اخللتني معا, فال يعد ما ذكره الكرماين من الغريب عند ابن جرير, ومل يرتض اإلمام ابن كثري هذا التوجيه ووجهه 

أن ال يـَْفَعُلوا وملَْ َيُكْن َذِلَك الِذي أَرَاُدوا, أِلَنَـُّهْم  توجيها آخر, ولعله األرجح قال: قال الضحاك, عن ابن عباس: كادوا

                                                 

 (.011, 1/011( البحر احمليط)1)
 ( وهي قراءة شاذة.1/011( املرجع السابق )2)
 (.11( سورة البقرة من اآلية)3)
 (.2/221(, وأخرجه ابن جرير يف تفسريه )1/100واألثر عن عكرمة أخرجه ابن أب حامت يف تفسريه) (,1/103(غرائب التفسري)4)
 (1/102( تفسري املاوردي)5)
 (.221, 2/213( تفسري الطربي )6)
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يَضاِح َما ذَ  حَبُوَها ِإالَّ بـَْعَد اجلُْْهِد, َويف َهَذا َذم  أرادوا أن ال يَْذحَبُوَها, يـَْعيِن أَنَـُّهْم َمَع َهَذا اْلبَـَياِن َوَهِذِه اأْلَْسِئَلِة َواأْلَْجوِبَِة َواإْلِ
 (1َذِلَك أَنَُّه مَلْ َيُكْن َغَرُضُهْم ِإالَّ التـََّعن َت, فَِلَهَذا َما َكاُدوا يَْذحَبُونـََها.)هَلُْم, وَ 

 ( قال:2)فَ ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَ ْعِضَها عند تفسيره لقوله تعالى
وقال ميان: أوىل ( قال: أوىل األقاويل: اللسان؛ ألن املراد من القتيل كالمه, 3الغريب: قول احلسني بن الفضل)

 (. 4األقاويل: الَعْجب, ألنه أول ماخيلق وآخر ما يبلى)
ذكر الكرماين أقوال املفسرين يف البعض الذي أمروا أن يضربوا القتيل به, وذكر من األقوال الغريبة أنه اللسان, أو 

هو الربط بني ما ضرب  لووجه استغراب هذه األقوا(, 5الَعْجب وهو العظم الذي يكون يف أسفل الصلب عند العجز)
(, وذكر السمرقندي القول الثاين مع 6به وبني الغاية من إحيائه, أو بني إحيائه, وقد ذكر الثعليب هذه األقوال يف تفسريه)

(, وهذه األقوال ال دليل عليها, فقد جاء لفظ 8(, والقرطيب)7بيان العلة فيه وهو العجب وأنه آخر ما يفىن ونسبه للفراء)
اآلية مبهما وال حاجة إىل تعيينه؛ ألن العلم به ال ينفع واجلهل به ال يضر, وهذا أسلوب القرآن يف القصص أنه  البعض يف

يقتصر على ما تكمن فيه الفائدة, ويطوي ذكر ما سواه, وإال فأي فائدة تعود علينا إذا عرفنا أنه اللسان أو الَذَنب أو 
 املضروب به وبني العلة من إحياء القتيل أو بني إحيائه ال فائدة منه, الفخذ أو الغضروف أو غريها, وكذلك الربط بني

مبعىن أنه لو مل يضرب مبا ذكر مل حيي أو مل يتكلم مثال ؟ ! فهذه أقوال بعيدة وإمنا ستتم له احلياة لو ضرب بأي عضو 
 منها.

أن يقال: أمرهم اهلل جل  رِبُوُه بِبَ ْعِضَهافَ ُقْلَنا اضْ يقول ابن جرير الطربي: والصواب من القول يف تأويل قوله عندنا
ثناؤه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا املضروب, وال داللة يف اآلية, وال يف خرب تقوم به حجة, على أي أبعاضها اليت 

لذنب أمر القوم أن يضربوا القتيل به, وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ, وجائز أن يكون ذلك ا
وغضروف الكتف, وغري ذلك من أبعاضها, وال يضر اجلهل بأي ذلك ضربوا القتيل, وال ينفع العلم به, مع اإلقرار بأن 

 (9القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذحبها فأحياه اهلل.)

                                                 

 (.1/135( تفسري القرآن العظيم البن كثري)1)
 (. 16( سورة البقرة من اآلية)2)
َحدِّث, أَبُو َعِلي  الَبَجِلّي الُكْويفّ (احُلَسنْيُ بُن الَفْضِل بِن 3)

ُ
, مُثَّ النـَّْيَسابـُْورِّي, َعامِل ُعَمرْيٍ أَبُو َعِلي  الَبَجِلي  الَعالََّمة, املفسِّر, اإِلَمام, الل َغِوّي, امل

َع: يَزِْيَد بن َهاُرْون, َوَعْبد اهلِل بن بَ  ُد بُن َعْبد اهلِل بن عصره, ُوِلَد قـَْبل الثََّماِننْيَ َومَئة, َومسَِ ْكر السَّْهِمّي, َوطَائَِفة, َحدََّث َعْنُه: أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَّ
َباَرِك, َوحُمَمَّد بن َصاِلِح بن َهاِنئ, َوآَخُرْوَن. قَاَل احلَاِكُم: احُلَسنْي بن الَفْضِل بِن ُعَمرْيِ بِن قَاسم بن كَ 

ُ
ه يف ْيَسان الَبَجِلّي, املفسِّر, ِإَمام عصر امل

َرَة َومائـَتَـنْيِ, فَبقي يُعلِّم النَّاس, َويـُْفيِت يف تِْلك مَعاين الُقْرآن, أَقدمه اْبن طَاِهر َمَعُه نـَْيَسابـُْور, َوابَتاع َلُه َدار َعْزَرة, فسكنَها, َوَهَذا يف َسَنِة َسْبَع َعشْ 
, َوُدِفن يف َمْقبَـَرة احُلَسنْي بن ار ِإىَل أَْن تـُُويفِّ  (.16/010ُمَعاٍذ, يف َسَنِة اثـَْنتَـنْيِ َومَثَاِننْيَ َومائـَتَـنْيِ, َوُهَو اْبن مَئة َوأَربع. سري أعالم النبالء) الدَّ

 (.1/151(غرائب التفسري)4)
 ( عجب.1/532( لسان العرب)5)
 (.1/221( تفسري الثعليب)6)
 (.1/30( تفسري السمرقندي)7)
 (.1/051( تفسري القرطيب)8)
 (.2/261الطربي)( تفسري 9)
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 ( قال:1)َوِإَن ِمَن اْلِحَجارَِة َلَما يَ تَ َفَجُر ِمْنُه اأْلَنْ َهارُ عند تفسيره لقوله تعالى
( وإن 2)اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجروالغريب: أن احلجر املنفجر منه املاء واملتشقق عن املاء حجر موسى, من قوله

 (3.)..فَ َلَما َتَجَلى رَبُُّه لِْلَجَبلِ احلجر الذي هبط من خشية اهلل من جبل موسى من قوله
وهو الذي يتفجر منه األهنار ويشقق فيخرج منه املاء ويهبط, أي: د, والعجيب: ما قيل: إن احلجارة يف اآلية الربَ 

( أي 4)يُرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا ينزل من خشية اهلل, قال ومعىن خشية اهلل, أي من إخشاء اهلل الناس بذلك, كقوله
 لإلخافة واإلطماع.

َها َلَما يَ ْهبِ ومن العجيب أيضاً: قول من قال  (.6يعود إىل القلوب, واملعىن: تطمئن وتسكن) (5)طُ َوِإَن ِمن ْ
بضربه فتفجر منه املاء  ذكر الكرماين يف تفسري اآلية قوال غريبا وهو أن املراد باحلجارة احلجر الذي أمر موسى  

التخصيص بدون خمصص, وهذا القول ذكره  ، ووجه استغراب هذه األقوالوهذا قول بعيد وغريب ال دليل عليه
( واألصل محل اللفظ على ظاهره, واللفظ هنا يدل على العموم فاجلمع احمللى بأل من صيغ 7السمرقندي, واملاوردي)

ُه َكاَن يـَُقوُل:  العموم, فتعيينه حبجر بعينه ال دليل عليه, فاألوىل محله على مجيع احلجارة, قَاَل اْبُن َأِب جنَِيٍح َعْن جُمَاِهٍد: أَنَّ 
 (.8ِه نـََزَل ِبَذِلَك اْلُقْرآُن)ُكل  َحَجٍر يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه اْلَماُء: أَْو يـََتَشقَُّق َعْن َماٍء أَْو يـَتَـَردَّى ِمْن رَْأِس َجَبٍل َلِمْن َخْشَيِة اللَّ 
ائي يِف تـَْفِسريِِه َوِإنَّ ِمْنها َلما يـَْهِبُط مث ذكر من العجيب أن احلجارة يف اآلية البَـَرد, وهذا القول قال به أبو علي اجلب

(أي: ينزله اهلل ختويفا للعباد أي ليزجرهم به, قَاَل اْلَقاِضي الباقالين: َهَذا 9ِمْن َخْشَيِة اللَِّه ُهَو ُسُقوُط اْلبَـَرِد ِمَن السََّحاِب)
ْرَد اَل يُوَصُف بِاحلَِْجاَرِة, أِلَنَُّه َوِإِن اْشَتدَّ ِعْنَد النـ ُزوِل فـَُهَو َماء  يف احْلَِقيَقِة َوأِلَنَُّه اَل التَّْأِويُل تـَْرك  لِلظَّاِهِر ِمْن َغرْيِ َضُرورٍَة أِلَنَّ اْلبَـ 

 (.11(, وكذلك ذكره أبو حيان ونسبه جلماعة وقال وهو قول متكلف وهو خمالف للظاهر)10يَِليُق َذِلَك بِالتَّْسِمَيِة)
ري اآلية أن اهلبوط املسند للحجارة املراد به هبوط القلب من خشية اهلل, وهذا كذلك ذكر من العجيب يف تفس

ثـََنا َأِب َحدََّثيِن ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر ثنا احلََْكُم ْبُن ِهَشاٍم, َحدََّثيِن أَبُو طَ  اِلٍب يف قـَْوِل اللَِّه: القول أخرجه ابن أب حامت قال َحدَّ
َها َلَما يـَْهِبطُ   (12ِمْن َخْشَيِة اللَِّه قَاَل: بَُكاُء اْلَقْلِب ِمْن َغرْيِ ُدُموِع اْلَعنْيِ.) َوِإنَّ ِمنـْ

فهو على هذا القول على اجملاز, بأن اهلبوط ملا مل يكن إال ملن يعقل, فيحمل على القلب, ولكن محل اللفظ على 
قال يف القرآن والسنة ما يدل على ذلك احلقيقة أوىل, وما املانع يف أن احلجارة هتبط من خشية اهلل حقيقة, وقد ورد 

                                                 

 (.10( سورة البقرة من اآلية )1)
 (.31( سورة البقرة من اآلية )2)
 (.106( سورة األعراف من اآلية )3)
 (.12( سورة الرعد من اآلية )4)
 (.10( سورة البقرة من اآلية )5)
 (1/151( غرائب التفسري)6)
 (.1/103(, تفسري املاوردي)1/35( تفسري السمرقندي)7)
 (.1/133(, تفسري القرآن العظيم)1/211جماهد)( تفسري 8)
 (.1/133( تفسري القرآن العظيم البن كثري)9)
 (.6/553( التفسري الكبري)10)
 (.1/023( البحر احمليط)11)
 (.1/101( تفسري ابن أب حامت)12)
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َها تعاىل وغريها من ، (1)..ِإنَا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى الَسَماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل فَأَبَ ْيَن َأْن َيْحِمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
َويِف اآليات اليت تدل على أن هذه املخلوقات هلا إرادة وتسبيح يعلمه اهلل, وكذلك يف السنة حنني اجلذع املتواتر, 

 (.3( )2الصَِّحيِح: " َهَذا َجَبل  حيُِبـ َنا َوحنُِب ُه")
ُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم الَلهِ عند تفسيره لقوله تعالى والغريب: ما حكاه ابن حبيب: أن  ( قال:4)َوَقْد َكاَن َفرِيق  ِمن ْ

 (.5عطاء قال: يسمعون كالم اهلل يعين القرآن)
كان مجاعة من اليهود   وقيل: املراد به الوحي املنزل على نبينا ذكر األلوسي هذا القول بأسلوب التمريض فقال: 

يف هذا القول  وسبب الغرابة (,6يسمعونه فيحرفونه قصدا أن يدخلوا يف الدين ما ليس منه, وحيصل التضاد يف أحكامه.)
وأن حتريفهم إمنا كان للتوراة كما دلت  أن السياق يدل على أن احلديث عن أسالف اليهود الذين كانوا يف عهد النيب 

 رمي, أما القرآن فلم يقع فيه حتريف.عليه آيات القرآن الك
وغالب املفسرين على أن املراد بكالم اهلل يف اآلية التوراة, ومنهم من ذهب إىل أن املراد كالم اهلل ملوسى فقد طلبوا 

: ويف هذا القول ضعف, ومن قال (, وضعفه ابن عطية7منه أن يسمعوا كالم اهلل ذكره ابن كثري عن حممد بن إسحاق)
( فالراجح أن املراد 8واختصاصه بالتكليم. ) قال إن السبعني مسعوا ما مسع موسى فقد أخطأ وأذهب فضيلة موسى 

ألن اهلل أراد تيأيس املؤمنني من إميان هؤالء اليهود فبني أهنم كانوا يسمعون كالم اهلل التوراة مث ؛ بكالم اهلل يف اآلية التوراة
هنا ويبدلوهنا, وذكر الكرماين احتمالني لكالم عطاء أن املراد بكالم اهلل القرآن: أحدمها: احتمال أنه أراد بالقرآن حيرفو 

التوراة من قبيل التسمية به, وحيتمل أن عطاء: أراد القرآن بعينه, وحتريف اليهود نسبتهم القرآن إىل التقول, وأنه يعلمه 
 (.9لوا فيه ـــ لعنهم اهلل)بشر, وإىل الكهانة, وغريها مما قا
 فَ َوْيل  لَِلِذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثَُم يَ ُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد الَلِه لَِيْشتَ ُروا بِِه ثََمًناعند تفسيره لقوله تعالى

(. قال عبد 11باألجرة هلذه اآلية)والغريب: ما رواه األعمش عن إبراهيم أنه كره أن تكتب املصاحف ( قال: 10)َقِلياًل..

                                                 

 (.12( سورة األحزاب من اآلية )1)
( حتقيق: حممد زهري ابن ناصر 5/116. صحيح البخاري) 0136حنبه ح( أخرجه البخاري يف صحيحه ك: املغازي, باب: ُأحد  حيبنا و 2)

 هـ.1022الناصر, نشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(, ط أوىل
 (.1/035(, وتفسري القرطيب)1/133( ينظر تفسري ابن كثري)3)
 (.15( سورة البقرة من اآلية )4)
 (.1/151فسري)( غرائب الت5)
 (.1/233( روح املعاين)6)
 (1/211( تفسري ابن كثري)7)
 (.1/133( تفسري ابن عطية )8)
 (.1/152( غرائب التفسري )9)
 (.13( سورة البقرة من اآلية )10)
 (.1/150( أخرجه ابن أب حامت يف تفسريه)11)
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يكرهون بيع املصاحف, قال سعيد بن املسيب: ابتعها وال تبعها, يعين  : كان أصحاب رسول اهلل (1)شقيق اهلل بن
 (.2املصاحف)

فيملي عليه النيب, غفوراً  والعجيب: ما قاله أبو مالك قال: كان عبد اهلل بن سعد بن أب سرح, يكتب للنيب 
فَ َوْيل  لَِلِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثَُم يَ ُقوُلوَن َهَذا رحيماً, فيكتب عليمًا حكيماً, مث يقول: أوحي إيل, فنزل فيه 

 (.3اآلية, واملفسرون على خالفه)ِمْن ِعْنِد الَلِه لَِيْشتَ ُروا بِِه ثََمًنا َقِلياًل..
الكرماين عند تفسريه هلذه اآلية قوال غريبا مفاده أنه يكره كتابة املصاحف باألجر, وهذا القول ذكره ذكر 

هو محل لفظ " الكتاب" على القرآن مع  وسبب الغرابة(عن إبراهيم النخعي, وهو قول غريب, 4السمرقندي يف تفسريه)
أن السياق واضح يف أنه يف أهل الكتاب, فاآلية نزلت يف أحبار اليهود, َوَذِلَك أَنَّ أحبار اليهود َخاُفوا َذَهاَب َمْأَكِلِهْم 

ميَاِن بِِه فـََعَمُدوا ِإىَل ِصَفِتِه يِف التـَّْورَاِة, وََكاَنْت اْلَمِديَنَة, فَاْحَتاُلوا يِف تـَْعوِيِق اْليَـهُ  َوَزَواَل رِيَاَسِتِهْم ِحنَي َقِدَم النَّيب   وِد َعِن اإْلِ
َسْبُط الشَّْعِر, فَِإَذا  ِصَفُتُه ِفيَها: َحَسُن اْلَوْجِه َحَسُن الشعر أكحل العينني ربعة القامة, فـََغيـَُّروَها وََكَتُبوا َمَكانـََها ِطَوال  أَْزَرقُ 

بُونَُه َويـُْنِكُرونَهُ  َسَأهَلُْم َسِفَلتُـُهمْ  ( فاآلية مل تنزل هلذا األمر وهو كراهة  5.)عن صفته قرأوا َما َكَتُبوا فـََيِجُدونَُه خُمَاِلًفا ِلِصَفِتِه فـَُيَكذِّ
كتابة املصاحف, وإن كان من املمكن أخذ هذا احلكم منها, وهي مسألة خالفية فقد روي عن بعض التابعني جواز أخذ 

َا يَِبيع اْلَورق, َوأاألجرة على الكتا خرج بة, أخرج اْبن أب َداُود َعن اْبن احْلََنِفيَّة أَنه ُسِئَل َعن بيع اْلَمَصاِحف قَاَل: اَل بَْأس ِإمنَّ
َا يبيعون اْلَورق إِ عبد الرَّزَّاق َوأَبُو عبيد َواْبن أب َداُود َعن الّشعيبّ قَاَل: اَل بَْأس بِبيع اْلَمَصاِحف ِإنَـُّهم اَل يبيعون كتاب اهلل  منَّ

 (6بَتَها.)َوعمل أَْيديهم, َوأخرج اْبن أب َداُود َعن َجْعَفر َعن أَبِيه قَاَل: اَل بَْأس بشرَاء اْلَمَصاِحف َوأَن يْعطى اأْلجر على كَتا
(, 7)وما ذكره من العجيب أن اآلية نزلت يف عبد اهلل بن سعد بن أب السرح ذكره الثعليب يف تفسريه, وأبو حيان

فاآلية كما سبق نزلت يف أهل الكتاب وال عالقة هلا بأحد الصحابة, كما أن لفظه  وهو خالف ما ورد يف كتب التفسري,
يظهر أن القرآن دخله التحريف وهذا خيالف صريح القرآن يف حفظ اهلل له من التبديل والتحريف, وقد ورد يف الصحيح ما 

البخاري يف صحيحه وغريوا, وأن اآلية فيهم والسياق يدل على ذلك, أخرج يدل على أن أهل الكتاب هم الذين بدلوا 
, َعِن الز ْهرِيِّ, َأْخبَـَرين ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َعْبِد اللَِّه, أَ  ثـََنا أَبُو الَيَماِن, َأْخبَـَرنَا ُشَعْيب  نَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاٍس قَاَل: " يَا قال: َحدَّ

ْسِلمِ 
ُ
َأْحَدُث اأَلْخَباِر بِاللَِّه,  نَي, َكْيَف َتْسأَُلوَن أَْهَل الِكَتاِب َعْن َشْيٍء, وَِكَتاُبُكُم الَِّذي أَنـَْزَل اللَُّه َعَلى نَِبيُِّكْم َمْعَشَر امل

َثُكُم اللَُّه: أَنَّ أَْهَل الِكَتاِب َقْد بَدَُّلوا ِمْن ُكُتِب اللَِّه َوغَ  يـَُّروا, َفَكَتُبوا بِأَْيِديِهُم الُكُتَب, قَاُلوا: ُهَو ِمْن حَمًْضا ملَْ ُيَشْب, َوَقْد َحدَّ

                                                 

ثنا َعبد اأَلعلى,1) َع عائشة, رضي اهلل عنها, قال َعّباس بن الَولِيد: حدَّ ثنا اجلَُريرِّي, َعْن  ( هو َعبد اهلِل ْبن َشِقيق, الُعَقيلّي, الَبصرِّي, مسَِ حدَّ
دائرة املعارف  ( ط 5/113ن. التاريخ الكبري للبخاري )َعبد اهلِل ْبِن َشِقيق, قَاَل: جاورُت أبا ُهرَيرَة َسَنًة, قَاَل ابُن َمنُصور: ُكنيته أَبو َعبد الرَّمحَ 

 .العثمانية, حيدر آباد ـــ الدكن
در ( ذكره السيوطي يف الدر املنثور وعزاه البن أب داوود عن مجاعة من الصحابة منهم عمر, وابن عمر, وجابر بن عبد اهلل, وابن مسعود. ال2)

 (1/210املنثور)
 (.1/156( غرائب التفسري)3)
 (.1/31( حبر العلوم للسمرقندي)4)
 هـ.1021( حتقيق:عبد الرزاق املهدي, نشر: دار إحياء الرتاث العرب ــــــ بريوت, ط أوىل1/161( معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي)5)
 (.1/213( الدر املنثور)6)
 (.1/003(, البحر احمليط )1/225( تفسري الثعليب)7)
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َهاُكْم َما َجاءَُكْم ِمَن الِعْلِم َعْن َمْسأَلَِتِهْم؟ فَ  ُهْم َيْسأَُلُكْم ِعْنِد اللَِّه لَِيْشتَـُروا ِبَذِلَك مَثًَنا قَِلياًل, أََواَل يـَنـْ اَل َواللَِّه, َما رَأَيـَْنا َرُجاًل ِمنـْ
 (1ِذي أُْنزَِل َعَلْيُكْم ")َعِن الَّ 

 ( قال:2)ثَُم تَ َولَْيُتمْ عند تفسيره لقوله تعالى
 (3الغريب: )تـََولَّْيُتْم( قُتلتم, خطاب ليهود املدينة.) 

َواْختَـَلُفوا يِف َمِن اْلُمرَاُد بَِقْولِِه:" مُثَّ تـََولَّْيُتْم"  قال: ثَُم تَ َولَْيُتمْ هذا القول ذكره الرازي أحد األقوال يف اخلطاب يف قوله
 َعَلى َثاَلثَِة أَْوُجٍه:

 أَنَُّه َمْن تـََقدََّم ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل.َأَحُدَها:
 ِمَن اْليَـُهوِد, يـَْعيِن أَْعَرْضُتْم بـَْعَد ُظُهوِر اْلُمْعِجزَاِت َكِإْعرَاِض َأْساَلِفُكْم. أَنَُّه ِخطَاب  ِلَمْن َكاَن يِف َعْصِر النَّيبِّ َوثَانِيَها:
(. فهذه أقوال ثالثة يف املخاطب 4اْلُمرَاُد بَِقْولِِه: مُثَّ تـََولَّْيُتْم َمْن تـََقدََّم وِبَقْولِِه: َوأَنـُْتْم ُمْعرُِضوَنَ َمْن تََأخََّر)َوثَالِثُ َها:

وإذا عّدي  لكن تفسري التويل بالقتل بعيد, فالتويل هو اإلعراض, وقال الراغب األصفهاين يف املفردات: ثَُم تَ َولَْيُتمْ بقوله
هو تفسري اللفظ مبا مل  غرابة في هذا القولفسبب ال(, 5ب )عن( لفظا أو تقديرا اقتضى معىن اإلعراض وترك قربه.)

 يعرف فيه لغة, فال يعرف يف اللغة أن التويل مبعىن القتل. 
وله عندي وجه غريب: وهو أن جنعل "هو"  ( قال: 6)َوُهَو ُمَحَرم  َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهمْ عند تفسيره لقوله تعالى

و"حُمَرَّم  َعَلْيُكْم" خربه, و"ِإْخرَاُجُهْم" اسم ملا مل يسم كناية عن الفريق, ألن الفريق واحد يف اللفظ مجع يف املعىن, كالقوم, 
أنه خالف مجهور املفسرين يف مرجع  فيه غرابةوسبب ال( مل أقف على من قال هبذا القول من املفسرين, 7فاعله.)

 الضمري"هو" مع خمالفته للسياق.
يان ملاذا اختص هذا القسم وهو اإلخراج وقد ذكر أبو حيان يف تفسريه أن الضمري" هو" يعود إىل اإلخراج مع ب

يَاِر, َوالتَّظَاُهُر, َواْلُمَفاَداُة, َوِهَي حمَُ بتأكيد التحرمي حيث قال:   رََّمة , تـََقدََّمْت أَْربـََعُة َأْشَياَء: قـَْتُل النـَّْفِس, َواإْلِْخرَاُج ِمَن الدِّ
يَاِر ِمْن َمَعرَِّة اجلَْاَلِء َوالنـَّْفِي الَِّذي اَل َواْخُتصَّ َهَذا اْلِقْسُم بَِتْأِكيِد التَّْحرمِِي, َوإِ  ْخرَاِج ِمَن الدِّ ْن َكاَنْت ُكل َها حُمَرََّمًة, ِلَما يِف اإْلِ

َقِطُع َشر ُه ِإالَّ بِاْلَمْوِت, َوَذِلَك خِبِاَلِف اْلَقْتِل؛ أِلَنَّ اْلَقْتَل َوِإْن َكاَن ِمْن َحْيُث ُهَو َهْدُم ا َيةِ يـَنـْ , أَْعَظُم َلِكْن ِفيِه اْنِقطَاُع ْلِبنـْ
يَاِر َوالتَّظَاُهِر, أِلَنَُّه لَ  ْخرَاِج ِمَن الدِّ , َوخِبِاَلِف اْلُمَفاَداِة هِبَا, فَِإنَـَّها ِمْن َجرِيَرِة اإْلِ يَاِر َوالتَّظَاُهُر َعَلْيِهْم, الشَّرِّ ْخرَاُج ِمَن الدِّ ْواَل اإْلِ

ُفَسُكْم, َوُهَو , َوَقْد َيُكوُن أَْيًضا ممَّا ُحِذَف ِفيِه ِمْن ُكلِّ مُجَْلٍة ِذْكُر التَّْحرمِِي, َوَيُكوُن التَـّْقِديُر: تـَْقتُـُلوَن أَنْـ َما َوقـَُعوا يِف قـَْيِد اأْلَْسرِ 

                                                 

. صحيح 1526([ ح23] الرمحن) ُكَل يَ ْوٍم ُهَو ِفي َشْأنٍ   ( أخرجه البخاري يف صحيحه ك: التوحيد, باب قول اهلل تعاىل 1)
 (.3/156البخاري)

 (.36( سورة البقرة من اآلية )2)
 (.1/155( غرائب التفسري)3)
 (.6/531( التفسري الكبري)4)
 (.1/333األصفهاين)( املفردات يف غريب القرآن للراغب 5)
 (.35( سورة البقرة من اآلية )6)
 (.1/155( غرائب التفسري)7)



 

 135    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

حُمَرَّم  َعَلْيُكْم, وََكَذا بَاِقيَها.)
الفريق كما نقل فالضمري يعود إما إىل اإلخراج, أو يعود إىل القصة أو الشأن, وليس إىل , (1
 الكرماين هذا الوجه الغريب.

 ( قال:2)َوأَيَْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدسِ عند تفسيره لقوله تعالى
 والغريب: )روح القدس( روح عيسى, وصف بالقدس؛ ألنه مل تتضمنه أصالب الفحولة وال أرحام الطوامث.

 وأشهدهم على أنفسهم, ردها إليه إال روح عيسىوجاء يف الغريب أيضاً: أن اهلل ملا أخرج الذرية من ظهر آدم 
 (.3فإنه أمسكه إىل وقت خلقه)

  (, وهو قول غريب.5(, والبغوي يف تفسريه)4القول األول ذكره الثعليب يف تفسريه)
 أما القول الثاين فلم أقف على قائله من املفسرين.

 وقد ذكر املفسرون يف املراد بروح القدس ثالثة أقوال:
 هو اإلجنيل كما مسى اهلل تعاىل القرآن روحا,  والثاني:هو االسم الذي به كان حييي املوتى,  أحدها:

(. وذكر اإلمام ابن كثري من الروايات ما يدلل على أن املراد 6وهو أصح األقوال) روح القدس جربيل  والثالث:
ْسِجِد َوَحسَّاُن يـُْنِشُد خاري بسنده َعْن َسِعيِد اْبِن امنها ما أخرجه الب بروح القدس جربيل

َ
َُسيِِّب, قَاَل: َمرَّ ُعَمُر يف امل

مل
ْعَت َرُسوَل اللَّهِ فـََقاَل: ُكْنُت أُْنِشُد ِفيِه, َوِفيِه َمْن ُهَو َخيـْر  ِمْنَك, مُثَّ التَـَفَت ِإىَل َأِب ُهَريـَْرَة, فـََقاَل: أَْنُشُدَك بِ  يـَُقوُل:  اللَِّه, َأمسَِ

, اللَُّهمَّ أَيِّْدُه ِبُروِح الُقُدِس؟ قَاَل: نـََعْم. , وأخرج بسنده َعْن َعِديِّ ْبِن ثَاِبٍت, َعِن البَـرَاِء   , قَاَل: قَاَل النَّيب  َأِجْب َعينِّ
حِلَسَّاَن: اْهُجُهْم , أَْو َهاِجِهْم َوِجرْبِيُل َمَعَك.)

7( )8) 
والغريب: أن "َما" مبعىن "َمن", أي فقليال َمن يؤمنون, والثاين:  ( قال:9) َما يُ ْؤِمُنونَ فَ َقِلياًل  عند تفسيره لقوله

"َما" مع الفعل يف تأويل املصدر, أي فقليال إمياهنم, وإمنا قلت: غريب ألنه ال ناصب لقوله: " قلياًل" يف اآلية, ومن أضمر  
 كان وصار استغرب.

 (10ما يؤمنون قليالً وال كثرياً, ألن ما بعد "َما" النفي ال يتقدم عليه.) والعجيب: أن "َما" للنفي, وتقديره:
 ذكر الكرماين أقوال العلماء يف " ما" يف اآلية, وأن هلا قولني مقبولني, وقولني غريبني, وقوال عجيبا:

ن قتادة, ووجهه (, وذكره السمني احلليب ع1الغريب أن تكون مبعىن)َمن( ذكره املاوردي يف تفسريه) فالقول األول
أي َفَجْمعًا قلياًل يؤمنون أي املؤِمُن فيهم قليل , قال معناه ابُن عباس وقتادة, إال أن املهدوي قال: ذهب  بكون التقدير:

 قتادة إىل أنَّ املعىن: فقليل  منهم َمْن يؤمن, وأنكره النحويون, وقالوا: لو كاَن كذلك لََلزَِم رفُع )قليل(.
                                                 

 (.1/033( البحر احمليط)1)
 (.31( سورة البقرة من اآلية)2)
 (.1/153( غرائب التفسري)3)
 (266, 1/262( تفسري الثعليب)4)
 (.1/101( تفسري البغوي)5)
 (.1/113( تفسري ابن عطية )6)
 (.0/112. صحيح البخاري )6216, 6212يف صحيحه ك: بدء اخللق, باب: ذكر املالئكة ح ( أخرجه البخاري7)
 (.210, 1/216( ينظر تفسري ابن كثري)8)
 (.33( سورة البقرة من اآلية )9)
 (.151( غرائب التفسري)10)
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 .الرفُع مع القول باملعىن الذي ذهب إليه قتادة ِلما تقدَّم من أنَّ نصَبه على احلاِل واٍف هبذا املعىنقلت: ال يلزَم 
 ( 2أن تكون ما مصدرية, ورده أبو البقاء ألن قوله" قليال" ال يبقى له ناصب.)والقول الثاني:

(, وذكره القرطيب يف 4ونسبه للبعض) (, وذكره السمرقندي3والقول العجيب ذكره الثعليب يف تفسريه ونسبه للواقدي)
 (6(, وبه قال الزخمشري على أن يكون مرادا بالقلة العدم.)5تفسريه ونسبه للواقدي)

قال أبو َحيَّان: وما ذهب إليه من أن " قلياًل " يراد به النَّفي فصحيح, لكن يف غري هذا الرتكيب, أعين قوله 
قلياًل " انتصب بالفعل املثبت, فصار نظري: قمت قلياًل أي: قمت قيامًا قلياًل, وال ألن " ؛ فَ َقِلياًل َما يُ ْؤِمُنونَ تعاىل

يَْذهب ذاهب إىل أنك إذا أتيت بفعل مثبت, وجعلت " قلياًل " منصوبًا نعتًا ملصدر ذلك الِفْعل يكون املعىن يف املثبت 
, وإمنا الذي نقل النحويون: أنه قد يراد بالقّلة النفي الواقع على صفة, أو هيئة انتفاء ذلك املثبت رأساً وعدم وقوعه بالكلية

احملض يف قوهلم: أقل رجل يقول ذلك, وقّلما يقوم زيد, وإذا تقرر هذا فحمل القّلة على النفي احملض هنا ليس 
 األقوى يف إعراب اآلية أن تكون"ما" مزيدة للتأكيد.(, فالرأي 7بصحيح)

: والغريب: يستعجلون الناس هل ( قال8)قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى اَلِذيَن َكَفُروا وََكانُوا ِمنْ عند تفسيره لقوله تعالى
 (.9) ولد فيهم من هو بصفة حممد

أنه خمالف ملا  فيه غرابةوسبب ال هذا املعىن الذي ذكره الكرماين مل أقف على قائله من املفسرين وهو قول غريب,
ري باملأثور, فقد أخرج ابن جرير فاالستفتاح معناه االستنصار أو القضاء, كما أنه خمالف ملا ورد يف كتب التفس ,عرف لغةً 

بسنده قال حدثين ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري, عن أشياخ منهم قالوا: فينا واهلل وفيهم ــــ يعين يف 
َوَلَما َجاَءُهْم ِكَتاب  ِمْن ِعْنِد الَلِه ُمَصدِّق  ِلَما َمَعُهْم ــــ نزلت هذه القصة, يعيناألنصار, ويف اليهود  الذين كانوا جرياهنم 

قالوا: كنا قد علوناهم دهرا يف اجلاهلية, وحنن أهل الشرك, وهم أهل  وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى اَلِذيَن َكَفُروا
اآلن مبعثه قد أظل زمانه, يقتلكم قتل عاد وإرم, فلما بعث اهلل تعاىل ذكره رسوله من  الكتاب, فكانوا يقولون: إن نبيا

(, وهو خمالف ملا يف كتب اللغة من أن 10)فَ َلَما َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِهِ  قريش واتبعناه, كفروا به, يقول اهلل
 (11وااِلْسِتْفَتاُح: طلب الفتح, أو الفتاح.)االستفتاح هو االستنصار, قال الراغب األصفهاين: 

                                                                                                                                               

 (.1/151( تفسري املاوردي)1)
 علي حممد البجاوي, نشر: عيسى الباب احلليب وشركاه. ( حتقيق:1/31( التبيان يف إعراب القرآن ألب البقاء العكربي)2)
 (.1/260( تفسري الثعليب)3)
 (.1/12( تفسري السمرقندي)4)
 (.2/23( تفسري القرطيب)5)
 هـ .1011( نشر: دار الكتاب العرب ــــ بريوت, ط ثالثة 1/130( الكشاف للزخمشري)6)
 (.1/035( البحر احمليط )7)
 (.33ية )( سورة البقرة من اآل8)
 (.1/151( غرائب التفسري)9)
اَلئِل. ( وعزاه السيوطي يف الدر املنثور 266, 2/262( تفسري الطربي)10) الْبن ِإْسَحق, َواْبن اْلُمْنذر, َوأَبُو نعيم, َواْلبَـيـَْهِقّي ِكاَلمُهَا يف الدَّ

 (.1/215الدر املنثور)
 (.1/322( املفردات يف غريب القرآن)11)
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 ( قال:1)ُقْل فَِلَم تَ ْقتُ ُلوَن أَنِْبَياَء الَلِه ِمْن قَ ْبُل ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  عند تفسيره لقوله تعالى
ية مبعىن الغريب: ما قال ابن السراج: إن هذه أمثلة جاز وقوع بعضها موقع بعض إذا مل يورث التباساً, والذي يف اآل

 املاضي, و)ِمْن قـَْبُل( دل عليه, وقيل إمنا جاز ذلك؛ ألن املعىن مل تعتقدون صحة ما فعل آباؤكم من
 القتل من قبل؟.

 وحده, وقد قصد اليهود قتله. ؟ واألنبياء هنا حممد  والغريب: معناه مِلَ يقصدون قتل حممد 
مِلَ", أي أخربين من قبل, كما يقول املناظر الذاب: مْل جتوزون والعجيب: إنه متعلق باالستخبار الذي تضمنه معىن" 

 الوضوء بغري النية من قبل؟ أي أخربين عن هذا قبل الشروع يف املسائل, وحيتمل أن التقدير: قل من
 (2قبل فلم تقتلون.)

ع يأيت مبعىن املاضي إذا وهو أن املضار  ,ذكر الكرماين يف بيان معىن الفعل " تقتلون"  قوال غريبا ونسبه البن السراج
, وما يف اآلية كذلك لداللة قوله" من قبل" عليه, وأن هؤالء اليهود الذين كانوا يف زمن النيب حممد  مل يقع  مل يقع لبس 

منهم قتل لألنبياء, فكأنه قال: فلم قتلتم أنبياء اهلل من قبل, واملعىن رضيتم به, أو اعتقدمت صحته, ويف هذه اآلية رد من 
َر  تعاىل على اليهود يف قوهلم: نؤمن مبا أنزل إلينا, فوخبهم اهلل بقوله: فِلَم قتلتم أنبياء اهلل من قبل؟ فَاخلِْطَاُب ِلَمْن َحضَ اهلل

َا تـََوجََّه اخلِْطَاُب أِلَبـَْنائِِهْم, أِلَنَـُّهْم َكانُوا يـَتَـَولَّْوَن أُولَِئَك الَّ  حُمَمًَّدا  ِذيَن قـَتَـُلوا, فَِإَذا تـََولَّْوُهْم فـَُهْم َواْلُمرَاُد َأْساَلفـُُهْم, َوِإمنَّ
َوَجاَء" تـَْقتـُُلوَن" بَِلْفِظ ااِلْسِتْقَباِل َوُهَو مبَْعىَن اْلُمِضيِّ َلمَّا اْرتـََفَع مبَْنزِلَِتِهْم. َوِقيَل: أِلَنَـُّهْم َرُضوا ِفْعَلُهْم فـَُنِسَب َذِلَك إِلَْيِهْم, 

ْشَكاُل بَِقْولِِه:" ِمْن قـَْبُل", َوِإَذا ملَْ ُيْشِكْل َفَجائِز  أَْن يَْأيتَ اْلَماِضي مبَْعىَن اْلُمْستَـْقَبِل, وَ  وجاء  (,3اْلُمْستَـْقَبُل مبَْعىَن اْلَماِضي)اإْلِ
ملا طلب منهم اإلميان  باملضارع الستحضار الصورة, واآلية املقصود منها توبيخ هؤالء اليهود على عدم إمياهنم مبحمد 

به ردوا بأهنم يؤمنون مبا أنزل إليهم, وقال العالمة األلوسي: وإيراد صيغة املضارع مع الظرف الدال على املضي للداللة 
 (4ألزمنة املاضية, وقيل: حلكاية تلك احلال.)على استمرارهم على القتل يف ا

, ومحل القتل على اجملاز  الذي ذكره الكرماين وهو أن املراد باألنبياء يف اآلية حممد  وأما القول الثاني الغريب
 أي قصد القتل فهذا خروج باللفظ عن املعىن الظاهر فيه, فليس هذا من العام الذي أريد به اخلصوص, والقتل هنا على

معناه احلقيقي وقد وقع من أسالف اليهود املخاطبني هبذا, فأي دافع حيملنا على القول باجملاز ما دامت احلقيقة ممكنة, 
, فحمله على  فاألنبياء يف اآلية املقصود هبم األنبياء السابقون, ألنه الظاهر من السياق, وليس املقصود به النيب حممد 

 . نه مرادا به النيب حممد املعىن املتبادر منه أوىل من كو 
الذي ذكره الكرماين وهو أن يكون قوله" من قبل" متعلقا باالستخبار كأنه قال: أخربين من  وأما القول العجيب

قبل فلم تقتلون أنبياء اهلل أن كنتم مؤمنني, مل أقف على من قال به من املفسرين, وهو قول يف غاية البعد وخروج عن 
قبل" هو الرد عليهم يف ادعائهم اإلميان, كأنه يقول هلم: إذا كنتم تزعمون اإلميان مبا أنزل إليكم  السياق؛ ألن قوله" من

إليكم, أما على القول بأنه متعلق باالستخبار فال يلزم منه هذا اإللزام  فلم قتلتم أنبياء اهلل من قبل جميء النيب حممد 
 واإلفحام هلم.   

                                                 

 (.31البقرة من اآلية)( سورة 1)
 (.153, 1/153( غرائب التفسري)2)
 (.2/61( تفسري القرطيب )3)
 (.1/620( روح املعاين)4)
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َنا قَاُلواعند تفسيره لقوله تعالى  ( قال:1)َسِمْعَنا َوَعَصي ْ
 (.2)والغريب: ما قال احلسن: أولئك آمنوا طوعاً أو كرها, وإمنا هو من كالم من أدرك حممدا 

 هذا القول غريب ومل أقف على من قال به من املفسرين, وهو يعين أن أسالف اليهود قد آمنوا بنيب اهلل موسى 
أن يأخذوا التوراة جبد وحزم, وأن يسمعوا   , واألصل أهنم مل يؤمنوا كما دلت عليه هذ اآلية, فقد طلب منهم موسى

مسعنا قولك وعصينا أمرك سواء كان بلسان املقال أو بلسان  ما أمروا به مساع تدبر وطاعة, لكن جواهبم ملوسى
اق البدن, فاآلية جاءت يف حق أسالفهم وأهنم مل يؤمنوا, بدليل احلال, وخالط حب العجل قلوهبم كما خيالط املاء أعم

, ومل يكن حال خلفهم أحسن منهم. فالقول بأن األسالف أمنوا وأن َوُأْشرِبُوا ِفي قُ ُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ  قوله بعدها
 اآلية بقوله" وإذ أخذنا ميثاقكم" هذا القول يف حق اخللف منهم قول غريب؛ ألنه خمالف لسياق الكالم, فقد صّدر اهلل

وإذ هذا مفعول به لفعل خمذوف تقديره: اذكروا وقت أخذنا امليثاق عليكم فهو حديث عن أسالف اليهود. قال ابن 
وأما قوله: )قالوا مسعنا( فإن الكالم خرج خمرج اخلرب عن الغائب بعد أن كان االبتداء باخلطاب, فإن ذلك كما  جرير:

ابتداء الكالم إذا كان حكاية, فالعرب ختاطب فيه مث تعود فيه إىل اخلرب عن الغائب, وخترب عن الغائب مث  وصفنا, من أن
     (.3ختاطب)

 ( قال:4)َوَما ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن يُ َعَمرَ عند تفسيره لقوله تعالى
ال تدخل اجلملة, وكذلك من جعله عماداً؛ ألن خرب والعجيب: قول من قال:)هو( كناية عن األمر؛ فإن "الباء" 

  (.5"َما" ال يتقدم على امسه)
هذا القول ذكره مكي بن أب طالب وذكر أنه مذهب الكوفيني, والتقدير: وما األمر أو ما احلديث مبزحزحه من 

  .(6العذاب)
 ُهَو مبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعذاِب أَْن يـَُعمََّر:وذكر أبو حيان مخسة أقوال يف الضمري)هو( منها هذان القوالن, فقال: َوما 

 أن يكون عائدا َعَلى َأَحد, َأْي َوَما َأَحُدُهْم ُمَزْحزُِحُه ِمَن اْلَعَذاِب تـَْعِمريُُه. األول:
التقدير: وما تعمريه, َوأَْن يـَُعمََّر بََدل  أَْن َيُكوَن)ُهَو( َضِمريًا َعائًِدا َعَلى اْلَمْصَدِر اْلَمْفُهوِم ِمْن قـَْولِِه: َلْو يـَُعمَُّر, و الثاني:

 ِمْنُه, َواْرتَِفاُع ُهَو َعَلى َوْجَهْيِه ِمْن َكْونِِه اْسَم َما أَْو ُمْبَتَدأً.
َلُه, وَ  الثالث: اْلَفْرُق بـَنْيَ َهَذا اْلَقْوِل َوِقيَل: ُهَو ِكَنايَة  َعِن التـَّْعِمرِي, َوأَْن يـَُعمََّر بََدل  ِمْنُه, َواَل يـَُعوُد ُهَو َعَلى َشْيٍء قـَبـْ

َلُه, َأنَّ ُمَفسِِّر الضَِّمرِي ُهَنا ُهَو اْلَبَدُل, َوُمَفسِّرُُه يِف اْلَقْوِل اأْلَوَِّل ُهَو اْلَمْصَدُر  الدَّال  َعَلْيِه اْلِفْعُل يف" َلْو يـَُعمَُّر", وََكْوُن َوالَِّذي قـَبـْ

                                                 

 (.36( سورة البقرة من اآلية )1)
 (.1/153( غرائب التفسري)2)
 (.2/651( تفسري الطربي)3)
 (.33( سورة البقرة من اآلية )4)
 (.1/131( غرائب التفسري)5)
( حتقيق: جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ــــ جامعة 1/651بلوغ النهاية ملكي بن أب طالب) ( اهلداية إىل6)

ط  الشارقة, بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي, نشر: جمموعة حبوث الكتاب والسنة ـــ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـــ جامعة الشارقة,
 م.2113هـ ــــ 1023أوىل
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, َواَل ِخاَلَف يِف تـَْفِسرِي الضَِّمرِي بِاْلَمْصَدِر اْلَمْفُهوِم ِمَن اْلِفْعِل السَّاِبِق. فـََهَذا يـَُفسِّرُُه َما اْلَبَدِل يـَُفسُِّر الضَِّمرَي ِفيِه خِ  اَلف 
َلُه, َوَذاَك يـَُفسِّرُُه َما بـَْعَدُه.  قـَبـْ

الشَّْأِن, َوَهَذا َمْيل  ِمْنُه ِإىَل َمْذَهِب اْلُكوِفيِّنَي, َوُهَو أَنَّ  َأَجاَز أَبُو َعِلي  اْلَفارِِسي  يِف احْلََلِبيَّاِت أَْن َيُكوَن ُهَو َضِمريَ الرابع:
َر مُجَْلٍة ِإَذا انـَْتظَ   َم ِإْسَناًدا َمْعَنِويًّا.ُمَفسَِّر َضِمرِي الشَّْأِن, َوُهَو اْلُمَسمَّى ِعْنَدُهْم بِاْلَمْجُهوِل, جَيُوُز أَْن َيُكوَن َغيـْ

َعْن ِفْرَقٍة أَنَـَّها قَاَلْت: ُهَو ِعَماد , َوحَيَْتاُج ِإىَل تـَْفِسرٍي, َوَذِلَك أَنَّ اْلِعَماَد يِف َمْذَهِب بـَْعِض  َحَكى الطَّرَبِي  الخامس:
رَبِ َعَلى اْلُمْبَتَدأِ, فَِإَذا قـُْلَت: َما َزْيد  ُهَو اْلَقائُِم, َجوَّ   تـَُقوَل: َما ُهَو اْلَقائُِم َزْيد . ُزوا أَنْ اْلُكوِفيِّنَي جَيُوُز أَْن يـَتَـَقدََّم َمَع اخلَْ

َم اخْلَبَـُر َمَع اْلِعَماِد, َفَجاَء: وَ  َما ُهَو مبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَْن فـَتَـْقِديُر اْلَكاَلِم ِعْنَدُهْم, َوَما تـَْعِمريُُه ُهَو مبَُزْحزِِحِه, مُثَّ ُقدِّ
َك ِعْنَد اْلَبْصرِيِّنَي, أِلَنَّ َشْرَط اْلَفْصِل ِعْنَدُهْم َأْن َيُكوَن ُمتَـَوسِّطًا. َوتـََلخََّص يِف َهَذا الضَِّمرِي: يـَُعمََّر, َأْي تـَْعِمريَُه, َواَل جَيُوُز َذلِ 

َعمََّر" ؟ أَْو ُهَو َضِمرُي أَْن يُـ أَُهَو َعائِد  َعَلى َأَحُدُهْم؟ أَْو َعَلى اْلَمْصَدِر اْلَمْفُهوِم ِمْن يـَُعمَُّر؟ أَْو َعَلى َما بـَْعَدُه ِمْن قـَْولِِه " 
( فالقوالن الرابع واخلامس عّدمها الكرماين من األقوال العجيبة يف 1الشَّْأِن؟ أَْو ِعَماد  ؟ أَقْـَوال  مَخَْسة , أَْظَهُرَها اأْلَوَُّل)

 الضمري" هو " .
 ( قال:2)َوِجْبرِيَل َوِميَكالَ  َمْن َكاَن َعُدوًّا لَِلِه َوَماَلِئَكِتِه َوُرُسِلهِ عند تفسيره لقوله تعالى

والغريب: قول من قال إهنما ليسا من املالئكة, واملعطوف غري املعطوف عليه, وجربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
أمراء املالئكة, واملالئكة كاألتباع واجلنود هلم, ولفظ اجلند ال يشتمل على األمري, وهلذا جاز إضافة اجلند إليه, تقول جند 

 (.3ألمري, وجواب الشرط مضمر تقديره: فإنه كافر واهلل عدو للكافرين)ا
هذا القول مل أقف على من قال به من املفسرين, وهو قول يف غاية الغرابة فجربيل وميكائيل من املالئكة, وإمنا 

ر اخلاص بعد العام, وذكر أفردمها بالذكر اهتماما هبما وتشريفا هلما, وهو ما يعرف يف البالغة من احملسنات البديعية ذك
اإلمام ابن جرير الطربي سببا آخر وهو أن اليهود ملا قالت:"جربيل عدونا, وميكائيل ولينا" ـــــ وزعمت أهنا كفرت مبحمد 

  من أجل أن جربيل صاحب حممد ,  ,ــــ أعلمهم اهلل أن من كان جلربيل عدوا, فإن اهلل له عدو, وأنه من الكافرين
فنص عليه بامسه وعلى ميكائيل بامسه, لئال يقول منهم قائل: إمنا قال اهلل: من كان عدوا هلل ومالئكته ورسله, ولسنا هلل 

ميكائيل غري داخلني فيه, فنص اهلل تعاىل على وال ملالئكته ورسله أعداء, ألن املالئكة اسم عام حمتمل خاصا, وجربيل و 
أمساء من زعموا أهنم أعداؤه بأعياهنم, ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم, وحيسم متويههم أمورهم على 

 (.4املنافقني)
 ( قال:5)َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ  عند تفسيره لقوله تعالى

أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد  حني قالواوالعجيب: إهنما ملكان كلفا تكليف بين آدم, وركب فيهما الشهوة, 
(, وأنزال من السماء ليحكما بني الناس, فجاءهتما زهرة, وامسها بالنبطية ناهيد, وبالفارسية بيدخت, ختاصم 6)ِفيَها

                                                 

 (.15, 2/10(, وينظر الدر املصون)513, 1/515( البحر احمليط بتصرف )1)
 (.33( سورة البقرة من اآلية )2)
 (.1/131( غرائب التفسري )3)
 (.1/136(, وينظر تفسري املاوردي)633, 2/635( تفسري الطربي بتصرف )4)
 (.112( سورة البقرة من اآلية )5)
 (.61)( سورة البقرة من اآلية 6)
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َتال رجاًل اطلع على فعلهما, وعلَّما زهرة اسم اهلل األعظم, فصعدت إىل السماء زوجها, فافتتنا هبا وشربا اخلمر وزنيا هبا وقَـ 
ومسخت كوكباً, وزاد الربيع بن أنس: وأخرجت هلما صنمًا فسجدا له, مث انطلقا إىل رجل صاح فقاال له: اشفع لنا, 

ا بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة, وذكر بعضهم أنه كان إدريس فاختارا عذاب الدنيا, فهما  فدعا هلما, َفُخريِّ
 معلقان يف بئر منكوسني يعذبان بسياط من نار, ومن مث استغفرت املالئكة لبين آدم من قوله

َوَيْستَ ْغِفُروَن لَِلِذيَن آَمُنوا(1 ومها يعلمان الناس السحر, وإذا أتامها إنسان يريد السحر وعظاه وقاال له ال :)
وهو إميانه, ويأتيه دخان يدخل الرماد َوبُْل فيه, فإذا بال خرج منه نور يصعد إىل السماء,  تكفر, فإْن أىب قاال له ائت هذا

 مسامعه, وإذا أخربمها بذلك علَّماه, وروي عن عائشة: من دنا منهما مسع كالمهما ومل يرمها.
 أنه قال: "  ن النيب وعن الكليب: أهنم كانوا ثالثة عزار وعزايا وعزابيل, فاستقال عزابيل ربه فأقاله, وروى ع

(, وروى عن ابن عمر أنه كان إذا رأى 2لعن اهلل سهيال فإنه كان عشاراً باليمن, ولعن اهلل زهرة فإهنا فتنت امللكني")
زهرة قال: ال مرحبا هبا وال أهال, إهنا كانت بغياً من بين إسرائيل, لقي امللكان منها ما لقيا, وهذا من العجيب, ألنه غري 

 (.3كثري من املفسرين, ومل يذكره كثري منهم)  مرضي عند
ذكر الكرماين عند تفسري هذه اآلية قوال عجيبا يف قصة ملخصها نسبة الكبائر إىل املالئكة, وهذه الروايات من 

احملققون (, وردها 4اإلسرائيليات اليت تنال من عصمة املالئكة وجُتَوِّز نسبة الكبرية إليهم, وقد ذكرها الثعليب, واملاوردي )
(, وذكر ابن كثري هذه الروايات وبني أهنا من 5من املفسرين كالرازي, وأب حيان, وأب السعود, واأللوسي, والقرطيب)

 اإلسرائيليات اليت ألصقها زنادقة أهل الكتاب باإلسالم, وما كان منها مرفوعا فهو موضوع. 
  تعاىل لوجوه ذكرها الرازي نذكر منها:واألوىل أن نقول يف تفسري اآلية: إهنما ملكان أنزهلما اهلل

بُـوََّة َويـََتَحدَّْوَن النَّاَس أَنَّ السََّحرََة َكثـَُرْت يِف َذِلَك الزََّماِن َواْستَـْنَبَطْت أَبـَْوابًا َغرِيَبًة يف السِّْحِر, وََكانُوا يَدَُّعوَن الن   َأَحُدَها:
اَب السِّْحِر َحىتَّ يـََتَمكَُّنوا ِمْن ُمَعاَرَضِة أُولَِئَك الَِّذيَن َكانُوا هِبَا, فـَبَـَعَث اللَُّه تـََعاىَل َهَذْيِن اْلَمَلَكنْيِ أِلَْجِل أَْن يـَُعلَِّما النَّاَس أَبـْوَ 

 يَدَُّعوَن الن بُـوََّة َكِذبًا, َواَل َشكَّ أَنَّ َهَذا ِمْن َأْحَسِن اأْلَْغرَاِض َواْلَمَقاِصِد.
ُمتَـَوقِّف  َعَلى اْلِعْلِم مبَاِهيَِّة اْلُمْعِجزَِة َومبَاِهيَِّة السِّْحِر, َوالنَّاُس َكانُوا أَنَّ اْلِعْلَم ِبَكْوِن اْلُمْعِجزَِة خُمَالَِفًة لِلسِّْحِر  َوثَانِيَها:

ْعرِيِف َماِهيَِّة ُه َهَذْيِن اْلَمَلَكنْيِ لِتَـ َجاِهِلنَي مبَاِهيَِّة السِّْحِر, َفاَل َجَرَم َهَذا تـََعذََّرْت َعَلْيِهْم َمْعرَِفُة َحِقيَقِة اْلُمْعِجَزِة, فـَبَـَعَث اللَّ 
 (6السِّْحِر أِلَْجِل َهَذا اْلَغَرِض.)

                                                 

 (.1( سورة غافر من اآلية )1)
يقول َكاَن عشَّاراً  ( قال اهليثمي يف جممع الزوائد ما نصه: عن ابن عمر أنه َكاَن إذا رأى سهياًل قال: لعن اهلل سهياًل مسعت رسول اهلل 2)

اًل فقال َكاَن عشارًا ظلومًا فمسخه اهلل ذكر سهي اهلل فجعله َحْيُث ترون, َويف رواية أن رسول اهلل  من عشَّاري اليمن يظلمهم فمسخه
يقول َكاَن عشارًا يظلمهم وينصبهم أمواهلم فمسخه اهلل  شهاباً. روامها البزار والطرباين يف الكبري واألوسط ولفظه إين مسعت رسول اهلل 

األخرى ميسر بن عبيد وهو مرتوك أيضاً. اهـ َويف شهابًا فجعله َحْيُث ترون. وضعفه البزار ألن يف رواته إبراهيم بن يزيد اجلوزي وهو مرتوك 
 م.1330هـ ــــ1010( حتقيق: حسام الدين القدسي, نشر: مكتبة القدسي, القاهرة ,6/33جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي)

 (.130, 1/136( غرائب التفسري )3)
 (.1/133(, تفسري املاوردي)1/203( تفسري الثعليب)4)
(, روح املعاين 2/52(, تفسري القرطيب)1/163(, تفسري أب السعود)1/523(, البحر احمليط )6/361الكبري)(التفسري 5)

 (.1/601لأللوسي)
 (.6/361( التفسري الكبري للرازي)6)



 

 141    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

ُهَماعند تفسيره لقوله والغريب: قول ابن جرير: إن من جعل "َما" جحداً, وامللكني ( قال:1)فَ َيتَ َعَلُموَن ِمن ْ
من ماِء َزَمَزم َشْربًَة. . . جربيل وميكائيل, جعل "ِمن" يف قوله: "منهما" مبعىن البدل كاملكان لقول الشاعر: فـََلْيَت لنا 

 (3فيكون التقدير: فيتعلمون ِمن مكان علمائهم.), (2مبَـّرَدًة باتت على َطهيان)
 َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْينِ مل أقف على قول ابن جرير بأن " ِمن " مبعىن البدل, وإن كان قد ذكر أن" ما" يف قوله 

لتنزيه اهلل عن إنزال السحر وهو شر حمض, وأن امللكني املراد هبما جربيل  ؛يمن العلماء من يرى أهنا للجحد والنف
أي: يعلمون  يُ َعلُِّموَن الَناَس السِّْحرَ  وميكائيل, ورد هذا القول, ورجح القول بأن " ما" معطوف على السحر يف قوله

 السحر ويعلمون ما أنزل على امللكني. 
البتداء الغاية, والضمري يعود على املَلكني ــ بفتح الالم ــ على األرجح, وقيل يعود والرأي الراجح أن " من " هنا 

 .(4)َفاَل َتْكُفرْ  على السحر وما أنزل على امللكني, وقيل يعود على الفتنة وعلى الكفر املفهوم من قوله
 ( قال:5)رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْرنَايَاأَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا عند تفسيره لقوله تعالى

(, لكنهم قلبوا 6وهو غريب: أنه من الرعونة, وهي االضطراب, واألصل فيه راعنًا بالتنوين, كقراءة من نوَّن) الثاني:
 التنوين ألفاً يف الوصل قياساً على الوقف, وما أجري فيه الوصل على حكم الوقف كثري.

 (7وهو عجيب: أن أصله راعينا, فحذف الياء, أي يا راعَي إبلنا.) والثالث:
والعجيب: ما قيل: إن يف اآلية ناسخاً ومنسوخاً, أي نسخ قوله:)راعنا( بقوله: )انظرنا( , وفيه بُعد, ألن النسخ إمنا 

 (.8يرد على شيء أَمر اهلل به مث ينسخه)
: وهو قول مقبول عنده, ونسبه األوليف أصل كلمة " راعنا" ذكر الكرماين عند تفسريه هلذه اآلية ثالثة أقوال 

 للجمهور أنه فعل أمر من راعي يراعي, تقول العرب: راعين مسعك, وأرعين مسعك أي استمع مين.
مث ذكر قولني وصف أحدمها بالغريب وهو أنه من الرعونة على تقدير مضاف حمذوف يف الكالم أي: قوال راعناً 

(, وهذا 10(, والسمرقندي)9مق واجلهل, وقد قال به من املفسرين يف معىن اللفظة البغوي يف تفسريه)رعونة, والرعونة احل
 إىل احلمق. القول إمنا يصح على قراءة من قرأ راعناً بالتنوين, أي: ال تقولوا محقا أو ال تنسبوا النيب 

ه الرازي عند بيان السبب الذي من أجله هُني وقد ذكر  ,والقول الثاين وهو العجيب أن أصله راعينا أي: يا راعي إبلنا
 (1املؤمنون عن قوهلم"راعنا".)

                                                 

 (.112( سورة البقرة من اآلية )1)
 ( طها. 15/11( هذا البيت نسبه ابن منظور يف اللسان لألحول الكندي )2)
 (.1/135تفسري)( غرائب ال3)
هـ (, حتقيق: 115(ألب حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين)املتوىف2/603( اللباب يف علوم الكتاب)4)

 م.1333هـ ــــ 1013الشيخ عادل أمحد عبد املوجود, والشيخ علي حممد معوض, نشر: دار الكتب العلمية, بريوت ــــ لبنان, ط أوىل
 (.110ورة البقرة من اآلية )( س5)
 (.1/502( قرأ هبا احلسن وأبو حيوة  وهي قراءة شاذة. البحر احمليط )6)
 (.1/133( غرائب التفسري)7)
 (.1/131( غرائب التفسري)8)
 (.1/152( تفسري البغوي)9)
 (.1/31( حبر العوم للسمرقندي)10)
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راعاة, وهي النظُر يف مصاِح اإِلنساِن وَتَدب ِر أمورِه, و"راِعنا"  رَاِعَناوقد ذكر املفسرون أن املراد بقوله
ُ
أمر  من امل

  (2.)يقتضي املشاركَة ألنَّ معناه: ليكن منك رعاية  لنا وليكن منا رعاية  لك, فـَُنهوا عن ذلك ألنَّ فيه مساواهِتم به 
َا َمَنَع ِمْن قـَْولِِه: راِعنا اِلْشِتَماهِلَا َعَلى نـَْوِع َمْفَسَدٍة مُثَّ َوَلِكنَّ مُجُْهوَر اْلُمَفسِّرِيَن َعَلى  قال اإلمام الرازي: أَنَُّه تـََعاىَل ِإمنَّ

 ذََكُروا ِفيِه ُوُجوًها:
ِإَذا َتاَل َعَلْيِهْم َشْيًئا ِمَن اْلِعْلِم: رَاِعَنا يَا َرُسوَل اللَِّه, َواْليَـُهوُد َكاَنْت هَلُْم   َكاَن اْلُمْسِلُموَن يـَُقوُلوَن لَِرُسوِل اللَّهِ َأَحُدَها: 

رَانِيَّة  يـََتَساب وَن هِبَا ُتْشِبُه َهِذِه اْلَكِلَمَة َوِهَي رَاِعيَنا َوَمْعَناَها: امْسَْع اَل مسَِْعَت,  ُعوا اْلُمؤْ َكِلَمة  ِعبـْ ِمِننَي يـَُقوُلوَن: رَاِعَنا فـََلمَّا مسَِ
 ْفظٍَة أُْخَرى َوِهَي قـَْولُُه: اْنظُْرنا.افْـتَـَرُضوُه َوَخاطَُبوا بِِه النَّيِبَّ َوُهْم يـَْعُنوَن تِْلَك اْلَمَسبََّة, فـَُنِهَي اْلُمْؤِمُنوَن َعنـَْها َوأُِمُروا بِلَ 

: َهِذِه اْلَكِلَمُة َوِإْن كَ  َوثَانِيَها:  اَنْت َصِحيَحَة اْلَمْعىَن ِإالَّ أَنَّ أهل احلجاز ما كانوا يقولوهنا إال عند اهلزء قَاَل ُقْطُرب 
َها.  َوالس ْخرِيَِة, َفاَل َجَرَم نـََهى اللَُّه َعنـْ

َها. َوثَالِثُ َها:  أَنَّ اْليَـُهوَد َكانُوا يـَُقوُلوَن:رَاِعيَنا َأْي أَْنَت رَاِعي َغَنِمَنا فـَنَـَهاُهُم اللَُّه َعنـْ
ْم ُمَفاَعَلة  ِمَن الرَّْعِي بـَنْيَ اثـْنَـنْيِ, َفَكاَن َهَذا اللَّْفُظ ُمومِهًا لِْلُمَساَواِة بـَنْيَ اْلُمَخاطَِبنَي َكأَنَـّهُ  رَاِعَناأَنَّ قـَْولَُه: رَاِبُعَها:وَ 

َ أَْن اَل بُدَّ ِمْن تـَْعِظيِم الرَُّسولِ  قَاُلوا: أَْرِعَنا مَسَْعَك لِنُـْرِعَيَك َأمْسَاَعَنا, فـَنَـَهاُهُم اللَُّه تـََعاىَل َعْنهُ   يف اْلُمَخاطََبِة. َوبـَنيَّ
ِخطَاب  َمَع ااِلْسِتْعاَلِء َكأَنَُّه يـَُقوُل: رَاِع َكاَلِمي َواَل تـَْغُفْل َعْنُه َواَل َتْشَتِغْل بَِغرْيِِه, َولَْيَس  رَاِعَنا: أَنَّ قـَْوَلُه:َوَخاِمُسَها

  فـَْهِمِه.ُل ِإىَل يف "اْنظُْرنَا" ِإالَّ ُسَؤاُل ااِلنِْتظَاِر َكأَنَـُّهْم قَاُلوا َلُه تـََوقَّْف يف َكاَلِمَك َوبـََياِنَك ِمْقَداَر َما َنصِ 
وِن َعَلى َوْزِن َعاِطَنا ِمَن اْلُمَعاطَاِة, َورَاِمَنا ِمَن اْلُمرَاَماِة, مُثَّ إِنَـُّهْم قـََلُبوا َهِذِه الن وَن ِإىَل الن   رَاِعَناأَنَّ قـَْولَُه: َوَساِدُسَها:

اِعُن اْسُم فَاِعٍل ِمَن الر ُعونَِة, فـَُيْحَتَمُل أَنَـُّهْم أَرَاُدوا بِِه اْلَمْصَدَر.  اأْلَْصِليَِّة َوَجَعُلوَها َكِلَمًة ُمْشتَـقًَّة من الرعونة وهي احلق, فَالرَّ 
ْي ِصْرَت ْم أَرَاُدوا بِِه: ِصْرَت رَاِعًنا, أَ َكَقْوهلِِْم: ِعَياًذا ِبَك, َأْي أَُعوُذ ِعَياًذا ِبَك, فـََقْوهُلُْم: رَاِعًنا: َأْي فـََعْلَت ُرُعونًَة. َوحُيَْتَمُل أَنَـّهُ 
 َذا ُرُعونٍَة, فـََلمَّا َقَصُدوا َهِذِه اْلُوُجوَه اْلَفاِسَدَة اَل َجَرَم نـََهى اللَُّه تـََعاىَل َعْن َهِذِه اْلَكِلَمِة. 

 (3رَاِعٍن: َكَتاِمٍر َواَلِبٍن.) أَْن َيُكوَن اْلُمرَاُد اَل تـَُقوُلوا قـَْواًل رَاِعًنا َأْي: قـَْواًل َمْنُسوبًا ِإىَل الر ُعونَِة مبَْعىًن  َوَساِبُعَها:
فهذه أقوال يف معىن اآلية ذكر فيها الرازي األقوال اليت عدها الكرماين من الغريب والعجيب إال أن اللفظ حيتملها 

 ؛من ناحية اللغة, وما ذكره من العجيب أن يف اآلية ما يدل على نسخ اللفظة األوىل حكاه ابن عطية عن املهدوي ورده
 .(4ليس يف هذه اآلية شروط النسخ؛ ألن األول مل يكن شرعا متقررا) ألنه

 ( قال:5)َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها عند تفسيره لقوله تعالى
 أخربوا قومنا أنا  والغريب: ما نسخ لفظه ومل يكن له حكم, وذلك, كما روي عن أنس أنه قال: كانت تـُْقرَأُ مرة: "

(, وروى أيضاً: كنا نقرأ يف القرآن: لو أن البن آدم واديني من ذهب البتغى إليهما 1فأرضانا ورضي عنا")لقينا ربنا 
 (.3()2ثالثاً, وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب ويتوب اهلل على من تاب)

                                                                                                                                               

 (.6/365( التفسري الكبري)1)
 (.2/51( الدر املصون)2)
 (.365, 6/360التفسري الكبري)( 3)
 (.1/133( تفسري ابن عطية )4)
 (.113( سورة البقرة من اآلية )5)



 

 143    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 قبله.ومن الغريب جداً ــــ وهو السادس ـــــ: قول من قال: كل استثناء يف القرآن فهو الناسخ ملا 
والعجيب: قول من قال: ليس يف القرآن ناسخ وال منسوخ, مث أّول لكل منسوخ وجهاً حمتمالً, وهذا قريب من قول 

 اليهود, حيث قالوا: النسخ بداء, والَبَداُء على اهلل ليس جبائز.
اىل ــــ تعاىل اهلل ومن العجيب أيضاً: قول من أجاز أن يدخل النسخ اخلرب, وهذا يؤدي إىل نسبة الكذب إىل اهلل تع

 عن ذلك ــــ , بل النسخ يدخل األمر والنهي, وما مبعنامها.
وأعجب من هذين قول من قال: إن ذلك إىل اإلمام ينسخ ما يرى املصلحة يف نسخه, ويثبت ما يرى املصلحة يف 

 (.4إثباته, وهذه األقوال الثالثة مرغوب عنها مردودة على قائليها)
لنسخ وهو يف اللغة: مبعىن اإلزالة, ومنه: نسخت الشمس الظل أي أزالته, ويف اصطالح هذه اآلية تتحدث عن ا

 (5َساِبٍق.)األصوليني: النَّْسُخ ِعَباَرة  َعْن ِخطَاِب الشَّارِِع اْلَمانِِع ِمِن اْسِتْمرَاِر َما ثـََبَت ِمْن ُحْكِم ِخطَاٍب َشْرِعي  
ي ما نسخ حكمه وبقي لفظه, وما نسخ لفظه وبقي حكمه, وما وقد ذكر الكرماين أقسام النسخ يف القرآن وه

نسخ لفظه وحكمه, وذكر أمثلة على ذلك, مث ذكر من الغريب ما نسخ لفظه ومل يكن له حكم, وعّده من الغريب, وما 
 ذكره من أمثلة ليس له حكم, ولكنه يندرج حتت ما نسخت تالوته.

ملا قبله, وهذا القول ال يصح على إطالقه؛ ألن النسخ معناه  وذكر من الغريب قول من يقول: كل استثناء ناسخ
 اإلزالة, واالستثناء قد يكون لبعض أفراد اللفظ فليس رفعا للحكم على اإلطالق, مثال ذلك يف حد القذف قال تعاىل

ثََمانِيَن َجْلَدًة َواَل تَ ْقبَ ُلوا َلُهْم َشَهاَدًة أَبًَدا َوُأولَِئَك ُهُم  َواَلِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثَُم َلْم يَْأُتوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهمْ 
( ورد االستثناء بعد مجل فهل يعود هذا 6)اْلَفاِسُقوَن. ِإاَل اَلِذيَن تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإَن الَلَه َغُفور  رَِحيم  

                                                                                                                                               

.  2310ح  َواَل َتْحَسَبَن اَلِذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل الَلِه َأْمَواتًا( أخرجه البخاري يف صحيحه ك: اجلهاد, باب: فضل قول اهلل تعاىل1)
يِع الصَّاَلِة ِإَذا نـَزََلْت بِاْلُمْسِلِمنَي نَازِلَة  (, وأخرجه م0/21صحيح البخاري) سلم يف صحيحه ك: الصالة , باب: اْسِتْحَباِب اْلُقُنوِت يف مجَِ

( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, نشر: دار إحياء الرتاث العرب ـــ بريوت, وأخرجه أمحد يف مسنده عن أنس 1/033. صحيح مسلم)311ح
: َكانُوا يـَْقَرُءوَن: " َأْن بَـ  أََتى النَّيبَّ  ِجرْبِيَل بلفظ :" أَنَّ: "  لُِّغوا قـَْوَمَنا أَنَّا فََأْخبَـَرُه أَنَـُّهْم َقْد َلُقوا َربَـُّهْم, فـََرِضَي َعنـُْهْم َوأَْرَضاُهْم ", قَاَل أََنس 

( حتقيق: شعيب األرناؤوط ـــــ عادل 21/053أمحد) . مسند10110َقْد َلِقيَنا َربَـَّنا فـََرِضَي َعنَّا َوأَْرَضانَا ", قَاَل: " مُثَّ ُنِسَخ بـَْعَد َذِلَك, ح 
م. وهذه يف الذين قتلوا ببئر 2111هـ ــــ1021مرشد, وآخرون, إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي, نشر: مؤسسة الرسالة, ط أوىل

 معونة.
 ( من حديث أنس2/125صحيح مسلم) 1103( أخرجه مسلم يف صحيحه ك: الزكاة, باب: لو أن البن آدم واديني البتغى ثالثا ح2)

ِإىَل قـُرَّاِء أَْهِل اْلَبْصَرِة, َفَدَخَل َعَلْيِه  , وأخرج مسلم يف صحيحه بسنده َعْن َأِب َحْرِب ْبِن َأِب اأْلَْسَوِد, َعْن أَبِيِه, قَاَل: بـََعَث أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرِي  
وُبُكْم, َكَما َقَسْت قـُُلوُب َمْن  فـََقاَل: أَنـُْتْم ِخَياُر أَْهِل اْلَبْصَرِة َوقـُرَّاُؤُهْم, فَاتْـُلوُه, َواَل َيُطوَلنَّ َعَلْيُكُم اأْلََمُد فـَتَـْقُسَو قـُلُ َثاَلمُثِاَئِة َرُجٍل َقْد قرأوا اْلُقْرآَن, 

ةِ  بِبَـرَاَءَة, فَأُْنِسيتـَُها, َغيـَْر َأينِّ َقْد َحِفْظُت ِمنـَْها: َلْو َكاَن اِلْبِن آَدَم َواِديَاِن ِمْن َماٍل,  َكاَن قـَبـَْلُكْم, َوِإنَّا ُكنَّا نـَْقرَأُ ُسوَرًة ُكنَّا ُنَشبِـُّهَها يف الط وِل َوالشِّدَّ
اْلُمَسبَِّحاِت, فَأُْنِسيتـَُها, َغيـَْر َأينِّ َحِفْظُت ِمنـَْها: يَا َها بِِإْحَدى اَلبـْتَـَغى َواِديًا ثَالِثًا, َواَل مَيْأَلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التـ رَاُب, وَُكنَّا نـَْقرَأُ ُسورًَة, ُكنَّا ُنَشبـِّهُ 

 (.2/123. صحيح مسلم )1151يـَْوَم اْلِقَياَمِة " ح أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن, فـَُتْكَتُب َشَهاَدًة يف أَْعَناِقُكْم, فـَُتْسأَُلوَن َعنـَْها
 (.1/133فسري)( غرائب الت3)
 (.1/133( غرائب التفسري)4)
هـ(, 361(ألب احلسن سيد الدين علي بن أب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي)املتوىف 6/111(اإلحكام يف أصول األحكام)5)

 حتقيق: عبد الرزاق عفيفي, نشر: املكتب اإلسالمي, بريوت ـــ دمشق ــــ لبنان.
 (.5, 0( سورة النور اآليتان )6)
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واجلمهور على االتفاق أنه ال يعود إىل اجلملة األوىل وأنه ال يسقط عنه اجللد حىت ولو االستثناء على اجلمل الثالث, 
 تاب, فلم يكن االستثناء رفعا جلميع ما قبله.

 مث ذكر الكرماين ثالثة أقوال وعدَّها من العجيب وعقب عليها بأهنا مردودة على قائليها.
 م األصفهاين وهو قول مردود.أن ال نسخ يف القرآن وهو قول أب مسل القول األول:

أن النسخ يكون يف األخبار, ومذهب اجلمهور أن النسخ ال يكون يف األخبار ملا يلزم عليه من نسبة  والقول الثاني:
 الكذب إىل اهلل تعاىل وهو حمال, فقول من يرى أن النسخ يكون يف األخبار مردود.

اه من املصلحة وهذا القول قالت به طائفة شاذة من الروافض وهو أن النسخ مرده إىل اإلمام ملا ير  القول الثالث:
 قالوا: إن نسخ القرآن إىل األئمة وأن اهلل جعل هلم نسخ القرآن وتبديله, وأوجب على الناس القبول 

 منهم, وهؤالء طبقتان: منهم من يزعم أن ذلك ليس على معىن أن اهلل يبدو له البدوات.
هلل ال يعلم ما يكون حىت يكون, فينسخ عند علمه مبا حيدث من خلقه وفيهم مما مل وقالت الفرقة األخرى منهم إن ا

يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك, فتحول حكمه يف الناسخ واملنسوخ على قدر علمه مبا حيدث يف عباده, فكلما 
 (1اهلل عما قالوه علواً كبرياً.) علم شيئاً كان ال يعلمه قبل ذلك بدا له فيه حكم مل يكن له وال علمه قبل ذلك تعاىل

والصحيح أن أصحاب الشرائع اتفقوا على أن النسخ جائز عقال, وواقع شرعا, ومل خيالف يف ذلك إال أبو مسلم 
 األصفهاين من املسلمني, ومن أهل الشرائع إال اليهود. 

يشاء يف وقت, وينهى عنه يف وقت آخر والدليل على جوازه عقال: هو أن أفعال ال تعلل باألغراض, وله أن يأمر مبا 
وهو أعلم مبصاح العباد, وهلل املثل األعلى الدواء قد يصلح إلنسان دون آخر, بل قد يصلح لإلنسان الواحد يف وقت 

 دون آخر, وال يلزم على ذلك البداء وهو الظهور بعد اخلفاء.
َوِإَذا َبَدْلَنا آيًَة َمَكاَن آيٍَة َوالَلُه َأْعَلُم ِبَما وله تعاىلوالدليل على جواز النسخ شرعا ووقوعه اآلية اليت بني أيدينا, وق

 (2.)يُ نَ زُِّل قَاُلوا ِإنََما أَْنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ 
 ( قال:3)َوَمْن َأْظَلُم ِمَمْن َمَنَع َمَساِجَد الَلِه..عند تفسيره لقوله تعالى

 (.5( )4"َمَساِجَد اللَِّه" األرض, من قوله: "ُجِعَلت يل األرض مسجداً َوطهوراً")والغريب: أن 
ذكر الكرماين قولني عند تفسري اآلية يف املراد مبساجد اهلل أهنا بيت املقدس, أو املسجد احلرام, وهذا قصر للفظ 

سبب خاص؛ ألن العربة بعموم اللفظ ال  على بعض أفراده, واألوىل محل اآلية على العموم وإن كانت اآلية قد نزلت على
خبصوص السبب, فاجلمع املضاف إىل ما فيه أل من صيغ العموم, مث ذكر الغريب فيها وهو أن املراد هبا األرض كما ورد 

                                                 

( ألب احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهلل ابن موسى 1/311( مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني)1)
هـ(,عىن بتصحيحه: هلموت ريرت, نشر: دار فرانز شتايز, مبدينة فيسبادن )أملانيا(, ط 620بن أب بردة بن أب موسى األشعري )املتوىف

 م.1331ـ ــــه1011ثالثة
 (.111( سورة النحل اآلية )2)
 (.110( سورة البقرة من اآلية )3)
من حديث جابر ابن عبد  063: " ُجِعَلْت يل اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا ح ( أخرجه البخاري يف صحيحه ك: الصالة, باب: قـَْوِل النَّيبِّ 4)

 (.1/35اهلل. صحيح البخاري)
 (.1/111التفسري)( غرائب 5)
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( 1يف احلديث, وكأن املعىن: ومن أظلم ممن منع املسلمني من الصالة يف مجيع املساجد وهذا القول ذكره السمرقندي)
ما ذكر يف احلديث يدل على التيسري على هذه األمة بأن جعل اهلل هلا األرض موضعا للصالة, وال يلزم أن  نقول: إن

تكون يف دور العبادة كما كان يف األمم السابقة ال تصح العبادة إال يف دورها, ولكن ال يعين ذلك أن نسمي األرض كلها 
ىن األغليب على املكان الذي حدد وعني للعبادة وعرف هبذا االسم, مسجدا باملعىن األغليب, وإمنا صار لفظ املسجد باملع

َولَِلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ومما يدل على أن املراد املساجد ما جعل وقصر على الصالة السياق الذي وردت فيه فقوله
املؤمنون تسعكم فال مينعكم ختريب من خرب مساجد اهلل أن , فكأن املعىن أن بالد اهلل أيها فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثَم َوْجُه الَلهِ 

 (.2تولوا وجوهكم حنو قبلة اهلل أينما كنتم من أرضه)
 ( قال:3)َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ  عند تفسيره لقوله

 (5(.)4" لو َمنعوين ِعقاالً ")والغريب: أن جنعل مفِعواًل ثانيا لـ )َمَنَع(, كقول أب بكر الصديق 
ذكر الكرماين وجهني هلا أن تكون يف َمْوِضِع َنْصٍب إما َعَلى اْلَبَدِل ِمْن َمَساِجَد, بََدُل  َأْن يُْذَكرَ يف إعراب قوله

ِه ِفيَها, وإما َعَلى اْلَمْفُعوِل َلُه, تـَْقِديرُُه: َكرَاِهَيَة أَْن يُْذَكَر.  ااِلْشِتَماِل تـَْقِديرُُه: ِذْكَر امسِْ
, تـَْقِديرُُه ِمْن أَْن يُْذَكَر. مث ذكر أن من الغريب أن جيعل مفعوال ثانيا ل) منع( ونظَّر  َوالثَاني: أَْن َيُكوَن يف َمْوِضِع َجر 

(, ويكون التقدير: وَمن أظلم ممن منع مساجد اهلل الذكر, 6باحلديث الذي ذكره, وهذا الوجه ذكره الثعليب يف تفسريه)
( فَعد  7وال, وقوله" أن يذكر" مفعوال ثانيا, وهذا اإلعراب قال به كثري من املعربني واملفسرين)فيكون: مساجد اهلل مفعوال أ

 الكرماين له غريبا غري صحيح. 
 ( قال:8)َوِلَلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثَم َوْجُه الَلهِ عند تفسيره لقوله تعالى
زعمت اليهود أن اهلل ملا خلق األرض صعد إىل السماء من الصخرة, فاختذوها قبلة, والغريب: قول القفال: 

 والنصارى استقبلوا املشرق لوالدة مرمي من جهته.
وهو  والعجيب: قول من قال: إهنا ناسخة للقبلة األوىل, واملعىن: فَأَيـَْنَما تـَُول وا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه الذي أمركم بالتوجه إليه,

 (.9ة, فتوجهوا إليها, فإنه ممكن, والتقدمي والتأخري ال مينع صحة هذا التأويل)الكعب
ذكر الكرماين قوال غريبا ونسبه للقفال وهو قول يف غاية البعد, وقد ذكره اإلمام الرازي أحد الوجوه يف تفسري اآلية 

ني وصف معبوده باحللول يف األماكن ونسبه ألب مسلم األصفهاين, وقد رده الرازي بقوله: فكل واحد من هذين الفريق
 (1ومن كان هكذا فهو خملوق ال خالق, فكيف ختلص هلم اجلنة وهم ال يفرقون بني املخلوق واخلالق.)

                                                 

 (.1/33( تفسري السمرقندي)1)
 ( نشر: دار الفكر ــــ بريوت.1/211) هـ(1121مساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت)املتوىف( روح البيان إل2)
 (.110( سورة البقرة من اآلية )3)
. صحيح البخاري 1230ح  اء بسنن رسول اهلل ( أخرجه البخاري يف صحيحه ك: االعتصام بالكتاب والسنة , باب: االقتد4)
(3/36.) 
 (.1/111( غرائب التفسري)5)
 (.1/231( تفسري الثعليب)6)
 (.1/512(, البحر احمليط )103/ 1( تفسري أب السعود)7)
 (.115( سورة البقرة من اآلية )8)
 (.1/111( غرائب التفسري)9)



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   146

 

وأما القول الثاين وهو العجيب وهي أهنا ناسخة للقبلة األوىل, فقد ذكر الرازي من األقوال يف تفسريها أن اهلل أراد 
املقدس إىل الكعبة, فبني تعاىل أن املشرق واملغرب ومجيع اجلهات واألطراف كلها مملوكة له هبا حتويل القبلة من بيت 

 (2سبحانه وخملوقة له, فأينما أمركم اهلل باستقباله فهو القبلة)
 أما فيما يتعلق بكوهنا ناسخة أو ال فقد اختلف املفسرون يف ذلك على أربعة أقوال: 

ن يف حالة الضرورة, أخرج الرتمذي وابن أب حامت بسنده َعْن َعْبِد اللَِّه اْبِن رَبِيَعَة أن اآلية حمكمة ولكنها تكو  األول:
َلٍة ُمْظِلَمٍة, فـَنَـزَْلَنا َمْنزال َفَجَعَل الرَُّجُل يَْأُخُذ احلَِْجارََة فـََيْجَعُلَها َمْسجِ  َعْن أَبِيِه قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه  ًدا يف َسَفٍر يف لَيـْ

لَ  َلِة, فـَُقْلَنا: يَا َرُسوَل اللَِّه. لَيـْ َنا لَِغرْيِ اْلِقبـْ َلة  بَارَِدة  ُيَصلِّي ِفيِه, فـََلمَّا َأْصَبْحَنا ِإَذا حَنُْن َقْد َصلَّيـْ  تُـَنا لَيـْ
 (.3)ْجُه الَلهِ َوِلَلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثَم وَ َفأَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

أخرج ابن أب حامت بسنده َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َلمَّا  أَنَّ اآليََة حُمَْكَمة  َوتـَْفِسريَُها أهنا يِف َصالِة السََّفِر َتَطو ًعا. الثاني:
ِإَذا  سََّفِر َتَطو ًعا, َكاَن َرُسوُل اللَِّه نـََزَلْت َهِذِه اآليَُة: فَأَيـَْنَما تـَُول وا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه أَْن ُتَصلَِّي أَيـَْنَما تـََوجََّهْت رَاِحَلُتَك يِف ال

 (4ى رَاِحَلِتِه َتَطو ًعا, يـَْوِمُئ بِرَْأِسِه حَنَْو اْلَمِديَنِة.)رجع َمكََّة ُيَصلِّي َعلَ 
تـَُول وا فـََثمَّ َوْجُه أَنَـَّها حُمَْكَمة  َوتـَْفِسريَُها اْسِتْقَباُل اْلَكْعَبِة.أخرج ابن أب حامت بسنده َعْن جُمَاِهٍد يِف قـَْولِِه: فَأَيـَْنَما  الثالث:

َلة  َتْستَـْقِبُلونـََها اْلَكْعَبُة. َوُرِوَي َعِن احلََْسِن حَنُْو َذِلَك)اللَِّه َحْيُثَما ُكْنُتْم فَـ   (.5َلُكْم ِقبـْ
ا َواللَُّه أَنَـَّها َمْنُسوَخة .أخرج ابن أب حامت بسنده َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: أَوَُّل َما ُنِسَخ ِمَن اْلُقْرآِن ِفيَما ذُِكَر لَنَ  الرابع:
َلِة قَل: لِلَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيـَْنَما تـَُول وا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه فَاْستَـْقَبَل َرُسوُل اللَِّه أَْعَلُم َشْأُن اْلقِ  َفَصلَّى حَنَْو بـَْيِت اْلَمْقِدِس,  بـْ

اَل: َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد َوتـََرَك اْلبَـْيَت اْلَعِتيَق, مُثَّ َصَرَفُه اللَُّه ِإىَل اْلبَـْيِت اْلَعِتيِق, فـََنَسَخَها وقَ 
حلََْسِن َوَعطَاٍء اخْلُرَاَساينِّ, َوِعْكرَِمَة احلَْرَاِم, َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََول وا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه قَاَل أَبُو حُمَمٍَّد: َوُرِوَي َعْن َأِب اْلَعالَِيِة, َوا

 (7(. )6لس دِّيِّ, َوَزْيِد ْبِن َأْسَلَم حَنُْو َذِلَك)َوقـََتاَدَة, َوا
ومن املفسرين من يرى أن اآلية ال عالقة هلا بالقبلة وإمنا هي متصلة باآلية اليت قبلها يف ختريب املساجد, فيكون 

ْجُه اللَِّه موجود املعىن: أي ال مينعكم ختريب مسجد من أداء العبادات, فإن املسجد املخصوص للصالة إن خرب فـََثمَّ وَ 
 (.8حيث توليتم)

 ( قال:1)َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماتٍ عند تفسيره لقوله تعالى
                                                                                                                                               

 (.0/13( التفسري الكبري)1)
 (.0/13الكبري)( التفسري 2)
. سنن 2351(, وأخرجه الرتمذي ك: أبواب تفسري القرآن, باب: من سورة البقرة ح 1/211( أخرجه ابن أب حامت يف تفسريه )3)

اِن َأِب الرَّبِيِع َعْن َعاِصِم (  وقال: 5/215الرتمذي) ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه َوَأْشَعُث ُيَضعَُّف يِف َهَذا َحِديث  َغرِيب  اَل نـَْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َحِديِث َأْشَعَث السَّمَّ
 احَلِديِث.

. سنن 2353(, وأخرجه الرتمذي ك: أبواب تفسري القرآن, باب: من سورة البقرة ح 1/212(أخرجه ابن أب حامت يف تفسريه )4)
 حسن صحيح. َهَذا َحِديث  (  وقال: 5/215الرتمذي)

 (.1/212(أخرجه ابن أب حامت يف تفسريه )5)
 (1/212(أخرجه ابن أب حامت يف تفسريه )6)
 (.212, 1/211( تفسري ابن أب حامت)7)
 (.1/211( البحر احمليط )8)
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 (2()3)اَلِذي َخَلَقِني فَ ُهَو يَ ْهِدينِ والغريب: هي مسألة يف القرآن سأهلا إبراهيم ربه, وقيل: هي قوله
هي ما ذكر يف سورة  الغريب وهو أن الكلمات اليت ابتلي هبا إبراهيمهذا القول الذي ذكره الكرماين وعده من 

(, وذكره 4أبو حيان) ذكره ذكره الثعليب ونسبه ألب روق وكذلك اَلِذي َخَلَقِني فَ ُهَو يَ ْهِديِن...الشعراء يف قوله تعاىل
وقيل: ابتاله خبمس يف الرأس وهي َقص   ( وغريمها, وقد قيل يف بيان املراد هبذه الكلمات: إهنا املناسك,5أبو السعود)

ِبِط الشَّاِرِب َواْلَمْضَمَضُة َوااِلْسِتْنَشاُق َوالسَِّواُك َوفـَْرُق الرَّْأِس, ومخس يف اجلََْسِد تـَْقِليُم اأْلَْظَفاِر َوَحلْ  ُق اْلَعانَِة َواخْلَِتاُن َونـَْتُف اإْلِ
 (6اِء, وغري ذلك من األقوال.)َوَغْسُل أَثَِر اْلَغاِئِط َواْلبَـْوِل بِاْلمَ 

وهذه الكلمات مل يرد بياهنا يف القرآن وال يف السنة الصحيحة, ولذلك كثرت أقوال املفسرين فيها, واألوىل إمساك 
 القول عن تعيينها.

 ( قال:7)قَاَل اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَاِلِمينَ عند تفسيره لقوله تعالى
الغريب: سأل إبراهيم ربَّه أن جيعل اخلاص عامًا والعام خاصاً, فلم يستجبه, أما اخلاص الذي سأله أن جيعله عاماً, 

, وأما العام الذي سأله أن جيعله خاصا فهو َوِمْن ُذرِّيَِتي قَاَل اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَاِلِمينَ بقولهفالنبوة أو اإلمامة والرمحة 
ُهْم بِالَلهِ  الرزق, حيث قال , أي أرزقه يف َوَمْن َكَفَر فَُأَمت ُِّعُه قَِلياًل , قال اهللَواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الَثَمَراِت َمْن آَمَن ِمن ْ

 (8جوعا.) الدنيا, وقال بعضهم لوال هذا الواو ملات الكفار
يستجبه هذا القول غريب؛ ألن  سأل ربه أن جيعل اخلاص عاما والعام خاصا فلم ما ذكره الكرماين أن إبراهيم

املعىن يقتضي أن تكون متعلقة مبحذوف: أي واجعل من ذرييت إماما, ألنه فهم من قوله" إين جاعلك  َوِمْن ُذرِّيَِتيقوله
للناس إماما" االختصاص به فسأل اهلل أن جيعل من ذريته إماما, وأما أنه مل يستجب له ذلك فهو غري صحيح ألن 

نبوة أو اإلمامة أن من كان ظاملا ال يكون نبيا, وأما مقصود قوله" ال ينال عهدي الظاملني" على القول بأن املراد بالعهد ال
مل يطلب النبوة لكل ذريته, وإمنا طلب أن تكون يف بعض  من مل يكن ظاملا فيختاره اهلل للنبوة, فضال عن أن إبراهيم

(, وأما أنه 9)النُّبُ َوَة َواْلِكَتابَ َوَجَعْلَنا ِفي ُذرِّيَِتِه تعاىلذريته بدليل " من" التبعيضية, وقد أجابه اهلل يف ذلك بدليل قوله 
أراد بذلك التأدب يف  سأل اهلل أن جيعل العام خاصا وهو أن يكون الرزق خاصا باملؤمنني, فالصواب أن إبراهيم

املسألة, فلما ميز اهلل تعاىل املؤمنني عن الكافرين يف باب اإلمامة, ال جرم خصص املؤمنني هبذا الدعاء دون الكافرين, مث 
 إن اهلل تعاىل أعلمه بقوله: فأمتعه قليال الفرق بني النبوة ورزق الدنيا, ألن منصب النبوة واإلمامة ال يليق بالفاسقني, ألنه ال

بد يف اإلمامة والنبوة من قوة العزم والصرب على ضروب احملنة حىت يؤدي عن اهلل أمره وهنيه وال تأخذه يف الدين لومة الئم 

                                                                                                                                               

 (.120( سورة البقرة من اآلية )1)
 (13( سورة الشعراء اآلية )2)
 (1/116( غرائب التفسري)3)
 (.1/311(, البحر احمليط)1/233( تفسري الثعليب)4)
 (.1/155السعود)( تفسري أب 5)
 (.1/230( ينظر تفسري القرآن العظيم البن كثري)6)
 (.120( سورة البقرة من اآلية )7)
 (.1/110( غرائب التفسري)8)
 (.21( سورة العنكبوت من اآلية )9)
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(. هذا على أن فاعل" قال" يعود إىل اهلل, 1وسطوة جبار, أما الرزق فال يقبح إيصاله إىل املطيع والكافر والصادق واملنافق)
اهلمزة, وهبمزة القطع يف قوله " أضطره" , أما على قراءة األمر يف الفعلني يعود الضمري يف"  فأُمتعه" بضم وعلى قراءة"

على  , والقراءة األوىل هي املتواترة وقراءة اجلمهور واملتناسبة مع السياق, وإمنا اقتصر إبراهيم قال" إىل إبراهيم
 جيعل العام خاصا كما قال صاحب هذا القول.املؤمنني ملا فهمه من سؤاله السابق, وليس معناه أنه سأل أن 

 ( قال:2)َواَتِخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلًّىعند تفسيره لقوله تعالى
 (.3, مث رجع إىل األول فقال:)َوَعِهْدنَا()والغريب: قول القفال: إنه خطاب ألمة حممد 

(, قد ذكر 4على اخلرب, وقرأ الباقون بكسر اخلاء على األمر)يف قوله " واختذوا " قرأ هبا نافع وابن عامر بفتح اخلاء 
ُذوا,  أبو حيان عدة أقوال يف املخاطب هبذا األمر, وذكر منها هذا القول أنه خطاب ألمة حممد , قال: َأْي: َوقـُْلَنا اختَِّ
ِه َلِو اختََّْذَت ِمْن َمَقاِم إِبـْرَاِهيَم َويـَُؤيُِّدُه َما ُرِوَي َعْن ُعَمَر أَنَُّه قَاَل: َوافـَْقُت َربِّ يف َثاَلٍث, َفذََكَر ِمنـَْها َوقـُْلُت: يَا َرُسوَل اللَّ 

بَِيِد ُعَمَر فـََقاَل:" َهَذا َمَقاُم ِإبـْرَاِهيَم", فـََقاَل ُعَمُر: أََفاَل نـَتَِّخُذُه ُمَصلًّى؟ فـََقاَل: " مَلْ  أَنَُّه َأَخذَ  ُمَصلًّى! َوُرِوَي َعِن النَّيِبِّ 
وذريته, وعلى هذين القولني يكون قوله  (, وقيل إن اخلطاب إلبراهيم 5أُوَمْر ِبَذِلَك", فـََلْم َتِغِب الشَّْمُس َحىتَّ نـََزَلْت)

(, ولعل ما عّده الكرماين غريبا 6ا " متعلق بفعل حمذوف تقديره : وقلنا اختذوا, وقيل اخلطاب لبين إسرائيل)تعاىل " واختذو 
 خماطبة هبذا األمر, فَعد ه من الغريب غري صحيح. هو الراجح؛ ألن احلديث صريح يف أن أمة حممد 

والغريب: مبثل ما آمنُتم بِِه, أي بالقرآن, وما ( قال: 7)فَِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم بِهِ عند تفسيره لقوله تعالى
 هو اعتبار أن املقصود املمائلة يف اإلميان ال يف املؤمن به. ووجه الغرابة (8آمنتم به التوراة.)

آَمنَّا  "هلل , أو لقوله سبحانه: "بِهِ  "ذكر اإلمام األلوسي هذا القول يف عود الضمري يف قوله" به " فقال: وضمري
 (9, واملعىن: فَِإْن آَمُنوا مبا ذكر مثل إميانكم به.) إخل بتأويل املذكور, أو للقرآن, أو حملمد  .."بِاللَّهِ 

 وقد ذكر اإلمام الرازي عدة أقوال يف معىن اآلية:
حَِّة َوالسََّداِد فـََقِد أَنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْنُه التَّْثِبيُت َواْلَمْعىَن: ِإْن َحصَُّلوا ِديًنا آَخَر ِمْثَل ِديِنُكْم َوُمَساِويًا َلُه يف الصِّ  َأَحُدَها:

يَن يِف السََّداِد اْسَتَحالَ   ااِلْهِتَداُء بَِغرْيِِه. اْهَتَدْوا, َلمَّا اْسَتَحاَل أَْن يُوَجَد ِدين  آَخُر ُيَساِوي َهَذا الدِّ
 أَنَّ اْلِمْثَل ِصَلة  يِف اْلَكاَلِم أي: فإن آمنوا مبا آمنتم به فقد اهتدوا. َوثَانِيَها: 

َغرْيِ َتْصِحيٍف َوحَتْرِيٍف  أَنَُّكْم آَمْنُتْم بِاْلُفْرقَاِن ِمْن َغرْيِ َتْصِحيٍف َوحَتْرِيٍف, فَِإْن آَمُنوا مبِْثِل َذِلَك َوُهَو التـَّْورَاُة ِمنْ  َوثَالِثُ َها:
 .فـََقِد اْهَتَدْوا أِلَنَـُّهْم يـَتَِّصُلوَن بِِه ِإىَل َمْعرَِفِة نـُبـُوَِّة حُمَمٍَّد 

                                                 

 (.0/03( التفسري الكبري)1)
 (.125( سورة البقرة من اآلية )2)
 (.1/115( غرائب التفسري)3)
 هـ.1021م ــــ 2113( حتقيق: أنس مهرة, نشر: دار الكتب العلمية ــــ لبنان, ط ثالثة1/136شر للدمياطي)( إحتاف فضالء الب4)
. 012( أخرجه البخاري يف صحيحه ك: الصالة , باب: ما جاء يف القبلة ومن مل ير اإلعادة على من سها, فصلى إىل غري القبلة ح5)

 (.1/33صحيح البخاري)
 (.1/313احمليط)(  البحر 6)
 (.161( سورة البقرة من اآلية )7)
 (.1/131( غرائب التفسري)8)
 (.1/630( روح املعاين)9)
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 ُمْؤِمِننيَ  أَْن َيُكوَن قـَْولُُه: فَِإْن آَمُنوا مبِْثِل َما آَمْنُتْم بِِه َأْي فَِإْن َصاُروا ُمْؤِمِننَي مبِْثِل َما بِِه ِصْرمتُْ  َورَاِبُعَها:
ميَانـَنْيِ َوالتَّْصِديَقنْيِ.)  (1فـََقِد اْهَتَدْوا, فَالتَّْمِثيُل يِف اآْليَِة بـَنْيَ اإْلِ

اإلسالم  مث رجح القول األول, وأي شيء مينع أن يكون املراد القرآن وأهنم مكلفون باإلميان به فقد نسخت شريعةُ 
غري اإلسالم الذي قانونه القرآن؟!.وكأنه يريد إن آمنوا بالقرآن مثل  الشرائع السابقة وأنه لن يقبل بعد بعثة النيب  مجيعَ 

إميانكم بالتوراة, فال يفرقون بني رسل اهلل وال بني كتبه كما أنكم ال تفرقون بني أحد من رسله وال تفرقون بني كتبه يف 
 اإلميان.

ُهمْ عند تفسيره لقوله تعالى  ( قال:2)اَل نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحٍد ِمن ْ
 .(3والغريب: )بـَنْيَ( ها هنا: الدين, وهو كما تقول: شق عصا املسلمني, إذا فارقهم)

َوِقيَل: َمْعَناُه اَل َنُشق  َعَصاُهْم, َكَما يـَُقاُل َشقَّ َعَصا اْلُمْسِلِمنَي, ِإَذا فَاَرَق  ذكره أبو حيان يف تفسريه فقال:
أن هذا القول فيه صرف للفظ عن املعىن املتبادر منه واملناسب للسياق, واملعىن الراجح: أن"  ووجه الغرابة(, 4)مَجَاَعتَـُهْم.

 ببعض ونكفر ببعض كما تفعلون. بني" هنا ظرف, أي ال نفرق بينهم فال نؤمن
 ( قال:5)َوَمْن َأْظَلُم ِمَمْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن الَلهِ عند تفسيره لقوله تعالى

الغريب: قول من قال: تقديره: ومن أظلم منكم يا معشر اليهود والنصارى إن كتمتم عن اهلل شهادة عندكم, ويف  
 نصارى.كتابكم أهنم مل يكونوا هودا وال 

 (6العجيب: قول القفال وابن عيسى: إن املعىن: فال أظلم من اهلل إن كتم الشهادة.)
وقد ذكر  ,أن الضمري يعود على أهل الكتاب اليهود والنصارى وهو ذكر الكرماين عند تفسريه هلذه اآلية قوال غريبا

ل الكالم على عمومه ويدخل فيه اليهود (, والراجح أن حيم7الرازي هذا القول أحد األقوال يف اآلية, والزخمشري)
, واالستفهام مبعىن النفي: أي ال أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده, وذكر الزخمشري تقديرا ثانيا يف أولياً  والنصارى دخوالً 

بالنبّوة يف   اآلية: أنا لو كتمنا هذه الشهادة مل يكن أحد أظلم منا فال نكتمها, وفيه تعريض بكتماهنم شهادة اللَّه حملمد 
 (, فعّد القول األول من الغريب ليس صحيحا ألنه ال ينايف السياق.8كتبهم وسائر شهاداته)

وذكر الكرماين قوال عجيبا أن يكون الكالم عائدا على اهلل, ويكون تقدير الكالم: ال أحد أظلم من اهلل إن كتم 
ووجه (, وهو قول يف غاية البعد؛ 9)خرياً أن يف اآلية تقدميا وتالشهادة, وهذا القول ذكره الرازي أحد األقوال يف اآلية على أ

هو تغيري نسق الكالم بدون داع, وما يلزم عليه من وصف اهلل بالظلم, واهلل هو العدل, والظلم حمال عليه  الغرابة فيه
الشََّهاَدِة َواْلَمْعىَن: َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة سبحانه تعاىل, وإمنا نقول: ميكن أَْن َيُكوَن: "ِمْن" يف قـَْولِِه: "ِمَن اللَِّه" ِصَلَة 

                                                 

 (.16/ 0( التفسري الكبري)1)
 (.163( سورة البقرة من اآلية )2)
 (.1/131( غرائب التفسري)3)
 (.1/351( البحر احمليط )4)
 (.101( سورة البقرة من اآلية )5)
 (.1/132)( غرائب التفسري6)
 (.1/131(, الكشاف)0/11( التفسري الكبري)7)
 (.1/131( الكشاف)8)
 (.0/11( التفسري الكبري)9)
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ْعتُـَها ِمْنَك َوَشَهاَدة  َجاَءْتيِن ِمْن   ,َجاَءْتُه ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفَجَحَدَها َكَقْوِل الرَُّجِل لَِغرْيِِه ِعْنِدي َشَهاَدة  ِمْنَك, َأْي َشَهاَدة  مسَِ
 .(1ِجَهِتَك َوِمْن ِعْنِدَك)

 
 :خاتمة 

 بعد هذه الدراسة املتواضعة توصلت إىل هذه النتائج:
ـــ نقل الكرماين يف تفسريه عن بعض مفسري الصحابة وبعض مفسري التابعني, وعن كبار املفسرين املتقدمني ويف 1

 والقواعد العربية.رعاية لألصول الشرعية  هذا رد على من اهتمه بأنه يتكلم يف القرآن بال سند وال نقل عن السلف, وال
 ـــ يهتم الكرماين يف تفسريه ببيان أصل الكلمة, وكذلك يهتم بتوجيه القراءات املختلفة. 2
 ـــ ذكر الكرماين بعض األقوال الغريبة واألقوال العجيبة اليت مل أقف عليها عند املفسرين.6
ومنها ما يرجع إىل اختالف العلماء يف ـــ تنوع مسلك االستغراب عند الكرماين فمنها ما يتعلق بأصل الكلمة, 0

 , وغريها.مرجع الضمري, ومنها ما يرجع إىل االختالف يف املسائل الفقهية, ومنها ما يرجع إىل اختالف القراءات
تبع بعُض املفسرين الكرماين يف ذكر هذه الغرائب فذكرها من غري تنبيه على غرابتها يف بعض األحيان, ومع ــــ 5

 ض األحيان منهم أبو حيان يف تفسريه, والسمني احلليب, واأللوسي, وغريهم. التنبيه يف بع
ـــ مل يقتصر الكرماين يف كتابه هذا على ذكر الغرائب والعجائب, بل ذكر ما قيل يف تفسري اآلية من األقوال 3

 الصحيحة, وكذلك ما يتعلق باملتشاهبات من القرآن, مث ذكر ما يف اآلية من الغريب.
يشمل تفسري الكرماين كل آيات القرآن الكرمي على منهج التفسري التحليلي وإمنا وقف مع اآليات اليت وردت ــ مل 1

 فيها أقوال غريبة وآراء عجيبة.
  ـــ رأينا بعض األقوال مما وصفها الكرماين بالغريبة أهنا ميكن أن حتمل على وجه الئق بتفسري اآلية.    3

قنا ملا حيبه ويرضاه, وأن جيعل عملنا يف رضاه, وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد هذا وأسأل اهلل تعاىل أن يوف
 وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 

 فهرس المراجع
 القرآن الكريم 

 هـ.1021م ــــ 2113ــــ إحتاف فضالء البشر للدمياطي, حتقيق: أنس مهرة, نشر: دار الكتب العلمية ــــ لبنان, ط ثالثة1
هـ ــــ 1630اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي, حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم, نشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب ط ـــ 2

 م.1310
ــــ اإلحكام يف أصول األحكام ألب احلسن سيد الدين علي بن أب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي 6

 نشر: املكتب اإلسالمي, بريوت ـــ دمشق ــــ لبنان.هـ(, حتقيق: عبد الرزاق عفيفي, 361)املتوىف
 ــــ إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ألب السعود, نشر: دار إحياء الرتاث العرب ــــ بريوت.0

                                                 

 (.0/11( املرجع السابق)1)
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حتقيق: عبد القادر ـــــ أسرار التكرار يف القرآن للكرماين املسمى الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان, 5
 أمحد عطا, مراجعة وتعليق: أمحد عبد التواب عوض, دار النشر: دار الفضيلة.

 م.2112ــــــ األعالم خلري الدين الزركلي نشر: دار العلم للماليني, الطبعة: اخلامسة عشر 3
رتاث العرب ــــ بريوت, ط ـــــ أنوار التنزيل للبيضاوي, حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشلي, نشر: دار إحياء ال1

 هـ.1013أوىل
 هـ.1021ـــــ البحر احمليط ألب حيان, حتقيق: صدقي حممد مجيل, نشر دار الفكر ـــ بريوت, ط3
م, نشر: دار إحياء 1351هـ ــــ1613ــــ الربهان يف علوم القرآن للزركشي, حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم, ط أوىل3

 اىب احلليب وشركائه.الكتب العربية عيسى الب
 هـ.1061ـــــ البسيط  للواحدي, نشر: عمادة البحث العلمي ــــ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, ط أوىل11
ـــــ بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة جلالل الدين السيوطي, حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم نشر: املكتبة 11

 صيدا, بدون تاريخ.العصرية ــــ لبنان, 
 اج العروس للزبيدي, حتقيق: جمموعة من احملققني, نشر: دار اهلداية.ــــ ت12
 ــــ التبيان يف إعراب القرآن ألب البقاء العكربي, حتقيق: علي حممد البجاوي, نشر: عيسى الباب احلليب وشركاه.16
 هـ.1330ونسية للنشرـــ تونســـــ التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور, نشر: الدار الت10
 ــــ تفسري اجلاللني جلالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي, نشر: دار احلديث ــــ القاهرة, ط أوىل.15
ــــ تفسري القرآن العظيم البن أب حامت, حتقيق: أسعد حممد الطيب, نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ــــ اململكة العربية 13

 هـ.1013لثةالسعودية, ط ثا
ـــ تفسري القرآن العظيم البن كثري, حتقيق: حممد حسني مشس الدين, نشر: دار الكتب العلمية, منشورات حممد علي 11

 هـ.1013بيضون ــــ بريوت, ط أوىل
تفسري جماهد, حتقيق: الدكتور حممد عبد السالم أبو النيل, نشر: دار الفكر اإلسالمي احلديثة, مصر, ط ـــ 13
 م.1333هـ ــــ 1011أوىل
ــــ التَّنويُر َشرُْح اجلَاِمع الصَِّغرِي حملمد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين, الكحالين الصنعاين, أبو إبراهيم, عز 13

هـ(, حتقيق: د. حممَّد إسحاق حممَّد إبراهيم, نشر: مكتبة دار السالم, 1132الدين, املعروف كأسالفه باألمري)املتوىف
 م.2111هـ ــــ1062أوىل الرياض, ط

 .هـ1623نشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية, اهلند, ط أوىل ـــــ هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين,21
ـــ جامع البيان يف تأويل آي القرآن البن جرير الطربي, حتقيق: أمحد حممد شاكر, نشر: مؤسسة الرسالة, ط 21
 م.2111هـ ــــ 1021أوىل
هـ(, حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش, 311اجلامع ألحكام القرآن ألب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب )املتوىفـــــ 22

 م.1330هـ ـــــ 1630نشر: دار الكتب املصرية ــــ القاهرة, ط ثانية
عبد الدائم املعروف بالسمني ــــ الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ألب العباس, شهاب الدين, أمحد بن يوسف بن 26

 هـ(, حتقيق: الدكتور أمحد حممد اخلراط, نشر: دار القلم, دمشق.153احلليب)املتوىف
 ــــ الدر املنثور للسيوطي, نشر: دار الفكر ــــ بريوت.20
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 م.2110هـ ــــ1025ـــــ ديوان لبيد بن ربيعة, اعتىن به: محدو طّماس, نشر: دار املعرفة, ط أوىل25
نشر: دار  هـ(1121مساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت, املوىل أبو الفداء )املتوىف: ــــ روح البيان إل23

 الفكر ــــ بريوت.
 هـــ .1015ــــ روح املعاين لأللوسي حتقيق: علي عبد الباري عطية, نشر: دار الكتب العلمية ـــــ بريوت, ط أوىل21
 ة, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, نشر: دار إحياء الكتب العربيةــــ فيصل عيسى الباب احلليب.ـــــ سنن ابن ماج23
ــــ سنن الرتمذي حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وآخرون, نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب, مصر, ط 23

 م.1315هـ ــــ 1635ثانية 
احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط, نشر: مؤسسة الرسالة, ط جمموعة من  :قيقسري أعالم النبالء للذهيب, حتـــــ 61
 م. 1335هـ ـــ 1015ثالثة
 م.2116هـ ـــ 1026ــــ شعب اإلميان للبيهقي, نشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض, ط أوىل61
طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  ــــ صحيح البخاري, حتقيق: حممد زهري ابن ناصر الناصر, نشر: دار62

 هـ.1022حممد فؤاد عبد الباقي(, ط أوىل
 ــــ صحيح مسلم, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, نشر: دار إحياء الرتاث العرب ـــ بريوت.66
 ــــ طبقات املفسرين للداوودي, نشر: دار الكتب العلمية ـــ بريوت, بدون تاريخ.60
 ه.1633بقات املفسرين للسيوطي, حتقيق: علي حممد عمر, نشر: مكتبة وهبة ـــ القاهرة , ط أوىل ـــــ ط65
هـ ج. 1651ــــ غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري نشر: مكتبة ابن تيمية, الطبعة: عين بنشره ألول مرة عام 63

 برجسرتاسر. 
 دار القبلة للثقافة اإلسالمية ــــ جدة, مؤسسة علوم القرآن ــــ بريوت. ــــ غرائب التفسري وعجائب التأويل للكرماين,61
هـ( حتقيق: 351ــــ غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري )املتوىف: 63

 هـ.1013الشيخ زكريا عمريات, نشر: دار الكتب العلمية ـــ بريوت, ط أوىل
 م.1313هـ ــــ 1633ريب القرآن البن قتيبة, حتقيق: أمحد صقر, نشر: دار الكتب العلمية ــــ غ63
 م.1333هـ ــــ 1013ـــــ الكتاب لسيبويه, حتقيق:عبد السالم حممد هارون, نشر: مكتبة اخلاجني, القاهرة, ط ثالثة 01
لب, ط مطبوعات مع اللغة العربية بدمشق ـــــ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ملكي بن أب طا01

 م. 1310ه ـــ 1630
هـ(, حتقيق: اإلمام أب 021ــــ الكشف والبيان عن تفسري القرآن ألمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب, أبو إسحاق)املتوىف02

ـــــ لبنان, ط  حممد بن عاشور, مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي, نشر: دار إحياء الرتاث العرب, بريوت
 م. 2112هـ ــــ1022أوىل
 هـ .1011ــــ الكشاف للزخمشري, نشر: دار الكتاب العرب ــــ بريوت, ط ثالثة 06
هـ( حتقيق: د. علي دحروج, نشر: مكتبة لبنان 1153ــــ كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي)املتوىف بعد 00

 م.1333ناشرون ـــ بريوت, ط أوىل
لباب التأويل يف معاين التنزيل لعالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن, املعروف باخلازن ــــ 05

 هـــ .1015هـ(, تصحيح: حممد علي شاهني, نشر: دار الكتب العلمية ـــــ بريوت, ط أوىل101)املتوىف
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(, هـ115ي الدمشقي النعماين)املتوىفبن عادل احلنبل ـــ اللباب يف علوم الكتاب ألب حفص سراج الدين عمر بن علي03
حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود, والشيخ علي حممد معوض, نشر: دار الكتب العلمية, بريوت ــــ لبنان, ط 

 م.1333هـ ــــ 1013أوىل
 هـ.1010ــــ لسان العرب البن منظور, نشر: دار صادر ــــ بريوت, ط ثالثة 01
 ئف اإلشارات للقشريي, حتقيق: إبراهيم البسيوين, نشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب ــــ مصر, ط ثالثة.ــــ لطا03
 هـ.1631ــــــ جماز القرآن ألب عبيدة, حتقيق: حممد فواد سزگني, نشر: مكتبة اخلاجنى ــــ القاهرة,الطبعة:03
هـ 1010م الدين القدسي, نشر: مكتبة القدسي, القاهرة ,ــــ جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي, حتقيق: حسا51

 م.1330ــــ
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ألب الفتح عثمان بن جين املوصلي, نشر: وزارة األوقاف ــــ ــــ 51

 م.1333هـ ـــــ 1021اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية, ط
القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية خالد بن سليمان املزيين, نشر:  ــــ احملرر يف أسباب نزول52

 م. 2113هـ ــــ 1021دار ابن اجلوزي, الدمام ــــ اململكة العربية السعودية, ط أوىل
م بن عطية األندلسي ــــ احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ألب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متا56

 هـ.1022هـ(, حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد, نشر: دار الكتب العلمية ـــ بريوت, ط أوىل502احملارب )املتوىف
, حتقيق: هـ(333لزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف: ـــــ خمتار الصحاح 50

 م,.1333هـ ــــ 1021, نشر املكتبة العصرية ـــ الدار النموذجية, بريوت ــــ صيدا, ط خامسةيوسف الشيخ حممد
ــــ مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح لعلي بن )سلطان( حممد, أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري 55

 م.2112ــهـ ــ1022هـ(, نشر: دار الفكر, بريوت ــــ لبنان, ط أوىل1110)املتوىف
 م.1331ه ـــــ1011ـــ املستدرك للحاكم, حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية ــــ بريوت, ط أوىل53
 م.1330ه ــــ1010ــــ مسند أب يعلى حتقيق: حسني سليم أسد نشر: دار املأمون للرتاث ــــ دمشق, ط أوىل51
ـــــ عادل مرشد, وآخرون, إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي, نشر: ـــــ مسند أمحد, حتقيق: شعيب األرناؤوط 53

 م.2111هـ ــــ1021مؤسسة الرسالة, ط أوىل
هـ(, 111ـــ املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ألمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي, أبو العباس )املتوىف حنو 53

 نشر: املكتبة العلمية ــــ بريوت.
ــــ معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي, حتقيق:عبد الرزاق املهدي, نشر: دار إحياء الرتاث العرب ــــــ بريوت, ط 31
 هـ.1021أوىل
ــــ معاين القرآن للفراء, حتقيق: أمحد يوسف النجايت, حممد علي النجار, عبد الفتاح إمساعيل الشليب, نشر: دار املصرية 31

 ة ــــ مصر, ط أوىل.للتأليف والرتمج
هـ ــــ 1013ــــ معاين القرآن وإعرابه للزجاج, حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب, نشر: عامل الكتب ـــ بريوت, ط أوىل 32

 م.1333
هـ 1010ــــ معجم األدباء لياقوت احلموي حتقيق: إحسان عباس, نشر: دار الغرب اإلسالمي, بريوت, ط أوىل36

 م, 1336ــــ
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 م.1335عجم البلدان لياقوت احلموي نشر: دار صادر, بريوت, ط ثانيةـــ م30
ــ 1013ــــــ معجم املؤلفني لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي املتوىف 35 هـ, نشر: مكتبة املثىن ـــ

 بريوت, دار إحياء الرتاث العرب بريوت, بدون تاريخ.
اإلسالم حىت العصر احلديث لألستاذ عادل نويهض, نشر: مؤسسة نويهض الثقافية ـــــ معجم املفسرين من صدر 33

 م.1333هـ ــــ1013للتأليف والرتمجة والنشر, بريوت ــــ لبنان, ط ثالثة
ــــ املعجم الوسيط إعداد جممع اللغة العربية بالقاهرة,إبراهيم مصطفى,أمحد الزيات, حامد عبد القادر, حممد النجار, 31

 دار الدعوة. نشر: 
 هـ.1021مفاتيح الغيب لإلمام الرازي, نشر: دار إحياء الرتاث العرب ــــ بريوت, ط ثالثةــــ 33
املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين, حتقيق: صفوان عدنان الداودي, نشر: دار القلم, الدار الشامية ــــ ـــــ 33

 هـــ .1012دمشق بريوت, ط أوىل
الت اإلسالميني واختالف املصلني ألب احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهلل ــــ مقا11

هـ(,عىن بتصحيحه: هلموت ريرت, نشر: دار فرانز شتايز, 620ابن موسى بن أب بردة بن أب موسى األشعري )املتوىف
 م.1331هـ ــــ1011مبدينة فيسبادن)أملانيا(, ط ثالثة

مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل ألمحد بن إبراهيم بن الزبري  ــــ11
 هـ(, وضع حواشيه:عبد الغين حممد علي الفاسي, نشر: دار الكتب العلمية, بريوت ـــ لبنان.113الثقفي الغرناطي)املتوىف 

 م.1335هـ ــــ1013اء الرتاث العرب, بريوت ــــ لبناندار إحي ــــ موطأ اإلمام مالك, نشر:12
ــــ ميزان االعتدال للذهيب, حتقيق: علي حممد البجاوي, نشر: دار املعرفة للطباعة والنشر, بريوت ــــ لبنان, ط 16
 م.1336هـ ــــ1632أوىل
هـ(, حتقيق: 051الشهري باملاوردي)املتوىفـــــ النكت والعيون ألب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري, 10

 السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم, نشر: دار الكتب العلمية ــــ بريوت, لبنان, بدون تاريخ.
ـــــ اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أب طالب, حتقيق: جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ــــ 15

لشارقة, بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي, نشر: جمموعة حبوث الكتاب والسنة ـــ كلية الشريعة والدراسات جامعة ا
 م.2113هـ ــــ 1023اإلسالمية ـــ جامعة الشارقة, ط أوىل

ـــ هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني إلمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي 13
م,أعادت طبعه باألوفست: 1351هـ(, نشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول1633)املتوىف

 دار إحياء الرتاث العرب بريوت ـــ لبنان.
  ــــ وفيات األعيان البن خلكان, حتقيق: إحسان عباس, نشر: دار صادر ــــ بريوت.11
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 مقدمة:
 احلمد هلل حق محده, وصلواته وسالمه على خري خلقه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه.

هو األسوة  السرية النبوية العطرة هي األمنوذج احلي والتجلي العملي لإلسالم, ذلك بأن النيب  إنأما بعد؛ ف
احلسنة والقدوة الكاملة املثلى للناس يف مجيع جماالت احلياة, ولذلك صارت أمته خري األمم والشاهدة عليها, 
وشريعته أكمل الشرائع وأيسرها, وسريته أعظم السري وأمشلها, وطريقه أنور الطرق وأوسعها, والعلم هبا من أشرف 

 ا.وأجله -بعد العلم بكتاب اهلل تعاىل–العلوم 
(, ملا يرتتب عليه من آثار على الفرد السلوكيةوإن مما ينبغي االهتمام به وتوجيه البحوث إليه )فقه الرتبية 

, وبه هنض الرعيل األول السلوكية واألسرة واجملتمع واألمة, فلم تنهض أمة من قبل وال من بعد إال بفقه الرتبية
 قلوب العباد.فحققوا السيادة والريادة, وفتحوا البالد ومغاليق 

يف الرتبية والسلوك,  ولن حتقق األمة املسلمة اليوم هنضتها وريادهتا ورقيها إال بالعودة إىل منهاج رسول اهلل 
 واالهتداء به, كما اهتدى به السابقون األولون, لتكون حبق خري أمة أخرجت للناس.

نة لتحرير اإلنسان من العبودية لغري اهلل لقد كان املنهاج الرتبوي النبوي ينطلق من أسس ربانية ثابتة ومتي
تعاىل, وتصحيح عقيدته, وتزكية نفسه بأنواع العبادات والطاعات, وهتذيبها مبكارم األخالق وحماسن اخلصال, 

 برتبيته ألصحابه  حىت يقوم هذا اإلنسان بالرسالة اليت خلقه اهلل من أجلها وكلفه بأدائها. وقد حقق النيب 
 خلالد لإلنسان الرباين الصاح, وبىن القاعدة الصلبة اليت قام اإلسالم على أكتافها.هذا األمنوذج ا

عامة, ومبنهاجه الرتبوي السلوكي خاصة, مطلب شرعي وضرورة دينية  إن التأسي بسيدنا رسول اهلل 
َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا ﴿ َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوة  َحَسَنة  ِلَمْن  مصداقا لقوله تعاىل: 

 )األحزاب(.(﴾21)
وهذا يستدعي العودة إىل سريته العطرة وأيامه اخلالدة الستلهام أساليب الرتبية وأسسها وقواعدها ومبادئها 

 اري.منها؛ إلصالح العباد, وتغري اجملتمع, وبناء أمة الوسط, وحتقيق الشهود احلض
 

التربية السلوكيةالهدي النبوي في فقه   

 محددات تأصيلية ومنطلقات تأسيسية

ر رشيد ُكُهوسالدكتو  
- 
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 أهداف البحث:
 خدمة فقه السرية النبوية واستشراف آفاقه. -
 تعرف أسس فقه الرتبية/التزكية/السلوك إىل اهلل تعاىل/من خالل السرية النبوية. -
والعمل مبقتضاها؛ لبناء اإلنسان والصاح, واألمة الشاهدة, والعمران  السلوكيةاستمداد مبادئ فقه الرتبية  -

 البشري اإلسالمي.
 بيان املنهاج النبوي يف الرتبية السلوكية. -
 تقدمي مقرتحات عملية الستنباط فقه الرتبية والسلوك من السرية النبوية. -

 منهج البحث:
مث حتليلها أحداث السرية النبوية العطرة وذلك بتتبع اعتمدت يف هذا البحث املنهجني االستقرائي والتحليلي؛ 

املتعلقة بفقه الرتبية السلوكية ومبادئها, وأسسها, وأساليبها, وخصائصها ومن مثَّ استنباط املعاين والدالالت 
 ومقاصدها..

 العناصر األساسية للبحث:
 حتقيقا لألهداف السالفة الذكر سأتناول هذا املوضوع يف مبحثني رئيسني:

ف وتأصيل؛ وسأفصل يف هذا احملور يف مفهوم الرتبية يف اإلسالم السلوك: تعريو  املبحث األول: فقه الرتبية
 ومصادرها وخصائصها ومقاصدها.

املبحث الثاين: أفق فقه الرتبية السلوكية من خالل اهلدي النبوي, وسأتناول فيه أسس فقه الرتبية النبوية, 
 ل السرية النبوية.ومبادئها, وأساليبها, واخلطة العملية املقرتحة خلدمة فقه الرتبية من خال

 
 .إنه ويل ذلك والقادر عليه, السداد والرشاد والصواب, واحلكمة والبيان وفصل اخلطاب جل وعالأسأل اهلل 

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 المبحث األول:
 فقه التربية والسلوك: تعريف وتأصيل

 

 مفهوم فقه التربية السلوكية في اإلسالم:-7
 الفقه لغة واصطالحا: -أ(

اْلَفاُء َواْلَقاُف َواهْلَاُء َأْصل  َواِحد  َصِحيح , يَُدل  َعَلى ِإْدرَاِك الشَّْيِء َواْلِعْلِم ِبِه. : "-رمحه اهلل-قال ابن فارس
َقُه. مُثَّ اْخُتصَّ ِبَذِلَك ِعْلُم تـَُقوُل: َفِقْهُت احلَِْديَث أَفْـَقُهُه. وَُكل  ِعْلٍم ِبَشْيٍء فـَُهَو ِفْقه . يـَُقوُلوَن: اَل يـَفْ  َقُه َواَل يـَنـْ

 .(1)"الشَّرِيَعِة, َفِقيَل ِلُكلِّ َعاملٍِ بِاحلَْاَلِل َواحلَْرَاِم: َفِقيه . َوأَفْـَقْهُتَك الشَّْيَء, ِإَذا بـَيـَّْنُتُه َلكَ 
جل يـَْفُقُه ِفْقهًا فهو َفقيه . وفَِقَه يـَْفَقُه ِفْقهاً الِفْقُه: الِعْلم يف الّدين. يقاُل: فـَُقَه الرّ : "-رمحه اهلل-وقال الفراهيدي

 .(2)"إذا َفِهَم. وأفقهُته: بـَيـَّْنُت لُه. والتـََّفق ُه: تـََعل ُم الِفْقهِ 
ْكَتَسُب ِمن أما الفقه اصطالحا فقد عرفه علماء األصول بالقول: "هو 

ُ
الِعْلُم باألحكاِم الشرعيَِّة الَعَمِليَِّة, امل

 .(3)"أَِدلَِّتها التفصيليَّةِ 
َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبُطونَُه ﴿َوَحِقيَقُة اْلِفْقِه ِعْنِدي: ااِلْسِتْنَباُط. قَاَل اللَُّه تـََعاىَل: : "-رمحه اهلل-وقال ابن سراقة

ُهمْ    .(4)"[36]النساء:  ﴾ِمنـْ
واملعامالت مرادف لعلم الدين, وهذا إطالق   والعباداتوالتزكية الفقه علم شامل للعقيدة وجممل القول: إن 

 .كثري يف كالم املتقدمني وهو احلقيقة الشرعية للفقه
الفقه بالتخصيص ليصلوا بذلك إىل تعريف الفقيه وهو اجملتهد الذي  مصطلح خصص علماء األصولوإمنا 

ا حيمل قاصدهرك حكمها وميتصف بامللكة الراسخة والفهم الصائب الذي ينفذ من خالله إىل أغوار الشريعة فيد
 .النظري على النظري ويعرف حكم املفهوم من املنطوق

 التربية لغة واصطالحا: -ب(
يـَرُب ه رَبّا ورَبَـَّبُه تـَْربِيًبا وَترِبًَّة وتـَْربَِيًة واْرتـَبَّه ورَبّاُه تـَْربَِيًة َأْحَسَن  وَربَّ الصَّيِبّ الرتبية يف اللغة مشتق من الفعل ربب. 

 .(5)كاَن ابـَْنُه أَو مل َيُكنْ   ,الِقياَم عليه وَولَِيه حىت يُفارَِق الط ُفولِيَّةً 
 .(6)اجلَْْوَهرِي : رَبَـّْيته تـَْربَِية وتـََربَـّْيته َأي َغَذْوتُهقال ْبته مبَْعىًن َواِحٍد. ورَبَـّْيُت ُفاَلنًا أُرَبِّيه تـَْربَِيًة وتـََربَـّْيُته ورَبـَْبُته ورَبَـّ 

 .(1)الكامل يف العبادةاْلَعامِلُ الرَّاِسُخ يف الِعلم َوالدِّيِن, و والرَّبَّاين : العاِرُف بِاللَِّه تـََعاىَل والرب هو اإلله املعبود. 
                                                 

 .0/002معجم مقاييس اللغة, أمحد بن فارس, مادة: فقه,  (1)
 .6/611كتاب العني, الفراهيدي,   (2)
. شرح 1/13. احملصول, الرزاي, 5. املستصفى, الغزايل, ص1/161انظر: تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي, الزركشي,  (3)

 .1/166خمتصر الروضة, الطويف, 
 .1/63البحر احمليط يف أصول الفقه, للزركشي,  (4)
 .1/011لسان العرب, مادة: ربب,  .11/260احملكم واحمليط األعظم, أبو احلسن ابن سيده املرسي,  (5)
 .1/010لسان العرب, ابن منظور, مادة: ربب,  (6)
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 .(2)إنشاء الشيء حاال فحاال إىل حّد التمام" يه الرتبيةقال  الراغب: "
 .(3)"تبليغ الشيء إىل كماله شيئاً فشيئاً "قال اإلمام البيضاوي يف تفسريه: وهي كذلك كما 

 نشأ وترعرع أصلحه وتوىل أمره, وساسه وقام على رعايته.
الشيء وإصالحه والقيام مراعاة : هي التربية في اللغةإذن من التعريفات اللغوية السابقة َنلص إىل أن 

 .عليه وسياسة أمره بالتدرج واإلتقان إلى أن يصل إلى درجة التمام والكمال
يرى كثري  من رجال الرتبية أن مصطلح "الرتبية" ال خيضع لتعريٍف حمدد, أما تعريف الرتبية اصطالحا؛ فإنه 

, واألعراف, واألهداف عتقداتالقيم, واملو  ,بسبب تعقد العملية الرتبوية من جانب, وتأثرها بالعادات والتقاليد
من جانٍب آخر. باإلضافة إىل أهنا عملية متطورة متغرية بتغري الزمان واملكان, وميكن القول بأن الرتبية تدخل يف 

 عداد املسائل احلية ألهنا تتسم خباصية النمو. 
ال خيرج عن كوهنا تنمية اجلوانب  -عموماً -وعلى الرغم من ذلك ميكن القول: إن املعىن االصطالحي للرتبية 

ختلفة لشخصية اإلنسان, عن طريق التعليم, والتدريب, والتثقيف, والتهذيب, واملمارسة؛ لغرض إعداد اإلنسان 
ُ
امل

 .(4)الصاح لعمارة األرض وحتقيق معىن االستخالف فيها
لك املفاهيم اليت يرتبط بعضها "ت: -هي–بقوله  سعيد إمساعيل عليأما الرتبية اإلسالمية فقد عرفها األستاذ 

هبا اإلسالم, واليت ترسم عدًدا من اإلجراءات  ىببعض يف إطار فكري واحد يستند إىل املبادئ والقيم اليت أت
 .(5)والطرائق العملية يؤدي تنفيذها إىل أن يسلك سالكها سلوًكا يتفق وعقيدة اإلسالم"

"عملية يؤخذ فيها الناشئون من أبناء األمة اإلسالمية بألوان من األنشطة املوجهة يف ظل القيم  وهي كذلك: 
واملثاليات واملبادئ اإلسالمية؛ لتعديل سلوكهم, وبناء شخصياهتم على النحو الذي جيعل منهم أفراًدا صاحلني 

 .(6)نافعني لدينهم, وأنفسهم, ووطنهم, وأمتهم اإلسالمية, والبشرية كلها"
"األسلوب األمثل يف التعامل مع الفطرة البشرية بالقول هي:  -رمحه اهلل–وعرفها الشيخ عبد احلليم حممود 

ووسائل خاصة إلحداث تغيري يف اإلنسان حنو  توجيًها مباشرًا بالكلمة, وغري مباشر بالقدوة, وفق منهج خاص
 .(7)األفضل واألحسن"

 .(8) "إعداد الفرد أو الكائن اإلنساين حلياته يف الدنيا واآلخرة"قوله: وعرفها املفكر اإلسالمي أنور اجلندي ب

                                                                                                                                               
 .16/611نفسه, مادة: ربا,  (1)
 .663املفردات يف غريب القرآن, الراغب األصفهاين, ص (2)
 .1/23أنوار التنزيل وأسرار التأويل,  (3)
 .6ص  مدخل إىل الرتبية اإلسالمية, عبد الرمحن بن حجر الغامدي, (4)
 .22أصول الرتبية اإلسالمية, ص (5)
 .21أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية, يوسف احلمادي, ص (6)
 .15وسائل الرتبية عند اإلخوان املسلمني, ص (7)
 .156الرتبية وبناء األجيال يف اإلسالم, ص (8)
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وللرتبية يف تراثنا اإلسالمي عدة مرادفات وهي: اإلصالح, والتغيري, والتهذيب, والتزكية, والنشأة, واألخالق, 
 والسلوك, والسياسة, والتأديب واألدب, والتطهري, والتعليم.

 السلوك لغة واصطالحا: -ت(
رَه َوِفيِه وَأْسلكه ِإيَّاُه َوِفيهِ الس    ُلوك: َمْصَدُر َسَلَك َطرِيًقا؛ وَسَلَك املكاَن َيْسُلُكه َسْلكًا وُسُلوكًا وَسَلَكه َغيـْ

الَِّذي  والسَّْلَكُة: اخلَْيطُ .. والسَّْلُك: َمْصَدُر َسَلْكُت الشَّْيَء يِف الشَّْيِء فاْنَسَلك َأي أَدخلته ِفيِه َفَدَخلَ .. َوَعَلْيهِ 
ْسَلُك: الطَّرِيقُ 

َ
؛ ِكاَلمُهَا مَجُْع اجلَْْمِع. وامل والّسْلَكى: اأَلْمُر " .(1)خُياط بِِه الثوُب, َومَجُْعُه ِسْلك  وَأْسالك  وُسُلوك 

سَتِقيمُ 
ُ
 .(2)"وأَْمُرُهم ُسْلَكى: على َطرِيَقٍة واِحَدةٍ .. امل

السري يف طريٍق قاصٍد حنو االستقامة, و تفيد معاين  "السلوكلفظة "أن  اللغويالتعريف  يتبني من خالل
 غايةٍ حمددة...

أما يف االصطالح فيقصد بالسلوك: "ذلك النشاط اإلنساين الذي يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل أو 
 .(3)عمل سواء أكان إراديا, أمر غري إرادي, ظاهرا أم باطنا"

 أما في االصطالح:
يق ملعرفة اهلل تعاىل, بالرياضة واملشي على املقامات, حبال السالك ال بعلمه فالسلوك عند الصوفية هو: الطر 

 .(4)وتصوره
علم طريق ..."فقه السلوك بقوله:  -رمحه اهلل–هذا ولقد عرف حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد الغزايل 

وشدة التطلع إىل نعيم  ,وقوة اإلحاطة حبقارة الدنيا ,ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات األعمال ,اآلخرة
يِن َولِيُـْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ﴿واستيالء اخلوف على القلب ويدلك عليه قوله عز وجل  ,اآلخرة لَِيتَـَفقَُّهوا يف الدِّ
 .(5)"وما حيصل به اإلنذار والتخويف هو هذا الفقه [112]التوبة:  ﴾إليهم

َها": -هو–بقوله  -رمحه اهلل-مام أبو حنيفةاإلكما عرفه    .(6)"َمْعرِفَُة النـَّْفِس َما هَلَا َوَما َعَليـْ
 

وتوجيهها والجوارحية  الروحيةرعاية اإلنسان في جوانبه هو:  السلوكيةفقه التربية وخالصة التعريفات: 
 .والفوز باهلل في الدار اْلخرة ؛ لتحقيق العبودية هلل تعالى،نحو الصالح والخير والوصول بها إلى الكمال

 
 

                                                 
 .006-11/002لسان العرب, مادة: سلك,  (1)
 .21/213تاج العروس, الزبيدي, مادة: سلك,  (2)
 .11علم النفس اإلسالمي, حممد رمضان القذايف, ص (3)
 .6/003القاموس اإلسالمي, أمحد عطية اهلل,  (4)
 .1/62إحياء علوم الدين,  (5)
 .1/63املنثور يف القواعد الفقهية, للزركشي,  (6)
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 :يةالسلوكمصادر التربية  -3
سنة اإلسالمية أصوهلا من أعظم املصادر اليت متأل النفس البشرية دائًما باألخالق احلالسلوكية تستمد الرتبية 

الكرام القرآن الكرمي, والسنة النبوية, وهدي الصحب  ؛ حيث جعل اإلسالم مصادر الرتبية يف:واخلصال احلميدة
.ومن تبعهم بإحسان , 

 القرآن الكريم: -أ(
شيًئا من الكرمي مل يدع القرآن  [ .3: ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوُم﴾ ]اإلسراء: تبارك وتعاىلقال اهلل 

َ اهلل يف هذا القرآن ما يقيم أمر  اإلنسان ويضمن له سعادته يف أمور الناس يف دنياهم إاّل وله فيه ذكر, كما بنيَّ
 الدنيا, ويضمن له أيًضا فوزه يف اآلخرة.

لإلنسان دستور حياته, وهو دستور  كامل  لإلنسانية يشتمل على العقائد والعبادات الكتاب العزيز ولقد وضع 
زمان بأسلوب واضح وحجة قوية؛ حبيث يصلح لكلِّ األجناس ولكل  ةواملعامالت واآلداب الفردية واالجتماعي

ج تتضاءل جبانبه قوى العقول ا جه من صنع اخلبري العليم, الذي أحكم كل شيء صنعه, وهو منهاومكان؛ فمنه
 البشرية, وتتقاصر دونه كل اجلهود البشرية.

ولقد أرسى القرآن العظيم يف عمومه قواعد األخالق الكرمية, لكن هناك سورًا منه اختصت بالرتبية وعنيت 
ق, واشتملت على النهي عن القبائح واملنكرات مع األمر باملعروف, وتضمنت اآلداب العامة باألمر مبكارم األخال

اليت ينبغي لكل مسلم أن يتحلَّى هبا, جند ذلك يف سورة النساء, وسورة النور, وسورة لقمان, وسورة األحزاب, 
 .(1)وغريهاوسورة احلجرات, وسورة الطالق, 

كرمي يف شأن الرتبية, تربية الكبار من قبائل العرب, وتليني قلوب الذين  ولعل من أعظم ما أتى به القرآن ال
كان لديهم االستعداد الدفني منهم لقبول هذه الرتبية اإلسالمية والتأثر هبا, والدخول يف الدين اجلديد املنزَّل إليهم 

وسهم وجيذهبم جذبًا من مهاوي ؛ حيث جند القرآن املكّي مبا فيه من الرتغيب والرتهيب يؤثر يف نفرب العاملنيمن 
 .الضالل إىل مدراج اهلداية, فانقلبوا بنعمة اهلل وفضله من أشداء يف الظلم والكرب, إىل أشداء يف العدل والرمحة

هبديه الذي مَيَس  شغاف القلوب تأثر به كثري ممن كانوا عتاة يف اجمليد وهناك أمثلة كثرية تدل على أن القرآن 
دخلوا يف اإلسالم منهم كان لديهم االستعداد الدفني كامًنا يف قلوهبم, حىت إذا جاء اإلسالم الكفر, وأن الذين 

وساروا على لباريها, آمنوا باهلل وبرسوله, واهتدوا هبديه, م أزاح غشاوة الكفر اليت كانت حتجبه فاستجابت قلوهب
خر, رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه, تلني وحتولوا بعد اإلميان من رجاٍل جبَّارين إىل رجاٍل من نوع آمنهاجه, 

 .قلوهبم إىل ذكر اهلل, ويرتامحون فيما بينهم, ويربط بينهم رباط األخوة اإلسالمية
والقرآن برتغيبه وترهيبه فيه دعوة  إىل استخدام العقل وإعمال البصرية, إذ هو خياطب اإلنسان الذي أنعم اهلل 

د اآليات اليت ختتم بقوله تعاىل: أفال يعقلون, أفال يبصرون, جند فيها الدعوة العقل والبصرية, لذلك جن يتعليه بنعم

                                                 
. أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع, 23مي, كمال الدين املرسي, صمن قضايا الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسال (1)

 .26عبد الرمحن النحالوي, ص
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إىل استعمال العقل واالنتفاع باحلواس, ووصف القرآن من ال يسرتشد بعقله وبصريته بأنه ال يفقه؛ حيث مل ينتفع 
 .(1) [113هِبَا﴾ ]األعراف: بعقله ﴿هَلُْم قـُُلوب  اَل يـَْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم أَْعنُي  اَل يـُْبِصُروَن 

ألنه كالم  واملصدر األساس للرتبية؛, واملعني الصايف, صيلالقرآن الكرمي هو النبع األويف ضوء ما تقدم؛ فإن 
فكانوا أمنوذجا عمليا خالدا , هو القرآن الذي رىب الصحابة و اخلالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري, 

 .التاريخللرتبية اإلسالمية على 
 السنة النبوية: -ب(

قد بنيَّ للناس قواعد األخالق الفاضلة وأصول املعامالت احلسنة على اإلمجال, فإن الكرمي إذا كان القرآن 
حيا؛ إذ هو التجلي العملي والتفسري  تطبيًقا عمليًّاه , وطبـَّقَ كتاب رب العاملنيفصَّل ما أمجله    سيد الوجود

املرب يف جوهر العملية الرتبوية وما جيب أن يراعيه النبوية واملنهاج النبوي ومتس السنة  التطبيقي للقرآن الكرمي,
 عملية الرتبية.

ُلو َعَلْيُكْم َآيَاتَِنا َويـُزَكِّيُكْم َويـَُعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْكْ قال اهلل جل ثناؤه:  َمَة ﴿َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يـَتـْ
يزكيكم: يطهُِّر نفوسكم من اجلهل  يتلو عليكم آياتنا: القرآن. .[151]البقرة:  لُِّمُكْم َما ملَْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن﴾َويـُعَ 

باخلالق املنعم وبكماله, ومبا جيب له من التعظيم والطاعة, ويطهر قلوبكم من مساوئ األخالق, وحيليكم 
 تعاىل. ا بالفضائل, وقربًا من احلق مبكارمها, ويسمو بنفوسكم فتزداد علًما وحتليًّ 

تطهري   وإهنا لتزكية وإنه لتطهري ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول: "-رمحه اهلل–قال سيد قطب 
للضمري والشعور, وتطهري للعمل والسلوك, وتطهري للحياة الزوجية, وتطهري للحياة االجتماعية. تطهري ترتفع به 

ومن التصورات الباطلة إىل االعتقاد الصحيح, ومن األساطري  ,ة التوحيدالنفوس من عقائد الشرك إىل عقيد
الغامضة إىل اليقني الواضح. وترتفع به من رجس الفوضى األخالقية إىل نظافة اخللق اإلمياين. ومن دنس الربا 

قع. تزكية ترتفع والسحت إىل طهارة الكسب احلالل.. إهنا تزكية شاملة للفرد واجلماعة وحلياة السريرة وحياة الوا
باإلنسان وتصوراته عن احلياة كلها وعن نفسه ونشأته إىل آفاق النور اليت يتصل فيها بربه, ويتعامل مع املأل 

 .(2)"وحيسب يف شعوره وعمله حساب ذلك املأل العلوي الكرمي ,األعلى
 حكمة.  حكمة, وتقريره  حكمة, وعمله  قوله السنة؛ فواحلكمة:  ويعلمكم الكتاب: القرآن.

, اهلل خالق اخلالئق أمجعنيأنه رباه ب, ذلك رسول سيدنا , هو السلوكيةإن املثل األعلى يف الرتبية هكذا ف
: سبحانهالعليا, واألمنوذج األعظم لألخالق, ومنحه يف ذلك أعلى الشهادات, فقال احلسنة وجعل منه األسوة 

وجعل ذلك منًَّة ميتن ها على عباده املؤمنني, ونعمة يتحدث بفضلها عليهم؛ فقال ﴿َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾, 
ُلو َعَلْيِهْم َآيَاتِهِ  َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب  تعاىل: ﴿َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـْ

  [.130]آل عمران: َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾ َواحلِْْكَمةَ 

                                                 
 وما بعدها. 02من قضايا الرتبية الدينية, ص (1)
 .3/6535يف ظالل القرآن,  (2)
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قد بلغ من الشرف واألدب الرفيع ما مل يدرك شأوه  يبني لنا يف قرآنه أن سيدنا حممًدا  جل وعالفاهلل 
العبادة والسخاء العلم واحللم, وشدة احلياء, وكثرة  بشر؛ إذ وصفه هبذه الصفات البليغة, وقد كان من خلقه 

والصرب والشكر, والتواضع والزهد, والرمحة والشفقة, وحسن املعاشرة واألدب, إىل غري ذلك من اخلالل العلية 
اليت هي املثل األعلى يف مجيع نواحيها, حبيث تتسع لتشمل كل الفضائل  واخلصال احلميدة واألخالق املرضية

  كل زمان ومكان كل معاين الشفقة والطهارة والرمحة.والكماالت اليت هتدي البشرية, وتعلم الناس يف
الكرمي , والقرآن الرتبية السلوكيةخري مثاٍل لكل من أراد أن يصل إىل درجة الكمال يف  والسرية النبوية العطرة

قد نالوا هذه الدرجة العليا من   رسول اهلل الذين تربوا على منهاج الصحابة أن تام يبنّي لنا يف وضوٍح 
هبا رضي اهلل عنهم, فجاء يف صفتهم يف حمكم التنزيل: ﴿حُمَمَّد  َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه  ه, وحازو كمال الرتبويال

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَْبتَـُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َورِْضَوانًا سِ  ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر يَماُهْم يِف َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بـَيـْ
َظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الس ُجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم يِف التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم يف اإْلِجنِْيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطأَُه َفَآَزرَُه فَاْستَـْغلَ 

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما﴾الز رَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َآمَ   [.23]الفتح: ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمنـْ
, واتبع هديه, صار من خرية الناس, وأدخله واستضاء بنوره يف الرتبية والتزكية  منهاجهفكل من سار على 

 .(1) به على عمله جنات جتري من حتتها األهنارايف رضوانه, وأث
 ؛ حيث جتد فيه البشرية مجعاءكامل لإلنسانسلوكي  منوذج تربوي أ سيدنا رسول اهلل شخصية وعليه؛ فإن 

مربيا عظيما ذا أسلوب تربوي فذ, يراعي حاجات الطفولة, وطبيعتها, ويأمر مبخاطبة الناس على قدر عقوهلم, أي 
املرأة أنوثتها, ويف الرجل  يراعي الفروق املادية بينهم, كما يراعي مواهبهم, واستعداداهتم وطبائعهم, يراعي يف

رجولته, ويف الكهل كهولته, ويف الطفل طفولته ويلتمس دوافعهم الغريزية, فيجود باملال ملن حيب املال حىت يتألف 
إليه من حيب املكانة؛ ألنه يف قومه ذو مكانة, وهو يف خالل ذلك كله يدعوهم إىل اهلل وإىل تطبيق  قلبه, ويقرب

, وهتذيب نفوسهم شيئا فشيئا, وتوحيد نوازعهم وقلوهبم, وتوجيه طاقاهتم, وحسن شريعته, لتكميل فطرهتم
استغالهلا للخري والسمو: طاقات العقل وطاقات اجلسم, وطاقات الروح, لتعمل معا وتتجاوب للهدف األمسى, 

 .(2)وبذلك يسمو الفرد, وينهض اجملتمع
جيل  ي األصيل الذي به وعليه ترىب اجليل األولج الرتبو ا فسيجد املنهالشريفة  السنة النبوية تتبعومن 
 .الصحابة 
 : هدي الصحابة -ت(

, وهنلوا من معني معارفه, وخترجوا يف مدرسته, وتأدبوا رسول اهلل سيدنا الصحابة هم أولئك الذين صحبوا 
قلبا  النيب العدنان بآدابه, وحتققت فيهم كل معاين اخلالفة يف األرض؛ ألهنم تربوا بآداب القرآن وبآداب 

وروًحا, وجسًدا وعقاًل, وخلًقا وسلوًكا, وإذا كانوا يشعرون أن عني اهلل تراقبهم, وأن مسع اهلل إليهم, وأن ما يلفظ 
, أحد منهم من قول, بل ما ينوي من نية إاّل وقد تصبح مكشوفًة للناس يتنزل يف شأهنا قرآن على رسول اهلل 
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م هلل, وأحبوا اهلل ورسوله حبًّا ال يدانيه حب, واتصلوا مجيًعا بالسماء ذكرانًا وإناثًا, فأسلموا صدورهم هلل, وقلوهب
به أمر أو واجهته معضلة دعا, ولدعائه تتفتح أبواب السماء, ويتنزل منها حل  ملعضلته,  وكان الواحد منهم إذا حز

 ..فتوى يف أمره, أو قضاء يف شأنه أو
, وليؤهلهم  لريب هذا اجليل العظيم جيل الصحابة رسول اهلل سيدنا على يتنزل الكرمي كان القرآن لقد  

ال يشركون  تعاىلحلمل رسالة التبليغ, تبليغ الدين للبشرية كلها, ولتعليم الناس يف أرجاء املعمورة كيف يعبدون اهلل 
به شيًئا, ليبلغوهم بالدين احلنيف, وليطهروا الوجود من عبث الشياطني وطغيان الظاملني, وليوفروا األمان لإلنسان 

 .يف كل مكان, ومع إخالص العبادة يتصل اإلنسان بالسماء, وباتصاله بالسماء يصلح كل ما على األرض
القرآن املدين, حىت كان أحدهم يؤمن إميانًا مطلًقا بأن اهلل وحتققت تربية اهلل هلم على مدى عشر سنوات هي مدة 

معه يراقبه, وحيصي عليه حركاته وسكناته وأنفاسه, ووِثَق كل  منهم أن يف مقدروه أن يسترت من الناس, لكن  تعاىل
 .(1)ه أن يسترت من اهلل, وكيف يسترت من اهلل أو خيفي يف نفسه أمرًا منهور ليس مبقد

ج الرتبية اإلسالمية ا على عينه, وحقق فيه منه اهلل رسول سيدنا رباه  ا اجليل القرآين الذيهذأن واحلاصل 
ج الرتبية بعد كتاب ا . وأن صورته الواقعية هي املرجع الدائم لنا يف منهه القدوة الدائمة لنا بعد وبتمامه كله, ه

ظل يس -ه, واختالف ظروفه عن ظروفنامع اختالف بعض أحوالنا عن حال- يلاجل ا. وأن هذنبيه اهلل وسنة 
النور الذي يستضيئون به وحياولون أن ينسجوا على منواله.  -بل ألجيال البشرية كلها-ألجيال املسلمني كلها 

فإن استطاع املسلمون أن يعيدوا سريته يف أنفسهم يف أي جيل من أجياهلم, فهو اخلري هلم ولكل البشرية. وإن مل 
اولتهم هباء, ألهنم سيكونون يف أثناء احملاولة قد ارتفعوا بأنفسهم إىل أقصى طاقتهم يستطيعوا فلن تذهب حم

 .(2)فيكون اخلري
ميثل  هدي التابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, لكونه وينضاف إىل هدي الصحب الكرام 

 وهدي الصحابة. التصديق العملي للقرآن والسنة
 

 اإلسالمية:خصائص التربية السلوكية  -2
 وهي: للرتبية اإلسالمية خصائص متميزة تشكل مالحمها وتعرب عن مفهومها احلضاري.

 الربانية: -أ(
ج كامل متكامل, ال يعرتيه نقص وال يكتنفه غموض؛ ا منهيف اإلسالم الرتبية وتتجلى خصيصة الرتبية يف أن 

اإلنسان منذ والدته حىت يلقى خالقه, ولذلك ج يتعهد ا ج مساوي ُمنَـزَّل من لدن حكيم خبري, وهو منها ألنه منه
فهو متميز بالشمول لكل ما يسعد اإلنسان يف حياته يف الدنيا ويف اآلخرة, فهو يشمل النفس اإلنسانية كلها يف 
مجيع حاالهتا ومعامالهتا, وحيدد هلا حقوقها وواجباهتا, كما يبني لإلنسان ما ينتظره بعد احلياة من حساب وثواب 

 أو عقاب.
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الكرام الربرة  , ويف حياة صحابتهج حظي بالتطبيق األمثل على يد سيد ولد آدم حممد ا مث إن هذا املنه
 ومن بعده, ونقله الصحابة إىل التابعني من بعدهم, ففتحوا به البالد, وأصلحوا به حال العباد, وضربوا للناس ,

مجهرة عظيمة من العلماء من العرب وغري العرب, ال تزال أمثلة عالية يف األخالق واملعامالت, خترَّج على أيديهم 
أمساؤهم تلمع يف مساء الفكر, والتاريخ ينقل إلينا ما خلفوه لنا من املصنفات واملؤلفات اليت ال حيصى هلا عدد 

 .(1)جياًل بعد جيل
 الشمول والتكامل: -ب(

ض الذي ال يفرق بني البشر على أساس ج الرتبية يف التصور اإلسالمي هو وحده بني كل مناهج األر ا إن منه
 ذطبقي أو عنصري أو طائفي, وإمنا يتوجه إىل قلوهبم وضمائرهم مباشرة, حيث يكمن "اإلنسان", اجلوهر الف

 ..الذي تتكون منه اإلنسانية. وهو بذلك امللجأ الوحيد الباقي إلنقاذ البشرية من اهلول الرهيب احملدق هبا.
لرتبية قدمية قدم اإلسالم, فبينما كل مناهج األرض تلتقي على أن هدف الرتبية هو إن املدرسة اإلنسانية يف ا

ج الرتبية يف التصور اإلسالمي يسعى لتحقيق هدف أمشل وأعمق وهو إعداد ا إعداد "املواطن الصاح" جند أن منه
امن يف أعماقه, اإلنسان "اإلنسان الصاح", اإلنسان على إطالقه, مبعناه اإلنساين الشامل, اإلنسان جبوهره الك

 .من حيث هو إنسان, ال من حيث هو مواطن يف هذه البقعة من األرض أو من ذلك املكان
واإلنسان الذي يهدف منهج الرتبية إىل بنائه هو اإلنسان الذي يستمد منهج حياته وشعوره وسلوكه من 

هبا خالقه على كثري ممن خلق, فينشط يف منهج اهلل, وهو باجلملة اإلنسان الذي يفي بشروط اخلالفة اليت فضله 
 .(2)عمارة األرض, وفق منهج اهلل, مستغال كل الطاقات وقوى اإلدراك املمنوحة له

طريقة اإلسالم يف الرتبية هي معاجلة الكائن البشري كله معاجلة شاملة ال ترتك منه شيًئا وال تغفل وعليه؛ فإن 
 واملعنوية وكل نشاطه على األرض.عن شيء. جسمه وعقله وروحه, حياته املادية 

إنه يأخذ الكائن البشري كله, ويأخذه على ما هو عليه, بفطرته اليت خلقه اهلل عليها, ال يغفل شيًئا من هذه 
 الفطرة, وال يفرض عليها شيًئا ليس يف تركيبها األصيل.

الوتر, فيضبطها بضبطها  ويتناول هذه الفطرة يف دقة بالغة فيعاجل كل وتر منها, وكل نغمة تصدر عن هذا
 الصحيح.

ويف الوقت ذاته يعاجل األوتار جمتمعة. ال يعاجل كاًل منها على حدة فتصبح النغمات نشازًا ال تناسق فيها. وال 
يعاجل بعضها ويهمل البعض اآلخر, فتصبح النغمة ناقصة غري معربة عن اللحن اجلميل املتكامل, الذي يصل يف 

 إلبداع.مجاله األخاذ إىل درجة ا
وحني يستعرض اإلنسان وسائل اإلسالم يف الرتبية, يعجب للدقة العجيبة اليت يتناول هبا الكائن البشري. 
الدقة اليت تتناول كل جزئية على حدة كأهنا متفرغة هلا, ليس يف حساهبا سواها, مث الشمول, على هذا املستوى 

 .(1) قت واحدمن الدقة. الشمول الذي يتناول اجلزئيات مجيًعا, ويف و 
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, واجلانب روحي والنفسياجلانب املعريف, واجلانب الوتكامل الرتبية اإلسالمية ومشوهلا يشمل اجلوانب الثالثة: 
اجلوارحي؛ مما ينتج عن خضوع هذه اجلوانب كلها للرتبية اإلسالمية اإلنسان الصاح الذي يهدف اإلسالم  احلركي

 إىل إخراجه إىل الوجود.
 عتدال:التوازن واال -ت(
, والتوازن يف تنظيم املعرفة , والقول والعمليف النظرية والتطبيقواالعتدال التوازن حتقق لإلنسان الرتبية اإلسالمية إن 

اإلنسانية اليت تفيد الفرد واجملتمع, وتعىن الرتبية اإلسالمية بالتطبيق العملي الذي يعود بالفائدة على البشر. ويلوم 
( َكبُـَر َمْقًتا 2أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن ) يقولون ما ال يفعلون بقوله: ﴿ يَاالذين  -جل وعال-اهلل 

 ]الصف[.(﴾ 6ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن )
يا واحلياة اآلخرة. قال تعاىل: التوازن بني احلياة الدناالعتدال و والرتبية اإلسالمية حريصة أشد احلرص على إجياد 

نـَْيا﴾   .[11]القصص: ﴿َوابـَْتِغ ِفيَما َآتَاَك اللَُّه الدَّاَر اآْلَِخَرَة َواَل تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الد 
وتوازن الرتبية اإلسالمية بني تنمية روحانية الفرد وتلبية حاجاته املادية واالجتماعية, فهي مزيج متوازن بني الدنيا 

 بني الفرد واجملتمع, وبني عامل الواقع وعامل املثل. واآلخرة
فاألهداف جيب أال تركز على العقل دون اجلسم أو الشعور والوجدان أو العكس, فإن ذلك حيدث اخللل وعدم 

 التوازن يف النفس.
 معىن واسع شامل يشمل كل نشاط اإلنسان. -وهو مسة من مسات اإلنسان الصاح-التوازن 

اجلسم وطاقة العقل وطاقة الروح. توازن بني ماديات اإلنسان ومعنوياته. توازن بني ضروراته  توازن بني طاقة
 وأشواقه. توازن بني احلياة يف الواقع

واحلياة يف اخليال. توازن بني اإلميان بالواقع احملسوس واإلميان بالغيب الذي ال تدركه احلواس. توازن بني النزعة 
﴿وََكَذِلَك وهلذا يقول اهلل تبارك وتعاىل يف حمكم التنزيل:  توازن يف كل شيء يف احلياة. الفردية والنزعة اجلماعية..

 . وسطًا يف كل شيء, متوازنني يف كل ما تقومون به من نشاط.[106]البقرة: َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا﴾ 
طاقات, ال ختتل منها واحدة يف الكون هذا التوازن يف احلقيقة مسة الكون كله الذي تتوازن فيه كل األفالك وكل ال

ج ا يف األرض, ويسري حسب منه ستخالفعلى اتساعه. وهو كذلك مسة اإلنسان الصاح الذي يفي بشروط اال
 اهلل خالق الكون واإلنسان.

جاهد ليس أمرًا هيًنا يف احلقيقة. فهو جهد  -املتعدد الطاقات واالجتاهات-نسان إلل إىل التوازن يف حياة او والوص
يستغرق حياة اإلنسان كلها, ويشمل كل حلظة من حلظات هذه احلياة. جهد التوفيق بني الضرورات القاهرة 
واألشواق الطائرة. جهد التوفيق بني ما جيب أن يكون وما ميكن أن يكون. جهد التوفيق بني مطالب الفرد الواحد 

العمل للعاجلة والعمل لآلجلة. جهد التوفيق بني هذه املتعددة املتعارضة وبني مطالب اجملموع. جهد التوفيق بني 
 اللحظة وهذا اجليل وبني مجيع اللحظات ومجيع األفراد ومجيع األجيال, جهد جاهد يستغرق كل طاقة احلياة!
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ومع ذلك فهو هدف يستحق كل ما يبذل فيه من جهد, ألنه حيقق لإلنسان يف األرض أقصى ما يستطيعه من 
 يف كل حقل من حقول اإلنتاج املادي واملعنوي على السواء. سالم وسعادة وإنتاج,

وكل ما يصيب اإلنسان يف احلياة من شر. كل ما يصيبه من قلق أو اضطراب. كل ما يصيبه من فساد وبوار 
 .(1)وشقوة. هو نتيجة حتمية لفقدان التوازن يف داخل النفس, وفقدانه من مث يف واقع احلياة

 االيجابية السوية: -ث(
من نتائج املزج بني طاقات اإلنسان كلها وربطها بعضها ببعض, أن يتحول املخلوق البشري إىل طاقة إجيابية إن 

 عاملة يف واقع احلياة. ولكنها اإلجيابية السوية اليت ال تتنكب الطريق.
تركت هذه يف الكائن اإلنساين استعدادات خمتلفة متباينة فيها املوجب وفيها السالب يف كل اجتاه. وإذا 

االستعدادات وشأهنا, كل منها ينمو من ناحيته أو يتوقف عن النمو, فالنتيجة هي اختالل التوازن من جهة, 
واضطراب السمة اليت يتصف هبا اإلنسان يف جمموعه, فهو سليب أحيانًا وإجياب أحيانًا, على غري منهج سوي أو 

 هدف مرسوم.
علة موجهة مريدة, ومن مث فهو قوة موجبة يف واقع احلياة, قوة دافعة إىل قوة فا -تعاىل كما يريده اهلل-واإلنسان 

 ...اإلمام. قوة تسيطر على القوى املادية وتستغلها يف عمارة األرض
ابية فاعلة, ولكنها سوية, وطريقته هي ذاهتا اليت أسلفنا: التوقيع على األوتار كلها, واإلسالم يريد اإلنسان قوة إجي

 .(2)يف آنجمتمعة مرتابطة 
 الواقعية املثالية أو املثالية الواقعية. فقه الرتبيةمن خصائص إن  الواقعية المثالية: -ج(

ويعرف مطالبه وضروراته,  اإلسالم يأخذ الكائن البشري بواقعه الذي هو عليه. يعرف حدود طاقاتهوعليه؛ فإن 
. ويعرف [13]التغابن: . ﴿فَاتَـُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتم﴾ [233]البقرة: ويقدر هذه وتلك: ﴿ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا﴾ 

لذََّهِب َواْلِفضَِّة َواخْلَْيِل ضعفه إزاء املغريات: ﴿زُيَِّن لِلنَّاِس ُحب  الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن ا
اللَُّه َأْن خُيَفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق . وضعفه إزاء التكاليف: ﴿يُرِيُد [10]آل عمران: اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنـَْعاِم َواحلَْْرِث﴾ 

ْنَساُن َضِعيًفا﴾   .[23]النساء: اإْلِ
يعرف كل ذلك فيساير فطرته يف واقعها, وال يفرض عليه من التكاليف ما ينوء به كاهله ويعجز عن أدائه: ﴿ُهَو 

يِن ِمْن َحرٍَج﴾  عل التكليف امللزم يف حدود الطاقة املمكنة. . وجي[13]احلج: اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
 ولكنه مع ذلك ال يرتكه لفطرته الضعيفة دون تقومي, فتظل هتبط وترتاجع عن موقفها إىل موقف دون.

كال! إنه يف واقعيته يأخذ الواقع األكرب لإلنسان, الواقع الذي يشمل حلظة الضعف وحلظة القوة. حلظة اهلبوط 
 وحلظة االرتفاع.
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ة اإلنسان الكربى هي هذا االستعداد الدائم للصعود. االستعداد ألن يتفوق على نفسه, ويرتفع على إن مزي
ما دام يوجه إىل -"الواقع" ليبلغ املثال. وقد ال يبلغه يف كل مرة. بل قد ال يبلغه يف أية مرة! ولكنه يظل حياول 

 ويف حماولته تلك يرتقي ويرتفع يف اآلفاق. -الطريق
ا اإلنسان حلظات معجزة حيقق فيها انتصارات رائعة على نفسه وعلى كل قوى األرض احمليطة به, ومتر على هذ

وهذه  ذلك حني يرتفع إميانه بالطاقات اليت وهبها له اهلل, فيحاول أن حيقق كيانه كاماًل كما أراده له اهلل.
 اللحظات "واقع" وإن كانت هي "املثال".

ل عن تلك الطاقة املكنونة اليت حتقق غفال ي -مبا فيه من ضعف وطاقة حمدودة وهو جياري واقع الفطرة-واإلسالم 
 .(1) املثال. ومن مث يسري يف هنجه على واقعية تشمل املثال يف أطوائها, ومثالية ال تغفل واقع احلياة!

 
 القصود الكلية لفقه التربية السلوكية: -4

متكاماًل من النواحي البدنية والروحية  آدمياه كي يصبح وتكوين بناء اإلنسانالرتبية يف نظر اإلسالم تعين 
 واخللقية يف ضوء املبادئ والقيم اليت جاء هبا اإلسالم, وطبًقا ألساليبه وطرائقه الرتبوية.

 ويف ضوء هذا جنمل أهم قصود الرتبية السلوكية يف اإلسالم فيما يلي:
  الصالح: إلنسانبناء ا -أ(

ي أنعم اهلل عليه بنعمة اخللق واإلجياد, ذال-نسانمقصد إصالح اإل الرتبية السلوكيةفقه إن مما يقصد إليه 
وطيب املعاش  ,إصالًحا جيمع له بني خريي الدنيا واآلخرة, وسعاديت الروح واجلسم -وبنعمة التوجيه واإلمداد

 .باخلالفة يف األرض اواملعاد, وجيعله جدير 
وحيسن عبادته؛ ليفوز ويطعه وينقاد ألوامره وجيتنب نواهيه  اهلل وخيشاهيتقي إجياد الفرد املؤمن الذي إنه قصد 

 ., ويعيش حياة طيبةيف اآلخرة ويسعد يف الدنيا
اإلنسان ال ميلك أن يكون شيئا يف واقع هذه األرض, وال ميلك أن يكون شيئا يف حساب هذا ذلك بأن 

تطيع أن يكون قوة فاعلة, وأن يكون له دور إجياب, الوجود.. سواء يف عامل الغيب أو يف عامل الشهادة.. وال يس
حسه وضمريه, وقلبه وعقله,  برتبية إميانية سلوكية متألإال  -كما أرادها اهلل-وأن حيقق غاية وجوده اإلنساين 

ه وما مل يدرك على وجه اليقني الواضح, واجلزم احلاسم, ما تتطلبه منه عالقته هبذ .وكينونته كلها حبقيقة األلوهية
وجتاوز التحديات؛ , , ولن يستطيع اقتحام العقبات الكأداءاحلقيقة فإنه لن يقوى على املضي قدما يف الطريق

 .(2)ميالد اإلنسان اجلديدو إلنشاء الواقع اجلديد, 
الصاح" اجلدير  فردهو بناء "المن خالل الرتبية السلوكية لإلنسان إليه اإلسالم  تغياهإن أول ما يو  هذا

ينتج استقرار اجملتمع اإلنسان الصاح  عن هذاو  يف األرض. اصاحلغرسا باخلالفة يف األرض, واجلدير بأن يكون 
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واستمرار احلياة الطيبة فيه, كما ينتج عنه قيام صرح العمران البشري اإلسالمي القوي وتتحقق خالفة اإلنسان يف 
 األرض.

 تحقيق العبودية هلل تعالى:-ب(
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن )قال اهلل تعاىل:  ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما أُرِيُد أَْن يُْطِعُموِن 53﴿َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ ( َما أُرِيُد ِمنـْ

ومن تربية  ]الذاريات[. إن الغاية من الوجود اإلنساين عامة(﴾53( ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي )51)
ومن قصر فيها أو نكل  ,تتمثل يف وظيفة من قام هبا وأداها فقد حقق غاية وجودهاإلنسان على وجه اخلصوص "

عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بال وظيفة, وباتت حياته فارغة من القصد, خاوية من معناها األصيل الذي 
خرج به إىل الوجود, وانتهى إىل الضياع املطلق الذي  وقد انفلت من الناموس الذي ,تستمد منه قيمتها األوىل

 يصيب كل كائن ينفلت من ناموس الوجود, الذي يربطه وحيفظه ويكفل له البقاء.
هذه الوظيفة املعينة اليت تربط اجلن واإلنس بناموس الوجود هي العبادة هلل. أو هي العبودية هلل.. أن يكون 

 .(1)"وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا االعتبارهناك عبد ورب. عبد يعبد, ورب يعبد. 
 ن حقيقة العبادة تتمثل يف أمرين رئيسني:إو 

عبد, األول: هو استقرار معىن العبودية هلل يف النفس. أي استقرار الشعور على أن هناك عبدا وربا. عبدا يَ 
هذا االعتبار. ليس يف هذا الوجود إال عابد عبد. وأن ليس وراء ذلك شيء وأن ليس هناك إال هذا الوضع و وربّا يُ 

 ومعبود وإال رب واحد والكل له عبيد.
 : هو التوجه إىل اهلل بكل حركة يف الضمري, وكل حركة يف اجلوارح, وكل حركة يف احلياة.خرواآل

 .ومن كل معىن غري معىن التعبد هلل ,التوجه هبا إىل اهلل خالصة, والتجرد من كل شعور آخر
ويستقر عليه فإن نفسه تأنف حتما من  ,أو أفق العبودية ,فع اإلنسان إىل هذا األفق. أفق العبادةوحني يرت

؛ اختاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كرمية. ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة اهلل وجعل كلمته هي العليا
 فهو ال يعين نفسه ببلوغفالوسيلة اخلسيسة من جهة حتطم معىن العبادة النظيف الكرمي. ومن جهة أخرى 

أما الغايات فموكولة هلل, يأيت هبا وفق  ,حتقيقا ملعىن العبادة يف األداء ؛الغايات, إمنا يعين نفسه بأداء الواجبات
وال داعي العتساف الوسائل والطرق للوصول إىل غاية أمرها إىل اهلل, وليست داخلة يف  ,قدره الذي يريده

 .(2) حساب املؤمن العابد هلل..
قصد أعظم  الرتبية السلوكية فإنه وسيلة إىل قصودوغاية املرام, إذا كان حتقيق خالفة اإلنسان يف األرض من 

 أال وهو عبادة اهلل تعاىل والسعي لنيل رضاه؛ فتكون العبودية روح هذه اخلالفة وجوهرها.
خبالق الكون, وباهلدف األمسى من احلياة وهو عبادة اهلل وتربية  "املسلم وهكذا تربط الرتبية السلوكية اإلنسان

 .(3)اإلنسان على اجلدية, فالكون كله أقيم على أساس احلق, ووجد هلدف معني وإىل أجل مسمى عند اهلل"
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ولية. والدنيا ليست غاية اإلنسان؛ ؤ وقد نظر اإلسالم إىل احلياة على أهنا دار اختبار وامتحان وشعور باملس
هنا متاع مؤقت, وألهنا دار الفناء وامللذات. وحيق للمسلم أن يستمتع باحلياة الدنيا وزينتها يف حدود الشرع أل

 مستهدفًا من وراء كل متعة إرضاء اهلل, وعليه أن يصرب على بلواء احلياة وبأسائها.
واحد هو العبودية هلل وحده  للرتبية اإلسالمية. وترتبط العبادات مبعىن ساسومتثل العبادات إحدى الركائز اآل

وتلقي التعاليم من اهلل وحده يف أمر الدنيا واآلخرة. فالعبادات تذكري بصلة اإلنسان الدائمة باهلل, وهي تنظم حياة 
تعلمنا الوعي الفكري الدائم الذي يعتمد على  ياملسلم من كل جوانبها. والعبادات ذات فوائد تربوية جليلة, فه

 ة هلل طبًقا للشريعة اإلسالمية.إخالص النية والطاع
ارتباطًا مبنًيا على عاطفة صادقة ا على االرتباط هبه والعبادات اليت يؤديها املسلم مع اجلماعة املسلمة تربي

على املساواة والتعاون والعمل, فاملسلمون متساوون أمام اهلل, والعبادة تربيهم على  هووعي مستنري. كما أهنا تربي
 .(1)العدالة يف املعاملة, وترب عند املسلم قدرًا من الفضائل الثابتة املطلقة

للعبادة ال يقصر العبادة اليت يقوم هبا اإلنسان على حلظات املناسك القصرية اإلسالم فهوم م واحلاصل أن
ة والصيام والزكاة واحلج, فهذه ليست إال حلظات قصرية عابرة يف صفحة النفس ويف صفحة الكون, وقيمتها للصال

لكن اإلسالم يوسع مفهوم العبادة حىت  .تكمن يف آثارها على السلوك النفسي يف كل وقت على طول احلياة
يرتكه اإلنسان تقربا هلل واحتسابا  ملتشمل كل احلياة, فكل عمل يتوجه به اإلنسان إىل اهلل فهو عبادة, وكل ع

فهو عبادة, وكل شعور نظيف يف باطن النفس فهو عبادة, وكل امتناع عن شعور هابط من أجل مرضاة اهلل فهو 
عبادة, وكل ذكر هلل يف الليل والنهار فهو عبادة, ومن مث تشمل العبادة احلياة, ويصبح اإلنسان عابدا هلل حيثما 

 توجه إىل اهلل.
ا ... تصبح العبادة من مظاهر التجمع والتوجه يف الكينونة اإلنسانية, حيث يصبح النشاط اإلنساين  وهكذ

 .(2)كله حركة واحدة متجهة إىل حتقيق غاية الوجود اإلنساين وهي العبادة
ج حياة يشمل كل احلياة. قيمتها أن تكون خطة سلوك وخطة عمل ا أن تكون منه ة العبادةقيموهكذا فإن 

ما ينبغي وما ال ينبغي أن  -يف كل حلظة-, يتبني فيه الحبج ا كر وخطة شعور, قائمة كلها على منهوخطة ف
 .(3)يكون

إن قصر مفهوم العبادة على شعائر تعبدية تؤدى في لحظات قصيرة ال أثر لها في صفحة النفس وال 
هو الذي أدى إلى حياة  في صفحة الكون، هذا المفهوم الذي دلف إلى حياة المسلمين في القرون األخيرة

 ..الذل والهوان، والتخلف الذي تعاني منه األمة اْلن.
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ِذيَن ﴿َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ قال اهلل تعاىل: 
لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعُبُدوَنيِن ال ُيْشرُِكوَن ِب ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ   َشْيًئا﴾ هَلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَُيَبدِّ

 [ .55]النور: 
يف األرض, والتمكني, واألمن, والقيادة, والريادة, والنصر.. كل هذا مرهون بالعبادة احلقيقة هلل,  الفةفاخل

 والريادة, والقيادة؟ النصر والتمكني,إننا أعرضنا عن العبادة احلقيقية, فلماذا ننتظر وحيث 
هذا هو احملور الذي جيب أن يدور حوله, ويركز عليه منهج تربية اإلنسان املعاصر.. وإال فلن يكون إنسانا, 

 .(1)ولن يكون أصيال, ولن يكون معاصرا
أو اليت هي وظيفة اإلنسان األوىل, أوسع وأمشل من جمرد رتبية ية الومن مث يتجلى أن معىن العبادة اليت هي غا

 وأن وظيفة اخلالفة داخلة يف مدلول العبادة قطعا.  ,الشعائر
حتقيق للوظيفة األوىل اليت خلق اهلل اجلن واحلياة  إن واجب النهوض بأمانة االستخالف وعمارة األرض

 وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل يف عبودية كل شيء هلل دون سواه. ,واإلنس هلا
 ,فمن مقتضيات استقرار معىن العبادة أن يقوم باخلالفة يف األرض, وينهض بتكاليفها, وحيقق أقصى مثراهتا

ة وحيقق أنه مل ينهض باخلالفبذلك  ؛خالص القلب من جواذهبا ومغرياهتا ,وهو يف الوقت ذاته نافض يديه منها
 مثراهتا لذاته هو وال لذاهتا.

ولكن لتحقيق معىن العبادة فيها, مث الفرار إىل اهلل منها! ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة األعمال يف 
النفس مستمدة من بواعثها ال من نتائجها. فلتكن النتائج ما تكون. فاإلنسان غري معلق هبذه النتائج. إمنا هو 

 .(2)يف القيام هبذه األعمال وألن جزاءه ليس يف نتائجها, إمنا جزاؤه يف العبادة اليت أداهامعلق بأداء العبادة 
أي أن ؛ وغاية العبودية أن يكون اإلنسان من الفائزين وممن يحيا حياة طيبة في الدنيا واْلخرةهذا 

لعامل, ومل يفلت من اإلله فهو يعرف أنه مل ينطلق يف هذا ا ؛اإلنسان حينما يفهم أن هناك حسابا وجزاًء وبعثا
فالذي يغرت مبا آتاه اهلل نقول له: ال, إنك لن تفلت من يد اهلل, بل لك عودة  ؛الواحد القهار إن لإلنسان عودة

فكل إنسان يقيم حسابه على هذه  ؛باملوت وعودة بالبعث. وإذا ما استقرت يف أذهان املسلمني تلك العودة
عينيه, وجيعل كل أعماله يف حتقيق اخلالفة يف األرض وبناء العمران يف سبيل , وجيعل مصريه األخروي نصب العودة

 .(3)هذه الغاية
 قصدين الكليني تتفرع مقاصد جزئية أخرى ال يتسع املقام لبسطها.وعن هذين ال
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 المبحث الثاني:
 فقه التربية السلوكية من خالل الهدي النبوي

 
على عينه, ومنحه كل جهده ورعايته الرعيل األول  -وهو أعظم مرب يف التاريخ- لقد رىب النيب 

 بكل متامها. سلوكيةاجتمعت له عناصر الرتبية ال حىتوتوجيهه, 
تفسر لنا أسرار عظمته, وبلوغه  -اجليل القرآين اخلالد-لذلك الرعيل األول بدراسة وافية  واألمة مطالبة اليوم

مجاعة من البشر. بل مجاعة من البشر من  -قبل كل شيء- وة يف كل جمال خاضه. فهما بلغ إليه من قمم شاخم
أمة كانوا غارقني يف اجلاهلية إىل آذاهنم, وقاوموا دعوة اخلري مقاومة عنيدة ألهنم قوم لد اخلصومة كما وصفهم 

 القرآن.
تكونت منها تلك فكيف استطاعت مجاعة هبذا الوصف أن تصل إىل تلك اآلفاق؟! وما العناصر اليت 
 العظمة الفائقة؟ وهل هي عناصر "طبيعية" بشرية, أم إن فيها عنصرًا خارقًا غري قابل للتكرار؟!

ماذا منلك من العناصر اليت كونت هذه األمة, وماذا  -وحنن مجاعة من البشر كذلك-وماذا منلك حنن 
 ية اليت نريد؟نفتقد, لنعلم املدى املتوقع لنا يف النجاح أو الفشل يف بلوغ الغا

, فتلك اجلماعة سلوكيةالرتبية الفقه تلك الدراسة الوافية ضرورية لنا ضرورة كاملة, وحنن حناول جتميع عناصر 
الرتبية بتمامها كله, فلن جند إذن خريًا منها لتجميع العناصر املطلوبة, ولن جند هذه بق فيها بقت أو طُ هي اليت طَ 

أن نعرف  -يف أمور الرتبية-ناصر. وذلك أمر له أمهية مضاعفة, فليس يكفي خريًا منها صورة تطبيقية هلذه الع
يفيدنا كثريًا أن نراه مطبًقا بالفعل, ويفيدنا أكثر أن نراه مطبًقا يف أعلى  العنصر ذاته يف صورته النظرية اجملردة, إمنا

كل عنصر من هذه العناصر, , ألن ذلك يعطينا فكرة عملية عن املدى الذي ميكن أن يبلغ إليه  وأهباها صوره
 لنقيس جهدنا إليه يف كل مرة, وحناول املزيد!

 ينبغي أن نستعرض النماذج الفائقة ونبحث سر تفوقها, لنعلم املدى املمكن, وحناول الوصول.
  .. مضافًا إليها شخص الرسول نبيه األول هي كتاب اهلل وسنة  رعيلعناصر التربية في الو

 بذاته الكريمة. رعيلحاضًرا بنفسه في ذلك المجتمع، وقائًما يتعهد هذ ال
فأما كتاب اهلل وسنة رسوله فهما حاضران أبًدا. باقيان أبًدا إىل قيام الساعة, تكفل اهلل حبفظهما, ليحفظ 

 .[3 ]احلجر:﴿ِإنَّا حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا لَُه حَلَاِفُظوَن﴾  هبما هذا الدين:
مدونة ومفصلة أدق تفصيل, وقام علماء املسلمني بتمحيص الدخيل عليها  السنة النبويةوكذلك حفظت لنا 

فنبذوه, وبينوا جبهدهم العلمي الفذ درجات احلديث من الصحة إىل الوضع, وما يؤخذ به وما ال يؤخذ به يف كل 
 .ائل األعمالوحمامد اخلصال وفض جمال من الفقه والتشريع إىل مكارم األخالق

فهو العنصر الذي مل يتكرر يف أي جيل آخر. وجنابه العظيم بشخصه  اهلل رسول سيدنا وأما وجود 
ال ميكن  -لفرط عظمته -, بل إنه ناكأنه حي بين جتعلاخلالدة وأيامه اجمليدة  ولكن لدينا سرية مفصلة حلياته

–  إنما هوأصبحت جمرد ذكرى أو جمرد تاريخ. وأن يكون جمرد "شخصية تارخيية" عاشت دورها التارخيي مث 
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بقدر ما يتجه ذلك اجليل إىل شخصه  يعايش كل جيل من أجيال البشرية معايشة كاملة -بروحانيته العالية
 ., ويستمد منها ما يصلح أمره يف الدنيا واآلخرةويستوحي سريته احلية الزاخرة الكرمي 

بذاته الكرمية, وهو املرب الذي مل يتكرر يف التاريخ.  األول للرعيلبشخصه, وتعهده  ولئن كان وجوده 
تكرر بصورته الفائقة مرة ثانية, فإن ي, وجعله مل ا الرعيلهلذ الصناعة الفريدةلئن كان ذلك عنصرًا فذًّا أثر يف 

على مستواها بشخصه ليس شرطًا لقيام اجملتمع املسلم يف صورته العادية, وال تطبيق الرتبية اإلسالمية  وجوده 
العادي, وإال فلو كان ذلك شرطًا ملا فرض اهلل على املسلمني إقامة اجملتمع املسلم, وال تطبيق الرتبية اإلسالمية, 

وهو جزء من الفرتة -لن خيلد يف األرض! مث إن جمتمع التابعني   سيدنا رسولأن  -وتعاىل سبحانه–وهو يعلم 
, وإمنا مسع سريته كما نقرؤها أو نسمعها حنن اليوم, ومع ذلك   اهلل لمل يشهد رسو  -الفائقة يف تاريخ اإلسالم

 .كان له تفوقه امللحوظ, وكان ميارس الرتبية اإلسالمية على مستواها الرفيع
لفرد ما جيعلنا نتوقع ميالًدا جديًدا  -الدائمة والعارضة- سلوكيةوإذن فبني أيدينا اليوم من عناصر الرتبية ال

 .أمنوذجي وأمة شاهدة على الناس باحلقإسالمي أخوي جمتمع ة صاحلة و صاح وأسر مستقر 
 الذي حدث ريفينبغي أن نبدأ دراستنا من اجلاهلية, لنعرف مدى التغي ذلك اجليل األولوحني ندرس حياة 

جديدة , ونقدره حق قدره لنعرف أهو جمرد تعديل حلياة اجلاهلية يف بعض جوانبها, أم نشأة نبويةبتأثري الرتبية ال
 .(1)ومولد جديد

 
 أسس التربية النبوية: -7

أقصد بأسس الرتبية النبوية املنطلقات اإلميانية والتعبدية واخللقية واملعرفية واالبتالئية اليت قام عليها منهاج 
 . وهي كاآليت:رسول اهلل يف تربية الصحابة 

  األسس اإليمانية العقدية: -أ(
ذلـك بـأن القـرآن املكـي ؛ إن األسس اإلميانية العقدية هي املنطلق األول واألساس للرتبية النبويـة للصـحابة 

, وتوحيد األمسـاء والصـفات, ألن املسـلمني كـانوا عين أوال بإصالح العقيدة, وذلك ببيان مقتضيات توحيد اهلل 
إىل املدينـة واآليـات تنـزل لتصـلح العقيـدة  ل اهلل حديثي عهد باجلاهلية, لذلك فمن البعثة إىل هجرة سـيدنا رسـو 

وختلصها مما علق هبا من شوائب اجلاهلية, حىت تتمكن القلوب من التوحيد الصحيح هلل تعاىل, وتطهر النفوس من 
 أدران الوثنية واجلاهلية.

البشرية وما لصق , هو تغيري النفس يف تربية الصحابة  ومن مث, فإن أول ما قام عليه منهاج رسول اهلل 
هبا من معتقدات وأفكار وتصورات... وتربيتها على التوحيد اخلالص هلل رب العاملني,؛ وذلك بأن تدرك أن اهلل 
تعاىل خالق كل شيء, ومالك كل شيء ومدبره, وحميط بكل شيء, فال خيفى عليه شيء صغريا كان أم كبريا, 

ونعمة يف هذا الوجود, وأنه حيصي أعمال بين اإلنسان  ومنزه عن النقائص, وموصوف بالكمال, ومصدر كل خري
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يبتلي عباده   , وأنهبواسطة كرام كاتبني حفظة, وأنه سبحانه ينصر من نصر دينه ومتسك بكتابه وسنة نبيه
املؤمنني بالبأساء والضراء ليخترب صدقهم وثباهتم, وأن اجلنة حق والنار حق والبعث حق واحلساب حق..., وأن 

من كل شائبة ختالف التوحيد, وثبتوا أقدامهم  ىل زوال, وأن اآلخرة هي دار اخللد... فتطهر الصحابة الدنيا إ
 يف أرض اإلميان.

ة هلل, تسليًما مطلًقا لصيبني هلم يف شخصه الكرمي كيف تكون العبودية اخلا اهلل رسول سيدنا ان كما ك
, ةبخالًصا لذاته العلوية, وذكرًا وتسبيًحا, وتطلًعا دائًما باخلشية واحملهلل, وخضوًعا كاماًل ألوامره وتوجيهاته, وتوقريًا 

 وربطًا لكل شيء يف هذا الكون بإرادته ومشيئته, رؤية لقدرته القادرة يف كل ذرة من ذرات هذا الكون.
وما , هنيحيدثهم عن اليوم اآلخر وأهوال احلشر, وما ينتظر الكفار فيه من ألوان العذاب امل كما كان 

ينتظر املؤمنني من ألوان املتاع اليت ال ختطر على قلب بشر, ويعلمهم أن طاعة اهلل ورسوله هي الطريق إىل هذا 
التفصيلية عن يوم احلشر  . وكانت أحاديثه حيم, وأن الكفر باهلل ورسوله هو طريق اجلوالنعيم املقيماملتاع اخلالد 

لقرآنية جتسًدا يف وجداهنم, فيعيشوهنا اللحظة كأمنا يروهنا رأي العني, وأنواع العذاب وألوان النعيم تزيد الصورة ا
 وتنفعل هبا نفوسهم فيعيشون يف خشية من ذلك اليوم الرهيب.

ويعاود تذكريهم هبا, ويتابع ممارستهم (, ال إله إال اهلل) كلمة التوحيد:  حيدثهم كثريًا عن أخالقيات وكان 
أن املرب العظيم يعلم أن هذا األمر يف حاجة إىل ب تلك املمارسة العملية, ذلك هلا, ويقوم ما حيتاج إىل تقومي يف

فإن اإلنسان إذا ترك وحده عرضة ألن ينسى, وعرضة ألن تغلبه النفس األمارة  ؛تذكري وتوكيد, ومتابعة دائمة
اليت تقوم من تلقاء ذاهتا بالسوء, حىت ينتهي هبا التذكري الدائم واملمارسة الفعلية ألن تصبح هي النفس اللوامة 

بتذكري صاحبها ومتابعته.. فإذا وصلت ألن تكون هي النفس املطمئنة, اليت اطمأنت باإلميان واستقامت عليه, 
 ., وأعلى املقاماتفتلك غاية الغايات

يعلم كذلك أن اإلميان ميكن أن يتم يف حلظة, ألنه مسألة بصرية تتفتح فرتى احلق  كان املرب العظيم و 
تسارع إليه. وأنه حني حيدث ال يرتبط بإلف وال عادة وال وضع سابق. أما األخالق فهي أمر آخر, حيتاج إىل ف

طويل حىت يصبح عادة تلقائية, وحيتاج إىل عمل دائب لغسل رواسب اجلاهلية من النفس. وهي رواسب ال  تعويد
لبقعة الداخلة يف النسيج. رمبا تغسلها مرة تذوب يف حلظة ألهنا متشابكة مع خيوط النفس وداخلة يف بنائها. كا

فتذهب. ورمبا حتتاج إىل غسالت كثرية حىت تذهب, ورمبا تظل تغسلها حىت يبلى الثوب وهي ختف قلياًل ولكنها 
 ال تذوب!

كان املرب امللهم يعلم ذلك من النفس البشرية فيصري على أصحابه. وال يتعجل جذهبم إىل القمة اليت يقف 
 .(1)عون من اهلل. وكان يتخوهلم بالنصيحة املرة تلو املرة يف غري إمالل مضجر وال هتاون يف أمر اهللهو عليها ب

وأدركــوا حبــق أن  كلمــة التوحيــد ) ال إلــه إال اهلل(, ليســت كلمــة  تقــال حــىت تــرىب الصــحابة يف املدرســة النبويــة 
مراحــل الــدعوة, فضــال عــن مرحلــة التأســيس الــيت باللسـان وينتهــي األمــر, وال ميكــن أن تكــون كــذلك يف مرحلــة مـن 

هي أشق املراحل وأمهها؛ وإال فما معىن تلك املعاناة القاسية اليت لقيهـا املسـلمون مـن املشـركني ومـا موجبهـا؟! وإمنـا  
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كانــت هــذه الشــهادة نقلــة بعيــدة ومعلًمــا فاصــاًل بــني حيــاتني ال رابطــة بينهمــا: حيــاة الكفــر, وحيــاة اإلميــان, ومــا 
 .(1)زمه ذلك من فرائض وتعبدات ومشقات أعظم وأكرب من فريضة الصالة والزكاة وحنوهايستل

"يبصــرهم ويـذكرهم مبهمـتهم ورسـالتهم يف األرض, ومنــزلتهم ومكـانتهم عنـد اهلل, وظــل   وهكـذا بـدأ النـيب
  معهـم علــى هــذه احلــال مـن التبصــري والتــذكري حــىت انقـدح يف ذهــنهم مــا هلــم عنـد اهلل, ومــا دورهــم ورســالتهم يف

األرض. وتأثرا برتبيته احلميدة تولدت احلماسة والعزمية يف نفوس أصـحابه, فـانطلقوا عـاملني بالليـل والنهـار بكـل مـا 
أو ملـــل, ودون خـــوف مـــن أحـــد إال مـــن اهلل, ودون يف وســـعهم, ومـــا يف طـــاقتهم دون فتـــور أو تـــوان, ودون كســـل 

 .(2)طمع يف مغنم أو جاه إال أداء هذا الدور وهذه الرسالة, لتحقيق السعادة يف الدنيا والفوز والنجاة يف اآلخرة"
يف حضــن الصــحبة النبويــة,   تلــك إذن, هــي عقيــدة اإلميــان الصــحيحة الــيت تــرىب عليهــا الصــحابة الكــرام

طــوال ثالثــة عشــر عاًمــا يف مكــة, فكانــت نتائجهــا بــاهرة, وشــجرهتا طيبــة أصــلها ثابــت وفرعهــا يف واجلماعــة املؤمنــة 
 السماء.

هي وحدها اليت حتفظ لإلنسان توازنه يف األرض.  األسس اإلميانية والعقديةالرتبية املرتكزة على  وهكذا فإن
 وال تعطل دفعة احلياة.

  األسس التعبدية: -ب(
وتقـومي سـلوكهم تـربيتهم علـى عبـادة اهلل وحـده,  إن من األسس الـيت انطلقـت منـه الرتبيـة النبويـة للصـحابة 

فزكـى أرواحهـم  بـأنواع العبـادات  يف املنشط واملكره, واليسـر والعسـر؛ واإلقبال عليه ومالزمة ذكره بالغدو واآلصال,
اإلكثـار وتـالوة القـرآن, والـدعاء بآدابـه, و  يف سـبيل اهلل,, والصيام, واإلنفاق -فرائض ونوافل–والطاعات, والصالة 

, , وقيـام الليـل, واخلـوف والرجـاء, وذكـر املـوتذكر, والتوبـة واالسـتغفار, وجمـالس الـ ى رسـول اهللالصالة علـمن 
 ... واحملبة والصحبة

املستمدة من قوة اهلل, الرتبية على أساس العبادة تزود اإلنسان دائما بشحنات متتالية من القوة ذلك بأن "
والثقة بالنفس املستمدة من الثقة باهلل, واألمل باملستقبل, املستمد من األمل بنصر اهلل وثواب اجلنة, والوعي والنور 

 املستمد من نور اهلل.
مام, وهتبه القدرة املستمرة على الدأب واجلهد, وتقدمي كل هذه الشحنات اليت تدفع املسلم دائما إىل األ

 ه حية منتجة, واعية مستمرة.طاقات
واإلسالم حيرص حرصا شديدا على استمرار هذه الشحنة احلية اليت تعبئ القلب, وتنري له الطريق يف أصعب 

ه كلما تعثر, ويستنري بنور العبادة والصلة باهلل كلما أظلم ما حوله, حىت تو بالظروف وأحلكها, فينهض من ك
 .(3)"الته وقضاء مآربهيقصد عبادة اهلل يف كل أعماله, ومعام

  :األسس الخلقية -ت(
                                                 

 .23يف الدعوة, حممد أحمزون, ص منهج النيب  (1)
 .200فقه النصر والتمكني, الصالب, ص( 2)
 .2/61. منهج الرتبية اإلسالمية, قطب, 52أصول الرتبية اإلسالمية, النحالوي, ص( 3)
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, بل هي التربية على أساس األخالق هي الميزان الذي توزن به خطوات األفراد والجماعات واألممإن 
أصحابه على مكارم األخالق والقيم  األساس الذي تبىن عليه عظمة األمم وهنضتها.. ولقد رىب النيب 

ما من شيء يوضع يف امليزان أثقل من حسن » :يقول قال : مسعت النيب  عن أب الدرداء فاإلسالمية: 
وأن اهلل ليبغض ». ويف رواية: (1)«وإن صاحب حسن اخللق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة ,اخللق

 .(2)»الفاحش البذيء
تقــوى اهلل وحســن » :عــن أكثــر مــا يــدخل النــاس اجلنــة؟ فقــال ســئل رســول اهلل  :قــال هريــرة  أبعــن و  
 .(3)«الفم والفرج :فقال ؟وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار .اخللق

إن مـــن أحـــبكم إيل وأقـــربكم مـــين جملســـا يـــوم القيامـــة أحاســـنكم » :قـــال : أن رســـول اهلل عـــن جـــابر و 
قـد  :قالوا يا رسول اهلل« وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين جملسا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون ,أخالقا

الـــذي  :واملتشـــدق ,والثرثـــار هـــو الكثـــري الكـــالم .(4)«املتكـــربون :علمنـــا الثرثـــارون واملتشـــدقون فمـــا املتفيهقـــون؟ قـــال
 .يتطاول على الناس يف الكالم ويبذو عليهم

 صاحإمنا بُِعثت ألمتِّم »: قصد األساس للبعثة النبوية هو إمتام مكارم األخالق وصاحلها لقوله بل إن ال
  .(5)«األخالق

 وارتبطت األخالق اإلسالمية بعقيدة اإلسالم ارتباطا وثيقا؛ حيث يستحيل فصل أحدها عن اآلخر.
انتصارات عظيمة يف  بفضل الرتبية اخللقية على يد ما كان خلقه القرآن  ولقد حقق الصحب الكرام 

 اآلفاق؛ وشهد هلم العدو قبل الصديق. 
 األسس االبتالئية: -ج(

ولذلك جعله اهلل سنة ماضية لرتبية كل جيل وعلى رأسها اجليل , األجيالضرورة الزمة لرتبية  إن االبتالء
  التأسيس وإقامة البناء, فجعلها سنة دائمة مع ذلك اجليل األول بالذات!ولية ؤ الذي حيمل على أكتافه مس

متتد جذورها يف النفس حىت تتمكن بل إن ترسيخ العقيدة يف النفوس ال يكون إال يف حر االبتالء؛ حيث 
 منها, وال تعود تقتلع أبًدا مهما اشتدت هبا العواصف بعد.

يف أمنه وسالمته. ولكن حقيقة اإلميان  صاحبه كثريًا, وال يهددهإن اإلميان يف الرخاء سهل, ألنه ال يكلف 
إال باالبتالء كما تدق املسمار يف احلائط فتحسبه راسًخا ألول وهلة ما دام ثابًتا يف  -حىت لصاحبها-ال تتبني 

                                                 
 , قال األلباين: حديث صحيح.2116سنن الرتمذي, كتاب الرب والصلة, باب حسن اخللق, ح (1)
 . قال الرتمذي واأللباين: حديث صحيح.2112املصدر نفسه, ح (2)
 سناد., قال األلباين: حديث حسن اإل2110نفسه, ح (3)
 , قال األلباين: حديث صحيح.2110نفسه, ح (4)
 . قال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح. 2/631مسند أمحد بن حنبل,  (5)
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ًئا إال إذا مكانه, ولكنك ال تأمن عليه حىت ختتربه. فتضغط عليه بأصبعك أو حتاول انتزاعه. مث ال تعلق عليه شي
 .(1) ثبت بعد االختبار!

 وهذه الصياغة اخلاصة ال ميكن أن تتم يف الرخاء السهل, إمنا تتم يف الشدة احملرقة.
إنه التدريب الرباين على حتمل املشاق, واإلعداد الروحي والنفسي والعقلي والبدين للقيام بأخطر مهمة يف 

﴿َوِإْذ قَاَل رَب َك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعل  يف اأْلَْرِض  األرضيف اإلنسان هذا الكون كله: مهمة إقامة خالفة 
 (.123األعراف: َوَيْسَتْخِلَفُكْم يف اأْلَْرِض فـَيَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن﴾ )...﴿( 61)البقرة: َخِليَفًة﴾

 .(2)وة بصفة خاصةمث إهنا فرصة لتدريب من نوع آخر, ضروري للدعاة بصفة عامة, وللجيل األول من الدع
تدريًبا إضافة إىل ذلك مت تدريب هذا اجليل األول يف ساحة املعارك يف الغزوات والسرايا والبعوث النبوية؛ 

التاريخ,  خلد بصماته يفمن آثاره ذلك النصر الكاسح الذي  وكان شاقًّا وطوياًل وجمهًدا حىت استوت عليه النفوس
فشملت العراق وفارس والشام    اهلل بعد وفاة رسولأعوام  ةعشر حني امتدت الدولة بالفتوح يف أقل من 

 .(3)ا...فشملت من اهلند إىل مشال إفريقي عاماومصر. مث امتدت يف أقل من مخسني 

الذين كانوا كاجلبال الشم أمام االبتالءات واحملن اليت تعرضوا  ويف سرية املصطفى مناذج بارزة للصحابة 
 هلا, مل يهنوا ومل حيزنوا, وصدقوا ما عاهدوا اهلل عليه, وكانوا مثارا يانعة للرتبية النبوية.

شاملة   الكرمي وبإرشاد رسوله آيات كتابه احلكيمب لقد كانت تربية اهلل جملتمع الصحابة وجممل القول: 
منهم  صنعالسلم واحلرب, فقد مروا باختبارات عملية تصهرهم بتجارب قاسية؛ لت يتمناحي احلياة, يف حالجلميع 

الرجال األشداء األقوياء الذين ال يهابون شيًئا إاّل اهلل, وجعل اهلل منهم رجااًل مؤمنني ونساء مؤمنات, من طبقة 
رقى األمم, مل يأت مثلهم يف أمة سابقة, ولن يأيت مثلهم عالية يف الصدق واألمانة ودماثة اخللق, فصاروا أمًة من أ

 . (4)يف أمة الحقة, فكانوا حبق  خري أمة ُأْخرَِجْت للناس
 األسس الجهادية: -ح(

د الت ي توج ه إليه ا الرس الة اإلس المية ف ي و ص لجه ود واس تفراا الطاق ة لتحقي ق القأقصد بالجه اد ب ذل ا
واالجتماعي  ة واالقتص  ادية والعلمي  ة والعس  كرية وغيره  ا ف  ي أوق  ات الس  لم مي  ادين الحي  اة التربوي  ة والفكري  ة 

 والحرب سواء.
األرواح واملهــج يف ســبيل نصــرة اإلســالم, والــدفاع عــن خــري األنــام علــى بــذل   أصــحابه ولقــد رىب النــيب 

, وكفلـوا الـدعوة, وأزالـوا  عليه أزكى الصالة والسالم, أخرجوا من ديارهم, وتركـوا أمـواهلم وأهلـيهم يف سـبيل اهلل تعـاىل
 .طريقها, وحققوا املساواة للبشرية, بل رفعوا كلمة اهلل يف األرض, ونصروا دينهم ونبيه الكرمي  العراقيل منكل 

                                                 
 .231-2/233منهج الرتبية اإلسالمية, قطب,  (1)
 .2/611املرجع نفسه,  (2)
 .2/613نفسه,  (3)
 .16من قضايا الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي, كمال الدين املرسي, ص (4)
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فبــدأوا ووجلــوا مجيــع أبوابــه اســتجابة للتوجيهــات الرتبويــة النبويــة مجيــع أنــواع اجلهــاد  الصــحابة وقــد خــاض 
 واألمة... واحلياة ووصلوا إىل جهاد محاية الدعوة والوطن  ربيتها وتزكيتها وهتذيبهالنفس وتباجلهاد األكرب جهاد ا

 
 مبادئ التربية النبوية: -3
  التدرج: -أ(

إن مراعاة التدرج مسة الزمة للرتبية النبوية للصحابة يف مكة واملدينة, ألن تربية النفس األمارة بالسوء وغسلها 
يزول ما علق هبا من شرك وجربوت وآفات ليس باخلطب اهلني, كما أن ما  وتزكيتها وتطهريها وهتذيبها حىت

 جتذرت عليه من مألوفاهتا ال ميكن إزالتها يف وقت وجيز, بل األمر حيتاج إىل تدرج ومراحل عديدة.
 وهذا يف غاية .فالتدرج الزم لرتبية النفوس؛ إذ هو سنة من سنن اهلل يف خلقه اليت جيب مراعاهتا واألخذ هبا

أوىل به,  األمهية؛ إذ ال ميكن أن نتصور تغيريا بني عشية وضحاها, فلو كان األمر كذلك, لكان سيد الوجود 
 ...مراحل تربيته للرعيل األولوقد أخذ بسنة التدرج يف كل 

هذا فضال على أن الرتبية تقوم مبعاجلة أشخاص هلم ماض, وبيئة اجتماعية مفتونة, واستعدادات. هذه 
تريد من املرب أن يتدرج يف الرتبية, وتريد منه حلما كثريا وتؤدة, وصربا طويال, وتنويعا يف الوسائل املعاجلة 

 .ويستوي على سوقه واألساليب, حىت تنضج الثمرة, ويشتد عود الغرس
بية النبوية واملتتبع لكليات السرية النبوية وجزئياهتا يف جمال الرتبية السلوكية يرى هذا املبدأ جليا وواضحا يف الرت 

ملعاذ بن جبل حني  ابن عباس رضي اهلل عنهما, قال: قال رسول اهلل للصحابة. ومن األمثلة على ذلك ما رواه 
إنك ستأيت قوما أهل كتاب, فإذا جئتهم, فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل, وأن حممدا »بعثه إىل اليمن: 

هم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة, فإن هم رسول اهلل, فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأخرب 
أطاعوا لك بذلك, فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم, فإن هم أطاعوا 

 . (1)«لك بذلك, فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم, فإنه ليس بينه وبني اهلل حجاب
للمربني بالتدرج والبدء باألهم فاملهم. وهكذا كان النيب  ويف هذا احلديث توجيه وإرشاد من رسول اهلل 

  فلم يرب الناس يف حلظة واحدة, لكنه تدرج معهم يف الرتبية, وصرب على ذلك حىت حتقق املطلوب وبلغ
 املقصود.

  الرحمة: -ب(

, فكان اخلُلقية احملمدية اليت تقوم عليها جممل تصرفاته  تعترب الرمحة العمود الفقري يف منظومة األخالق
وبفضل هذا اخللق جامعا لكل خلق كرمي نتيجة الرمحة اليت كانت متأل قلبه, حىت قال اهلل تعاىل يف حقه: بذلك 

 [.111لِْلَعاَلِمنَي﴾ ]األنبياء: [, وقال أيضا: ﴿َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة 0َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾]القلم: ﴿

                                                 
 .1025صحيح البخاري, كتاب الزكاة, باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا, ح (1)



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   178

 

تتمثـل يف  إن الفلسفة الـيت يقـوم عليهـا مفهـوم الرمحـة يف اإلسـالم كمـا بـرزت يف شـخص سـيدنا رسـول اهلل 
أهنـــا شـــعار حيفـــظ للـــروح تفاعلهـــا الـــدائم مـــع اآلالم الـــيت يعانيهـــا النـــاس مـــن خـــالل األزمـــات الكثـــرية, واملصـــائب 
الشديدة؛ وذلك كي يبقى اإلنسان على صلة بالعنصر اإلنساين يف داخله, فتوقظ فيه الرمحة الوجدانيُة اليت تنساب 

شاركة يف كـل اهلمـوم واآلالم اإلنســانية؛ وذلـك لتخفيفهـا أو إزالتهـا هنائيـا منها الرمحُة العملية بالتعاون والتعاطف وامل
 من حياهتم مجيعا. 

واستعمل هذا اخللق كإسري شاف لفتح القلوب والرتبع على عروشها.  الرمحة يف النيب  ى خلقلقد جتل
هبا بعد صفة اإلخالص أن خلق الشفقة والرمحة واللني يف اإلنسان هو العامل يف جذب الناس وفتح قلو بذلك 

وقابليته غري االعتيادية ورمحته وشفقته من  رسول اهلل والنا والتجرد احلقيقي. لقد كانت رقة العامل الداخلي مل
 تربيته.عوامل جناح 

اليت ضمت الوجود كله بإخالص وجدت طريقها إىل التطبيق. ألهنا كانت  إن الرمحة الواسعة لرسول اهلل 
 رد وإخالص من قلب الوجود كله..معىن منبعثا بكل جت

ليبلغ رسالة الرمحة هذه, فقد كان املنهَل العذب املورود, فمن جاءه وجد  رسول اهلل سيدنا لقد جاء 
 الرمحة عنده, ومن شرب ماء احلياة من يده فقد حصل ووصل إىل اخللود املعنوي..

فقال: ائذن  -فيما رواه عنه أبو أمامة الباهلي- قصَّة الشَّابِّ الذي جاء إليه  يف الرتبية إن من رمحته 
أَفـَُتحب ه ». فدنا منه قريًبا؛ قال: فجلس, قال: «ادنه»يل بالزِّنا. فأقبل القوُم عليه فـََزجروه وقالوا: مه, مه. فقال: 

قال: ال  «ختك؟أفتحب ه أل», قال: «وال الناس حيب ونه ألمَّهاهتم»جعلين اهلل فداءك. قال:  –قال: ال واهلل «ألمك؟
جعلين اهلل  –قال: ال واهلل «أفتحب ه لعمَّتك؟». قال: «وال الناس حيب ونه ألخواهتم»جعلين اهلل فداءك. قال:  –واهلل

وال »جعلين اهلل فداءك. قال:  –قال: ال واهلل «أفتحبه خلالتك؟». قال: «وال الناس حيبونه لعماهتم»فداءك. قال: 
. فلم يكن بعد «اللهم اغفر ذنَبه وطهِّر قلَبه وحصِّن فرَجه». قال: فوضع يده عليه, وقال: «مالنَّاس حيب ونه خلاالهت

 .(1)ذلك الفىت يلتفت إىل شيء
هذا الشَّابَّ مناقشًة عقليًَّة منطقيًَّة أحسن التََّصر َف معه ومل يزجره وينهره رغم اجلرأة وسوء  فقد ناقش النَّيب  

 األدب يف طلبه, وتدرََّج معه يف اخلطاب حىت اقتنع وتبنيَّ له خطؤه يف هذا الطَّلب. 
 .(2) «..ْن يَُطهَِّر قـَْليب يَا َرُسوَل اللَِّه ادُْع اللََّه أَ »قال الشاب وقد هبره احِلجاج وأقنعه املنطق: 

 كفه احلانية على صدره ودعا له..  فوضع احلبيب املصطفى والنيب اجملتىب سيد الوجود 
 هكذا كانت الرتبية النبوية متسمة بالرمحة العانية والرفق والشفقة.

 المحبة والعمل الجماعي: -ت(
إىل الذخائر البشرية وهي أكداس من املـواد اخلـام ال يعـرف أحـد َغَناءهـا, وال يعـرف حملهـا  لقد عمد النيب 

وقـــد أضـــاعتها اجلاهليـــة والكفـــر واإلخـــالد إىل األرض فأوجـــد فيهـــا بـــإذن اهلل اإلميـــان والعقيـــدة وبعـــث فيهـــا الـــروح 
                                                 

 قال شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.. 253/ 5مسند أمحد بن حنبل,  (1)
 .2/163مسند الشاميني, أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين,  (2)
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خلق له, وكأمنا كان املكـان شـاغرا مل اجلديدة, وأثار من دفائنها وأشعل مواهبها, مث وضع كل واحد يف حمله فكأمنا 
يزل ينتظره ويتطلع إليه, وكأمنا كان مجادا فتحول جسما ناميا وإنسانا متصرفا. وكأمنا كان ميتـا ال يتحـرك فعـاد حيـا 

؛﴿أََوَمــْن َكــاَن َمْيتــاً (1) ميلــي علــى العــامل إرادتــه, وكأمنــا كــان أعمــى ال يبصــر الطريــق فأصــبح قائــدا بصــريا يقــود األمــم
َهـا َكـذَ فَ  َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً مَيِْشي ِبِه يف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه يف الظ ُلَمـاِت لَـْيَس خِبَـارٍِج ِمنـْ ِلَك زُيِـَّن لِْلَكـاِفرِيَن َمـا َكـانُوا َأْحيَـيـْ

 .[122سورة األنعام:]يـَْعَمُلوَن﴾
ن أب األرقـم مبكـة, ويف مسـجد املدينـة بعـد يف حضـن الصـحبة النبويـة يف دار األرقـم بـ هبذا ترىب الصحابة 

يــربأ العليـل ويشـفى الغليــل  بـةوحمبــة بعضـهم بعضـا, فباحملويتشـربون منـه حمبتـه اهلجـرة, يسـقيهم ُزالل حمبـة اهلل تعــاىل, 
 ويبدأ التغيري. 
النصوص وحدها ال تصنع شيئا, وإن املصحف وحده ال يعمل حىت يكون رجال, وإن املبادئ وحدها هذا, و 

 ال تعيش إال أن تكون سلوكا.
هدف ه األول أن يص نع رج اال ال أن يلق ي م واعظ، وأن يص وا ض مائر ال  محم د س يدنا جعل ومن مث 

أما الفكرة ذاهتا فقد تكفل هبا القرآن الكرمي, وكان عمل حممد  أن يدبج خطبا، وأن يبني أمة ال أن يقيم فلسفة.
 األيدي وتراهم العيون. أن حيول الفكرة اجملردة إىل رجال تلمسهم 

 .فلما انطلق هؤالء الرجال يف مشارق األرض ومغارهبا, رأى الناس فيهم خلقا جديدا ال عهد للبشرية به 
ي   وم ص   اا م   ن فك   رة اإلس   الم شخوص   ا، وح   َول إيم   انهم  محم   د ب   ن عب   د اهلل س   يدنا ولق   د انتص   ر 

وفً ا. ولكن ه ل م يطبعه ا بالم داد عل ى باإلسالم عمال، وطب ع م ن المص حف عش رات م ن النس خ ث م مئ ات وأل
 .(2)صحائف الورق، إنما طبعها بالنور على صحائف القلوب

والنفـــيس يف ســـبيل اهلل, إمنـــا تشـــربوا مـــن معـــني  نفسمل ينشـــأوا تنشـــئة عفويـــة علـــى بـــذل الـــ إن الصــحابة 
 الصحبة النبوية, وارتووا من نبعها, فكانوا رجاال هتاهبم ملوك الدنيا وقياصرهتا.

وأقــرهبم منــه يف مجيــع األحــوال, وهلــذا كــانوا النــواة  أســعد النــاس حظــا برتبيــة النــيب   الصــحابة لقــد كــان 
  ..الصلبة واألساس املتني الذي بين عليه صرح اإلسالم وكيانه

   األعظــــمحمبــــتهم للنــــيب مــــا كــــانوا رمحــــاء بيــــنهم متحــــابني متصــــافني متــــآخني إال بفــــيض  إن الصــــحابة 
حمبة شديدة, وتشربوا من معينه الصايف, فأفاض اهلل علـيهم مـن بركـة حمبتـه مـا صـريهم  , لقد أحبوه وصحبتهم له

إىل أن يفتــدوه بــاملهج, فكانــت أخالقهــم قرآنيــة, وتــربيتهم قرآنيــة, ومعــاملتهم للنــاس قرآنيــة, ومعاشــرهتم ألهــاليهم 
عـــنهم مجيعـــا, فمـــا بلغـــوا مـــا بلغـــوا إليـــه إال باحملبـــة قرآنيـــة, وتـــربيتهم ألوالدهـــم قرآنيـــة, ومـــواقفهم قرآنيـــة, فرضـــي اهلل 

 والصحبة وهبا مسوا صحابة.
بـــدأ بنـــاء اجلماعـــة املســـلمة القويـــة, حمبـــة خالطـــت القلـــوب بشاشـــتها وصـــحبته  فبمحبـــة ســـيدنا رســـول اهلل 
 .وحولت غلظة األعراب رمحة ورقة

                                                 
 .112ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني, أبو احلسن علي الندوي, ص (1)
 .21دراسات إسالمية, سيد قطب, ص( 2)
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أتـيح هلـم مـا مل يـتح لغـريهم مـن منـابع الصـفاء, ال جرم أن املـؤمنني الـذين صـحبوا األنبيـاء واقرتبـوا مـن حيـاهتم 
 ووسائل االرتقاء.

إن مشــاعرك ترقــى عنــدما تســمع الــنغم العــذب, وعواطفــك تســمو عنــدما تقــرأ البطولــة الرائعــة, بــل إن الــذين 
حيضرون متثيل بعض الروايات املثرية يصبغهم جو القصة املفتعلة, فيضحكون, ويبكـون, ويهـدؤون ويضـجون.. فمـا 

وم يتبعون رجال تكلمه السماء, ويتفجر من جوانبه الكمـال, ويسـكب علـى مـن حولـه آيـات الطهـر؟ فـإذا ظنك بق
ثقلـت نفوســهم عــن خـري دفــع هبــا إىل األمـام, وإذا علقــت مبســالكهم شـهوة نقاهــا فــرد عليهـا ســناءها. إن للعظمــاء 

صباح املشتعل فيضيء منه تقرتب النفوس إشعاعا يغمر البيئة اليت يظهرون فيها, وكما يقرتب املصباح اخلامد من امل
 املعتادة من الفرد املمتاز, فتنطوي يف جماله, ومتشي يف آثاره!!

ـــه تالميـــذ خملصـــني, فزكـــت مب حممـــد ســـيدنا وقـــد التـــف حـــول  حبتـــه فريـــق مـــن الربـــانيني ا ألتقيـــاء, كـــانوا ل
ا تنطـــق باحلكمـــة وفصـــل نفوســـهم, وشـــفت طبـــاعهم, حـــىت أشـــرق عليهـــا مـــن أنـــوار اإلهلـــام مـــا جعلهـــ -وصـــحبته
 اخلطاب.

يسـتطيع إدراك الكمـال بقوتـه اخلاصـة؛ فـإذا مل تسـدده عنايـة  -مهمـا أويت مـن نفـاذ–وال حتسنب العقل اجلبار 
فإنــه ســيجوب كــل أفــق دون أن يبصــر غايــة أو يهتــدي طريقــا, كالطيــار الــذي يضــل يف اجلــو وصــحبة صــاحلة عليــا 

كــم القيــادة, ويضــبط اآلالت, ويرســل أنــوار مصــابيحه يف أحشــاء الغيــوم عنــدما يتكــاثر أمــام عينيــه الضــباب, إنــه حي
املرتاكمـة. فــإذا مل يتلــق إرشـادا حيــدد لــه مكانـه ويعرفــه كيــف يهــبط.. فإنـه ســيظل حيلــق عبثـا.. مث هتــوي بــه الــريح يف 

 .(1) مكان سحيق
لـى رسـول , يرتسـون عموتعلقهـم جبنابـه العظـي حلبيبنا رسول اهلل  حبهم العميقمن أجل  وكان الصحابة 

 . يف احلرب بأجسادهم, تقع السهام يف حنورهم دونه  اهلل 
. طابعهــا التأســي واالقتــداء بــه يف وحــب عالقــة مالزمــة ومصــاحبة لقــد كانــت عالقــتهم مبوالنــا رســول اهلل 

 القول والعمل, ومتابعة يف السراء والضراء, واملنشط واملكره واليسر والعسر.
, جيتمعـون خفيـة يف دار األرقـم بـن أب األرقـم  الصـحابة كـان هذا عن احملبة, أما العمل اجلماعي فقـد  

ه إىل هـذا البيـت الطـاهر ليتلقـى وكان جيتمع فيها مـا يقـارب أربعـني شخصـا, وكلمـا دخـل رجـل يف اإلسـالم إال ُوّجـ
, ويف ذلـك احملضـن لسـيدنا رسـول اهلل ومن معينها النبوي بصحبة مباشـرة  مجاعة الصحابةوسط سلوكية الرتبية ال

عنــد إسـالمه جبماعــة املـؤمنني األولــني, ليتشــرب مـن الصــحبة النبويـة, ويرتشــف مــن  الرتبـوي التقــى الفـاروق عمــر
 ضَرهِبا.

مـع  بقـه الرسـول "وال يـتم معـىن اجلماعـة إال بـاملفهوم الـذي ط ويف هذا الصدد يقول الدكتور حممـد أحمـزون:
أصحابه, حيث ألزمه اهلل عز وجل يف مكة باملؤمنني وألزمهم به, وجعـل والءه ووالءهـم هلل, وخصَّـهم وحـدهم دون 

                                                 
 .211فقه السرية, حممد الغزايل, ص( 1)
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غريهم مبحبته ورضاه, وأخذ يغرس يف نفوسهم طاعـة اهلل ورسـوله, واالجتمـاع علـى ذلـك, وحمبـة املـؤمنني ونصـرهتم, 
 . (1)وبغض الكفر والشرك وأهله"

وكــان هــذا مبــدأ مــن مبــادئ علــى العمــل اجلمــاعي وعلــى الــروح اجلماعيــة,  أصــحابه   النــيب وهكــذا رىب
وصـف ذلـك حـديث , كمـا اتارتباطـا وثيقـا قيـادة وقاعـدة, وأفـرادا ومجاعـو  الرتبية النبوية للصحابة؛ أمثرت انسـجاما

ــَرى اْلُمــْؤِمِننَي يف «:  اللَّــهِ  َرُســولِ  عــن النـ ْعَمــان بــن َبِشــريٍ  ــَوادِِّهْم, َوتـََعــاطُِفِهْم؛ َكَمثَــِل اجلََْســِد ِإَذا تـَ ِهْم, َوتـَ ــرَامحُِ تـَ
 .(2) »اْشَتَكى ُعْضو َتَداَعى َلُه َسائُِر َجَسِدِه بِالسََّهِر َواحلُْمَّى

 
 أساليب التربية النبوية: -2

إن أول مدرسة يف تاريخ اإلسالم هي تلك املدرسة اليت كانت يف دار األرقم بن أب األرقم يف مكة؛ حيث 
قد ترك بعده املصدرين  ه أصحابه تربية مل تتوفر يف تاريخ البشرية, بالرغم من أن رسول اهلل موالنا رىب فيها 

 .-العطرةسريته ومنها –األساسني الرتبية, ومها القرآن الكرمي وسنته 
كان املعلم األول الذي أرسله اهلل إىل البشرية ليعلمها الكتاب واحلكمة ويزكيها, وكان   اهلل رسولموالنا ف

عليه الصالة والسالم املطبق األول لتعاليم السماء واملنهج اإلهلي سائرا على األرض, وكان القدوة احلسنة 
 الفعلية والتوجيه النافع وقت الشدائد واحملن.ألصحابه؛ يعلمهم باملوعظة احلسنة والتجربة 

ضن الرتبية ومركز جامعة املسلمني الكربى وحم ؛ فكان مسجده املدينةإىل  العظيم وهاجر الرسول 
وكان  .., وفيها ينزل التشريع منظما للمجتمع اجلديدربهعن  النيب فيها يتعبد الناس, وفيها يبلغ  ؛الدعوة إىل اهلل

وهدفها ووسيلتها وغايتها, وكان نتائج ذلك املنهج ذلك اجليل القرآين جيل الرتبية ج تلك ا هو منه الكرميالقرآن 
على كتاب اهلل لتخلص  رسول اهلل الصحابة املميز يف تاريخ اإلسالم كله والبشرية مجعاء؛ ذلك اجليل الذي رباه 

والعقل والتصور والشعور والتكوين نفوسهم له وحده, ويستقيم عودهم على منهجه وحده؛ جيل خالص القلب 
 .ج اهلل املمثل يف القرآنا اجملرد من كل املؤثرات غري منه

 .أما وسيلته إىل ذلك فقد كان القرآن وحده؛ باعتباره النبع الذي يسقون منه ويتكيفون به ويتخرجون عليه
يف اختاذ ذلك املصدر وحده منهج مقصود وتصميم مرسوم؛ كان نتاجه ذلك   اهلل رسولسيدنا وكان ل

 الد.اخلالقرآين اجليل 
تربية دقيقة عميقة, ومل يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويذكي مجرة قلوهبم, ومل تزل  والذي رباه الرسول 

مرضاة اهلل, وحنينا إىل تزيدهم رسوخا يف الدين, وعزوفا عن الشهوات, وتفانيا يف سبيل  رسول اهلل جمالس 
يف املنشط واملكره, وينفرون يف  اهلل اجلنة, وحرصا على العلم, وفقها يف الدين, وحماسبة للنفس؛ يطيعون رسول 

للقتال سبعا وعشرين مرة يف عشر سنني, وخرجوا بأمره  قائدهم األعظم سبيل اهلل خفافا وثقاال؛ قد خرجوا مع 
؛ فهان عليهم التخلي عن الدنيا, وهانت عليهم رزيئة أوالدهم ونسائهم يف لقتال العدو أكثر من مائة مرة

                                                 
 .150يف الدعوة, ص منهج النيب ( 1)
 .3111صحيح البخاري, كتاب األدب, باب رمحة الناس والبهائم, ح (2)
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نفوسهم, ونزلت اآليات بكثري مما مل يألفوه ومل يتعّودوه, وبكل ما يشق على النفس إتيانه يف املال والنفس والولد 
 .والعشرية؛ فتنشطوا وخفوا المتثال أمرها

بالرفيق األعلى وقد  تيقن من مثرة تربيته وجناح غرسه حلق , حىت إذا رسول اهلل وهذا اجليل الذي رباه 
 .(1)أدى األمانة, ونصح األمة, وكشف الظلمة, وأضاء األرض بنور اهلل وهديه

 ولعل أهم هذه األساليب أو أبرزها:
  التربية بالقدوة الحسنة: -أ(

الرتبوي وسلوكه كل األسس واألساليب فاملعلم القدوة حيقق بأسلوبه  تعد القدوة احلسنة أفضل أساليب الرتبية
؛ ليكون قدوة حسنة ﴿َلَقْد  ج الرتبوي, لذلك بعث اهلل النيب حممدا ا واألهداف اليت يرجى أن يقوم عليها املنه

هاديا  الرؤوف باملؤمنني الرحيم فكان الرسول الكرمي  [.21]األحزاب: َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوة  َحَسَنة ﴾
ترمجة عملية حية لتعاليم القرآن  , وكان الشريفة باإلضافة إىل الذكر احلكيم والسنة ,سلوكهبتصرفاته و ربيا وم

 منوذجا لتجسيد القدوة احلسنة للمجتمع املسلم.أتعد  , كما أن سرية الصحابة والتابعني هوآداب
ج ا الصورة الكاملة للمنه ووضح يف شخصه  ليكون قدوة للناس حممًدا سيدنا بعث اهلل لقد 

رضي اهلل -عائشة الصديقية  أم املؤمننيولذلك ملا سئلت  اإلسالمي.. الصورة احلية اخلالدة على مدار التاريخ.
 (2)«كان خلقه القرآن»قالت:  عن خلقه  -عنها

وتوجيهاته.. إجابة دقيقة عجيبة خمتصرة شاملة.. كان خلقه القرآن! كان الرتمجة احلية لروح القرآن وحقائقه 
قوة كونية عظمى. قوة من صنع اهلل, يتكامل فيها الناموس, وتتكامل فيها القوى, وتلتقي  -كالقرآن-ومن مث كان 

 .مولد النور  السماء باألرض أروع لقاء شهده الكون. ال عجب إن كان مولده
أن املادة عبارة عن طاقة, وأن لقد عرف العلم أخريًا حقيقة عرفتها الروح البشرية ببداهتها منذ آماد.. عرف 

 الطاقة تتحول إىل إشعاع..
ولقد أدركت الروح البشرية ببداهتها منذ آماد أن اإلنسان طاقة.. وأن طاقته تتحول إىل إشعاع, تتحول إىل 

 نور.
. طاقة من النور  رسول اهللولكنها مل تدرك هذه احلقيقة على متامها وكماهلا وحقيقتها, حىت رأت 

( 05أَيـ َها النَّيب  ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّرًا َونَِذيرًا ) يَا عثها اهلل لتنري للناس على األرض السبيل: ﴿الشفيف ب
ُ َلُكْم َكِثريًا ممَّا]األحزاب[. (﴾03َوَداِعًيا ِإىَل اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسرَاًجا ُمِنريًا ) ُكْنُتْم خُتُْفوَن ِمَن   ﴿َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ

( يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتَـَّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّاَلِم 15اْلِكَتاِب َويـَْعُفو َعْن َكِثرٍي َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُور  وَِكَتاب  ُمِبني  )
 ]املائدة[.(﴾13ىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم )َوخُيْرُِجُهْم ِمَن الظ ُلَماِت ِإىَل الن وِر بِِإْذنِِه َويـَْهِديِهْم إِ 

 ولقد فاض هذا النور يف القلوب وفاض يف الوجود, وكشف الطريق للناس فساروا فيه مهتدين واصلني.
                                                 

. ماذا خسر 10 -11. معامل يف الطريق, سيد قطب, ص112-111الرتبية يف عصور ما قبل اإلسالم وبعده,  عباس حمجوب, ص (1)
 .35-30العامل باحنطاط املسلمني, أبو احلسن الندوي, ص 

 .01/103مسند أمحد بن حنبل,  (2)
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وهبر النور نفوس الناس, فتعلقت به وأحبته كما مل حيب أحد أحًدا يف العاملني. مل ينل أحد من البشر ما نال 
 .(1)حممد من احلب..

ولقد كانت حكمة اهلل سبحانه من بعثه على هذه الصورة املتكاملة الشاملة العظيمة, كحكمته يف إنزال 
كفًئا هلذا   -يف كونه آية كونية- حممد حبيبنا على هذا النهج الشامل املعجز العظيم, فكان الكرمي القرآن 

 القرآن.. وكان خلقه القرآن!
تتمثل فيه هذه الصفات كلها وهذه  -وهو بشر منهم-ونه وكان قدوة للناس يف واقع األرض ... ير 

وهنا يف كتاب! ويروهنا يف بشر, فتتحرك هلا أالطاقات, فيصدقون هذه املبادئ احلية ألهنم يروهنا رأي العني وال يقر 
نفوسهم, وهتفو هلا مشاعرهم. وحياولون أن يقبسوا قبسات من الرسول.. كل بقدر ما يطيق أن يقبس, وكل بقدر 

ا حيتمل كيانه الصعود. ال ييأسون وال ينصرفون.. وال يدعونه حلًما مرتفًا لذيًذا يطوف باألفهام. ألهنم يرونه م
 واقًعا يتحرك يف واقع األرض. ويرونه سلوًكا عمليًّا ال أماين يف اخليال.

كه الشخصي قبل أن أكرب قدوة للبشرية يف تارخيها الطويل. وكان مربًيا وهاديًا بسلو  لذلك كان رسول اهلل 
 .(2)يكون بالكالم الذي ينطق به, سواء يف ذلك القرآن املنزل وحديث الرسول

 وهذه القدوة باقية ما بقيت السموات واألرض.
ليست آية عصر وال جيل وال أمة وال مذهب وال بيئة. إهنا آية كونية.. للناس    النيبشخصية وهكذا فإن 

 [.23]سبأ: ْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا﴾ كافة ولألجيال كافة: ﴿َوَما أَْرسَ 
للعاملني كلهم. وللناس كافة. يف مجيع األزمان من لدن مبعثه. ويف مجيع األجيال. ويف كل مرب عظيم فهو 

 األرض. آية باقية ال تذهب وال تنقص وال تزول.
عام. مل ينقص شيء ومل يتغري شيء.   أربعمائةألف و زيد من أوإنه حلي اليوم كما كان حيًّا يف شبه اجلزيرة قبل 

 كما ال تتغري الشمس وال تتغري سنن الكون وال تفىن الطاقات.
حني تقرأ لتلمس النفس وهتزها من قواعدها كما ال يهزها شيء. وتتغلغل فيها إىل العطرة  وإن سريته 

 األعماق.
, قد أخذوا الشحنة كاملة يف جنابه الشريفوأخذوا احلياة مباشرة عن   صحبوهوطبيعي أن الذين 

أرواحهم وقلوهبم وأفكارهم ومشاعرهم وأجسادهم, فانطلقوا يصنعون أعجب أحداث التاريخ, كما تنطلق الطاقة 
 الذرية املركزة حتدث األعاجيب.

ضخامة والعظمة وقوة اإلشعاع , من السيد اخللق ولكن القوة احليوية العجيبة اليت كان يشتمل عليها 
يف قلبه كل شخص يلقي إليها نفسه ويفتح هلا مشاعره, فتنتفض حية شاخصة   واإلحياء حبيث ميلك استحياءها

 كأنه يلمسها يف العيان.
 وليس ذلك بدًعا يف واقع النفوس وواقع احلياة.

                                                 
 .131-1/131منهج الرتبية اإلسالمية, قطب,  (1)
 .1/136املرجع نفسه,  (2)
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حاجة جيل معني يف بيئة معينة يف إن األمم تعيش أجيااًل على سري أبطاهلا احملليني الصغار, الذين يلبون 
بقعة من األرض حمدودة. وكلما ارتفع "البطل" يف مقياس اإلنسانية كانت حياته أمشل وأطول, وأخلد على مر 

 األزمان ... فكيف بداعي السماء لألرض؟ كيف باآلية الكونية اليت تشمل كيان احلياة؟
جيعل رسالته. وأعلم مبن خلق. وهو اللطيف اخلبري. وقد لقد بعثه اهلل للناس كافة وللعاملني. وهو أعلم حيث 

, ويرون يف شخصه الكرمي الرتمجة ومنهاجه جعله القدوة الدائمة للبشرية, يقبسون من نوره, ويرتبون على هديه
ًقا يف فيؤمنون هبذا الدين على واقع تراه أبصارهم حمقوالتجلي العملي لتعاليمه وأخالقه وآدابه, , الكرمي احلية للقرآن

 واقع احلياة. وكان هذا تدبريًا هلل سبحانه, يكافئ تدبريه يف تنزيل القرآن.
وإذ جيعل اإلسالم قدوته الدائمة هي شخصية رسوله, فهو جيعلها قدوة متجددة على مر األجيال. متجددة 

 يف واقع الناس.
 اخليال. إنه ال يعرض عليهم هذه القدوة لإلعجاب السالب والتأمل التجريدي يف سبحات

إنه يعرضها عليهم ليحققوها يف ذوات أنفسهم, كل بقدر ما يستطيع أن يقبس, وكل بقدر ما يصرب على 
الصعود. ومن مث تظل حيويتها دافقة شاخصة, وال تتحول إىل خيال جمرد هتيم يف حبه األرواح دون تأثر واقعي وال 

 اقتداء.
ــــــــــــــــــــتمس  وكلهــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــول اهلل مل

  
 رشـــــــــــــفا مـــــــــــــن الـــــــــــــدمي غرفـــــــــــــا مـــــــــــــن البحـــــــــــــر أو

   
واإلسالم يرى أن القدوة أعظم وسائل الرتبية, فيقيم تربيته الدائمة على هذا األساس. ال بد للطفل من قدوة 
يف أسرته ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته املبادئ اإلسالمية وينهج على هنجها الرفيع. وال بد للناس من قدوة يف 

لكي حيملوا األمانة ملن يربوهنم من األجيال, وال بد  ئه وأخالقه وقيمهمبادجمتمعهم تطبعهم بطابع اإلسالم و 
قدوة من قائدهم أو زعيمهم أو حاكمهم, تتحقق يف شخصه املبادئ, وينسج على منواله  للمجتمع من

 احملكومون.
 .وأخالقه اليت تتمثل فيها كل مبادئ اإلسالم وقيمه وتعاليمه  اهلل والقدوة للجميع هي شخصية رسول

 .(1)جه الرتبوي على أساس أنه هو الذي يسري دفة اجملتمع ودفة احلياةاومن مث يقيم اإلسالم منه
 التربية باألحداث: -ب(

احلياة الدنيا كد وكدح ونصب ... وتفاعل دائم مع األحداث. وما دام الناس أحياء فهم عرضة على الدوام 
رجة عن تقديرهم وخارجة عن إرادهتم. واملرب البارع ال لألحداث.. تقع بسبب تصرفاهتم اخلاصة, أو ألسباب خا

يرتك األحداث تذهب سدى بغري عربة وبغري توجيه. وإمنا يستغلها لرتبية النفوس وصقلها وهتذيبها, فال يكون 
 أثرها موقوتًا ال يلبث أن يضيع.

                                                 
 .211. أصول الرتبية اإلسالمية, النحالوي, ص133-1/135انظر: منهج الرتبية اإلسالمية, قطب,  (1)
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أقرب لالنصهار. إن ومزية األحداث على غريها من وسائل الرتبية أهنا حتدث يف النفس حالة خاصة, هي 
احلادثة تثري النفس بكاملها, وترسل فيها قدرًا من حرارة التفاعل واالنفعال يكفي لصهرها أحيانًا, أو الوصول هبا 

الوصول إليها والنفس يف راحتها  إىل قرب االنصهار. وتلك حالة ال حتدث كل يوم يف النفس. وليس من اليسري
 طلقة يف تأمل رخي.وأمنها وطمأنينتها, مسرتخية, أو من

وصحيح أن بعض حاالت الوجد واالنفعال الروحي يف العبادة هلا من احلرارة ما حيدث هذا االنصهار يف 
 -بقوهتا املفروضة على النفس من اخلارج-النفس. ولكنها حاالت نادرة ال يقدر عليها إال األقلون. أما احلادثة 

 رغبة ذاتية يف الوصول إىل هذه الدرجة العليا من اإلحساس. فهي حتدث هذا االنصهار بال إرادة وال وعي, وال
 .(1)ومن مث فهي أقرب تأثريًا يف مجوع الناس الذين ال يصلون بذاهتم إىل درجة االنصهار

ويبدو ألول وهلة فارق رئيس بني الرتبية باألحداث يف مكة, والرتبية باألحداث يف املدينة. يف العهد املكي  
لصرب على األذى, واحتمال املكروه. ومغالبة النفس على هذا االحتمال. ويف العهد املدين كان كان التوجيه إىل ا

 التوجيه إىل رد العدوان, وجماهبة املعتدين بالقوة, ورفض اخلضوع واملذلة وإباء الضيم.
 وجهان متقابالن. ولكين أرى أهنما يهدفان إىل هدف واحد!

 دثه هذا التجرد يف داخل النفس.التجرد اخلالص هلل. والتوازن الذي حي
ولكي حتدث التوازن فإنك "تضغط" مرة من ناحية اليمني ومرة من ناحية الشمال حىت يستوي لك التوازن 

 املطلوب!
"ملعىن" أو  زسيان. مل يكن االعتزا كان يف العرب عنجهية بالغة واعتزاز عنيف بالذات. يف احلق أو الباطل
فينتضي سيفه وخيرج  -ولو باحلق-"لقيمة" من القيم العليا. وإمنا كان للذات. ال حيتمل أحدهم أن يصيبه أذى 

للقتال. ال يبايل أصيب أم أصاب. وال يبايل أين وجه احلق: معه أم عليه. لذلك كانت الثارات ال تنقطع يف أحناء 
ل ال تعرف السالم وال تقوم بينها العالقات باحلق.. ويف الوقت ذاته ال اجلزيرة. واملظامل كذلك ال تنقطع. والقبائ

يرتفع العرب إىل معىن من املعاين الكبرية, اليت تقوم عليها اإلنسانية الرفيعة اجلديرة مبعىن "اإلنسان". وحىت 
فاخرة اليت "جيري وإباء للضيم, فللم -أحيانًا-"فضائلهم" اليت ميارسوهنا من كرم وقرى للضيف, ووفاء بالعهد 

بذكرها الركبان" ودفًعا للعار الذي يعريهم به اخلصوم, وليس إميانًا حقيقيًّا هبذه القيم ميارسونه يف مجيع 
 ...األحوال!

"جتريدهم" من ذواهتم. جتريدهم من  لذلك كانت تربية القرِآن هلؤالء العرب باألحداث يف العهد املكي هي
أهواء ذاتية وقيم أرضية. ليعتزوا "باحلق" وحده. احلق جمرًدا من أشخاصهم. احلق االعتزاز بكل ما يعتزون به من 

متلبًسا بذواهتم ولكنه متميز فيها متيزًا واضًحا. حبيث تتبع ذواهتم احلق, وال تتبع أهواءهم أو مشاعرهم الشخصية. 
ا جييش فيها من مشاعر, وما ترتبط وذلك بأن يتجردوا هلل. يتجردوا له جترًدا خالًصا. ينتزعون به أنفسهم من كل م

 به من وشائح, وما تعتز به من قيم وأشياء.
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ولذلك كان االمتحان األكرب هلم يف العهد املكي هو حتمل األذى يف سبيل اهلل, يف سبيل الدعوة الناشئة 
 املضطهدة املطاردة.. دون رد على العدوان ودون أخذ بالثأر من املعتدين.

املسلمني األوائل أن يثريوها حربًا قـََبِلية.. أو حربًا شخصية.. كل إنسان يأخذ بثأره وينتهي لقد كان يف وسع 
األمر.. ولو مبقتل املؤمنني مجيًعا وفنائهم.. فما كانوا يبالون يف جاهليتهم أن يبقى منهم أحد بعد أخذ الثأر! 

يد! إنه يكون استمرارًا للجاهلية! استمرارًا ولكن ذلك مل يكن ليصبح انتصارًا للدعوة, وال انتصارًا للدين اجلد
لالعتزاز بالقيم الشخصية والقيم األرضية املبتوتة الصلة باهلل واحلق والعدل و"اإلنسانية". استمرارًا يف اهلبوط ال 

 أخًذا يف وسائل االرتفاع.
دون رد. الرتبية اليت ذى وحتمل األالرتبية اليت وجهتهم إىل الصرب  -ولكن الرتبية اليت منعتهم من أخذ الثأر

أن يكون رضى باهلوان والظلم. هذه الرتبية هي اليت أنشأت النفوس اجلديدة  -يف ظاهره-وجهتهم إىل ما يشبه 
املعتزة باهلل, املعتزة بالقيم اليت ينشئها اهلل؛ واليت أنشأت أعز نفوس عرفتها البشرية وأكرم نفوس.. نفوس مستعلية 

واهتا, وعلى شهواهتا, وعلى أهوائها, وعلى كل قيمة مادية أو أرضية ال تسري يف طريق باإلميان: مستعلية على ذ
 اهلل.

ياًل﴾  ]املزمل: يف تلك الفرتة كانت الرتبية تقول يف سورة املزمل: ﴿َواْصربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرًا مجَِ
( أَْو زِْد َعَلْيِه َورَتِِّل 6( ِنْصَفُه أَِو انـُْقْص ِمْنُه قَِلياًل )2الَّ قَِلياًل )ُقِم اللَّْيَل إِ  وكانت تقول يف نفس السورة: ﴿ [.11

  (﴾.5( ِإنَّا َسنُـْلِقي َعَلْيَك قـَْواًل ثَِقياًل )0اْلُقْرآَن تـَْرتِياًل )
عته, ومل فما علم املرب الرحيم أن هذه النفوس املؤمنة الصابرة قد جتردت له, واهتدت هبديه, وتربت على طا

يعد هلا وجود إال الوجود الذي يريده هلا اهلل, مطمئنة يف ذات الوقت أنه الوجود األرفع واألمسى, الذي حيقق أرفع 
ما يف كيان اإلنسان.. عندئذ أذن للمؤمنني يف اهلجرة, مث أذن هلم بإنشاء دولة هلم يف املدينة تقوم على أساس 

 ع عن كياهنا بكل القوة املتاحة هلم حينذاك.تقوى اهلل وتستمد من شريعة اهلل. وتداف
-مل يكن األمر كما يبدو من ظاهره أمر ضعف املسلمني يف مكة وقوهتم يف املدينة ... فقد كان املسلمون 

كان ميكن أن   -يف املدينة-ميلكون أن يتصرفوا تصرف العرب يف اجلاهلية. كما أن املرب  -على ضعفهم يف مكة
 كهم يتصرفون بوحي هذه القوة دون توجيه!يكلهم إىل قوهتم, ويرت 

ولكن الذي حدث مل يكن كذلك! لقد كانت الرتبية باألحداث يف عهد القوة يف املدينة قوية صارمة كما  
﴿َويـَْوَم ُحنَـنْيٍ  كانت يف مكة؛ هتدف إىل اهلدف ذاته: ختليص النفوس من أدراهنا وتعلقاهتا, وجتريدها خالصة هلل:

 .[25]التوبة: ْم َكثْـَرُتُكْم فـََلْم تـُْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض مبَا َرُحَبْت مُثَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبرِيَن﴾ ِإْذ أَْعَجَبْتكُ 
لقد كان الدرس هنا قاسًيا عنيًفا... يوم اعتز املسلمون بكثرهتم وأعجبتهم قوهتم فقالوا: لن نغلب اليوم من 

هو ردهم إىل اهلل, ليعتزوا به وحده, ويستمدوا منه القوة وحده, وال ينظروا  -ما كان يف مكةك-قلة! كان الدرس 
على أهنا العامل احلاسم يف املعركة, أو أهنا هي اليت تقرر شيًئا على اإلطالق  -معهم أو عليهم-ألية قوة أرضية 

 على أهنا ال تعين شيًئا يف حقيقة األمر.من مصائر األمور! لقد كانت القوة األرضية يف مكة ضدهم. فرباهم هناك 
وا إىل اهلل وحده ويعتزوا أوأهنا ليست هي اليت تقرر مصري الدعوة. وإمنا الذي يقررها هو اهلل. وهم مدعوون أن يلج
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به وبقوته. مث كانت القوة األرضية يف املدينة معهم. فرباهم كذلك على أهنا ال تعين شيًئا يف حقيقة األمر. وأهنا 
وا إىل اهلل أأن يلج -كما دعاهم هناك-ت هي اليت تقرر مصري الدعوة. وإمنا الذي يقررها هو اهلل. ودعاهم ليس

َها َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا ويعتزوا به وبقوته: ﴿مُثَّ أَنـَْزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَنـَْزَل ُجُنوًدا ملَْ تـََروْ 
 .]التوبة[﴾ (21)مُثَّ يـَُتوُب اللَُّه ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َغُفور  َرِحيم   (23) َوَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِينَ 

وكذلك يف سبيل هذا التجرد ذاته كانت الرتبية باألحداث يف سورة آل عمران, للذين فتنتهم أسالب املعركة 
﴿َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَُّه َوْعَدُه ِإْذ حَتُس ونـَُهْم بِِإْذنِِه َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتـََناَزْعُتْم يف اأْلَْمِر : صيليف أحد فنسوا هدفها األ

نـَْيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اآْلِخَرَة مُثَّ  ُهْم لَِيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد  َوَعَصْيُتْم ِمْن بـَْعِد َما أَرَاُكْم َما حتُِب وَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الد  َصَرَفُكْم َعنـْ
 .[152]آل عمران: َعَفا َعْنُكْم َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِننَي﴾ 

 وكذلك يف سورة األنفال إذا يتحدث عن وقعة بدر: ﴿َوِإْذ يَِعدُُكُم اللَُّه ِإْحَدى الطَّائَِفتَـنْيِ أَنَـَّها َلُكْم َوتـََود ونَ 
( لُِيِحقَّ احلَْقَّ َويـُْبِطَل 1َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد اللَُّه َأْن حيُِقَّ احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن )َأنَّ َغيْـ 

 ]األنفال[.(﴾3اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن )
واحد يف الواقع, وإن تعددت الصور  قصدينة, ذات وهكذا كانت الرتبية باألحداث يف مكة ويف املد

والتوجيهات: إهنا كلها دعوة للتجرد من القيم األرضية كلها, والوشائج الذاتية كلها, ومن كل حرص على مصلحة 
اُجُكْم أو مغنم شخصي... ليكون كل شيء يف سبيل اهلل: ﴿ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزوَ 

ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يف َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَوال  اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوجِتَارَة  خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم 
 .[20]التوبة: َقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾ َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوا َحىتَّ يَْأيتَ اللَُّه بَِأْمرِِه َواللَُّه ال يـَْهِدي الْ 

وحني حيدث ذلك يف داخل النفس تكون النفس قد توطدت وتثبتت, وركزت على الركيزة اليت ال هتتز وال 
ختتل وال تضعف وال متيد.. وتكون قد توازنت فال يفسدها الضعف وال تفسدها القوة. ال تنحسر حيث ينبغي 

ار. وتكون قد تربت على طاعة اهلل, وشفت وراقت حىت هلي نور متألق يشع التقدم, وال تندفع حيث ينبغي االنتظ
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن  يف اآلفاق؛ وعندئذ يصدق عليها وصف اهلل هلا يف كتابه الكرمي: ﴿ُكْنُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه﴾   .[111عمران:  ]آلبِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
أن نعيد شريط األحداث كما حدث أول مرة, لنتتبع  -نتأسى باملنهاج النبوي يف الرتبيةوحنن -وقد ال منلك 

 توجيهات القرآن يف الرتبية باألحداث واحًدا إثر واحد حبسب ترتيب النزول!
املقصود هو الطرق واحلديد  إمنا املقصود هو حكمة الرتبية باألحداث. ليس هذا بطبيعة احلال هو املقصود.

 ساخن. حىت ال تفلت احلادثة بال عربة مستفادة, وال أثر ينطبع يف النفس ويبقى.
هو ربط القلوب دائًما باهلل, يف كل حادثة ويف كل شعور. واجملال دائًما مفتوح أمام كل مرب, له  قصدوال

املناسبة للتوجيه, اللحظة اليت تبلغ فيها حرارة عني مفتوحة وقلب واٍع وإدراك بصري. إنه يستطيع أن يدرك اللحظة 
 .(1)االنفعال درجة االنصهار. وعندئذ يعقد العقدة الوثيقة اليت ال تنحل, ويطبع الطابع العميق الذي ال يزول
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 ومن األمثلة التطبيقية للرتبية باألحداث: 
ربة اإلسالم وإيذاء الداخلني فيه أنه منذ أشرقت مشس رسالة اإلسالم قرر املشركون "أال يألوا جهدا يف حما

بالدعوة إىل اهلل, وعالن قومه بضالل ورثوه عن آبائهم  والتعرض هلم بألوان النكال واإليالم. ومنذ جهر الرسول 
انفجرت مكة مبشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد املسلمني عصاة ثائرين, فزلزلت األرض من حتت أقدامهم, 

 دماءهم وأمواهلم وأعراضهم, وجعلت مقامهم حتمال للضيم وتوقعا للويل..واستباحت يف احلرم اآلمن 
وصاحبت هذه السخائم املشتعلة حرب من السخرية والتحقري قصد هبا ختذيل املسلمني وتوهني قواهم 

و وصحابته بتهم هازلة وشتائم سفيهة. وتألفت مجاعة لالستهزاء باإلسالم ورجاله. على حن املعنوية, فرمي النيب 
ما تفعل الصحافة املعارضة عندما تنشر عن اخلصوم نكتا الذعة وصورا مضحكة للحط من مكانتهم لدى 

 اجلماهري.
وهبذين اللونني من العداوة وقع املسلمون بني شقي الرحى )...( وانقلبت هذه احلرب إىل تنكيل وسفك دم 

يعصمه من اهلوان والقتل شيء, بل حيبس  بالنسبة للمستضعفني من املؤمنني؛ فمن ليست له عصبة تدفع عنه ال
 .(1) على اآلالم حىت يكفر أو ميوت أو يسقط إعياء"

, عن أم هاينء: "أن عمار بن ياسر, وأباه ياسراً, وأخاه عبد اهلل بن وكان ممن عذب كذلك آل  ياسر 
, »ر, فإن موعدكم اجلنةصربًا آل ياس«, فقال: ياسر, ومسية أم عمار كانوا يعذبون يف اهلل, فمر هبم النيب 

 .(2)فمات ياسر يف العذاب, وأغلظت مسية ألب جهل, فطعنها يف قبلها, فماتت. ورمي عبد اهلل, فسقط"
وكان "أبو جهل الفاسق الذي يغري هبم يف رجال من قريش إذا مسع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه 

, ولُنفيلن رأيك, ولنضعن شرفك؛ وإن كان تاجرا وأخزاه وقال تركت دين أبيك وهو خري منك, لنسفهن حلمك
 .(3)قال واهلل لُنكسدن جتارتك ولُنهلكن مالك ؛ وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به "

 .(5)حىت ذهب ماء متنه" (4), "فجعلوا يلصقون ظهره باألرض على الرضفأما خباب بن األرت 
انظروا إىل األرذال؛ أهؤالء الذين من اهلل وأصحابه على جملس من قريش, فقالوا:  ومر صهيب بن سنان 
  .(7()6)عليهم من بيننا ؟ فنزلت اآلية

أضف إىل كل هذا الرتبية باألحداث يف ساحة املعارك يف الغزوات والسرايا والبعوث النبوية وقد بلغت غزواته 
  وقيل قاربت اخلمسنيسبعا وعشرين غزوة, أما سراياه وبعوثه فقد بلغت مثانية وثالثني, وقيل أربت على ,

 املائة.
                                                 

 . ,1/253-231خامت النبيني  (1)
 .1/131ُذري, أنساب األشراف, للبال (2)
 .1/133. أنساب األشراف, 1/621سرية ابن هشام,  (3)
ْحَماُة يوَغُر هِبا اللَّنَبُ, كاملِْرضاَفِة. وَرَضَفُه يـَْرِضُفُه َكواُه هِبا. القاموس احمليط, ص( 4)

ُ
 .361الرَّْضُف: احِلجاَرُة امل

 .1/113األشراف, أنساب  (5)
 (. 56)األنعام:ْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن﴾ ﴿وََكَذِلَك فـَتَـنَّا بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لِيَـُقوُلوا أََهُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا أَلَْيَس اللَُّه بِأَ وهي قوله تعاىل: (6)
 . 1/131أنساب األشراف,  (7)
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واألمثلة التطبيقية يف السرية النبوية للرتبية باألحداث كثرية جدا, اكتفينا مبا أوردناه؛ إذ يكفي من القالدة ما 
 أحاط بالعنق.

 :التربية بأعمال القلوب -ت(
الذي أنزله -الكرمي ملا كان عمل القلب حيظى بأمهية كبرية, كان البد أن يكون حظ احلديث عنه من القرآن 

هو احلظ األوفر نصيبا؛ فجاء يف القرآن املكي آيات كثرية تبني أعمال  -اهلل رب العاملني إلصالح البشرية وتزكيتها
القلب كاإلنابة واخلشية والرجاء والصرب واحملبة والصدق والتصديق واإلخالص واإليثار واليقني وذكر اهلل واحلضور 

 يتها يف اإلميان أصال ووجوبا وكماال.معه وغريها, كما تبني أمه
الصورة العملية احلية واملثل األعلى الذي حقق الكمال يف تطبيق هذه  وكان فخر الكائنات سيدنا حممد 

 األعمال القلبية. ومن مث بث هذه األعمال يف قلوب أصحابه, وحثهم وحضهم عليها, وبنيَّ هلم فضائلها ومثارها.
 عملية للرتبية النبوية للصحابة بأعمال القلوب:  ويف السرية العطرة مناذج

َوُهَو ُمتَـَوسِّد  بـُْرَدًة, َوُهَو يف ِظـلِّ الَكْعبَـِة َوقَـْد  يـَُقوُل: أَتـَْيُت النَّيبَّ  فعن الصرب جاء عن خباب بن األرت 
ــْدُعو اللَّــهَ  ْشــرِِكنَي ِشــدًَّة, فـَُقْلــُت: يَــا َرُســوَل اللَّــِه, َأاَل َت

ُ
ــا ِمــَن امل َلَقــْد َكــاَن َمــْن »فـََقَعــَد َوُهــَو حُمَْمــر  َوْجُهــُه, فـََقــاَل:  ؟َلِقيَن

َلُكْم لَُيْمَشُط مبَِشاِط احلَ  ِديِد, َما ُدوَن ِعظَاِمِه ِمْن حلٍَْم أَْو َعَصٍب, َما َيْصرِفُُه َذِلَك َعْن ِدينِـِه, َويُوَضـُع املِْنَشـاُر َعلَـى قـَبـْ
ــِه, َولَُيــِتمَّنَّ اللَّــُه َهــَذا اأَلْمــَر َحــىتَّ َيِســ ــاثـْنَـنْيِ َمــا َيْصــرِفُُه َذلِــَك َعــْن ِديِن َعاَء ِإىَل  رَي الرَّاِكــبُ َمْفــرِِق رَْأِســِه, فـَُيَشــق  ِب ِمــْن َصــنـْ

ْئَب َعَلى َغَنِمهِ », زَاَد بـََيان : «َحْضَرَمْوَت, َما خَيَاُف ِإالَّ اللَّهَ   .(1)«َوالذِّ
 ل ياســر لتوجيهــات املــرب العظــيم فصــربوا واحتســبوا وحتملــوا األذى, ومــا صــرب آ واســتجاب الصــحابة 
ابتلـوا فصـربوا, وبرهنـوا علـى صـدق إميـاهنم وحمبـتهم لنبـيهم, وبـذلوا أرواحهـم يف سـبيل اهلل, وحتملهم عنا ببعيد؛ فقـد 
الذين عذبوا وقتلوا فما صدهم ذلك عن دين اهلل, ما بـدلوا ومـا يتبـدل الصـادقون, وال  ويف سرية باقي الصحابة 

 ن.ثبتوا وذكروا اهلل فكانوا هم املفلحني والفائزيصربوا نقضوا عهدهم, وإمنا 
يف املهـاجرين إىل احلبشـة واملهـاجرين مـن بعـدهم إىل املدينـة, فقـد تـرك على الصدق  كما جتلت تربية النيب 

. كمـــا صـــدق األنصـــار يف مبـــايعتهم اجلميـــع ديـــاره وأموالـــه وأهلـــه, وخـــرج بدينـــه مهـــاجرا إىل اهلل, صـــادقا يف دعـــواه.
 دوا عنه, وقدموا حنورهم فداء له.وإمياهنم به, وحمبتهم له, فجاهدوا معه, وذا لرسول اهلل 

الــذي لُقِّــب بالصِّــدًّيق لصــدقه وتصــديقه ملــن جــاء بالصــدق ﴿َوالَّــِذي  وال ننســى ســيدنا أبــا بكــر الصــديق 
 . (3)أُولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن﴾ (2)َجاَء بِالصِّْدِق َوَصدََّق ِبهِ 

                                                 
ْشرِِكنَي مبكََّة, ح صحيح البخاري, كتاب مناقب األنصار, بَاُب َما لَِقَي النَّيب   (1)

ُ
 .6363َوَأْصَحابُُه ِمَن امل

أي: بالصدق ألنه قد جييء اإلنسـان بالصـدق, ولكـن قـد ال يصـدق بـه, بسـبب اسـتكباره , أو احتقـاره ملـن قالـه وأتـى بـه, فـال بـد يف املـدح ( 2)
 .1/120ق, فصدقه يدل على علمه وعدله, وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. تفسري السعدي, من الصدق والتصدي

َق ِبِه أَبُو َبْكر. فتح الباري,   .3/061َوَعْن َأِب اْلَعالَِية: "الَِّذي َجاَء بِالصِّْدِق حُمَمَّد, َوَصدَّ
 .66سورة الزمر: (3)
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؛ وخري مثال علـى ذلـك قصـة رسول اهلل بيبنا ذلك اجليل على احملبة فقد جتلت يف شدة تعلقهم حبأما تربية 
بينـا أنـا واقـف يف الصـف يـوم بـدر, فنظـرت عـن مييـين وعـن »قال :  فعن عبد الرمحن بن عوف : (1)معاذ ومعوذ

فغمــزين أحــدمها  -حديثــة أســناهنما, متنيــت أن أكــون بــني أضــلع منهمــا  -مشــايل, فــإذا أنــا بغالمــني مــن األنصــار 
فقال: يا عم هل تعرف أبـا جهـل؟ قلـت: نعـم, مـا حاجتـك إليـه يـا ابـن أخـي؟ قـال: أخـربت أنـه يسـب رسـول اهلل 

ــ ذي نفســي بيــده, لــئن رأيتــه ال يفــارق ســوادي ســواده حــىت ميــوت األعجــل منــا, فتعجبــت لــذلك, فغمــزين , وال
اآلخــر, فقــال يل مثلهــا, فلــم أنشــب أن نظــرت إىل أب جهــل جيــول يف النــاس, قلــت: أال إن هــذا صــاحبكما الــذي 

, «أيكمــا قتلــه؟»أخرباه فقــال: , فــســألتماين, فابتــدراه بســيفيهما, فضــرباه حــىت قــتاله, مث انصــرفا إىل رســول اهلل 
كالكمـا », قاال: ال, فنظـر يف السـيفني, فقـال: «هل مسحتما سيفيكما؟»قال كل واحد منهما: أنا قتلته, فقال: 

 .(2)«قتله
يـا نـيب »ينظر إىل القوم, فيقول أبـو طلحـة:  أشرف النيب ومن النماذج العملية على ذلك يوم أحد, حيث 

 .(3)«شرف يصيبك سهم من سهام القوم, حنري دون حنركاهلل, بأب أنت وأمي, ال ت
﴿الَّــِذيَن تـَبَـــوَُّءوا أمـا تــربيتهم علـى اإليثــار فقــد كـان األنصــار أمنوذجــا رائعـا لــه؛ حـىت قــال رب العــزة يف حقهـم: 

ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِب وَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل جيَُِدوَن يف ُصُدورِ  ِهْم َحاَجًة ممَّا أُوتُـوا َويـُـْؤثُِروَن َعلَـى أَنـُْفِسـِهْم َولَـْو  الدَّاَر َواإْلِ
 .(3احلشر: َكاَن هِبِْم َخَصاَصة  َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ )

مل يشـهد فقد قاسم األنصار إخـواهنم مـن املهـاجرين أمـواهلم وديـارهم, وبـالغوا درجـة عاليـة مـن الكـرم واإليثـار 
رضـــي اهلل –التــاريخ هلـــا مثـــيال. ومــن األمثلـــة علـــى ذلـــك: مــا حـــدث بـــني ســعد بـــن الربيـــع وعبـــد الــرمحن بـــن عـــوف 

إين أكثــر األنصــار مــاال, : »املهــاجري لعبــد الــرمحنســعد األنصــاري , قــال بينهمــا ملــا آخــى رســول اهلل  -عنهمــا
 أطلقهــا, فــإذا انقضــت عــدهتا فتزوجهــا, قــال: فأقســم مــايل نصــفني, ويل امرأتــان فــانظر أعجبهمــا إليــك فســمها يل

بـارك اهلل لــك يف أهلـك ومالــك, أيـن ســوقكم؟ فــدلوه علـى ســوق بـين قينقــاع, فمــا انقلـب إال ومعــه فضـل مــن أقــط 
 .(4)«ومسن

عل ى الت يخي فيم ا بي نهم ش ديدا؛ وك ان ه ذا الت يخي  عل ى تربي ة الص حابة  لقد ك ان ح رص النب ي 
يرتك  ز عل  ى أس  اس العقي  دة مم  ا أثم  ر درج  ات عالي  ة م  ن اإليث  ار والب  ذل والوف  اء، أعقبه  ا التمك  ين له  م ف  ي 

 األرض، وتخليد أسمائهم في الصالحين.

                                                 
مــن مل خيمــس األســالب, ومــن قتــل قتــيال فلــه ســلبه مــن غــري أن خيمــس, وحكــم اإلمــام فيــه, صــحيح البخــاري, كتــاب فــرض اخلمــس, بــاب ( 1)

 .1152. صحيح مسلم, كتاب اجلهاد والسري, بَاُب اْسِتْحَقاِق اْلَقاِتِل َسَلَب اْلَقِتيِل, ح2312ح
 مها: معاذ ابن عفراء, ومعاذ بن عمرو بن اجلموح.( 2)
 .6311, ح, باب مناقب أب طلحة صحيح البخاري, كتاب مناقب األنصار (3)
 .6533بني املهاجرين واألنصار, ح صحيح البخاري, كتاب مناقب األنصار, باب إخاء النيب  (4)
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كاالسـتهتار بـذكر اهلل ,  هذا, وقس على ذلك باقي األعمال القلبية اليت ترىب عليها الصـحابة الكـرام الـربرة 
تعاىل فرادى ومجاعات, واإلكثار مـن النوافـل, وسـالمة الصـدر, وكـف األذى عـن اخللـق, واالشـتغال بعيـوب الـنفس 

 عن عيوب الناس, والعفو والصفح... واألمثلة على ذلك كثرية.
 :التربية باألخالق والقيم -ث(

رم األخالق وقيم اإلسالم وحماسن اخلصال؛ فقد زكى د البعثة النبوية هتذيب النفوس وتزكيتها مبكاو صإن من ق
 معلى حنو حيقق الغاية من وجودهالوافدين على دعوته ونقاهم من الرذائل وسوء األخالق, ونظم حياهتم  النيب 

ملا سأله النجاشي عن حقيقة الدين الذي  . وإىل هذه احلقيقة يشري جعفر بن أب طالب على الوجه األكمل
أيها امللك, كنا قوما أهل جاهلية, نعبد األصنام, ونأكل امليتة, ونأيت الفواحش, ونقطع »ومهم: فارقوا فيه ق

األرحام, ونسيء اجلوار, ويأكل القوي منا الضعيف, فكنا على ذلك, حىت بعث اهلل إلينا رسوال منا, نعرف نسبه 
نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده, وَنلع ما كنا 

واألوثان وأمرنا بصدق احلديث, وأداء األمانة, وصلة الرحم, وحسن اجلوار, والكف عن احملارم والدماء, وهنانا عن 
الفواحش, وقول الزور, وأكل مال اليتيم, وقذف احملصنات, وأمرنا أن نعبد اهلل وحده, ال نشرك به شيئا, وأمرنا 

فصدقناه وآمنا به, واتبعناه على ما جاء به من اهلل, فعبدنا اهلل وحده, فلم نشرك به  ...كاة والصيامبالصالة والز 
شيئا, وحرمنا ما حرم علينا, وأحللنا ما أحل لنا, فعدا علينا قومنا, فعذبونا, وفتنونا عن ديننا, لريدونا إىل عبادة 

 .(1) «من اخلبائث األوثان من عبادة اهلل تعاىل, وأن نستحل ما كنا نستحل
ْن ُعَباَدَة ْبِن على األنصار كان أهم بنودها االلتزام بأخالق اإلسالم: فع بل إن البيعة اليت أخذها النيب 

َنا َرُسوُل اهلِل », قَاَل:  الصَّاِمتِ  , َواَل َكَما َأَخَذ َعَلى النَِّساِء: َأْن اَل ُنْشرَِك بِاهلِل َشْيًئا, َواَل َنْسرِقَ  َأَخَذ َعَليـْ
, َفَمْن َوىَف ِمْنُكْم فََأْجرُُه َعَلى اهلِل, َوَمْن أََتى ِمْنُكْم َحدًّا, فَأُِقيَم (2)نـَْزينَ, َواَل نـَْقُتَل أَْواَلَدنَا, َواَل يـَْعَضَه بـَْعُضَنا بـَْعًضا

 .(3)«اهلِل, ِإْن َشاَء َعذَّبَُه, َوِإْن َشاَء َغَفَر َلهُ َعَلْيِه, فـَُهَو َكفَّارَتُُه, َوَمْن َستَـرَُه اهلُل َعَلْيِه, فََأْمرُُه ِإىَل 
صحبه على أسس القيم اخلُُلقية احلسنة وهي: العفة: ويتفرع عنها القناعة والورع واحلياة  لقد رىب النيب 

م وغىن النفس. ورباهم على الشجاعة: ويتفرع عنها الكرم والسماحة والرمحة والنجدة والعفو والصفح. كما رباه
على العدل الذي يتفرع عنه: الصدق والرب وحسن العشرة والدفع باليت هي أحسن والتواضع وسالمة الصدر. مث 

 على احلكمة اليت يتفرع عنها: العلم واألناة والتزكية والتؤدة.
  التربية بالترغيب والترهيب: -ج(

                                                 
 .1/663السرية النبوية البن هشام,  ( 1)
 )وال يعضه بعضنا بعضا( أي: ال يرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب. ( 2)
 .1113بَاُب احلُُْدوُد َكفَّارَات  أِلَْهِلَها, حصحيح مسلم, كتاب احلدود,  ( 3)
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مؤكدة, خرية, خالصة من الشوائب, عد يصحبه حتبيب وإغراء, مبصلحة أو لذة أو متعة آجلة, والرتغيب "
مقابل القيام بعمل صاح, أو االمتناع عن لذة ضارة أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة اهلل, وذلك رمحة من اهلل 

 . (1)لعباده"
ترتتب على اقرتاف إمث, أو ذنب مما هنى اهلل عنه أو على التهاون يف  بة"وعيد وهتديد بعقو  فهوالرتهيب  أما

مر اهلل به, أو هو هتديد من اهلل يقصد به ختويف عباده, وإظهار صفة من صفات اجلربوت, أداء فريضة مما أ
 .(2)والعظمة اإلهلية, ليكونوا دائما على حذر من ارتكاب اهلفوات واملعاصي"

على فعل  همحثو  لرتبية الصحابة  نيب أحد األساليب اليت استخدمها ال والرتهيب الرتغيبوعليه؛ فإن 
 .ج اهللا هم إىل طريق اهلداية والعمل وفق منهاخلري ودفع

ثالث ب -كما يتجلى ذلك يف سريته العطرة-ولقد متيز األسلوب النبوي يف الرتبية بالرتغيب والرتهيب 
بيان أركان اإلميان والعقيدة  حيث بدأعلى اإلقناع والربهان,  اعتمدالرتغيب والرتهيب أسلوبه يف هي: أن و  ,ميزات

والنعيم املقيم وما أعده اهلل تعاىل اجلنة  مث بعد ذلك رغبهم يف, قلوب الصحابةيف ذلك غرس الصحيحة و 
ر فين يبتصو  كما متيز أسلوبه . للمؤمنني, وحذرهم من عذاب اهلل املهني وما توعد اهلل به املكذبني واملشركني

ن أن يعدل سلوكه على ضوء بأسلوب واضح يفهمه كل الناس. فيمكن لإلنساحيم رائع لنعيم اجلنة ولعذاب اجل
كما متيز أسلوبه يف الرتغيب والرتهيب باالهتمام   معرفته بالنتائج النافعة أو الضارة اليت ترتبت على عمله وسلوكه.

 باجلانب الروحي وضبطه؛ وما يصحب ذلك من خشوع وتبتل أو خوف ورجاء.
سلك يعترب من أعظم املناهج يف مسلًكا راقًيا يف توجيه صحابته, وهذا امل رسول سيدنا هكذا سلك 

الرتبية؛ ألن قوامه الرأفة والرفق واملوعظة احلسنة, استطاع به أن حيّول كثريًا من العرب إىل رجال صاحلني ونساء 
صاحلات, بصربه عليهم ورأفته هبم, فنقلهم من رعاة إبٍل غالٍظ يشعلون احلرب ألوهى األسباب, إىل قادٍة عظماء 

 هداة مرشدين.
العرب رجااًل ونساًء, وصربه عليهم, ولسوف  ربيةيف ت يدرك مدى جهاده  السرية العطرةقرأ كتب ومن ي

يف هذا اجملال, مث إهنم من بعده هنضوا هبذه الرتبية خري  هايطَِّلُع على أموٍر يف الرتبية من أمتع األساليب وأعظم
 .(3)اعل هداية أوصلوا نور اإلسالم إىل مجيع البشريةهنوض حني فتحوا البالد شرقًا وغربًا, برًّا وحبرًا, فكانوا مش

بسنته وموعظته حىت أصبحوا جمتمًعا له  , وهكذا أدَّهبم رسول اهلل هكذا أدََّب اهلل صحابة رسول اهلل 
عقيدة ختتلف عن كل العقائد اليت توارثوها عن اآلباء واألجداد, جمتمًعا يستمد عقيدته من السماء, جمتمًعا ربانيًّا 
ينبثق فيه التعامل مباشرة من اإلميان باهلل تعاىل والتحاكم إىل شرعه, وصار هناك مفهوم جديد ملن ترىب هبذه 

هذا املفهوم يطرح القبلية والعصبية والعنصرية, ويقبل على الناس مجيعهم بروح املساواة والعدالة: إنه الرتبية, 
اإلنسان العاملي الذي يشعرنا باالنتماء إىل األسرة اإلنسانية كلها, من واقع ما عرفه من دين اهلل الذي يدعو إىل 

                                                 
 .261أصول الرتبية اإلسالمية, النحالوي, ص (1)
 .261املرجع نفسه, ص (2)
 .11من قضايا الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي, كمال الدين املرسي, ص (3)
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س مجيًعا؛ أسودهم وأبيضهم, وأمحرهم وأصفرهم, فالكل , وحيقق السعادة للناباخلري كلهالتعارف والتآلف, ويأمر 
 .(1)يتساوى أمام نظرة هذا اإلنسان اجلديد الذي ال متيزه عنصرية, وال حيجبه عن الناس شيء

 كان من نتاج تربيتهعلى اإلطالق,   مربأعظم  سيدنا رسول اهلل كان وغاية املرام يف حتقيق املقام: لقد  
التاريخ مثله وال عرف الزمان نظريه, حىت قيل: إن كل واحد من صحابته هلو معجزة تؤكد صدق  يف جيل مل يرد

 .قد فاز يف الدنيا واآلخرة بيةاحملمدية, وال ريب أن كل من تلقى منهم هذه الرت  رسالةال
 

 مقترحات عملية لخدمة فقه التربية السلوكية من خالل السيرة العطرة: -4
 املقرتحات فيما يلي:أمجل أهم تلك 

 :بذل الجهود الستنباط فقه التزكية من منهاج رسول اهلل  -أ(
صحيًحا,  رسول اهلل سيدنا  سريةنراه يف يف التزكية ووجبت إىل املنهاج احلقيقي  يوماشتدت احلاجة ال لقد

تخصصني ومراكز البحث الباحثني امل شريطة أن تتضافر جهود .متوفرة بني أيدينا كل وسائل استنباطه واستلهامه
املتخصصة للعودة إىل مصادر السرية النبوية العطرة املعتمدة املطبوعة واملخطوطة واستقراء نصوصها  هالعلمي وهيئات

يف نحصل يف النهاية على مادة كبرية ل بصرب وتأن بغرض مجع ما له عالقة بفقه الرتبية مث توثيقه وحتقيقه ومتحيصه..
تنسق تنسيقا دقيقا, وترتب ترتيبا حمكما, وتقسم تقسيما موضوعيا إىل وفيها اجلزئيات,  تالكليافيها هذا الفقه 

 دها وأساليبها... لتستفيد منها األمة يف احلاضر واملستقبل.و صبية وأسسها ومبادئها وخصائصها وقأصول فقه الرت 
 لكوهنا الفائدة املرجوة منها؛, وتتحقق اوحتديدً  استكون أكثر عمقً وال شك أن نتائج هذه اخلطوة األوىل 

ئها مث حتليلها للخروج املتعلِّقة باملوضوع واستقراالعطرة  نصوص السريةيف تتبع واملتخصصني تربز قدرات الباحثني س
 .بالنظرية الشاملة لفقه التزكية يف السرية النبوية

 :في التربية التأسي بالنبي  -ب(
يف أساليب تربيته وأسسها  يت َندم هبا فقه التزكية هي التأسي بالنيب ال -بعد اخلطوة األوىل-املسألة الثانية 

, وال ومبادئها وخصائصها...؛ إذ ال سبيل إىل السعادة والفالح يف الدنيا واآلخرة إال باتباع سيدنا رسول اهلل 
الراجح والقسطاس  , فهو امليزانمنهاجه الواضحإال عن طريقه ومن خالل  سبيل إىل معرفة فقه الرتبية السلوكية

املستقيم الذي على أقواله وأفعاله وأخالقه توزن األقوال واألفعال واألخالق. فالضرورة إليه أعظم من ضرورة اجلسد 
 إىل روحه, والعني إىل نورها, والروح إىل حياهتا.

ا غاب فوقها بكثري. وما ظنك مبن إذ رسول اهلل فأي ضرورة وحاجة فرضت, فضرورة العبد وحاجته إىل 
عنك هديه وما جاء به طرفة عني فسد قلبك, وصار كاحلوت إذا فارق املاء ووضع يف املقالة, فحال العبد عند 

وما جلرح  كهذه احلال بل أعظم, ولكن ال حيس هبذا إال قلب حي  سيدنا رسول اهلل مفارقة قلبه ملا جاء به 
 .مبيت إيالم

                                                 
 .16املرجع نفسه, ص (1)
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فيجب على كل من نصح نفسه وأحب جناهتا  ي النيب وإذا كانت سعادة العبد يف الدارين معلقة هبد
وسعادهتا أن يعرف من هديه وسريته وشأنه ما خيرج به عن اجلاهلني به, ويدخل به يف عداد أتباعه وشيعته وحزبه, 

 .(1)والناس يف هذا بني مستقل ومستكثر وحمروم, والفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم
الرتبية السلوكية النبوية من أوىل األوليات وأوجب الواجبات وأوكد املؤكدات؛ لكوهنا األمنوذج إن التأسي ب

الكامل الذي جيب أن حيتذى به يف سائر العصور, واملهيع األمثل للرقي هبذه األمة إىل مكان القيادة والصدارة من 
 جديد, والدعامة الرئيسة لصناعة أجيال املستقبل.

هو رسول اهلل إىل خلقه, وألنه الرجل الكامل يف خلقه وصفاته وسجاياه؛ ولذا فقد أمر  حممداً سيدنا إن 
﴿َلَقْد  والسري على منهاجه, قال احلق جل وعال: هبديه ولزوم طريقته  واالقتداءاهلل جل وعز املؤمنني بالتأسي به 

وقال  [.21]األحزاب: ا﴾ َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوة  َحَسَنة  ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريً 
, َفَما أَنـُْتْم  تـَرَْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضل وا بـَْعَدُه ِإِن اْعَتَصْمُتْم ِبِه, ِكَتاُب اهلِل,»: سيد ولد آدم  َوأَنـُْتْم ُتْسأَُلوَن َعينِّ

 . (2)«قَائُِلوَن؟
الناس يف  منوذج لكل األكامل و التشريع وال ,ج الكامل للحياةا املنهوهي هي سرية أعظم البشر  إن سريته 

 ., وفيها ما حيقق هلم أمنهم واستقرارهمخرةيف الدنيا واآل البشريةما يسعد  فيها. كل زمان ومكان
  جرد األمثلة التطبيقية للتربية النبوية للصحابة بغرض االقتداء: -ت(

 [. 31]األنعام:  ﴿أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدْه﴾يقول اهلل تبارك تعاىل: 
لتزكية األمنوذج العملي احلي للرتبية النبوية؛ لذلك فإن اخلطوة التالية يف خدمة فقه ا يعترب جيل الصحابة 

من خالل السرية النبوية تتجلى يف جرد األمثلة التطبيقية للرتبية النبوية للرعيل األول؛ كيف كانوا مثرة صاحلة هلذه 
الرتبية, وكيف كانوا جتليا تطبيقيا لتوجيهاته الربانية, يف اإلميان والتصديق, والصدق واإلخالص, واإلنابة واخلشية 

تعاىل, والبذل واإليثار, واحملبة والنصرة, والشجاعة واحلكمة, وبذل النفس والنفيس  والرجاء, والعبودية اخلالصة هلل
 يف سبيل اهلل, والتآخي والتعاون...

 حياهتم يف طاعة اهلل تعاىل, وكيف أقبلوا كما ندرك من خالل هذه النماذج كيف عاش الصحابة 
فحّققوا صفة اخلرييّة بشهادة اهلل  ؛وبعد وفاته , هممنوذج النبوّي أثناء وجوده بينبكلّيتهم على استلهام األ

  ورسوله.
هذا من أجل االقتداء هبم والسري على خطاهم يف االستجابة هلل ورسوله, والتدرج يف مدارج السالكني إىل 

 .اهلل, الساعني إىل رضاه, املهتدين هبدي حبيبه ومصطفاه 
 بية السلوكية العمل على ترسيخ مبادئ فقه الرت العطرة هو إن أعظم خدمة لفقه السرية وجممل القول: 

, وتطبيق أساليبها يف احلياة, حىت نضمن ألسرنا داخل األسرة واجملتمع من السرية الشريفةاملستمدة وأسسها 
 وجمتمعاتنا األمن واالستقرار واالستمرار, ودخول جنة النعيم مع األبرار.

                                                 
 .33-1/33انظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد, ابن قيم اجلوزية,  (1)
 .1213, حصحيح مسلم, كتاب احلج, بَاُب َحجَِّة النَّيبِّ  (2)
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 خاتمة:
, وتوصل يف النهاية إىل النتائج اهلدي النبويلسلوكية من خالل ا الرتبيةفقه موضوع  دراسةتعرض البحث ل

 اآلتية:
اإلنسان الصاح الذي يعبد اهلل ويعمر األرض ويسخرها خلدمة  بناءهدف إىل ي إن فقه الرتبية السلوكية -

 دين اهلل وشريعته.
و فقه التزكية أو فقه القلوب أ-سلوكية الرتبية ال إن األمة اإلسالمية يف هذا العصر يف أشد احلاجة إىل فقه -

التمام ِإىَل  ويهديهاكفل هلا سعادة الّدارين الّدنيا واآلِخَرة, الذي ي أكثر من أي وقت مضى؛ لكونه الفقه -
 والكمال, وحيقق هلا األمن واالستقرار.

يف كل  األمة فقه الرتبية والسلوك ستمد منهتاألساس اّلِذي التطبيقي املصدر  إن السرية النبوية الشريفة هي-
  زمان ومكان.

إن احلفاظ على الفطرة اليت فطر اهلل اإلنسان عليها ال يتحقق إال بالسري على املنهاج النبوي يف الرتبية  -
 .والسلوك
بعد , وهذه املسؤولية أمانة دينية يتوارثها األجيال, جيل املسلمنيفريضة على مجيع  سلوكيةالرتبية ال إن فقه -

وحتت ظالهلا فال سعادة وال راحة وال طمأنينة هلم ِإالَّ برتبية هذه الّنفوس َوتلك  اعلى أصوهل مةجيل لريبوا األ
 .منهاج رسول اهلل األجيال وفق 

إن خدمة فقه الرتبية السلوكية يتطلب الوقوف عند كليات السرية النبوية وجزئياهتا؛ الستنباط مبادئه  -
 وطرائقه, مث تطبيقها على األفراد ويف األسر واجلماعات.وقواعده وأساليبه 

واقتفاء أثره والسري على خطاه يف التزكية  إن أعظم خدمة نسديها للسرية النبوية هي التأسي برسول اهلل  -
 وبناء القلوب وتغيري النفوس واجملتمعات.

فقه الرتبية  سيدنا رسول اهلل  يستمدوا من سريةن على وجه اخلصوص أاملربني بو  باملسلمني مجيعافحري 
َهاج الصَِّحيح ألصول الرتبية ..والسلوك الناجحة, والطريقة املثلى إِلعداد جيل صاح  السلوكية َفِهَي ِباَل شّك اْلِمنـْ

 اإلميان الصادق, والعقيدة الصحيحة.على أساس قوي من 
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 ثبت المصادر والمراجع:
 .القرآن الكريم -
 هـ(, دار املعرفة, بريوت.515أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )ت: , إحياء علوم الدين -
 .1331الرياض,  ,دار املريخ ,, يوسف احلماديأساليب تدريس التربية اإلسالمية -
 .1331القاهرة,  ,دار الثقافة للطباعة والنشر, , سعيد إمساعيل عليأصول التربية اإلسالمية -
دار الفكر,  ,, عبد الرمحن النحالويأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمعأصول التربية اإلسالمية و  -

 .1313دمشق, 
)تفسري البيضاوي(, أبو سعيد ناصر الدين عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل -

 .هـ1013: 1بريوت, ط-العربالرتاث حممد عبد الرمحن املرعشلي, دار إحياء حتقيق: هـ(, 335البيضاوي )ت: 
هـ(, 130, أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي )ت: البحر المحيط في أصول الفقه -

 م.1330 -هـ 1010: 1دار الكتيب, ط
 مراحله وأهدافه(, َعلي-شروطه وأسبابه -)أنواعه  تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم -

: 1القاهرة, ط-اإلمارات, مكتبة التابعني, مصر-حممد حممد الصَّالَّب, مكتبة الصحابة, الشارقة
 م.2111هـ/1022

, أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين, امللّقب مبرتضى الزَّبيدي تاج العروس من جواهر القاموس -
 داية.هـ(, حتقيق: جمموعة من احملققني, دار اهل1215)ت: 

 .1315دار الكتاب اللبناين, بريوت, أنور اجلندي, , التربية وبناء األجيال في اإلسالم -
ذو -, عباس حمجوب, اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة, طبعة: رجبالتربية في عصور ما قبل اإلسالم وبعده -

 م.1331هـ/1011احلجة 
أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر , لتاج الدين السبكي تشنيف المسامع بجمع الجوامع -

عبد اهلل ربيع, مكتبة قرطبة للبحث العلمي  ودراسة وحتقيق: سيد عبد العزيز , هـ(130: تالزركشي الشافعي )
 .م1333 -هـ  1013: 1, طتوزيع املكتبة املكية -وإحياء الرتاث 

 م.1331هـ(, مطابع أخبار اليوم, 1013)ت:  , حممد متويل الشعراوي(اخلواطر) تفسير الشعراوي -
, عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي, حتقيق: عبد الرمحن بن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان -

 م.2111-هـ1021: 1معال اللوحيق, مؤسسة الرسالة, ط
(, حتقيق: سهيل زكار هـ213, أمحد بن حيىي بن جابر بن داود الَباَلُذري )ت: جمل من أنساب األشراف -

 م.1333 -هـ1011: 1بريوت, ط –ورياض الزركلي, دار الفكر 
 .م1332-هـ1012بريوت, دار الشروق,  ,, سيد قطبخصائص التصور اإلسالمي ومقوماته -
 بريوت.-, حممد أبو زهرة, اعتىن به: عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري, املكتبة العصرية, صيداخاتم النبيين -
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 م.1335-هـ1015, سيد قطب, دار الشروق, القاهرة, ط/ت إسالميةدراسا -
, حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد, مؤسسة الرسالة, بريوت, مكتبة املنار زاد المعاد في هدي خير العباد -

 م.1330هـ/1015: 21اإلسالمية, الكويت, ط
هـ(, حتقيق 213الضحاك, الرتمذي, )ت: , أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن سنن الترمذي -

وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب 
 م.1315-هـ1635: 2مصر, ط–احلليب 

قيق: هـ(, حت216, أبو مجال الدين حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري, )ت: السيرة النبوية -
مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب وأوالده مبصر, 

 م.1355هـ/1615: 2ط
, أبو الربيع جنم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري, )ت: شرح مختصر الروضة -

 م.1331-هـ1011: 1مؤسسة الرسالة, طهـ(, عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي, 113
وسننه وأيامه(,  أبو عبد اهلل حممد  : )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صحيح البخاري -

: 1هـ(, حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة, ط253بن إمساعيل البخاري اجلعفي )ت: 
 هـ.1022

أبو احلسن مسلم بن  (,املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل : )صحيح مسلم -
 هـ(, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العرب, بريوت.231احلجاج القشريي النيسابوري )ت: 

 م, ليبيا.1331: 1ط, حممد رمضان القذايف, علم النفس اإلسالمي -
هـ(, 352, أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي )ت: يح البخاريفتح الباري شرح صح -

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي, قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب, 
 هـ.1613دار املعرفة, بريوت, 

ها: حممد ناصر الدين األلباين, دار القلم, هـ(, خرج أحاديث1013, حممد الغزايل السقا )ت: فقه السيرة -
 هـ.1021: 1دمشق, ط

 هـ. 1012: 11القاهرة, ط -دار الشروق, بريوت, , سيد قطبفي ظالل القرآن -
 م.1336, أمحد عطية اهلل, مكتبة النهضة املصرية, القاهرة, القاموس اإلسالمي -
حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة,  , أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي,القاموس المحيط -

 م.2115هـ/1023بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي, مؤسسة الرسالة, بريوت, 
 ه(, حتقيق: مهدي املخزومي, دار مكتبة اهلالل بريوت.111, اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت كتاب العين -
على ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت: , أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن لسان العرب -

 هـ.1010: 6هـ(, دار صادر, بريوت, ط111
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ط:  , الرياض,دار اخلرجيي للنشر والتوزيع, عبد الرمحن بن حجر الغامدي, مدخل إلى التربية اإلسالمية -
 هـ.1013

هـ(, 313الدين الرازي )ت:  , أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن التيمي الرازي امللقب بفخرالمحصول -
 م.1331 -هـ1013: 6دراسة وحتقيق: طه جابر فياض العلواين, مؤسسة الرسالة, ط

هـ(, حتقيق: عبد 053, أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي )ت: المحكم والمحيط األعظم -
 م.2111-هـ1021: 1بريوت, ط-احلميد هنداوي, دار الكتب العلمية

, علي أبو احلسن بن عبد احلي بن فخر الدين الندوي )ت: عالم بانحطاط المسلمينماذا خسر ال -
 مصر. –هـ(, مكتبة اإلميان, املنصورة 1021

 ,حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف, هـ(515: تأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ), المستصفى -
 .م1336 -هـ 1016 :1بريوت, ط-دار الكتب العلمية

هـ(, حتقيق: أمحد حممد 201, أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت: مسندال -
 م.1335هـ/1013: 1القاهرة, ط –شاكر, دار احلديث 

هـ(, حتقيق: 631, سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي الشامي, أبو القاسم الطرباين )ت: مسند الشاميين -
 م.1330 -ه1015: 1بريوت, ط –السلفي, مؤسسة الرسالة محدي بن عبداجمليد 

هـ(, حتقيق: عبد 635, أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي, )ت: معجم مقاييس اللغة -
 م.1313هـ/1633السالم حممد هارون, دار الفكر, 

 م.1336-هـ1016, دار الشروق, بريوت, 11ط ,, سيد قطبمعالم في الطريق -
, أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن, حتقيق: صفوان القرآنفي غريب مفردات ال -

 م.2112-هـ6/1026ط بريوت,-الدار الشامية, دمشقعدنان داودي, دار القلم, 
يتية, , أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي, وزارة األوقاف الكو المنثور في القواعد الفقهية -
 م.1335-هـ1015: 2ط
:  1, كمال الدين عبد الغين املرسي, دار املعرفة اجلامعية, طمن قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي -

 م.1333 -هـ1013
: 2, حممد أحمزون, دار السالم, القاهرة, طفي الدعوة من خالل السيرة الصحيحة منهج النبي  -

 م.2116-هـ1020
 .13, حممد بن قطب بن إبراهيم, دار الشروق, طالتربية اإلسالميةمنهج  -
 م.2111-هـ1021, على أمحد مدكور, دار الفكر العرب, ط:مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها-
 م. 1336-هـ1016بريوت,  ,, حممد قطب, دار الشروقمنهج الفن اإلسالمي -
 .1333دار الوفاء, املنصورة, عبد احلليم حممود, , وسائل التربية عند اإلخوان المسلمين -
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 :ملخص
علم التعارض والرتجيح اشتهرت به كتب االفقه وأصوله, ذلك حينما تتعارض بعض ظواهر النصوص الشريفة,     

من الكتاب الكرمي أو السنة املطهرة, فيلجأ الفقهاء واألصوليون إىل مجع كل النصوص يف املسألة الواحدة مث 
عارض, ويف هذا املبحث نعرض لبعض النماذج, يرّجحون بينها, ويف جمال العقيدة وجدنا أيضا نصوصا ظاهرها الت

والغرض هو ضرورة التثّبت يف األحكام العقدية, ألن مآل احلكم يف العقيدة قد يفضي إىل التكفري أو التبديع, 
 وهو أخطر من جمال احلالل واحلرام.

 :تمهيد
ولو ليس يف كالم اهلل تعاىل وال يف سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم تعارضا وال اختالفا مصداقا لقوله تعاىل: ))    

 .32-(/ النساءكان من عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثيرا
ورمبا غري أنه قد يظهر لدى الباحثني والدارسني وحىت املستمعني للنصوص الكرمية تعارضا يشكل فهمه,     

أحدث لبعضهم فتنة وشبهة, والواقع أن ليس هناك تعارضا, وعند النظر الدقيق والتفّحص العميق, مقارنة األدلة 
 بعد مجعها يزول التعارض, ويرتّجح لدى الباحث وجه احلق واحلقيقة.

قارنة يرتّجح ويف حبتنا املتواضع عرض لبعض النصوص اليت ظاهرها التعارض والتضاد, ولكن بعد اجلمع وامل    
 لدينا الصواب واحلق.

 وملعاجلة هذا املوضوع اهلام سطرت خطة منهجية كالتايل:
 تعريف التعارض واجلمع والرتجيح  :أوال
 أسباب التعارض :ثانيا
 شروط التعارض :ثالثا
 من األوىل بالتقدمي: اجلمع أو الرتجيح؟ :رابعا

 رتجيح بينهامناذج عن نصوص متعارضة يف جمال العقيدة وال :خامسا
 خاتمة 

 المصادر والمراجع.

 التعارض والترجيح في مجال العقيدة

علي عدالوير الدكتو  
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 : تعريف التعارض والجمع والترجيح أوال
 .1مصدر تعارض, يقال: عارض الشيء بالشيء معارضة أي قابله أ/تعريف التعارض:

 .2ويعرفه حجة اإلسالم أبو حاد الغزايل بقوله: ))اعلم أن التعارض هو التناقض((
والتعارض يف الشرع ذلك أن) التعارض بني األدلة الشرعية يكون يف واحلقيقة أن هناك فرقا بني التناقض 

 الظاهر فقط, خبالف التناقض فإنه يكون يف الواقع ونفس األمر( , ويف كالم البشر.
وكذلك فإن التعارض ترتتب عليه "نتائج هي: اجلمع أو الرتجيح أو غريمها.. أما حكم التناقض فهو      

السقوط لكل من املتناقضني وعدم اعتبارمها, حيث أن االختالف بني القضيتني املتناقضتني يكون حبيث يلزم منه 
صلى اهلل عليه وسلم. يقول حجة اإلسالم  . وهذا حمال يف كالم اهلل تعاىل ونبيه3صدق إحدامها وكذب األخرى(

 . 0الغزايل:) ال جيوز التعارض والرتجيح بني نصني قطعيني(
: بيان التوافق واالئتالف بني األدلة الشرعية, سواء  اصطالحا ويعينتأليف املتفّرق.  ب/تعريف الجمع:

 . 5كانت عقلية أو نقلية, وإظهار أن االختالف غري موجود بينهما حقيقة
مصدر رجح, واالسم: الرجحان إذا زاد وزنه, ورجح امليزان إذا ثقلت كفته باملوزون,  ج/تعريف الترجيح:

 . 3وترّجح الرأي عنده إذا غلب على غريه
وعرفه اآلمدي بقوله: "اقرتان أحد الصاحلني للداللة على املطلوب مع تعارضهما مبا يوجب العمل به وإمهال 

 .1اآلخر"
 التعارض*: أسباب ثانيا

 هناك أسباب عديدة يظهر فيها التعارض بني النصوص الشرعية, نذكر منها بإجياز ما يلي:
أن يكون النص ظين الداللة: أي ما يكون حمتمال ألكثر من معىن واحد متفق عليه, مثاله قوله تعاىل:  -1

ني: مها الطهر واحليض, . فلفظ)القرء( مشرتك يف اللغة بني معني3{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء}
 ومن هنا اختلف الفقهاء يف عّدة املطّلقة هل هي ثالثة أطهار, أو ثالث حيضات؟

قد يكون أحد النصني ناسخ لآلخر, فيظن التعارض بينهما, مثال ذلك: قوله صلى اهلل عليه وسلم:  -2
. فالظاهر من 11مل يتوّضأ.وروي أنه صلى اهلل عليه وسلم أكل كتف شاة مث صلى و  3(توضؤوا مما مّست النار)

 احلديثني الشريفني التعارض, فاختلف الفقهاء يف حكم ذلك, فمنهم من أوجب الوضوء, ومنهم من مل يوجبه.
والسارق والسارقة فاقطعوا }النصوص اليت ظاهرها العموم وهلا خمّصص, مثال قوله تعاىل يف السرقة:  -6
من يسرق أنه تقطع يده, مهما كان مبلغ املسروق, ولكن السنة . والظاهر عموم اآلية الكرمية يف كل 11{أيديهما

ال تقطع يد السارق إال في ربع دينار الشريفة ختّصص هذا العموم بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )
 .12(فصاعدا

 : شروط التعارض*ثالثا
 ال يكون التعارض دائما صحيحا, ولذلك يشرتط يف التعارض الظاهر ما يلي:

  النصان متضادين متاما, بأن يكون أحدمها مما جيوز واآلخر حرام.أن يكون 
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  أن يتساوى النصان يف قّوة الداللة على احلكم, كأن يدل حديث متواتر على حترمي شيء, ويدل حديث
 احلديث املتواتر على اآلحاد. -بالطبع-آحاد على جوازه مثال, فهنا ال تعارض بينهما, وعليه يقّدم

 ن, فإذا تراخى أحدمها على اآلخر يقّدم الالحق على السابق, مثاله حديث: )كان النيب أن يتزامن النّصا
 .10.فيقّدم يف العمل على حديث: )من أصبح جنبا فال صوم له( 16صلى اهلل عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم(

 15 يف حملنيأن يكون حمّل النصني املتعارضني واحدا, ألّن التضاّد والتنايف ال يتحّقق بني الشيئني . 
 : من األولى بالتقديم: الجمع أو الترجيح؟رابعا
 هناك مذهبان مشهوران يف ذلك:    

: تقدمي اجلمع بني النصني املتعارضني بأي وجه من وجوه اجلمع, فإن تعّذر اجلمع بينهما المذهب األول
 فإن اجملتهد حيكم بسقوط الدليلني املتعارضني.

 : يقّدم الرتجيح على اجلمع, بتقدمي النظر يف تاريخ ورودمها, فينسخ املتقّدم باملتأّخر, المذهب الثاني
وإاّل يرّجح أحدمها على اآلخر بأّي وجه من وجوه الرتجيح, فإن تعّذر التاريخ والرتجيح, مجع بينهما إن 

 .13أمكن, فإن تعّذر اجلمع ترك العمل هبما  كليهما
 ضة في مجال العقيدة والترجيح بينها: نماذج عن نصوص متعار خامسا

كما يف جمال الفقه وأصوله, فقد جند عدة نصوص ظاهرها التعارض, استوجبت خالفا بني الفقهاء كما      
أسلفنا, فكذلك يف جمال العقيدة هناك نصوص كثرية يظهر فيها التعارض,سواء كانت بني آيات كرمية أو أحاديث 

ث شريفة, فكيف تعامل معها العلماء وكيف وفّقوا بينها مزيلني بذلك التعارض شريفة أو بني آيات كرمية وأحادي
 الظاهر ومرّجحني إحدى النصوص على ما يعارضها؟ ألجل ذلك نعرض فيما يلي بعض األمثلة والنماذج:

 سيدنا عيسى عليه السالم بين الحياة والموت: -7
اآلية الكرمية تفيد أن سيدنا عيسى قد  . 11{إذ قال اهلل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ } قال تعاىل:

توفّاه املوىل تبارك وتعاىل ورفعه إليه, ولكن هذه اآلية الكرمية تقابلها آيتني أخريني, تفيدان أنه على قيد احلياة, 
به قبل  وإن من أهل الكتاب إال ليؤمننّ وقوله سبحانه: } . 13{وما قتلوه وما صلبوه}ومها: قوله تعاىل: 

{ يعود ضمري اهلاء الغائب فيها على سيدنا عيسى عليه السالم؛ فضال عن قبل موتهوجل : } .فقوله عز13موته{
األحاديث الصحيحة الدالة على أن عيسى عليه السالم حي يف السماء؛ كقوله صلى اهلل عليه وسلم: )ليوشكن 

اجلزية, ويفيض املال حىت ال يقبله أن ينـزل فيكم بن مرمي حكًما عداًل, فيكسر الصليب, ويقتل اخلنزير, ويضع 
 أحد, حىت تكون السجدة الواحدة خريًا من الدنيا( متفق عليه.

وقد نظر العلماء يف جمموع األدلة الواردة يف هذا الشأن, ووجدوا أن أدلة نزول عيسى عليه السالم أدلة     
سى عليه السالم حًيا, مل تفارق صحيحة وصرحية, قد بلغت مبلغ التواتر, وهي مبجموعها تستلزم أن يكون عي

{ حبيث يتوافق مع األدلة اليت تفيد أن متوفّيكروحه جسده؛ فلم يكن أمامهم سوى أن "يؤولوا" قوله سبحانه: }
 عيسى عليه السالم ال يزال على قيد احلياة.

 ها ما يلي: { عدة أقوال, أصحّ يكمتوفّ كان للعلماء يف توجيه وتأويل قوله سبحانه: }قد  و 
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وهي وفاة غري حقيقية؛ وذلك أن )الوفاة(  ,) وفاة النوم ( :{يكمتوفّ أن املراد بقوله تعاىل: } :الوجه األول
قل وقوله سبحانه: }.21{اكمواهلل خلقكم ثم يتوفّ يف القرآن تطلق ويراد هبا الوفاة احلقيقة, كقوله تعاىل: }

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم , كقوله سبحانه: }وتطلق ) الوفاة ( ويراد هبا النوم. 21{كم ملك الموتيتوفاّ 
وعلى  . 26{اهلل يتوفى األنفس حين موتها والتي لم تمت في منامهاوقوله تعاىل: }. 22{ما جرحتم بالنهار

{ يكمتوفّ هذا, تكون األدلة املثبتة حلياة عيسى عليه السالم قرينة على أن املراد من ) الوفاة ( يف قوله سبحانه: }
الوفاة اليت هي مبعىن النوم؛ ويكون املعىن على هذا التأويل: أن اهلل سبحانه أنام عيسى عليه السالم مث رفعه إليه, 
وهو حي, وسوف يبعثه اهلل إىل األرض يوم القيامة ليقوم مبا أخربت عنه األحاديث. فهذا قول للمفسرين يف 

 رين. توجيه اآلية, وقد قال عنه ابن كثري: إنه قول األكث
أن لفظ )الوفاة( الوارد يف اآلية مبعىن )القبض(, ووجدوا يف اللغة ما يساعدهم على القول  :الوجه الثاني

بذلك؛ ففي اللغة يقال: توفيت احلساب واستوفيته؛ وتوفيت املال منه واستوفيته: إذا أخذته منه كله؛ وتوفيت مايل 
وعلى ضوء هذا  . 20{اه حسابهووجد اهلل عنده فوفّ عاىل: }من فالن, أي: قبضته. وعلى هذا املعىن, جاء قوله ت
ا بغري موت, ورافعك { أي: قابضك من األرض حيًّ يكمتوفّ املعىن اللغوي لـ ) الوفاة ( يكون معىن قوله تعاىل: }

 من بني املشركني, ومطهرك منهم.
ورأى بعض املفسرين, أن اآلية ال تعنّي وقًتا, بل جاءت مطلقة, وغاية ما تفيده "اإلخبار" عن تويّف     

عيسى عليه السالم, ورفعه إليه, وتطهريه, من غري تعني وقت لوقوع هذه األحداث؛ فـ )الواو( يف اآلية ال تفيد 
 هذا فال دليل يقطع أن ترتيب وقوع األحداث, بل كل ما تفيده وقوعها وحدوثها فحسب, وعلى 

الوفاة قد حصلت, بل غاية ما يف األمر, أن هناك وفاة حاصلة يوًما ما, أما مىت وكيف فال دليل عليه يف 
اآلية؛ وقد ثبت الدليل يف غري هذه اآلية أنه حّي, وصّح اخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه سينـزل, ويقتل 

أيًّا كان املعىن لـ )الوفاة( فإنه ميكن اجلمع بني اآلية وغريها من األدلة الدالة على و  الدجال, مث يتوفاه اهلل بعد ذلك.
 .25حياة عيسى عليه السالم, وبذلك يندفع التعارض, ويزول اإلشكال

 أهل الفترة بين النجاة أو العقوبة: -3
أنذر آباؤهم فهم لتنذر قوما ما }. وقوله سبحانه: 23{وما كّنا معّذبين حتى نبعث رسوال}قال تعاىل: 

معذورون,  -وهم الذين ماتوا من العرب قبل ظهور اإلسالم-.اآليتان الكرميتان تفيدان أن أهل الفرتة 21{غافلون
هذا املعىن هو ما ألهنم مل يبّلغوا برسالة مساوية, ومل يرسل إليهم رسول بعد سيدنا إمساعيل عليه السالم, ومما يؤيّد 

فهذا .23{ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير* قالوا بلى قد جاءنا نذيرما كلّ نزل يف قوله تعاىل: }
 يدّل على أن أهل النار مجيعاً أنذروا يف الدنيا.

ولكننا جند نصوصا أخرى تدّل على أهنم مؤاخذون وليسوا مبعذورين, منها ما ورد عن النيب صلى اهلل     
 (ارفي النّ )لم عن أنس أن رجاًل قال: يا رسول اهلل أين أب؟ قال: عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه مس

.وهذا صريح مبعارضة ما سبق من اآليات الكرمية سالفة (ارأبي وأباك في النّ  إنّ )دعاه فقال:  -رجع-فلما قفى
عليه  يف مصري أهل الفرتة, ومنهم أقرب الناس إليه صلى اهلل -وال يزالون-الذكر, وعليه فقد اختلف العلماء
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وسلم: أمه آمنة بنت وهب, وأبوه عبد اهلل الذي مات وهو ال يزال يف رحم أمه, وجّده عبد املطّلب أشرف 
 العرب.

وحملاولة اجلمع بني اآليات الكرمية وحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم هو تأويل العلماء     
ك بالتفاسري اليت ذكرت بعضها أن خماطبة للفظ)األب(الوارد يف احلديث, فاملقصود به)العم(, واستأنسوا يف ذل

صراحة يف .   واستدّلوا أيضا بأن من )احملارم( العّم واخلال, رغم عدم ذكرمها .23(يا أبت)بـــ :إبراهيم لعمه آزر 
َها َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهَن َوَيْحَفْظَن فُ ُروَجُهَن َواَل اآلية الكرمية: } يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهَن ِإاَل َما َظَهَر ِمن ْ

َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهَن ِإاَل لِبُ ُعولَِتِهَن َأْو آبَائِِهَن َأْو آبَاِء بُ ُعولَِتِهَن َأْو أَبْ َنائِِهَن َأْو  َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهَن َعَلٰى ُجُيوِبِهنَ 
ِعيَن َغْيِر انِِهَن َأْو بَِني ِإْخَوانِِهَن َأْو بَِني َأَخَواتِِهَن َأْو ِنَسائِِهَن َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُ ُهَن َأِو الَتابِ أَبْ َناِء بُ ُعولَِتِهَن َأْو ِإْخوَ 

ْربَِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل اَلِذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلٰى َعْورَاِت النَِّساءِ  َن بَِأْرُجِلِهَن لِيُ ْعَلَم َما ُيْخِفيَن َواَل َيْضرِبْ  ُأوِلي اإْلِ
وعليه فاملقصود من قوله صلى اهلل عليه  .61{ِمْن زِيَنِتِهَن َوُتوبُوا ِإَلى الَلِه َجِميًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعَلُكْم تُ ْفِلُحونَ 

مبصريه حديث  حوقد صرّ . على الكفر ومات عليه( أي عّمي أبا طالب الذي أصّر أبيوسلم يف احلديث الشريف)
) أْهَوُن أهِل الَنار َعذابًا أبُو طاِلب وهَو ُمْنَتِعل   :-فيما رواه ابن عباس عنه صلى اهلل عليه وسلم-آخر, ونصه

ُهما ِدماُغهُ  أما عن والد ذلك الصحاّب الذي سأل الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن .61(بنَ ْعَلْيِن ِمْن ناٍر يَ ْغِلي ِمن ْ
لده فأخربه أنه من أهل النار, فقد أدرك اإلسالم ومل يسلم, فمات على الكفر. وهبذا أمكن اجلمع بني مصري وا

 وزال التعارض الظاهر بينها.  اآليات الكرمية واحلديث الشريف
 الرقية بين الجواز والمنع: -2

ُعرضت علي األمم، )  قوله: -عن ابن عباس رضي اهلل عنهما-وسلمجاء يف حديث النيب صلى اهلل عليه 
فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، حتى رأيت سوادًا عظيماً، فقلت: 
هؤالء أمتي، فقيل: ال هذا موسى وأمته، ولكن انظر إلى األفق، فنظرت فإذا سواد عظيم قد سَد األفق، 

فخرج رسول اهلل صلى  (.من غير حساب وال عذاب الجنةفقيل: هؤالء أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون 
ومل  اإلميانهم الذين ولدوا يف " :اهلل عليه وسلم فدخل بيته, فاختلف أصحابه يف هؤالء, فقالت طائفة منهم

 ".هم الذين صحبوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجاهدوا معه", وقال آخرون: "تسبق عليهم سابقة الشرك
هم الذين ال يسترقون ) فذكروا هذا, فقال: فدخل عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسأهلم عن حوارهم 

وقد رغب بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أن  (.وال يتطيرون وال يكتوون وعلى ربهم يتوكلون
, فقام رجل (أنت منهم), فقال: "يا رسول اهلل ادع اهلل أن جيعلين منهم"يكون منهم, فقال عكاشة بن حمصن: 

  ., وذلك ليقطع على الناس مثل هذا التطلع62(سبقك بها عكاشة), قال: "لين منهمادع اهلل أن جيع"آخر فقال: 
ولكن هذا  وتعاىل. سبحانه التوكل على اهللوهذا احلديث فيه بيان ملنزلة من منازل أهل اإلميان هي حق 

احلديث الشريف معارض بالسنة القولية والعملية والتقريرية يف "إجازة" الرقية و"العمل" هبا, فكيف ميكن اجلمع 
 والرتجيح بينها وبني حديث السبعني ألف السالف الذكر؟ 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الجنة%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الإيمان%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22التوكل%20على%20الله%22
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عنها أن النيب صلى عن أم سلمة رضي اهلل مما ورد يف جواز الرقية ما رواه اإلمام البخاري يف صحيحه و     
قال احلسني بن مسعود البغوي: وقوله: سفعة أي "نظرة" ),اهلل عليه وسلم رأى يف بيتها جارية يف وجهها سفعة

 .66(ظرةبها النّ  استرقوا لها فإنّ )(.فقال:  يعين من اجلّن. أنفذ من أسنة الرماح
عند -الشورجبي  عادل ويف اجلمع والرتجيح بني هذين النصني الذي يظهر فيهما التعارض قال الشيخ    

هناك فرق بني فعل الرقية وطلبها, فإّن " ما ملخّصه*:  -مع الرتجيح بينها مجعه النصوص يف الرقية وإزالة التعارض
ح يف التوّكل. وقد وردت عند مسلم بلفظ:)ال فعلها فضل وإحسان, بشرط أن ال يطلبها, وطلب الرقية مكروه قاد 

يرقون(, وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: هذا وهم وغلط من الراوي, فإن رقياهم لغريهم وألنفسهم, 
وكان صلى اهلل عليه وسلم يرقي نفسه وغريه, ومل يكن يسرتقي"ا.ه كالم ابن تيمية. وقد قال الشيخ األلباين رمحه 

 رواية: ) وال يرقون( فهي شاّذة, تفّرد هبا شيخ اإلمام مسلم وهو سعيد بن منصور.ا.ه كالم األلباين.اهلل: أما 
وعليه فطلب الرقية من الغري)املسرتقي( تدّل على أنه مستعطل , ملتفت إىل غري اهلل بقلبه, ويدل على     

امرأة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك ما رواه أمحد بسنده من حديث أب هريرة رضي اهلل عنه قال: جاءت 
إن شئت دعوت اهلل أن يشفيك، وإن  فقالت: "يا رسول اهلل: ادع اهلل أن يشفيين".فقال صلى اهلل عليه وسلم: )

(.فقالت: "أصرب وال حساب علّي". فأرشدها صلى اهلل عليه وسلم إىل شئت صبرت وال حساب عليك
 "األفضل", وهو ترك االسرتقاء.

ولعّل النيّب صلى اهلل عليه وسلم قد علم من حاهلا قّوة صربها واحتماهلا حيث أنه صلى اهلل عليه وسلم مل 
 يقل هذا القول ل"كّل" من طلب منه الرقية)إذن فهي حادثة عني كما يقول الفقهاء(. 

ريه من جنس "الدعاء" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: فإّن رقيته صلى اهلل عليه وسلم لنفسه ولغ    
 لنفسه ولغريه, وهذا مأمور به, فإن األنبياء كلهم سألوا اهلل ودعوه"ا.ه كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية.

أن حكم الرقية خيتلف باختالف الراقي واملرقي واملرقي به. فإذا كانت الرقية بكتاب اهلل  والخالصة:    
وبة" يف حّق الراقي, ألهنا تقع بنفع وإحسان, لعموم قول النيب تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم فهي"مند

(. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعهصلى اهلل عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر رضي اهلل عنه: ) 
الرقية  و"جتوز" الرقية يف حّق املرقّي, حيث رقى النيب صلى اهلل عليه وسلم ورقي وأذن يف الرقية وأمر هبا. و"تكره"

 يف حّق املسرتقي )الذي يطلبها( حلديث السبعني ألف السالف ذكره. 
وأيضا ملا ثبت عند الرتمذي بسند حسن عن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه قال صلى اهلل عليه وسلم:     

ط الشرعية, (. و"حترم" الرقية إذا مّتت بغري ما سلف ذكره من الشرو من اكتوى أو استرقى فهو بريئ من التوّكل)
بل وقد يصل صاحبها إىل الكفر أو الشرك. روى اإلمام أمحد عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال صلى اهلل عليه 
وسلم: )إن الّرقى والتمائم والّتولة شرك(. وعليه فيزول التعارض بني حديث السبعني ألف ومبا ورد ذكره من 

 يت جتيز الرقية بشروطها.األحاديث الشريفة القولية والعملية والتقريرية, ال
 جزاء المتكبرين يوم القيامة: -4



 

 215    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

ال يدخل النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )منها حديث  نصوص متعارضة يف ظاهرها "الكرب"يف  تورد
. "إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسًنا, ونعله حسنةً "(, قال رجل : الجنة من كان في قلبه مثقال ذرٍة من كبرٍ 

ُر: بَطر الحق، وغمط الناسقال: ) .فالظاهر من احلديث الشريف أن .60 (إن اهلل جميل  يحب الجمال، الِكب ْ
املتكرّب ال يدخل اجلنة أبدا, حىت ولو مات على التوحيد؟ ولكن هذا معارض حبديث شريف يؤّكد دخول املوّحد 

ال يدخل النار أحد  في قلبه ) من إميان, ونصه: ولو كان يف قلبه مثقال ذرّة -إن دخلها-اجلنة وال خيلد يف النار
 . 65(مثقال حبة خردٍل من إيماٍن، وال يدخل الجنة أحد  في قلبه مثقال حبة خردٍل من كبرياء

ولدفع التعارض عن احلديثني الشريفني قال اإلمام النووي يف شرحه على مسلم: "اختلف يف معىن نفي 
يدخل اجلنة حىت جيازيه اهلل على الكرب, إال أن يتجاوز اهلل عنه. وقيل: إن الدخول هنا على أقوال, أشهرها: أال 

وقول النيب  وقيل: إنه ال يدخل اجلنة مع أول الداخلني. منعه من دخول اجلنة هو جزاؤه لو جازاه على الكرب.
النار دخوالً  صلى اهلل عليه وسلم: ))ال يدخل النار أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان((؛ أي ال يدخل

خيلد فيها, لكن يدخلها بقدر ذنبه, مث خيرج منها, ويدل على ذلك حديث الشفاعة يف الصحيحني, كما سيأيت, 
  ."أن اهلل خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان

إميان أنه  كان يف قلبه مثقال ذرة من فال يصح أن يتوهم أحد أن من "قال الشيخ حممد صاح املنجد: 
يستحيل دخوله النار مهما أتى من الكبائر , وال أن يتوهم أن املسلم الذي يف قلبه ذرة من كرب يستحيل أن 

واملرجئة,  وهذه النصوص ضل يف فهمها فرقتان من الناس: اخلوارج  يدخل اجلنة مهما كان معه من اإلميان .
جئة غّلبوا نصوص الوعد كاحلديث األول , وهدى اهلل أهل فاخلوارج غّلبوا نصوص الوعيد كاحلديث الثاين , واملر 

 . 63"السنة للقول احلق الذي جتتمع به النصوص وتتآلف وال تتعارض

 :خاتمة البحث

قد ظهر لنا أن التعارض يف النصوص القطعية يف ثبوهتا وداللتها ظاهري فقط, وميكن دفع التعارض     
بالرجوع إىل اللغة والناسخ واملنسوخ واملتقّدم واملتأّخر واخلاص والعام واملطلق واملقّيد.. وهو فن اهتّم به علماء الفقه 

قد أولوا هذا الفن اهتماما  -سيما املتأخرين منهم-ةوأصوله على وجه اخلصوص, ولكننا وجدنا علماء العقيد
بالغا, والغرض من ذلك هو دفع االلتباس واإلشكال فيما يوهم التعارض والتناقض يف النصوص الشريفة, وإبعاد 

 الشبهات اليت يستغلها املستشرقون واحلاقدون للطعن على اإلسالم عقيدة وفقها.
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.61-النور/ 021-مرمي /92  

 .212باب أهون أهل النار عذابا(,رقم-/ أخرجه النووي يف شرحه على صحيح مسلم, )كتاب اإلميان61
 .626, رقم1باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب(, ج -كتاب اإلميان ) ,/ صحيح مسلم61
 .251 ,ص6 ,جاأللباين يف " السلسلة الصحيحة " ذكره الشيخ/ 62

م 13/12/2111", تفريغ درس صويت بتاريخ: أحاديث العقيدة اليت يوهم ظاهرها التعارضالدرس اخلامس ضمن سلسلة: "  *
/أن 1. وذكر من شروط الرقية الشرعية: http://alshorbagy.net/195, املوقع الرمسي للشيخ عادل الشورجبي: 11.11الساعة

/االعتقاد بأّن الرقية ال تؤثّر بذاهتا, ولكن مبشيئة اهلل تعاىل. قال 6/أن تكون باللسان العرب.2تكون بكالم اهلل عز وجل وبأمسائه وصفاته.
/أن ال تكون 0شروط..وقد أضاف بعض أهل العلم شرطني آخرين, مها: اإلمام احلافظ: واإلمجاع منعقد على جواز الرقية عند اجتماع هذه ال

 /أن ال تكون هبيئة حمّرمة, كاختالء الراقي باملرأة األجنبية.5من عرّاف أو كاهن أو ساحر.
 مسلم عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه./ روامها اإلمام 66-60
 سا.21.11م, 13/12/2111/ موقع : اإلسالم سؤال وجواب, تاريخ التحميل:25

 
*************** 

 
 المصادر والمراجع:

 *القرآن الكريم
 *كتب السنة الشريفة

 .1ه, ج1632أحكام القرآن, حممد بن عبد اهلل, املعروف بابن العرب, عيسى احلليب, مصر, -1
 .6ه, ج1631اإلحكام يف أصول األحكام, سيف الدين اآلمدي, دار صبيح,العراق, -2
 يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار, أبو بكر احلازمي, مكتبة عاطفأ اسطنبول, تركيا.)د.ت(.االعتبار -6
ه, 1631التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية,عبد اللطيف عبد اهلل الربزجني,دار املعاين, العراق,-0
 .1ج
احلفناوي, دار الوفاء,  التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي, حممد إبراهيم حممد-5

 م.1331, 2املنصورة, مصر, ط
 م.1333شرح صحيح مسلم, اإلمام حيي بن شرف الدين النووي, دار اخلري, دمشق, سوريا, -3
فتح الباري, شرح صحيح البخاري, أمحد بن علي بن حجر العسقالين, دار الريان للرتاث, -1

 م.1333بريوت,
 م.1313فيومي, دار األمريية)بوالق(, مصر, املصباح املنري, أمحد بن حممد ال-3
 .1م, ج1331لسان العرب, ابن منظور, دار املعارف,القاهرة, مصر, -3

 .2ه, ج1622املستصفى من علم األصول, حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل, دار األمريية, مصر, -11
 .1356صر, خمتار الصحاح, الشيخ أبو بكر بن عبد القادر الرازي, دار األمريية,م-11

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=80&idto=398&lang=&bk_no=1&ID=9
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 مقدمة:
 تهوعلى آله األطهار, وصحاباحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهلل 

  ؛األخيار, ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أفضل الصالة وأمت التسليم , وبعد
فإن اهلل أراد بالشريعة اإلسالمية الغراء حتقيق مصاح العباد يف احلياة الدنيا واآلخرة, وهذا ما ثبت باالستقراء والتتبع 

وتوسعة  ,ياهتا, ويف اختالف العلماء يف استنباط أحكام الشريعة مصلحة هلمألحكام الشريعة املختلفة, يف كلياهتا وجزئ
الكتب يا أبا عبد اهلل نكتب هذه ", ويف هذا ذكر السيوطي أن هارون الرشيد قال ملالك بن أنس: ورمحة هبم ,عليهم

كل   ,اختالف العلماء رمحة عن اهلل على هذه األمةقال يا أمري املؤمنني: إن  ,ونفرقها يف آفاق اإلسالم لنحمل عليها األمة
وهذا البحث يتناول مسألة من املسائل اليت يكثر وقوعها  (1)"يتبع ما صح عنده , وكل على هدى, وكل يريد اهلل تعاىل

مدة استحقاق طلب الشفعة يف الفقه  بني الناس, ويكثر السؤال عنها وفيها خالف بني الفقهاء, وقد ومسته بـ"
ورأيت أنه يستحق أن خيرج يف حبث مستقل  ,ت حوله لفتت نظري إىل أمهيتهاؤالتس ينوهذا املوضوع وردت ,المي"اإلس

فإن املوضوع سيوضح املدة اليت حيق للشفيع فيها أن يعلن خالهلا رغبته  ,وعليه, وأقواهلم فيه ,جيمع خالصة آراء الفقهاء
البحث هذا سواء علم الشفيع ببيع شريكه حصته أم مل يعلم, حاضرًا كان الشفيع أم غائباً, وقد مجعت يف  ,يف الشفعة

وبيان مشروعيتها, وعليه فإن  ,ما يقتضيه البحث من تعريف الشفعة إىل , إضافةذلكشتات آراء العلماء, وأقواهلم يف 
 يأيت: وهي ما ,خامتةوثالثة مباحث و  ,طبيعة هذا البحث اقتضت أن يكون يف مقدمة

  املقدمة : وهي ما سبق ذكرها.
 املبحث األول: تعريف الشفعة وبيان مشروعيتها.

 اليت يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا مل يعلم بالبيع.املبحث الثاين: املدة 
 اليت يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا كان حاضراً ويعلم بالبيع. املدة املبحث الثالث: 

  خامتة : وفيها أهم نتائج البحث .

                                                 
 (.2/611اخلصائص الكربى السيوطي )( (1

 مدة استحقاق طلب الشفعة في الفقه اإلسالمي 

محمد علي هارب جربانر الدكتو  
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 المبحث األول: تعريف الشفعة وبيان مشروعيتها:
تعد الشفعة من احلقوق املتولدة عن الشراكة واجلوار اليت بـَيـََّنت السنة النبوية مشروعيتها, وفيها تعبري عن كمال 

هو ما سيتضمنه هذا املبحث من تعريف الشريعة ومتامها , فما هي الشفعة ؟ , وما مشروعيتها؟ وجواب هذين السؤالني 
 الشفعة يف اللغة, ويف االصطالح الفقهي, وبيان مشروعيتها يف مطالب أربعة كما يأيت:

 المطلب األول: تعريف الشفعة في اللغة :
, وقيل اشتقاقها من (1)الشفعة مشتقة من الشفع وهو: الضم مسيت هبا ملا فيها من ضم املشرتاة إىل عقار الشفيع

 .(2)الزيادة؛ ألن الشفيع يزيد املبيع يف ملكه
تقول: كان وترًا فشفعته شفعاً, وشفع الوتر من العدد شفعاً: صريه  ,شفع : الشفع : خالف الوتر, وهو الزوجو 

 : (4), ومنه قول جرير(3)زوجاً 
 فيشفينا إال دماء شوافع.  ×××× وما بات قوم ضامنني لنا دماً 

منا فنشتفي إال بقتل مجاعة, وذلك لعزتنا وقوتنا على إدراك الثأر, وأنشد إبن أي مل نك نطالب بدم قتيل 
 :(5)األعراب

 فاآلن قد شفعت يل األشباح×××× ما كان أبصرن بغرات الصبا 
 معناه أنه حيسب الشخص اثنني لضعف بصره . وعني شافعة : تنظر نظرين .  

 تراً فشفعته بآخروالشفيع من األعداد : ما كان زوجاً , تقول : كان و 
 : (6)والشفع : ما شفع به , مسي باملصدر , واجلمع شفاع , قال أبو كبري اهلذيل

 تلى شفاعاً حوله كاإلذخر** وأخو اإلباءة إذ رأى خالنه 
, (7)وشفاعًا اثنني اثنني وهو مجع شفع وقوله كاالذخر قال األصمعي: ال تكاد جتد من األذخر واحدة على حدة

[ , ويف 6شبههم باإلذخر ألنه ال يكاد ينبت إال زوجًا زوجاً. ويف القرآن الكرمي: )والشفع والوتر( ]سورة الفجر: اآلية:
 معناها عدة أقوال منها: 

 .  (8)قال الطربي كان عكرمة يقول : الشفع يوم األضحى , والوتر يوم عرفة
 . (9)يعهاوقال عطاء: والوتر هو اهلل , والشفع هو املخلوقات مج

 . (1)الشفع هو اخللق الذكر واألنثى, والوتر اهلل تعاىلالبصري: وقال احلسن 
                                                 

 ( .0/20اهلداية شرح البداية )( انظر: (1
 (.5/113انظر: املغين )( (2
 (.3/136)شفع()لسان العرب مادة ( (3
 (.1/613احملكم واحمليط األعظم البن سيدة )( , 631( انظر: ديوان جرير )(4
 (1/211هتذيب اللغة أبو منصور األزهري )( (5
 (.1/153األمايل يف لغة العرب )( (6
 (. 1/153املرجع السابق)( (7
 (.61/111تفسري الطربي )( (8
(, أضواء البيان 3/111ه العذاب محد بن ناصر آل معمر التميمي احلنبلي )( , الفواك6/550انظر: تفسري السمرقندي )( (9

 (.3/522الشنقيطي)
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 .(2)وقال ابن عباس: الوتر آدم شفع بزوجته
وشفعة الضحى: ركعتا الضحى . ويف احلد يث: عن أب ُهَريـْرََة قال: قال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم:"من 

  .(3)ُغِفَر له ُذنُوبُُه َوِإْن كانت ِمْثَل َزبَِد اْلَبْحِر"َحاَفَظ على ُشْفَعِة الض َحى 
 )شفع( صيغة مبالغة , ويقال هو مشفع يقبل الشفاعة, وهو مشفع مقبول الشفاعة.

)تشفع( له شفع يقال تشفع لفالن إىل فالن يف األمر وتشفع به إليه توسل به إليه, وتشفع متذهب يف الفقه مبذهب 
 س الشافعي .اإلمام حممد بن إدري

 )استشفع( طلب الناصر والشفيع, ويقال استشفع فالناً واستسفع به واستشفع إىل فالن واستشفع يف األمر وعليه. 
 )الشافع( صاحب الشفاعة وناقة أو شاة شافع معها ولدها . 

 .(4))الشفيع( صاحب الشفاعة ومن يأخذ العقار بالشفعة جرباً 
                                       االصطالح الفقهيالمطلب الثاني: تعريف الشفعة في 

اء الشريعة اإلسالمية ؟ واجلواب فقهالشفعة قضية  يكثر وقوعها بني اخلاصة والعامة, فما هي الشفعة يف نظر 
 سيكون فيما يأيت:

 تعددت تعريفات فقهاء الشريعة اإلسالمية للشفعة.
بأهنا: َحق  مَتَل ِك األحكام العدلية  , وعرفتها جملة(5): متليك البقعة جرباً على املشرتي مبا قام عليه فهي عند الحنفية 

 .(6)رَتِياْلَعَقاِر أَْو َما َكاَن يف ُحْكِم اْلَعَقاِر ِمْن اْلِمْلِك اْلُمْشتَـَرى مبِْقَداِر الثََّمِن الَِّذي قَاَم َعَلى اْلُمشْ 
 .(7)اْسِتْحَقاُق َشرِيٍك َأَخَذ َمِبيَع َشرِيِكِه بَِثَمِنهِ  وهي عند المالكية:

 .(8)حق متلك قهري يثبت للشريك القدمي على احلادث بسبب الشركة مبا ميلك به لدفع الضرر هي وعند الشافعية:
 .(9)هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه املنتقلة عنه من يد من انتقلت إليهف: عند الحنابلةأما 
أن تعريفات الفقهاء اتفقت على استحقاق الشريك الشفعة وإن اختلفت قوة اللفظ املعربة عن هذا املعىن  حظ:يال

هذا القيد يف  اجلمهور من تعريف آلخر, وقيَّد احلنفية يف تعريفهم الشفعة بكوهنا )يف العقار أوما يف حكمه( بينما مل يذكر
 .   (1)للقسمة جرباً , واختالف أقواهلم على ما ال يقبل القسمةتعريفهم مع إمجاعهم على شفعة العقار القابل 

                                                                                                                                               
 (.6/550انظر: تفسري السمرقندي )( (1
 (.6/550انظر: تفسري السمرقندي )( (2
 (.2/601( )013سنن الرتمذي , كتاب الصالة, باب ماجاء يف صالة الضحى حديث رقم )( (3
 (.1/211(, هتذيب اللغة أبو منصور األزهري )3/136(, لسان العرب مادة )شفع()1/031الوسيط)املعجم ( انظر: (4
 (.3/213(, الدر املختار )2/153دستور العلماء)( انظر: (5
 (. 531/ 2درر احلكام يف شرح جملة األحكام )( انظر: (6
(, الفواكه 6/015(, شرح الزرقاين على موطأ مالك )5/611(, التاج واإلكليل ملتخصر خليل)2/266( انظر: شرح حدود ابن عرفة )(7

 . (1/225(, منح اجلليل )2/620(, حاشية العدوي )2/151الدواين )
(, هناية 2/233(, مغين احملتاج )2/665(, اإلقناع الشربيين )6/033, فتح الوهاب زكريا األنصاري )(230( انظر: كفاية األخيار )(8

 (.  6/06( , حاشية قليوب )0/113ر املناوي )(, فيض القدي5/130احملتاج )
(, شرح 2/011(, الروض املربع )3/251(, اإلنصاف للمرداوي)5/216( , املبدع )2/135, شرح الزركشي)(5/113( انظر: املغين)(9

 (.  0/160(, كشاف القناع)2/660منتهى اإلرادات)
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 ,تعريفات اجلمهور ذلك القيدذكرت وقد انفرد احلنابلة بعدم ذكر قيد الثمن الذي يعوض به الشفيع املشرتي بينما 
 .يهوإن اختلفت ألفاظهم يف الداللة عل

ص على ناملذكورة, خاصة تعريف جملة األحكام العدلية , كونه  اتيفعر وعليه ميكن القول أن تعريف احلنفية أمجع الت
 العقار وما يف حكمه.  

 علة لزومية الشفعة في الفقه اإلسالمي :المطلب الثالث: 
أهنم نصوا على أن الشفعة حق من احلقوق اليت أثبتها الفقه اإلسالمي  ,الحظنا يف تعريف فقهاء الشريعة اإلسالمية

ا يقودنا إىل السؤال عن علة لزومية ذلك احلق للشفيع , والذي نص عليه العلماء أن العلة يف ذلك , ولكن ثبوت احلق هن
من األجنيب الذي سيحل جديدًا على الشفيع ورمبا يكون سببًا لنزاع مستقبلي؛ ودفعًا هلذا  (3)احملتمل (2)هي جتنبًا للضرر

فإن مل يكن الشريك  ,أعطى الشارع الشريك الراغب يف الشراء احلق واألولوية يف ضم حصة شريكه إليه ,الضر احملتمل
: "َمن   -صلى اهلل عليه وسلم -قال  ,يف شراء حصة شريكه أو تنازل عنها فعندئذ حيق لشريكه البيع ممن شاء (4)راغباً 

 ".(5)ؤِذَن شريكه, فإن رضي أَخذ, وإن كرِه تَرككان له شريك  يف َربـَْعٍة أو َنٍل, فليس له أن يبيَع حىت يُ 
 المطلب الرابع: مشروعية الشفعة:

يها, إال أن ما ورد فيها من علة الشفعة ثبتت بالسنة النبوية الصحيحة, وببعض اآلثار, وبذكر اإلمجاع يمشروع
 ,األول منها مكرر ,يث موصولةفقد قال ابن حجر: " مجيع ما يف الشفعة ثالثة أحاد ,األحاديث واآلثار ليس بالكثري

وهي موصولة واهلل  ,وأب رافع مع سعد ,وفيه من اآلثار إثنان غري قصة املسور ,واآلخران انفرد هبما املصنف عن مسلم
 .(6)أعلم"

َجابِِر بن عبد اللَِّه رضي اهلل عنهما قال: "َقَضى النيب صلى اهلل عليه وسلم بِالش ْفَعِة يف   ،حديث :فمن األحاديث
 .(7)فإذا َوقـََعْت احلُُْدوُد َوُصرَِّفْت الط ُرُق فال ُشْفَعَة" ,كل َماٍل مل يـُْقَسمْ 

                                                                                                                                               
 (.5/131(, املغين )5/12ع )(, بدائع الصنائ111(, التنبيه )1/33( انظر: االستذكار )(1
 (.1/201انظر: احلاوي الكبري )( (2
(, 6/013(, حاشية الدسوقي )2/151سواء كان الضرر احملتمل ناشئ عن الشركة أو عن دفع ضرر املقامسة , انظر: الفواكه الدواين )( (3

 (.2/060الروضة الندية )
"  ... فإن رضي أَخذ, وإن كرِه تَرك ما ذكره ابن بطال يف شرحه حلديث "يف ترك شفيع أخذ الشفعة عند الفقهاء تفصيل ومن ذلك ( (4

ن قال: " فدل هذا احلديث  على أن تركه ترك تنقطع به شفعته , وحمال أن يقول له النىب: )إن شاء أخذ , وإن شاء ترك ( , فإذا ترك ال يكو 
فأىب أن يأخذ مث باع , فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له . هذا قول  لرتكه معىن . وقالت طائفة : إن عرض عليه األخذ بالشفعة قبل البيع

مالك والكوفيني , ورواية عن أمحد , ويشبه مذهب الشافعى , واحتج أمحد فقال : ال جتب له الشفعة حىت يقع البيع , فإن شاء أخذ , وإن 
 (.3/613شاء ترك وقد احتج مبثله ابن أىب ليلى " , شرح صحيح البخاري البن بطال)

 (.6/1223()1313صحيح مسلم , كتاب البيوع, باب الشفعة رقم )( (5
 (.0/063فتح الباري )( (6
(, ويف بَاب بـَْيِع 2/131()2163صحيح البخاري, كتاب البيوع, قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم بِالش ْفَعِة يف كل َماٍل مل يـُْقَسْم رقم )( (7

 (. 2/111()2111اًعا رقم )األرض َوالد وِر َواْلُعُروِض ُمشَ 
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ين عن الشعيب يف قوله: "بَاب َعْرِض األثر األول عن احلكم, واألثر الثا ,فقد ذكرها البخاري يف ترمجته وأما اْلثار :
بِيَعْت ُشْفَعُتُه َوْهَو الش ْفَعِة على َصاِحِبَها قبل اْلبَـْيِع, وقال احلََْكُم: إذا أَِذَن له قبل اْلبَـْيِع فال ُشْفَعَة له, وقال الشَّْعيِب : من 

 .  (1)َشاِهد  اَل يـَُغيـُِّرَها فال ُشْفَعَة له"
َوقـَْفُت على  :عن َعْمرِو بن الشَّرِيِد قال بسندهكما أوردها البخاري   فهي : افع مع سعدوأما قصة المسور وأبي ر 

ِإْذ جاء أبو رَاِفٍع موىل النيب صلى اهلل عليه  ,َفَجاَء اْلِمْسَوُر بن خَمَْرَمَة فـََوَضَع يََدُه على ِإْحَدى َمْنِكيَبَّ  ,َسْعِد بن أب َوقَّاصٍ 
 :فقال َسْعد   ,واهلل لََتْبَتاَعنـَُّهَما :فقال اْلِمْسَورُ  ,واهلل ما أَبـَْتاُعُهَما :ْع ِمينِّ بـَْييَتَّ يف َدارَِك فقال َسْعد  يا َسْعُد ابـْتَ  :فقال ,وسلم

لقد أُْعِطيُت هبا مخسمائة ِديَناٍر َوَلْواَل َأينِّ مسعت النيب  :واهلل اَل أَزِيُدَك على أَْربـََعِة آاَلٍف ُمَنجََّمًة أو ُمَقطََّعًة قال أبو رَاِفعٍ 
 .(2)اجْلَاُر َأَحق  ِبَسَقِبِه ما أَْعطَْيُتَكَها بَِأْربـََعِة آاَلٍف وأنا أُْعَطى هبا مخسمائة ِديَناٍر فََأْعطَاَها ِإيَّاهُ  :صلى اهلل عليه وسلم يقول

دارك( عرض الشريك البيع على شريكه ألجل شفعته قبل صدور  : )ابتع مين بييت يفأب رافع ويؤخذ من قول
 , وقد حط له من الثمن رغبة يف العمل بالسنة. (3)البيع

َوال اختالف بني أهل العلم يف إثبات الشفعة فقد قال ابن املنذر يف ذلك : " أما اإلجماع على مشروعية الشفعة:
 .  (4)فيما يباع من أرض أو دار أو حائط" ,للشريك الذي مل يقاسم

فإنه قال ال تثبت الشفعة ؛ ألن يف ذلك إضرارًا بأرباب  ,وقال ابن قدامة :" وال نعلم أحداً خالف هذا إال األصم
 ".(5)األمالك

تضر ويتقاعد الشريك عن الشراء فيس ,وحجته يف ذلك هو: أن املشرتي إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه مل يبتعه
 (6)املالك

 وهذا القول وما احتج به عليه ال يعتد به لآليت: 
 .(7)أواًل: ملخالفته اآلثار الثابتة واإلمجاع املنعقد قبله

 من وجهني: ةجاحلثانياً: أنه جياب عن هذا القول وتلك 
ومل مينعهم استحقاقه الشفعة من  ,يبيعون وال يعدم من يشرتي منهم غري شركائهم الشركاءَ  دُ شاهِ ا نُ أنَّ  أحدهما: 

 الشراء. 
 .(8)أنه ميكنه إذا حلقته بذلك مشقة أن يقاسم فيسقط استحقاق الشفعة الثاني:

وعليه فإن اإلمجاع ال ينخرم لضعف القول املخالف, وضعف ما قام عليه من االستدالل والتعليل, ولعدم اعتبار 
 .لشريك عند حدوث الضرر وهو القسمةذلك الضرر احملتمل شرعاً , ولوجود خمرج شرعي ل

                                                 
 (. 2/131صحيح البخاري )( (1
 (.2/131()2163صحيح البخاري, كتاب البيوع, بَاب بـَْيِع األرض َوالد وِر َواْلُعُروِض ُمَشاًعا رقم )( (2
 (.12/16انظر: عمدة القاري )( (3
 .(2/061مع التعليقات الرضية)(, الروضة الندية 35(, االمجاع البن املنذر)1/231اإلقناع البن املنذر )( (4
 (.5/113املغين )( (5
 (.1/133(, جواهر العقود السيوطي)5/031الشرح الكبري )( (6
 (.1/133جواهر العقود السيوطي) ((7
 (.1/133(, جواهر العقود السيوطي)5/031(, الشرح الكبري )5/113املغين )( (8
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 التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا لم يعلم بالبيع أو علم حال غيبته: : المدةثانيالمبحث ال
حق  مَتل ِك العقاِر أَو ما كان يف ُحكِم العقاِر من امللِك املشرَتى مبقداِر الثمِن الِذي سبق يف تعريف الشفعة بيان أهنا 

لبيان املدة اليت حيق فيها للشفيع املطالبة بشفعته وإعالن هنا تطرق أ,, وهذا له أحوال متعددة  سوف (1)املشرَتِيقاَم على 
مل يكن  ميف حالة إذا مل يعلم الشفيع بالبيع سواء كان غائباً يف سفر أو ما شاهبه أ ,يف الشريعة اإلسالمية رغبته يف متلكها

 ملطلبني اآلتيني:ا , وذلك يفولكنه مل يعلم ,يف سفر
 التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا لم يعلم بالبيع : المدةالمطلب األول: 

 (2)أمجع الفقهاء على ذلك كما حكاه ابن عبد الربقد و  ,إذا مل يعلم الشفيع بالبيع فهو على شفعته ولو طال الزمن
 .(3)وابن رشد

وقال ابن عبد الرب: "أما شفعة الغائب فإن أهل العلم جممعون على أنه إذا مل يعلم ببيع احلصة اليت هو فيها شريك  
, وقال ابن رشد : "فأما الغائب فأمجع العلماء على  (4)مع طول مدة غيبته" ,من الدور واألرضني مث قدم فعلم فله الشفعة

 .(5)يكه"أن الغائب على شفعته ما مل يعلم ببيع شر 
 ما يأيت:  ,ومن أقوال الفقهاء الدالة على أن شفعة الغائب ال تنقطع بغيابه ما مل يعلم

هو على شفعته  :يف شفعة الغائب -رضي اهلل عنه-قال صاحب أب حنيفة حممد بن احلسن : "قال أبو حنيفة  -
 . (6)أبدا حىت يعلم بالبيع"

, وهذا قول أهل (7)َولَْيَس ِلَذِلَك ِعْنَدنَا َحد  تـُْقَطُع إليه الش ْفَعُة" ,َغْيَبُتهُ  وإن طَاَلتْ  وقال اإلمام مالك يف املوطأ:" -
املدينة كما ذكر ذلك حممد بن احلسن الشيباين يف كتابه احلجة حيث قال : "وقال أهل املدينة ال ينقطع شفعة الغائب 

 . (8)وليس لذلك حد نقطع إليه الشفعة" ,وإن طالت غيبته
 . (9)ملاوردي الشافعي:" فإن مل يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفعة إذا علم وإن تطاول به الزمان "وقال ا

 .(10)فله املطالبة وإن طالت غيبته" ,إذا ثبت هذا ومل يعلم بالبيع إال عند قدومه"قال ابن قدامة احلنبلي: و 
 : ما يأتي وحجتهم في ذلك

 .(11)م أنه قد تركهالَ عْ حىت يُـ  ,أن الشفعة حق للشفيع , فهو واجب له
 . (1)فرتاخي الزمان قبل العلم به ال يسقطه ,وألنه خيار ثبت إلزالة الضرر عن املال

                                                 
 . (531/ 2درر احلكام يف شرح جملة األحكام )( انظر: (1
 (.1/16االستذكار)( (2
 (.2/133بداية اجملتهد)( (3
 (.1/16االستذكار)( (4
 (.2/133بداية اجملتهد)( (5
 (.6/31احلجة )( (6
 (.2/115موطأ مالك)( (7
 (.6/31احلجة )( (8
 (.1/263احلاوي الكبري)( (9

 (.5/011الشرح الكبري البن قدامة)( (10
 (.3/613)شرح صحيح البخاري البن بطال ( انظر: (11
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قال املاوردي: "املشرتي إذا مل يعلم بعيب ما  ,وألنه يقاس على الرد بالعيب مىت علم به املشرتى ثبت له به حق الرد
 . (2)اشرتى كان على حقه من الرد إذا علم"

 التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا علم حال غيبته. المطلب الثاني :المدة
 وبيان ذلك فيما يأيت:  اختلف الفقهاء فيما إذا علم الشفيع ببيع شفعته وهو يف حال غيابه

ومل  علم فإن ,إىل أنه على شفعته أبدًا حىت يعلم بالبيع (5), واحلنابلة(4)والشافعي يف اجلديد (3)ذهب الحنيفة -
, وعند احلنابلة حكمه (6)يقدم لذلك أو مل يبعث وكيال فال شفعة له , والوقت يف ذلك قدر املسري من حني علم بالشفعة

, وشرط بعض الشافعية (7)واال بطلت شفعته" ,يف أنه إن طالب على الفور استحق ,يف املطالبة حكم احلاضربعد العلم 
وقال أبو حنيفة , (8)فإن كان له عذر من حبٍس أو غريه فهو على شفعته ,شفعة له  أنه إن ترك املطالبة بعد أن يعلم فال

 .  (9)يف رأي له: إذا وقع البيع فعلم الشفيع به, فأشهد مكانه أنه على شفعته , وإال بطلت شفعته
 : في ذلكوحجتهم 

 تدل على رضاه بإسقاطها .إذا سكت عن املطالبة بالشفعة على الفور, كان سكوته مع العلم قرينة أنه  -1
 , وسكوهتا يدل على الرضا. (10)قياًسا على خيار البكر أنه على الفور -2
حىت  ,وال تنقطع عنه شفعته يف حالة غيابه ,: إذا كان الشفيع غائبًا فهو على شفعتهوذهب المالكية إلى أنه -

 املدونة: "أرأيت الغائب إذا علم بالشراء وهو ويف هذا يقول يف ,ببيع شريكه حصته من الشركة ألجنيب على علموإن كان 
ومل يقدم يطلب الشفعة حىت مىت تكون له الشفعة قال: قال: مالك ال تقطع عن الغائب الشفعة بغيبته )قلت(  ,شفيع

, ويؤكد (11)ولو كان حاضراً" ,وأما فيما ال يعلم فليس فيه كالم ,علم أو مل يعلم )قال( ليس ذلك عندي إال فيما علم
 وإن مل يعلم فأوىل ولو كان حاضراً" ,عامل بالشراء لقرايف املالكي ذلك بقوله: "والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهوا

وإن تطاول به  ,, ويؤيد هذا القول قول للشافعي بشرط: "أن يعجز عن التوكيل واإلشهاد فهو على حقه من الشفعة(12)
قدر على القدوم فأخذ فيه على املعهود , واملسري من غري إرهاق وال فإن  ,الزمان ما مل يقدر على القدوم للطلب

 .(13)استعجال كان على شفعته
                                                                                                                                               

 (.5/011انظر: الشرح الكبري البن قدامة )( (1
 (.1/263احلاوي الكبري )( (2
 (.6/31احلجة على أهل املدينة حممد بن احلسن الشيباين )( انظر: (3
 (.1/201(, احلاوي الكبري )121خمتصر املزين)( انظر: (4
 (.5/011الشرح الكبري البن قدامة )( انظر: (5
 (.6/31أهل املدينة حممد بن احلسن الشيباين ) احلجة على( انظر: (6
 (.5/011الشرح الكبري البن قدامة )( نظر: (7
 (.121خمتصر املزين)( انظر: (8
 (.3/103(, البحر الرائق )5/202(, تبيني احلقائق )211بداية املبتدي )( انظر: (9

 (.6/613شرح صحيح البخاري ابن بطال )( (10
 .(10/013املدونة الكربى)( (11
 (.1/612الذخرية )( (12
 (.1/206احلاوي الكبري )( انظر: (13
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 واحتجوا باآليت: 
 . (1)أن الشفعة حق للشفيع , فهو واجب له حىت يعلم أنه قد تركها -1
هبا إذا كان مبا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من حديث جابر أنه قال: "اجلار أحق بشفعته ينتظر  -2

 .(2)غائباً"
 . (3)أن الغائب يف األكثر معوق عن األخذ بالشفعة فوجب عذره -6

إذا   ,عته بعد علمه بالبيع, وإن تطاول به الزمنفولعل الراجح: ما ذهب إليه الشافعي من أن الشفيع الغائب على ش
أنه على شفعته إىل حني يتمكن من طلب شفعته بنفسه أو  ,كان له عذر مينعه عن التوكيل ألخذ شفعته أو اإلشهاد

بوكيله ؛ ألن سقوط شفعته مبجرد عدم املبادرة بطلبها فيه سلب حلق أكسبه الشارع , وإبقاء حقه يف الشفعه مع طول 
 .الزمن فيه إضرار باملشرتي, واهلل تعاىل أعلم 

 المبحث الثالث: المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا كان حاضراً عالماً بالبيع: 
اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف املدة اليت حيق فيها للشفيع أن يعلن رغبته وطلبه للشفعة, إذا كان الشفيع 

 حاضراً وعاملاً بالبيع, إىل مذهبني:
الشفعة إال إذا طالب هبا فوراً, أي فور علمه بالبيع حمل الشفعة, وهذا  أن الشفيع ال يستحق المذهب األول:

, وهو أيضًا قول عامة الفقهاء (6), وهو قول للشافعي يف اجلديد(5), وهو الصحيح من مذهب احلنابلة(4)مذهب احلنفية
: لوعلم وسكت هنيهة, مث (9), وقد أورد احلنفية يف الفورية روايتني أحدها(8) , وغريهم(7)واألوزاعي منهم: احلسن وعطاء

 : مادام قاعدًا يف ذلك اجمللس فله, ما مل يوجد منه ما يدل على اإلعراض, ويف ذلك(10)طلب فليس له ذلك , وثانيها
شفعة له, ويف هذا اللفظ إشارة إىل أن طلب الشفعة يقول السرخسي: "وإذا علم الشفيع بالبيع فلم يطلب مكانه فال 

وذكر بن رستم يف نوادره عن حممد أنه إذا سكت عن الطلب بعد  ,وهو اختيار الكرخي ,يتوقت مبجلس علم الشفيع به
ى ما علم بالبيع يبطل شفعته, وعلى هذا عامة مشاخينا إال أن هشاماً ذكر يف نوادره إنه إذا سكت هنيهة مث طلب فهو عل

شفعته ما مل يتطاول سكوته, وكذلك قال كما إن مسع سبحان اهلل أو قال اهلل أكرب أو قال خلصين اهلل من فالن مث طلب 

                                                 
 (.132/ 6(, السيل اجلرار)6/613شرح صحيح البخاري ابن بطال )( انظر: (1
(, وقال عنه علي بن أب حيىي زكريا بن 3/31( )10633مصنف عبد الرزاق الصنعاين , كتاب البيوع, باب الشفعة , حديث رقم)( (2

 (.2/521اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب)مسعود األنصاري يف 
 (.2/133بداية اجملتهد)( انظر: (3
( , تبيني 0/23( , اهلداية شرح البداية )1/211( , بداية املبتدئ )10/113(, املبسوط للسرخسي )5/11( بدائع الصنائع)(4

 ( .5/202احلقائق)
( , شرح 621( , الروض املربع وزاد املستقنع للبهويت )2/131اخلرقي )( , شرح الزركشي على خمتصر 3/231( اإلنصاف للمرداوي )(5

 ( .3/651( , وكشاف القناع )0/133منتهى اإلرادات )
 ( . 113/ 1األم )( (6
 ( .213 -5/215(, هناية احملتاج )13 -3/13( حتفة احملتاج)(7
 (.3/253( حاشية ابن عابدين )(8
 .(263 -3/263( حاشية ابن عابدين)(9

 .(263 -3/263( حاشية ابن عابدين)(10

http://www.alukah.net/social/0/20971
http://www.alukah.net/social/0/20971
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هبذا القدر من الكالم ال تبطل  ,بكم باعها أو مىت باعها أو مىت اشرتاها :الشفعة فهو على شفعته, وكذلك إذا قال
اساين:" َوأَمَّا َشْرطُُه فـَُهَو َأْن َيُكوَن على فـَْوِر اْلِعْلِم بِاْلبَـْيِع إَذا كان قَاِدرًا , وقال الك(1)على حقه إذا طلب " وهو ,شفعته

َرمِحَُه  -َوَسَكَت عن الطََّلِب مع اْلُقْدَرِة عليه َبَطَل َحق  الش ْفَعِة يف رَِوايَِة اأْلَْصِل, َوُرِوَي عن حُمَمٍَّد  ,حىت لو َعِلَم بِاْلبَـْيعِ  ,عليه
اَل  ,ما مل يـَُقْم عن اْلَمْجِلِس أو يـََتَشاَغْل عن الطََّلِب بَِعَمٍل آَخر ,َوِخَياِر اْلَقُبولِ  ,أَنَُّه على اْلَمْجِلِس َكِخَياِر اْلُمَخيـَّرَةِ  - لَّهُ ال

 .(2)أَنَّ هذا َأَصح  الرَِّوايـَتَـنْيِ" -َرمِحَُه اللَّهُ -َوذََكَر اْلَكْرِخي   ,َوَلُه أَْن َيْطُلبَ  ,تـَْبُطُل ُشْفَعُتهُ 
على الفور وقت علمه, فإن مل يطلبها إذن بال ُعذر بطلت, وإن  الش فعةوقال البهويت احلنبلي يف الروض املربع: " 

 .(3)لفور..." إىل آخرهقال للمشرتي: بِْعين أو صاحلين, سقطت؛ لفوات ا
َنصَّ عليه هذا اْلَمْذَهُب أَْعيِن َأنَّ اْلُمطَالََبَة على اْلَفْوِر َساَعَة يـَْعَلُم َنصَّ عليه "وقال املرداوي احلنبلي يف اإلنصاف : 

 .(4)"َوَعَلْيِه َأْكثـَُر اأْلَْصَحابِ 
 : على ما ذهبوا إليه بما يأتي واستدلوا

 يبادر فوراً فال شفعة له .مل ", أي أنه إذا (5)واثبهاحديث "الشفعة ملن  -1
صلى اهلل عليه  -بأن َلْفُظ "ِلَمْن َواثـَبَـَها" فـَُهَو َلْفظ  فَاِسد  الحيل أَْن ُيَضاَف ِمثْـُلُه إىَل رسول اللَِّه والجواب عن هذا: 

 ,ُموِجب  أَْن يـَْلَزَمُه الطََّلُب مع اْلبَـْيِع الَ بـَْعَدُه ؛ أَلنَّ اْلُمَواثـََبَة ِفْعل  من فَاِعَلنْيِ  "الش ْفَعُة ِلَمْن واثَبها" :أَلنَّ قـَْوَل اْلَقائِلِ ؛ -وسلم
 .(6)أَلنَّ التََّأينِّ يف اْلَوْثِب الَ ُيَسمَّى ُمَواثـََبةً  ؛فـََوَجَب أَْن َيُكوَن طََلُبُه مع اْلبَـْيِع البعده

 . "(7)عقالالحديث "الشفعة كحل 

 فهي لذلك على الفور. ,أن احلديث نص على سرعة إعالن الرغبة بأخذ بالشفعة االستدالل:ووجه 
 :من وجهينوالجواب عن هذا الحديث 

 ,َمِبيعِ ألَنَـَّها َحل  ِمْلٍك عن الْ ؛ وََكَذِلَك الش ْفَعةُ  ,أن َمْعَناُه ظَاِهر  َواَل ُحجََّة هلم فيه ؛ أَلنَّ َنْشَط اْلِعَقاِل هو َحل  اْلِعَقالِ 
 . (8)َوِإجَيابُُه لَِغرْيِِه فـََقْط 

 .(9)احلديث ضعيف ال يستدل به 
 (.1أن حق الشفعة موضوع إلزالة الضرر, فاقتضى أن تكون على الفور كالرد بالعيب)

                                                 
 (.111 -10/113( املبسوط للسرخسي)(1
 (.5/11( بدائع الصنائع)(2
 ).621( الروض املربع وزاد املستقنع للبهويت)(3
 ( .3/231)( اإلنصاف للمرداوي(4
( , غربه 3/36( )10013ا, رقم )( مروي عن شريح القاضي , مصنف عبد الرزاق, كتاب البيوع, باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقته(5

 (.0/110الزيلعي يف نصب الراية )
 (.3/31( انظر: احمللى )(6
قال ابن أب حامت الرازي: "هذا حديث منكر" انظر:  ( ,2/365( )2511( سنن ابن ماجة , كتاب البيوع , باب طلب الشفعة رقم )(7

 (.1/013علل احلديث )
 (.1/201احلاوي الكبري للماوردي )(, 5/11( انظر: بدائع الصنائع)(8
 (.1/013(, علل احلديث )6/13( انظر: سبل السالم )(9

http://www.alukah.net/sharia/0/70281
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, ألن العيب إذا ظهر يف املبيع (2)أن قياس األخذ بالشفعة على خيار العيب قياس مع الفارق والجواب عن ذلك:
 معلوماً قدره, وحجمه, بينما الضرر املراد دفعه بالشفعة حمتمل الوقوع, وغري معلوم قدره , وحجمه.أصبح 

أن يف استدامتها إدخال ضرر على املشرتي مستدميًا إذ ليس يعلم بقاء ملكه فيتصرف , وال زوال ملكه  -0
, فعلى هذا القول يعترب باملكنة املعهودة من فيطالب بالثمن , وأن ما وضع إلزالة الضرر مل جيز أن يدخل به أعظم الضرر 

 (.3)غري إرهاق وال عجلة
بأن يف إثبات الشفعة على الفور قد يلحق الضرر بالشفيع ألنه حيتاج إىل وقت للتفكري والجواب عن ذلك : 

 .(4)والتأمل
, والشافعي (5)أن استحقاق طلب الشفعة يثبت ولو طلبها على الرتاخي , وإىل هذا ذهب املالكية المذهب الثاني:

 . (8), وهو قول عند احلنابلة(7)وعليه مجاعة الشافعية (6)يف القدمي
 : على ذلك واستدلوا

الشفيع هبا يف التماس احلظ لنفسه يف األخذ أو الرتك, وإلجبار املشرتي يف حسن  قبأن الشفعة موضوعة الرتفا
املشاركة فيقر أو يف سوء املشاركة ليصرف , فلو روعي فيه الفور ضاق على الشفيع , ولو جعل على التأييد أضر 

 .(9)ريهوال يستضر املشرتي بتأخ ,فاحتيج إىل مدة يتوصل هبا الشفيع إىل التماس حظه ,باملشرتي
 .(10)بأن املهلة اليت تعطى للشفيع فيها إضرار باملشرتي ويجاب عن ذلك:

 بأن املشرتي مستفيد باستغالل العقار . ويرد على ذلك:
 ؛أرجح من القول بثبوت احلق على الفور ,: أن قول القائلني بأن حق الشفيع يثبت على الرتاخيونخلص مما سبق

البعيد , والفور ال حيتمل اال الزمن احلادث عند مساع الشفيع بالبيع, فلو اعتربنا الفور ألن الرتاخي حيتمل الزمن القريب و 
مع أن أدلة  ؟ونتمسك بالفور ,فكيف نرتك كل اآلمد ,وبينهما آماد عدة ,طرف يقابله الزمن الذي ليس له أمد معني

كيف ينزع منه مبجرد سكوته عند علمه ف ,الفور ليست بشيء ففي هذا حتكم, إضافة إىل أن الشارع أثبت للشفيع احلق
وفيها شرعت عدة خيارات, إضافة أن القول بالرتاخي يتضمن الزمن القصري  ,مع أن مبدأ الشارع يف امللكية التأين ؟بالبيع

بينما الفور الظاهر فيه احتمال الضرر  ,ويتضمن الزمن الذي حيتمل الضرر عليه ,الذي ليس فيه قطعًا ضرر على املشرتي
وهو اعتبار الرتاخي  ,, وإعمال هذه القاعدة يقتضي التوسط"ال ضرر وال ضرار"ويف هذا خروج عن قاعدة  ,الشفيع على

 وال ضرار باملشرتي. ,الذي ال يكون فيه ضرر على الشفيع
                                                                                                                                               

 (.1/201( انظر: احلاوي الكبري)(1
 (.5/113( انظر: املغين )(2
 (.1/201( انظر: احلاوي الكبري)(3
 (.1/631( , املهذب الشريازي )1/201( انظر: احلاوي الكبري )(4
 ( .0/211( , مواهب اجلليل )5/622(, التاج واإلكليل )10/013( انظر: املدونة الكربى)(5
 ( .1/033املهذب )(, 1/113األم )(, 201 -1/263( انظر: احلاوي الكبري)(6
 ( .3/13حتفة احملتاج ) (,201 -1/263(,  احلاوي الكبري)1/033( انظر: املهذب )(7
 ( .2/22(, إختالف األئمة العلماء )3/203انظر: اإلنصاف املرداوي ) ((8
 (.201 - 1/201( انظر: احلاوي الكبري)(9

 (.1/211( انظر: املهذب )(10
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 :أقوال الذين قالوا بالتراخي 
علم الشفيع  مل حيدد زمناً معيناً, إذاالذين قالوا بالرتاخي منهم من حدد زمناً معيناً لذلك, ومنهم  من  آراء تعددت

 مقيم , وفيما يأيت ذكر أقواهلم وحججهم ببيع شفعته وهو
 :(1)أهمهاأوالً : أقوال الفقهاء الذين حددوا زمناً معيناً للشفيع في طلب شفعته، و 

 (3)واستحسنه الشافعي,  (2)وهو مذهب ابن أب ليلى ,أن حق الشفعة مؤقت بثالثة أيام بعد املكنة القول األول:
 : يف ذلك , وحجتهم(4)قال املاوردي : "فإن طلبها إىل ثالث كان على حقه , وإن مضت الثالث قبل طلبه بطلت"

 أن الثالث حد يف الشرع ملدة اخليار .  -7
أهنا أقصى حد القلة, وأدىن حد الكثرة, واهلل تعاىل عندما قضى هبالك قوم أنظرهم ثالثًا لقوله تعاىل: " مَتَتـَُّعوا  -3

ُر َمْكُذوٍب"] سورة هود: من اآلية   -صلى اهلل عليه وسلم-[ , وقد أذن النيب 35يف َدارُِكْم َثالَثََة أيّاٍم َذِلَك َوْعد  َغيـْ
-ثالثًا بعد قضاء نسكه كما روي ذلك عن اْلَعاَلَء بن احلَْْضَرِميِّ أنه قال: " قال رسول اللَِّه  للمهاجر أن يقيم يف مكة

", فعلى هذا لو حصل يف خالل الثالثة أيام زمان (5)يُِقيُم اْلُمَهاِجُر مبَكََّة بـَْعَد َقَضاِء ُنُسِكِه َثاَلثًا" -صلى اهلل عليه وسلم
 .   (6)هاتتعذر فيه املطالبة مل حتسب من

إذا أخر من غري عذر, وذلك لتغري  (7)وهو قول حممد بن احلسن من احلنفية ,أن حق الشفعة شهر :نيالقول الثا
 .(8)أحوال الناس يف قصد اإلضرار بالغري

, أي حضر وكتب (9)ذكر ذلك خليل بن اسحق وغريه ,إن حضر العقد شهرينأن حق الشفعة  :ثالثالقول ال
. وهو ساكت بال (10)فتسقط شفعته مبضي شهرين من وقت كتابته شهادته , وكذا لو أمر أو رضي ,البيعشهادته يف ورقة 

زيد القريواين يف أب , واشرتط ابن (11)مانع له من حقه يف الشفعة , ألن سكوته مع ذلك يدل على إسقاط شفعته
بِاْلبَـْيِع َواَل ُعْذَر له, واال اْسَتَمرَّ على ُشْفَعِتِه حىت حَيُْصَل اْلِعْلُم أو َعاِلمًا  ,الشهرين بأن يكون " الشَِّفيُع َعاِقاًل بَالِغًا َرِشيًدا

 . (12)"وما قارهبا فـََتْسُقُط ُشْفَعُتُه بـَْعَد السََّنةِ  ,فـَيَـْنزَِل َمْنزَِلَة من كان َحاِضَر اْلَعْقدِ  ,ُ يـَُزوَل اْلُعْذر

                                                 
 ( .31 -3/33احمللى) ( انظر: (1
 ( .16/101( انظر: املبسوط )(2
 -215/ 5( , وهناية احملتاج )3/13فة احملتاج )(,  حت1/033املهذب )(, 1/113األم )(, 201 -1/263( انظر: احلاوي الكبري)(3

213.( 
 . (1/201( احلاوي الكبري)(4
 ( .2/335( )1652صحيح مسلم, كتاب احلج, باب جواز اإلقامة مبكة للمهاجر بعد فراغ احلج والعمرة ثالثة أيام بال زيادة, رقم )( (5
 ).201/ 1( انظر: احلاوي الكبري)(6
 (.3/103بن جنيم)البحر الرائق ا( انظر: (7
 (.3/103البحر الرائق ابن جنيم)( انظر: (8
 (.6/030الشرح الكبري الدردير)(, 2/152(, الفواكه الدواين)3/215(, منح اجلليل)266( انظر: خمتصر خليل)(9

 (.6/030الشرح الكبري الدردير)( انظر: (10
 (.6/030الدردير)( , الشرح الكبري 3/112شرح خمتصر خليل )( انظر: (11
 (.2/152الفواكه الدواين )( انظر: (12
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, قال ابن القاسم: وقفت مالًكا على مرور (1)أصحابهأن حق الشفعة سنة وهو قول مالك وأكثر  :رابعالقول ال
 .(2)السنة فلم يرها كثريًا , وذلك إذا علم الشفيع بشفعته

, وذكر ابن عبد الرب أن (3)وبه قال أصبغ من املالكية ,أن حق الشفعة أكثر من السنتني والثالث :خامسالقول ال
 ,وروي عنه أن السنة والسنتني والثالث إىل اخلمس ليست بطولسنة إىل اخلمس مروية عن مالك فقال: "الروايات من ال

أو يرفعه إىل السلطان فيأخذ أو  ,للشفعة فيكون قطعاً   أن يبين املبتاع يف ذلك الَّ إ ,وال مينع الشفيع لذلك شفعته
 .(4)"يرتك

وبه قال الشافعي يف  ممتد على التراخي من غير تقدير بمدة: أن حق الشفعةثانيًا : أقوال الفقهاء الذين قالوا 
"الشفيع على شفعته إال أن يأيت عليها من الزمان ما يعلم أنه تارك إن  , وهو قول مالك يف املدونة حيث( 5)القدمي

, وهو قول ألمحد , ذكر ذلك ابن هبرية الشيباين قائالً (7), وقال ابن املاجشون: ال ينقطع حق الشفعة إال الطول(6)لشفعته
 .(8)طالب"ي:"واختلف عن أمحد ... والثالثة : أهنا على الرتاخي فال تبطل أبداً حىت يعفو أو 

 : ما يأتي ذلك تهم فيوحج
 أن ما ملك من احلقوق ال يبطل بالتأخري كالديون . 

 .( 9)وميلك الغلة واألجرة أن تأخري الشفعة أرفق باملشرتي يف حصول الشفعة.

 يظهر أن ما ذهب إليه من مل  حيدد مدة حمددة للشفيع أرجح ممن حدد لذلك زمناً معيناً ؛ ملا يأيت: الرأي الراجح:
أن من حدد مدة معينة مل يوردوا علة وال دلياًل لتلك املدة إال أصحاب القول بالثالثة اآليام فقد ذكروا : أن  -
قضى اهلل قد أقصى حد القلة, وأدىن حد الكثرة, و  -أيضاً –أهنا يف ذلك قياساً على أهنا الغالب يف مدة اخليار , و  حجتهم

 ثالثة أيام , وهي أدلة بعيدة عن املضمون, والقياس فيها قياس مع الفارق. تعاىل هبالك قوم أنظرهم
بيان ذلك يف ترجيج قول القائلني بأن حق طلب  أن من مل حيدد مدة معينة أوردوا حججاً وأدلة قوية, كما سبق -

الشفيع شفعته الرتاخي على قول القائلني بالفور, إضافة إىل ذلك أن قياس حق الشفعة على حق الدين باعتبار أن كال 
  منهما حق مت متلكه من قبل الشرع .

                                                 
الشرح الكبري (, 2/152( , الفواكه الدواين )3/215(, منح اجلليل)266خمتصر خليل ), )035 -030/ 6) ( انظر: حاشية الدسوقي(1

 (.6/030الدردير)
 (.5/621التاج واإلكليل )( انظر: (2
 (. 3/613( انظر: شرح صحيح البخاري البن بطال )(3
 ( . 001( الكايف ابن عبد الرب)(4
 -215/ 5( , وهناية احملتاج )3/13(,  حتفة احملتاج )1/033املهذب )(, 1/113األم )(, 201 -1/263( انظر: احلاوي الكبري)(5

213.( 
 ( .5/621(, التاج واإلكليل )10/065املدونة الكربى )( انظر: (6
 (. 3/613( انظر: شرح صحيح البخاري البن بطال )(7
 (. 2/22( انظر: إختالف األئمة العلماء)(8
      ( .201 -1/263( انظر: احلاوي الكبري)(9
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 طلب الشفيع فيها يستحق اليت أن فقهاء الشريعة اإلسالمية اختلفوا يف املدة وخالصة الرأي في هذا المبحث :
بالبيع, فهي عند اجلمهور على الفور, وعند املالكية ومن وافقهم على الرتاخي, واختلفوا يف  عاملاً  حاضراً  كان إذا الشفعة,

 تقدير زمن الرتاخي على مدد خمتلفة.
 خاتمة البحث :

وتذهب السيئات وبرمحته تغفر الزالت ومبحض احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وتدوم الطيبات, وتتنزل الربكات, 
والصالة والسالم على أشرف املخلوقات املؤيد بأشهر املعجزات وعلى آله وصحبه ، إحسانه وتيسريه تكمل احلسنات

, (مدة استحقاق طلب الشفعة يف الفقه اإلسالميالبحث املوسوم بـ)ا هذيف ختام أكمل الصلوات وأشرف التسليمات, و 
 أقتصر على ذكر أمهها فيما يأيت:   ,توصلت فيه إىل نتائج عديدةقد فإنين 
 .عرف فقهاء الشريعة اإلسالمية الشفعة ببيان العالقة بني الشفيع واملشفوع فيه أواًل:
 .جتنباً للضرر احملتمل على الشريك ؛لزومية الشفعة للشفيع أثبت التشريع اإلسالمي ثانياً:
 , وبإمجاع األمة.األعالم الشفعة ثبتت يف الشريعة اإلسالمية بالسنة الصحيحة, ومبا أثر عن األئمة ثالثاً:
ولو طال الزمن سواء كان الشفيع  ,يف الفقه اإلسالمي إذا مل يعلم الشفيع بالبيع فهو على شفعته بإمجاع الفقهاء  رابعاً:

 . غائباً أم حاضراً 
 إذا علم ببيع شريكه حصته يف الشركة آلخر وهو ,اليت حيق فيها للشفيع طلب شفعتهاختلف الفقهاء يف املدة  خامسًا:

 ,, والذي عليه املالكية ومن معهم أنه على شفعته ولو طال الزمن , وخالفهم اجلمهور من اجلنفية والشافعية واحلنابلةغائب
 تسقط عنه إال لعذر مينعه من ذلك. فإن الشفعة ,أنه إذا مل يعلن رغبته ويرسل وكيالً أو يشهد أنه على شفعته

يف املدة اليت حيق للشفيع طلب شفعته إذا علم ببيع شريكه حصته يف الشركة آلخر , وهو أيضاً اختلف الفقهاء  سادسًا:
حاضر عامل بالبيع , فقال املالكية ومن تبعهم أنه حيق للشفيع طلب شعفته على الرتاخي , وذهب مجهور احلنفية 

 واحلنابلة إىل أنه جيب على الشفيع املبادرة للطلب الشفعة واال سقط حقه يف طلبها.والشافعية 
اختلف القائلون بأن حق الشفيع يف طلب الشفعة على الرتاخي يف املدة املستحقة لطلب الشفعة , فحدد املالكية  سابعاً:

إال إذا علم  ,ووردت أقوال بدون حتديدثالث,  قول وأكثر من سنتني يف ,وسنة يف آخر ,مبدد متعددة , شهرين يف قول
 . منه ما يدل على تركها

 
 .واهلل تعاىل أعلم
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 فهرس المصادر والمراجع
 –اإلسكندرية  -حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري أبو بكر, حتقيق: د. فؤاد عبد املنعم أمحد, دار الدعوة  ,اإلمجاع
 , الطبعة : الثالثة . هـ1012

العلماء, الوزير أب املظفر حيىي بن حممد بن هبرية , حتقيق: السيد يوسف أمحد, دار الكتب العلمية ,  ختالف األئمةا
 األوىل. م, الطبعة:2112 -هـ1026لبنان, بريوت, 

ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار , أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطيب , دار الكتب العلمية اال
 : األوىل. م , الطبعة2111 -بريوت  -

 ,أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: حممد األمني بن حممد بن املختار الشنقيطي, حتقيق: مكتب البحوث للدراسات
 م.1335-ه1015 -بريوت-دار الفكر للطباعة والنشر

 -بريوت  -ث والدراسات ,  دار الفكر اإلقناع يف حل ألفاظ أب شجاع , حممد الشربيين اخلطيب, حتقيق: مكتب البحو 
1015 . 

هـ(, حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد 613اإلقناع البن املنذر, أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف: 
 هـ . 1013العزيز اجلربين, الناشر: )بدون(, الطبعة: األوىل, 

 الثانية. هـ, الطبعة:1636 -, دار املعرفة, بريوتاألم , حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل
هـ 1633 -بريوت  -العلمية  أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي, دار الكتب :األمايل يف لغة العرب

 .م1313
ق: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل, علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن, حتقي

 بريوت.-حممد حامد الفقي, دار إحياء الرتاث العرب
 . بريوت , الطبعة: الثانية -زين الدين ابن جنيم احلنفي, دار املعرفة  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ومطبعة بداية املبتدي يف فقه اإلمام أب حنيفة, برهان الدين علي بن أب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين , مكتبة 
 القاهرة . -حممد علي صبح  

 بريوت . -بداية اجملتهد وهناية املقتصد , حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب أبو الوليد , دار الفكر 
 , الطبعة : الثانية . 1332 -بريوت  -بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع , عالء الدين الكاساين , دار الكتاب العرب 

,  1633 -بريوت  -ملختصر خليل , حممد بن يوسف بن أب القاسم العبدري أبو عبد اهلل , دار الفكر  التاج واإلكليل
 الطبعة : الثانية .

 -القاهرة   - احلقائق شرح كنز الدقائق , فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي , دار الكتب اإلسالمي  نيتبي
 هـ. 1616
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مكة  -عمر بن علي بن أمحد األندلسي, حتقيق : عبد اهلل بن سعاف اللحياين , دار حراء  حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج ,
 , الطبعة : األوىل.  1013 -املكرمة 

تفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم , نصر بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي , حتقيق : د.حممود مطرجي,  دار 
 بريوت . -الفكر 

حتقيق: عماد الدين أمحد حيدر , عامل  ,الشافعي , إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزأبادي الشريازيالتنبيه يف الفقه 
 , الطبعة : األوىل . 1016 -بريوت  -الكتب 

 -بريوت   -هتذيب اللغة , أبو منصور حممد بن أمحد األزهري  , حتقيق : حممد عوض مرعب, دار إحياء الرتاث العرب  
 األوىل .م , الطبعة : 2111

 هتذيب املدونة , أبو سعيد خلف بن أب القاسم القريواين , دار النشر بدون.
 م .1015 –بريوت  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن , حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي, دار الفكر 

 .1015 –بريوت  -ر جامع البيان عن تأويل آي القرآن , حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي, دار الفك
اجلامع الصحيح املختصر , حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي , حتقيق: د. مصطفى ديب البغا , دار ابن كثري 

 , الطبعة : الثالثة .  1331 - 1011 -بريوت  -, اليمامة 
 بريوت . -جواهر العقود , مشس الدين األسيوطي , دار الكتب العلمية 

 بريوت . -وقي على الشرح الكبري , حممد عرفه الدسوقي,  حتقيق : حممد عليش, دار الفكر حاشية الدس
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين , علي الصعيدي العدوي املالكي , حتقيق : يوسف الشيخ حممد البقاعي, 

 هـ . 1012 -بريوت  -دار الفكر 
ابن عابدين, دار الفكر للطباعة حممد األمني تنوير األبصار فقه أبو حنيفة , حاشية رد املختار على الدر املختار شرح 

 م. 2111 -هـ 1021 -بريوت   -والنشر 
على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني , شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليوب,  ,حاشية قليوب

 م , الطبعة : األوىل .1333 -هـ 1013 -ان , بريوت لبن -حتقيق: مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر 
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين , علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري الشافعي 

 1013 -لبنان  -بريوت  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود , دار الكتب العلمية و  ,, حتقيق : الشيخ علي حممد معوض
 م, الطبعة : األوىل. 1333-هـ 

 –بريوت -احلجة على أهل املدينة , حممد بن احلسن الشيباين, حتقيق : مهدي حسن الكيالين القادر , عامل الكتب 
 هـ, الطبعة: الثالثة.1016

هـ 1015 -بريوت  -اخلصائص الكربى , أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن أب بكر السيوطي , دار الكتب العلمية 
 م. 1335 -
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 , الطبعة : الثانية . 1633 -بريوت  -الدر املختار , دار الفكر 
 بريوت . -لبنان  -فهمي احلسيين, دار الكتب العلمية  :درر احلكام شرح جملة األحكام , علي حيدر, حتقيق وتعريب

 لرسول األمحد نكري , حتقيقدستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون , القاضي عبد النيب بن عبد ا
 م , الطبعة : األوىل .2111 -هـ 1021 -بريوت-لبنان  -حسن هاين فحص, دار الكتب العلمية  :بيعر وت

 ديوان جرير , دار النشر )بدون(. 
 م .1330 -بريوت  -الذخرية , شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف, حتقيق: حممد حجي, دار الغرب 

 هـ .1631  -الرياض -زاد املستقنع , منصور بن يونس بن إدريس البهويت , مكتبة الرياض احلديثة الروض املربع شرح 
, حممد صديق خان احلسيين البخاري الِقنَّوجي )املتوىف:  («الرَّوضة الّنديَّة»الروضة الندية )ومعها: التعليقاُت الرَّضية على 

نشر: يق و قحتلشيخ حممَّد نَاِصر الّدين األلَباين , ضبط و ل« : ضة الّنديَّةالرَّو »التعليقات الرَّضية على  ومعها هـ( ,1611
السعودية, َدار ابن عفَّان  -علي بن حَسن بن علي بن َعبد احلميد احلَليب  األثرّي , َداُر ابن القيِّم للنشر والتوزيع, الرياض 

 م . 2116 -هـ  1026, مجهورية مصر العربية , الطبعة: األوىل -للنشر والتوزيع, القاهرة 
الصنعاين, حتقيق : حممد عبد العزيز اخلويل , دار األمري سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام , حممد بن إمساعيل 

 , الطبعة : الرابعة . 1613 -بريوت  -إحياء الرتاث العرب 
 -اكر وآخرون, دار إحياء الرتاث العرب سنن الرتمذي , حممد بن عيسى الرتمذي السلمي , حتقيق : أمحد حممد ش

 بريوت .
السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار , حممد بن علي بن حممد الشوكاين, حتقيق : حممود إبراهيم زايد, دار الكتب 

 , الطبعة : األوىل . 1015 -بريوت  -العلمية 
 1011 -بريوت  -يوسف الزرقاين , دار الكتب العلمية شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك , حممد بن عبد الباقي بن 

 , الطبعة : األوىل .
شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي , مشس الدين أب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركشي املصري احلنبلي , حتقيق : قدم له 

م , الطبعة : 2112 -هـ 1026 -بريوت  -لبنان –ووضع حواشيه: عبد املنعم خليل إبراهيم , دار الكتب العلمية 
 األوىل .

 بريوت.  –أمحد الدردير, حتقيق: حممد عليش , دار الفكر  , أبو الربكاتالشرح الكبري
 )بدون(. بن قدامة املقدسي , عبد الرمحن بن حممد , دار النشر:الالشرح الكبري , 

 النشر: )بدون(.دار , شرح حدود ابن عرفة, حممد بن قاسم األنصاري, أبو عبد اهلل, الرصاع
شرح صحيح البخاري , أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب, حتقيق: أبو متيم ياسر بن 

 م, الطبعة : الثانية .2116 -هـ 1026 -السعودية , الرياض  -إبراهيم , مكتبة الرشد 
 .بريوت  -شرح خمتصر خليل , دار الفكر للطباعة 
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 -شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى , منصور بن يونس بن إدريس البهويت , عامل الكتب 
 , الطبعة : الثانية.  1333 -بريوت 

 -صحيح مسلم , مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري , حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الرتاث العرب 
 بريوت . 

 بريوت.  –القاري شرح صحيح البخاري , بدر الدين حممود بن أمحد العيين , دار إحياء الرتاث العرب  عمدة
 بريوت . –عمدة القاري شرح صحيح البخاري , بدر الدين حممود بن أمحد العيين , دار إحياء الرتاث العرب 

 بريوت - املعرفة اخلطيب , دار الدين حمب:  قيقحت , الرازي مهران بن إدريس بن بن حممد بن الرمحن عبد , احلديث علل
  هـ . 1015 -

فتح الباري شرح صحيح البخاري , أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي , حتقيق : حمب الدين اخلطيب , دار 
 بريوت .  –املعرفة 

 1013 -بريوت  -العلمية  فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ,زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري, دار الكتب
 , الطبعة : األوىل .

 –بريوت  -الفواكه الدواين على رسالة ابن أب زيد القريواين , أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي , دار الفكر 
 هـ .1015

نبلي , دار الفواكه العذاب يف الرد على من مل حيكم السنة والكتاب , محد بن ناصر بن عثمان آل معمر التميمي احل
 النشر )بدون(.

هـ , الطبعة : األوىل 1653 -مصر  -فيض القدير شرح اجلامع الصغري , عبد الرؤوف املناوي , املكتبة التجارية الكربى 
. 

كشاف القناع عن منت اإلقناع , منصور بن يونس بن إدريس البهويت , حتقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل , دار 
 هـ. 1012 -بريوت -الفكر

ختصار , تقي الدين أب بكر بن حممد احلسيين احلصيين الدمشقي الشافعي , حتقيق : علي كفاية األخياريف حل غاية اال
 , الطبعة : األوىل. 1330 -دمشق  -وحممد وهيب سليمان , دار اخلري  ,عبد احلميد بلطجي

لي بن أب حيىي زكريا بن مسعود األنصاري اخلزرجي اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب , االمام مجال الدين أبو حممد ع
 -بريوت  -دمشق , لبنان -سوريا   -الدار الشامية  -املنبجي , حتقيق: د. حممد فضل عبد العزيز املراد,  دار القلم 

 م  , الطبعة : الثانية .1330 -هـ 1010
 بريوت , الطبعة : األوىل.  -لسان العرب , حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري , دار صادر 

 هـ .1011 –بريوت  -املبدع يف شرح املقنع , إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبلي, املكتب اإلسالمي 
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كراتشي. بدون   –املبسوط , حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين, حتقيق : أبو الوفا األفغاين , إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية
 )ت(.
واحمليط األعظم , أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي , حتقيق : عبد احلميد هنداوي, دار الكتب العلمية  احملكم

 م , الطبعة : األوىل .2111 -بريوت  -
 بريوت . -احمللى , علي بن أمحد بن حزم الظاهري, حتقيق : جلنة إحياء الرتاث العرب , دار اآلفاق اجلديدة 

 -فقه إمام دار اهلجرة , خليل بن إسحاق بن موسى املالكي , حتقيق : أمحد علي حركات , دار الفكر خمتصر خليل يف 
 . 1015 -بريوت 

 بريوت, بدون. –املدونة الكربى , مالك بن أنس , دار صادر 
 –ريوت ب -املصنف , أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين , حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي, املكتب اإلسالمي 

 ه, الطبعة: الثانية. 1016
 -بريوت  -املصنف , أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين , حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي , املكتب اإلسالمي 

 , الطبعة : الثانية . 1016
 إبراهيم مصطفى, أمحد الزيات, حامد عبد القادر, حممد النجار, دار الدعوة , بدون. :املعجم الوسيط

 . بريوت  احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, حممد اخلطيب الشربيين, دار الفكر,مغين
هـ, 1015 –بريوت  -املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين , عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي, دار الفكر 

 الطبعة : األوىل.
 م. 1333 -هـ 1013 -بريوت  -لفكر منح اجلليل شرح على خمتصر خليل , حممد عليش , دار ا

 بريوت . -إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي, دار الفكر  :املهذب يف فقه اإلمام الشافعي
 .:2, الطبعة  1633 -بريوت  -مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل , حممد بن عبد الرمحن املغرب, دار الفكر 

 مصر . -دار إحياء الرتاث العرب  حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ,, مالك بن أنس األصبحي , موطأ اإلمام مالك
 – مصر - احلديث دار البنوري, يوسف حممد :, حتقيق الزيلعي احلنفي يوسف بن عبداهلل , اهلداية ألحاديث الراية نصب

 هـ . 1651
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج , مشس الدين حممد بن أب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرملي الشهري بالشافعي 

 م. 1330 -هـ 1010 -بريوت  -الصغري, دار الفكر للطباعة 
كتبة اإلسالمية , بدون اهلداية شرح بداية املبتدي , أب احلسن علي بن أب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغياين , امل

 )ت( .
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 الملخص
الالمتناهية, إما ألنه مل يقع  والنوازل الوقائع تستوعب ال متناهية حمدودة الفرعية املسائل يف األئمة ملا كانت نصوص    

يف زمنهم, أو ألهنا من الوقائع والنوازل اجلديدة, اليت مل يرد عنهم فيها شيء احتاج العلماء يف كل عصر إىل  عنها سؤال
من أسهل الطرق للوصول إليها, ويعتمد يف أساسه « الفروع  على الفروع ختريج» البحث عن أحكام هذه النوازل. ويعترب 

 كما نظر هذا األخري يف نصوص الشارع احلكيم.على النظر يف نظائرها من نصوص اإلمام اجملتهد,  
ضبط األحكام املستنبطة يف النوازل باملنهجية الفقهية اليت قام ييف أنه  -إضافة إىل ما سبق -وتتجلى أمهية هذا العلم     

وإثرائها لدى الفقيه, كما أنه يسهم يف تكوين امللكة الفقهية ,  ومناها تالميذهم من بعدهم ىهبا أئمة املدارس الفقهية الكرب 
وأنه يشّكل موردا من األحكام املستجدة يستفيد منها املفيت يف كل  باإلضافة إىل الدربة على االستنباط والتفريع والتقعيد,

 خاصة إذا كان مصدر التخريج مذهبا حيا, يضم أصوال وقواعدا تراعي مصاح الناس, وتتماشى مع أعرافهم. زمان,
Abstract 
    The jurists’ texts in the book of turath related to the branch issues in fiqh are limited 
not up to date, that is because the problethe issues are related to the new events in 
the public (al-mustajaddat). Besides that because the question has not been asked by 
their time, or because of new events that has happened that has never been studied 
by scholars, therefore every scholar in the time they have to study new problems and 
issues. And the method named "Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Furu '" is expected to be the 
easiest method to solve these problems, this method was developed by comparing 
each question with its similarities from the texts of the imam mujtahid, as known that 
the imams have been compare all new problems with basic religious texts (al-Qur’an 
and Sunnah). And the significant of this method is it can make new laws were taken 
from him in accordance with the methodology of jurisprudence that has been used by 
scholars and schools of jurisprudence (al-madaris al-fiqhiyyah) andthis method have 
been developed also by their students and many scholars of jurisprudence after them. 
In addition, this method also help to develop thinking skills formation jurisprudence 
and create the richness jurisprudences’ experience. Even this method is also trained to 
dig the law to understand the branch of Islamic law (al-furu’) and to concluded legal 
maxims, even this method is also an indispensable source of law by the mufti at all 
times, in particular if the source of takhrij from the text of madhab is still present until 
now days, which will include the qawa’id (maxims) or rules and principles which regard 

the public interests and in accordance with their customs. 

 تخريج الفروع على الفروع: حقيقته وحكمه

 محمد العربي شايشيالدكتور 
- 
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 تمهيد
ملا كان الكثري من األئمة يتجنبون الكالم يف املسائل اليت مل تقع, وكانت النوازل واملسائل الطارئة دائما يف جتدد     

 حمدودة الفرعية املسائل يف األئمة نصوص مستمر, احتاج العلماء يف كل عصر إىل البحث عن أحكامها؛ ذلك ألن
  الشرعية. أحكامها عن البحث من بد ال فكان قبُل, من تكن مل واليت يةالالمتناه والنوازل الوقائع تستوعب ال متناهية

 األئمة القدمية نصوص من والنازلة اجلديدة الفروع أحكام  استخراج ذلك إىل للوصول وأمثلها الطرق أسهل من ولعل    
, وهو أحد أنواع التخريج الفقهي اليت اختذها العلماء «الفروع على الفروع تخريج»: بـ يعرف ما وهو جمراها, جيري وما

وسيلة للوصول إىل األحكام الشرعية, ولَِنسَتوِعب مكانة هذا النوع من االجتهاد, ينبغي أن نتعّرف على حقيقته, وأمهيته, 
 ونظرة العلماء له, وضوابطه.   

 المطلب األول: حقيقة تخريج الفروع على الفروع، وأهميته
 ول: تعريف تخريج الفروع على الفروعالفرع األ

ما لفنِّ معني.« ختريج الفروع على الفروع»يعرَّف      ََ  باعتبارين؛ باعتبار مفرداته, وباعتباره َلَقبا وَعَل
    مفرداته باعتبار الفروع على الفروع تخريج أوال: تعريف

 تعريف التخريج لغة واصطالحا:  -1
  :(1)التخريج في اللغة -أ

 والثاين: اختالف لونني. «. وهو ضد الدخول»ترجع معانيه إىل أصلني: األول: النفاذ عن الشيء والظهور     
أي »هو النفاذ عن الشيء والظهور, ألن اجملتهد جيتهد يف إنفاذ حكم النازلة « التخريج»وأنسب املعنيني ملوضوع     

  ن خفيا.  من نصوص إمامه, فيصري حكمها ظاهرا بعد أن كا« إخراجه
  التخريج في االصطالح: -ب

استعمل مصطلح التخريج يف طائفة من العلوم, فأصبحت استعماالته عندهم تعين مصطلحا خاصا, كما هو الشأن     
عند النحاة واحملدثني والفقهاء واألصوليني, والذي له عالقة مبوضوعنا هو معناه عند الفقهاء واألصوليني, وقد استعمل 

 دة استعماالت ومنها:عندهم يف ع
ختريج األصول »األول: التوصل إىل أصول األئمة وقواعدهم الكلية اليت بنوا عليها فروعهم الفقهية, وهو ما يعرب عنه بـ    

 «.على الفروع
 «.ختريج الفروع على األصول»الثاين: رد اخلالفات الفقهية إىل القواعد األصولية, وهو ما يعرب عنه بـ    

                                                 

لقاهرة, ا( انظر: مادة )خرج( يف هتذيب اللغة, حممد بن أمحد األزهري, حتقيق: أ. أمحد عبد العليم الربدوين, الدار املصرية للتأليف والرتمجة, 1)
م,  1330هـ/ 1010, 6, الصحاح, إمساعيل بن محاد اجلوهري , حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار, دار العلم للماليني, بريوت, ط1/01
م, 1331هـ/ 1011, 1, معجم مقاييس اللغة ألب احلسني أمحد بن فارس, حتقيق عبد السالم هارون, دار اجليل, بريوت, ط:1/613
, القاموس احمليط, حممد بن 1/311أب الفضل مجال الدين, حممد بن مكرم بن منظور, دار لسان العرب, بريوت, , لسان العرب, 2/115

, تاج العروس من جواهر القاموس, حممد مرتضى الزبيدي, دار الفكر, بريوت, 1/130يعقوب الفريوزآبادي, املكتبة التجارية الكربى, مصر, 
 .220لعربية, املكتبة اإلسالمية, إستانبول, ص , املعجم الوسيط, جممع اللغة ا2/23
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الثالث: التوصل إىل معرفة حكم اإلمام يف مسألة مل يرد هبا نص عن طريق إحلاقها مبا يشبهها من املسائل الفرعية اليت     
ختريج الفروع على »ورد نص اإلمام هبا, أو عن طريق إحلاقها مبفهوم نصوص اإلمام وعموماهتا, وهو ما يعرب عنه بـ

 «.الفروع
 . (1) مبعىن التعليل, أو توجيه اآلراء املنقولة عن األئمة وبيان مآخذهم فيها الرابع: قد يطلقون التخريج    
 لغة واصطالحا:« الفروع»تعريف  -2
 في اللغة: « الفروع» -أ

 : التفريق, والُعلّو, والكثرة.(2) مجع فرع, ومادة )فرع( تدل على مجلة من املعاين, أشهرها    
من فرع آخر, « الفرع»؛ ألن حقيقته فصل لـ «التفريق»هو « الفروع على الفروعختريج »وأنسب هذه املعاين ملوضوع     

وإن كان املعنيان األخريان هلما عالقة مالزمة للتفريق؛ ألن التفريق يدل على جتزئة الشيء الذي كان واحدا وتكثريه, 
 وبالتايل إبراز تلك األجزاء وإعالؤها بعد أن كانت خمتفية.     

 في االصطالح:  « الفروع» -ب
 اصطالحا, بتعريفات كثرية أمهها:« الفروع»ُعرِّفت     
 . (3)«ما تبىن على غريها» -1    

 . (4)«ما ثبت حكمها بغريها» -9    

 . (5)«ما استندت يف وجودها إىل غريها استناداً ذاتياً » -3    

 . (6)«أحكام الشريعة املفصلة املبيَّنة يف علم الفقه» -4    

 . (7)«املسائل اليت وّلدها اجملتهدون بعد حيازة منصب االجتهاد» -5    

 . (8)«املسائل االجتهادية من الفقه» -6    

 .(9) «أحكام الشارع املتعلقة بصفة فعل املكلف» -7   

                                                 

, شرح خمتصر 12هـ, ص1010, يعقوب عبد الوهاب الباحسني, الرياض: مكتبة الرشد, التخريج عند الفقهاء واألصوليني( انظر: 1)
, منهج 6/202م, 1331هـ/1011, 1الروضة, لنجم الدين الطويف, حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

.011-012م, ص 2116, دار األندلس اخلضراء, 1استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة, مسفر القحطاين, ط  
, تاج العروس 36 - 6/32, القاموس احمليط 2/1136, لسان العرب 1251 -1253/ 6, الصحاح 2/653(انظر: هتذيب اللغة 2)

 وما بعدها. 5/003
 1/115هـ, 1011, 2الفقه, القاضي أب يعلى الفراء, حتقيق: د.أمحد بن علي املباركي, ط ( العدة يف أصول 3)
 2هـ, ص 1615, 2( منت الورقات يف أصول الفقه, طبع على نفقة الشيخ عبد العزيز بن حممد الشثري, مطابع الرياض, ط 4)
 1/121( شرح خمتصر الروضة 5)
   1/3( شرح التلويح 6)
هـ, 1015, 1ناهج العقول على منهاج الوصول(, حممد بن احلسن البدخشي, دار الكتب العلمية, بريوت, ط ( شرح البدخشي )م7)

6/210 
 .6/616هـ, 2,1016( التقرير والتحبري, ابن أمري احلاج, دار الكتب العلمية, بريوت, ط 8)
 .1/16احملمدية,املغرب.(نشر البنود على مراقي السعود, عبد اهلل بن إبراهيم الشنقيطي, مطبعة فضالة 9)

 قال يف املراقي: والفرع حكم الشرع قد تعّلقا   بصفة الفعل كندب مطلقا    
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  .(1)«األحكام الشرعية العملية» -8    

 واملتأمل يف هذه التعريفات يدرك أن اجلامع بينها كوهنا أحكاما شرعية مستنبطة.    
 ":  الفروع مناقشة تعريفات العلماء ل  " -1

  اعرتض على هذه التعريفات بأن منها:    
علم »اليت ذكرت ما هو غري مانع, مثل: التعريفات اليت يدور معناها للفروع حول ارتباطها يف وجودها بغريها, أو  -أ

 .(2)«الفقه
ما هو غري جامع, مثل: التعريفات اليت حصرت الفروع يف األحكام املولدة, أو يف املسائل االجتهادية, أو يف أحكام  -ب

 .(4), أو يف األحكام العملية(3)فعل املكلف

 ": الفروع التعريف المختار ل  " -2
ختريج »بناء على مناقشة التعريفات السابقة واالعرتاضات عليها, فإن املعىن االصطالحي الذي يتناسب مع موضوع     

 «.األحكام الشرعية املتعلقة بأفعال املكلفني»أو « األحكام الشرعية العملية»هو: « الفروع على الفروع
األوىل: املسائل الفقهية املستنبطة املروية عن « الفروع»د بـ نقول أن املقصو « الفروع»وإذا أردنا التفصيل يف معىن     

الثانية: النوازل والوقائع املستجدة اليت ال نص فيها وال إمجاع, وليس للمجتهدين « الفروع» األئمة اجملتهدين, واملقصود بـ 
 . (5)املتقدمني فيها كالم وال رأي

هو استنباط أحكام النوازل والوقائع املستجدة »باعتبار مفرداته: « الفروعختريج الفروع على »فيكون املعىن اإلمجايل لـ     
 «.غري املنصوص عليها, من املسائل الفقهية املستنبطة املروية عن األئمة اجملتهدين

 لقبا باعتباره الفروع على الفروع تخريج تعريف: ثانيا
 ومناقشتها:الفروع"،  على الفروع تباين تعريفات العلماء ل  "تخريج -1
 "(6)الفروع  على الفروع تعريفات العلماء ل  "تخريج -أ

                                                 

 53( ختريج الفروع على األصول لشوشان ص 1)
وز ( األصول والفروع حقيقتهما, والفرق بينهما واألحكام املتعلقة هبما, دراسة نظرية تظبيقية, الدكتور سعد بن ناصر الشثري,  دار كن2)

 32م, ص 2115هـ/1023إشبيليا, الرياض, ط األوىل, 
( ووجه االعرتاض أن يف الفروع أحكامًا لغري املكلفني كحكم الضمان بفعل البهائم وأحكام أفعال الصيب واجملنون. ورد عليه بأن هذه 3)

األصول . تبار وليهما, ويف البهائم باعتبار مالكهااألحكام ال تدخل يف الفروع إال باعتبار تعلقها بأفعال املكلفني ففي الصيب واجملنون باع
 36والفروع للشثري ص 

 .انظر: املصدر السابق«. العملية»( ورّد عليه بأن النية هي عمل القلب فتندرج يف لفظ 4)
جربيل بن املهدي بن علي ( دراسة حتليلية مؤصلة لتخريج الفروع على األصول عند األصوليني والفقهاء, رسالة دكتوراة أعدها الطالب: 5)

 221ميغا, جبامعة أم القرى,  ص 
القياس يف »و« التخريج على نص اإلمام», و«التخريج يف املذهب»ومما جتدر اإلشارة إليه أن ختريج الفروع على الفروع يقال له  (6)

, أو «القياُس على قول فالن»يقولون: وأحيانا جند الفقهاء «. قياس مسألة على مسألة», و«قياس املسائل على املسائل», و«املذهب
املقدمات واملمهدات, ألب الوليد ابن رشد اجلد, حتقيق  , وحنو ذلك.«مقتضى املذهب كذا», أو «قياس قوله كذا», أو «القياُس على قوله»

يف مسائل املستخرجة ألب . البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 1/22, 1333, بريوت,1د. حممد حجي, دار الغرب اإلسالمي, ط
 .2/61, 1/113, 1/133م, 1333هـ/1013, 2الوليد ابن رشد, حتقيق حممد حجي وآخرين, دار الغرب اإلسالمي, ط
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تعدََّدت تعريفات العلماء هلذا العلم, واختلفت مسالكهم, وتباينت صياغاهتم, ومن أجل الوصول إىل تعريف جامع لقد   
 مانع, البد من الرجوع إىل هذه التعريفات وسربها ومناقشتها:

  تعريف اإلمام ابن فرحون: -1
     .(1)«استخراُج حكِم مسألة ليس فيها حكم  منصوص  من مسألة منصوصة»     
 تعريف اإلمام ابن تيمية:  -2

 .(2)«نقل حكم مسألة إىل ما يشبهها, والتسوية بينهما فيه»    
 الوزير:  تعريف اإلمام ابن -3

 .(3)«واحلديث القرآن من تستنبط كما املذهب, صاحب اإلمام قول من األحكام استنباط هو»    
 السقاف:  علوي تعريف الشيخ -4

 . (4) «مشاهبة صورة إىل صورة يف إمامهم نص من احلكم املذهب فقهاء ينقل أن »    
 تعريف الشيخ عبد الوهاب الباحسين:  -5

؛ بإحلاقها مبا »      العلم الذي يُتوصَّل به إىل التعر ف على آراء األئمة يف املسائل الفرعية اليت مل يَرِْد عنهم فيها َنص 
ُيشِبهها يف احلكم عند اتفاقهما يف علة ذلك احلكم عند اْلُمَخرِِّج, أو بإدخاهلا يف عمومات نصوصه أو مفاهيمها, أو 

 .(5)«اته, وبالطرق اْلُمعتدِّ هبا عندهم, وشروط ذلك ودرجات هذه األحكام أخذها من أفعاله أو تقرير 
 تعريف الشيخ خليل الميس:  -6

 . (6)«تفريع أحكام املسائل املستجدة على قول إمام املذهب وأصحابه»    
 : رياض محمد تعريف الشيخ -7

 .( 7)«املذهب يف عليها منصوص مسألة على فيقيسها عليها منصوص غري مسالة يف املذهب جمتهد ينظر أن»    
 تعريف الدكتور مسفر القحطاني:  -8

العلم الذي يُعرف به رأي أئمة املذهب يف املسائل احلادثة املستجدة من خالل تعدية حكمهم على ما يشبهها من  »    
  .(8)«فروعهم الفقهية املقررة

 تعريف الدكتور عثمان شوشان:  -9
 .(1)«استنباط األحكام الشرعية العملية من نص اجملتهد »     

                                                 

(كشف النقاب احلاجب عن مصطلح ابن احلاجب البن فرحون,دراسة وحتقيق د.محزة أبو فارس ود.عبد السالم الشريف,دار الغرب 1)
 110م, ص1,1331اإلسالمي,ط 

 .566( املسّودة يف أصول الفقه, آل تيمية, حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد, دار الكتاب العرب, بريوت, ص 2)
 .61( املصفى يف أصول الفقه ص3)
 , طبعة مصطفى الباب احلليب.06و 02الفوائد املكية, مطبوعة ضمن رسائل كتب مفيدة, الشيخ علوي السقاف, ص (4)
 .131الفقهاء واألصوليني , صالتخريج عند  (5)
 .31هـ, ص1010شعبان  ,663( "فقه التخريج" للشيخ خليل امليس, مقال مبجلة الوعي اإلسالمي, العدد 6)
 .511م, ص 2112هـ/1026, 6أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي, حممد رياض, مطبعة النجاح, ط( 7)
          501ص  منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية, (8)
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 الفروع" على الفروع مناقشة تعريفات العلماء ل  "تخريج -ب
 ميكن إمجال أهم املالحظات على هذه التعريفات فيما يلي:     

فمنهم من جعله  أن العلماء استخدموا ثالثة إطالقات على "ختريج الفروع على الفروع" يف هذه التعريفات, -ًَ 1
 )قياس(, وبعضهم جعله )تفريع(, وآخرون جعلوه )استنباط(.

عليه ال يسلم به؛ ألن )القياس( على "ختريج الفروع على الفروع" فالقياس هو بناء فرع على أصل جبامع العلة. وقصر     
وعليه فاإلطالق بأنه قياس  (2)اجملتهد.نص اإلمام هو طريق واحد من مجلة طرق كثرية الستنباط األحكام من نص اإلمام 

 ليس جبامٍع.
واألدق منه مصطلح )تفريع(؛ ألن معناه إبراز فروع جديدة, ويكون بتطبيق الكلي على اجلزئي, كتطبيق عموم نص     

ريه, وهذا اإلمام اجملتهد على مجيع املسائل املندرجة حتته, أو إحلاق الشبيه بشبيهه. وهذا يشمل ما كان بطريق القياس وغ
 هو حقيقة "ختريج الفروع على الفروع".

باألدلة من   -يف عرف الفقهاء واألصوليني  -أما مصطلح )استنباط(؛ فريى بعض املعاصرين بأّن االستنباط خيتص     
ا . ويندفع هذ(3)«فال ختريج إال وهو مسبوق باستنباط»كتاب وسنة وإمجاع, بينما التخريج هو املرحلة التالية لذلك: 
ًَ مذهبياً؛ كما فعل ابن الوزير.  اإلشكال  بتقييده بكونه استنباطًا

 واخلالصة أن أدق هذه اإلطالقات هو وصفه بأنه )تفريع(, أو )استنباط( إذا قيد بكونه مذهبيا.    
 على نصوص األئمة فقط, والواقع أن أفعال األئمة وإقراراهتم تعترب من بعض التعريفات قصرت مصدر التخريج -9ًَ 

بل يلحق بذلك أيضا أقوال تالمذهتم وأتباعهم, وما جيري جمراها؛ كما يف تعريف الشيخ خليل  مصادر التخريج كذلك.
  امليس.

بأنه خيالف ما اشرتطه املناطقة يف التعريفات؛ من حيث يعرتض على بعض التعريفات )كما يف تعريف الباحسني(  -3ًَ 
 .(4)ر ما ليس ركنا يف املعّرفضرورة اإلجياز واالبتعاد عن التفاصيل, وذك

ولعل أحسن هذه التعريفات هو تعريف الباحسني, وبعده تعريف القحطاين؛ ألّن األول بنّي معامل هذا العلم بصورة     
 واضحة وشاملة, لوال ما انتقد عليه من التطويل واإلغراق يف التفاصيل. 

 الفروع" على الفروع التعريف المختار ل  "تخريج -2
استنباط األحكام  العلم الذي يتوصل به إلى »بأن نقول هو:  «ختريج الفروع على الفروع»ولعل أقرب تعريف لـ     

 «. الشرعية العملية، من نص المجتهد؛ وما يجري مجراه، بطرق معلومة
ويتوصل به  -وخاصِّها  الذي أحاط بنصوص املذهب, مطلِقها ومقيِِّدها, عامِّها -العلم الذي يقوم به املخرج أي هو     
أو ما جيري جمراه؛ كالذي مشلته ِعلَُّة قوله, أو دلَّ عليه قولُه , من نص اإلمام اجملتهد الفرعيةاستنباط األحكام الشرعية  إىل

 اقتضاًء أو إمياًء أو إشارة, أودّلت عليه أفعاله وإقراراته, ويلحق بذلك أيضا أقوال تالمذته وأتباعه, وما جيري جمراها,
    مستعمال قواعد االستنباط اليت يستخدمها عند تعامله مع نصوص الشارع؛ كالقياس والنقل واملفهوم والالزم...

                                                                                                                                               

 هـ 1013, 1( انظر: ختريج الفروع على األصول, دراسة تارخيية ومنهجية وتطبيقية, للدكتور عثمان شوشان, دار طيبة, الرياض, ط1)
 .55-50هـ , ص 1623ظ العلوي, مطبعة أمحد ميين, فاس, ( العذب السلسبيل يف حل ألفاظ خليل, املوىل عبد احلفي2)
 .31, ص663, جملة الوعي اإلسالمي, العدد «فقه التخريج( »3)
 .131التخريج عند الفقهاء واألصوليني , ص (4)
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 الفرع الثاني: أهمية تخريج الفروع على الفروع
 يتجلى دور علم ختريج الفروع على الفروع وفائدته وأمهيته فيما يلي:      
 التي سكت عنها األئمة.التعرف على أحكام المسائل الجزئية  -1

، (1)وذلك إما ألنه مل يقع عنها سؤال يف زمنهم, أو ألهنا من الوقائع والنوازل اجلديدة, اليت مل يرد عنهم فيها شيء    
, إذ إن لكل واقعة حكمًا يف الشريعة اإلسالمية إما نّصًا أو «احلوادث»أو « النوازل»أو « الواقعات»واليت يُطلق عليها 

 استنباطاً.
غري منقطع إىل قيام الساعة,  وربط قضايا الواقع بأحكام الفقه هو أحد أنوع االجتهاد؛ والذي اعتربه اإلمام الشاطيب    

 .(2)ومساه بتحقيق املناط, واعترب بأنه بارتفاع هذا النوع من االجتهاد ال جتري أحكام الشرع على أفعال املكلفني
ونماها  ىالنوازل بالمنهجية الفقهية التي قام بها أئمة المدارس الفقهية الكبر  ضبط األحكام المستنبطة في -2

  .تالميذهم من بعدهم
ربط األحكام املستنبطة بطريق وحيقق . التناقض يف االستدالل عن بعدأو الزلل  املسلك أسلم من والشك أن هذا    

        .وغايةالتخريج بغريها مما يدل على متاسك األحكام وانتظامها مقصدا 
  تكوين الملكة الفقهية وإثرائها لدى الفقيه، باإلضافة إلى الدربة على االستنباط والتفريع والتقعيد. -3
  وعدم اندراسه. استمرارية المذهب، وبقاؤه، -4

ما يقوم به أتباعه وبالتايل زيادة انتشاره يف اآلفاق واألمصار؛ إذ أن من أهم الوسائل اليت تضمن له االستمرار والبقاء     
من التخريج على أصول إمام املذهب وفروعه, بغية التوصل إىل أحكام احلوادث املستجدَّة عرب األزمان والعصور, وهذا 

أن الفقه املذهيب حلول جزئية لعصر  اليت يّدعي أصحاهبا  شبهةاليدفع جيعله دومًا حاضرًا يف حياة املسلمني ال ينقطع, و 
 .احلاضر واملستقبليفي بالعصر  معني ال

ولعل من بني أسباب اندراس الكثري من مذاهب األئمة اجملتهدين كاإلمام األوزاعي, والليث بن سعد, وداود بن علي,     
وابن جرير وغريهم.. عدم وجود أتباع هلم يقومون بالتخريج على فروعهم وأصوهلم فيما مل يرد عنهم بشأنه نص فـَُيسهمون 

  .(3)رارهابذلك يف بقائها واستم
أنه يشّكل موردا من األحكام المستجدة يستفيد منها المفتي في كل زمان، خاصة إذا كان مصدر التخريج  -5

  مذهبا حيا، يضم أصوال وقواعدا تراعي مصالح الناس، وتتماشى مع أعرافهم.
تحقيق املناط ال ينقطع أبداً؛ ألن إذا كان االجتهاد بالتخريج أو ب: » -رمحه اهلل  –ويف هذا يقول اإلمام أبو زهرة     

الفتوى ال تنقطع وهو شرطها, فإن املذهب الذي يقرر فقهاؤه ذلك يف مناء مستمر واتصال باحلياة دائم. وكذلك كان 
اتصل باحلياة اتصاالً وثيقاً؛ ألن خمرجيه اجتهدوا يف أن يفهموا خصائص األمور اليت  –رضي اهلل عنه  –مذهب مالك 
ار املصلحة فيما يفتون. أو دفع املضرة فيه, وربط ذلك باألصول العامة فكان مذهبا حيا يسد حاجة يطالبون, ومقد

األحياء, وليس مذهبا جامداً, يقف عند نصوص السابقني ال يتحرك عنها قيد أمنلة, بل إنه ال يطبق الفقيه نصاً من 
                                                 

 133التخريج ص ( انظر: 1)
, 1( املوافقات يف أصول الشريعة, ألب إسحاق الشاطيب, شرحه وخرّج أحاديثه عبد اهلل دراز, دار الكتب العلمية, بريوت, ط2)

 113م, ص 2110هـ/1025
 31 - 31, ختريج الفروع على األصول لشوشان ص 53 -53( انظر: التخريج للباحسني ص 3)
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هبة متام املشاهبة للحال اليت عاجلها الفقهاء من نصوص املذهب, إال بعد أن يعرف أن احلال اليت يطبق النص فيها مشا
 .(1)«قبل
  وبالتالي تتحقق فائدته وثمرته المرجوة. الفقه، أصول علم من العملي التطبيقي الجانب بيان -6

على  -بغية التوصل إىل اهلدف املرجو منها  -وذلك أن ختريج الفروع على الفروع هو عملية اجتهادية تطبيقية, قامت    
استخدام عدة قواعد أصولية؛ كقاعدة القياس, واملنطوق بنوعيه, واملفهوم بنوعيه, واألخذ بالعموم, والتخصيص, والتقييد, 

 والتأويل...
 يج الفروع على الفروعالمطلب الثاني: أحكام تخر 

األصل يف استنباط أحكام الشريعة هو الرجوع إىل نصوص الوحيني, وهذا صنيع الفقهاء منذ ظهور االجتهاد؛ إال أنه     
بعد تشّكل املذاهب أضحى اجملتهد املقيد عندما يفقد نصا إلمامه يف النازلة يلجأ إىل نظائرها يف نصوص إمامه, فينظر يف 

 ينظر إمامه يف نصوص الشارع احلكيم, فما مدى مشروعية هذا النوع من االجتهاد؟هذه النصوص كما 
 الفرع األول: الحكم الشرعي لتخريج الفروع على الفروع
 أوال: أقوال العلماء  في حكم تخريج الفروع على الفروع:

ل التفصيل, قال أبو العباس اختلفت أنظار العلماء يف حكم ختريج الفروع على الفروع, على ثالثة آراء على سبي    
وإن مل يوجد يف املذهب نص فله قياسها على غريها من مسائل املذهب بشروط : »-رمحه اهلل  – (2)اهلاليل السلجماسي

القياس, وال خيرج عن قواعد املذهب؛ وقيل: له اخلروج عنه, وقيل: ال يقس أصال؛ أقوال حصلها ابن عرفة من كالم ابن 
 . (3) «احلاجب

 وقال يف املراقي:  وهل يقيس ذو األصول إن عدم    نصَّ إمامه الذي له  لـزم    
 مع إلتزام َمـا َله  أو  مطـلقا     وبعضهـم بنصه  تعلَّـقا                       

 وجممل أقواهلم تنحصر يف قولني:    
  القول األول:

سبيل التفقه والتفنن. وهو رأي اإلمام أب بكر ابن العرب, واملقري,  ال جيوز ختريج الفروع على الفروع إال إذا كان على    
  (4), وظاهر نقل الباجي وابن عبد السالم
 القول الثاني: 

 جيوز ختريج الفروع على الفروع, وهذا رأي مجهور علماء املذاهب. وانقسم هؤالء إىل فريقني:     

                                                 

 .615هرة, دار الفكر العرب, ص( مالك حياته وعصره, آراؤه وفقهه, حممد أبو ز 1)
( هو أبوالعباس أمحد بن عبد العزيز, اهلاليل, السلجماسي, فقيه لغوي, له مشاركة يف الفنون, من تآليفه: نور البصر شرح على خطبة 2)

مد بن احلسن هـ. انظر: الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي, حم 1115املختصر, شرح على خطبة القاموس واصطالحه, تويف سنة 
      .2/231هـ. 1633احلجوي الثعاليب الفاسي, املدينة املنورة, املكتبة العلمية, 

 113( نور البصر يف شرح املختصر, ألمحد عبد العزيز اهلاليل, طبعة حجرية, ص3)
القواعد, أبو  ,6/1212 م,1333هـ/1021, 1( انظر: أحكام القرآن, أبوبكر ابن العرب, حتقيق رضى اهلمامي, املكتبة العصرية, ط4)

.111كشف النقاب احلاجب ص,  11-1/33عبد اهلل املّقري, حتقيق ودراسة أمحد بن عبد اهلل بن محيد, مطبوعات جامعة أم القرى,   
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 اإللتزام بأصول اإلمام؛ وهذا مذهب األكثرين. فمن احلنفية قال بهفريق يرى جواز ختريج الفروع على الفروع بشرط  -1
, والشيخ (4), واإلمام القرايف(3)اإلمام ابن رشد اجلدومن املالكية , (2), والعالمة شاه ويل اهلل الدهلوي(1)ابن أمري احلاج

, واإلمام أبو عبد (8)واإلمام الونشريسي, (7), واإلمام ابن عرفة(6), واإلمام الشريف التلمساين(5)خليل بن إسحاق املالكي
, ومن احلنابلة اإلمام أمحد (11), واإلمام ابن السبكي(10)إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين , ومن الشافعية(9)اهلل حيي الواليت

 .(12) بن محدان احلرّاين احلنبلي
  ..(13)إمامه أم ال, وهذا رأي اإلمام اللخميوفريق يرى جواز ختريج الفروع على الفروع مطلقا سواء التزم بأصول  -9

 ثانيا: األدلة: 
 ميكن تلخيص أدلة الفريقني فيما يلي:    

  أدلة القول األول:

                                                 

اء وأصوليي هو أبو عبد اهلل حممد بن حممد املعروف بابن أمري احلاج احلليب, من فقه ابن أمري احلاجو  .6/603انظر: التقرير والتحبري ( 1)
تويف سنة  احلنفية, من مؤلفاته: "التقرير والتحبري شرح التحرير" البن اهلمام, و"حلية اجمللي يف الفقه", و"ذخرية القصر يف تفسري سورة العصر",

للطباعة هـ(, املكتب التجاري  1133هـ. انظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ألب الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي ) ت 313
 .1/623والنشر, بريوت. 

 1/153حجة اهلل البالغة ( 2)
 .1/22انظر: املقدمات واملمهدات, (3)
م, 1330, بريوت, 1الذخرية لشهاب الدين القرايف, حتقيق حممد حجي وجمموعة من األساتذة, دار الغرب اإلسالمي, ط  انظر: (4)

 2/113الفروق )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(, شهاب الدين أب العباس أمحد بن إدريس القرايف, عامل الكتب, بريوت.  ,11/11
, 1مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل, ابو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن, املعروف باحلطاب, مطبعة السعادة, ط انظر: ( 5)

 ,3/32هـ, 1623
ح الوصول إىل بناء الفروع على األصول, أبو عبد اهلل الشريف التلمساين, حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, دار الكتب انظر: مفتا ( 6)

 ,333 -333العلمية, ص
 انظر: املصدر نفسه (7)
ريسي, حققه مجاعة من انظر: املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب, أبو العباس أمحد بن حيي الونش (8)

 .115 -1/110م, 1331العلماء بإشراف الدكتور حممد حجي, نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية, 
نيل السول على مرتقى الوصول, العالمة حممد حيي الواليت, تصحيح ومراجعة حفيده بابا حممد عبد اهلل حممد حيي الواليت, دار انظر: ( 9)

هو أبو عبد اهلل حممد بن حيي الواليت الشنقيطي,  و الواليت .613 .233م, ص 1332الكتب, للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض, عامل 
 061/ 1هـ. انظر: شجرة النور الزكية, حممد حممد خملوف, دار الفكر, بريوت.  1661خامتة احملققني له شرح على البخاري, تويف 

 .611-613لتياث الظلم )الغياثي(, حتقيق مصطفى حلمي, وفؤاد عبد املنعم, دار الدعوة, األسكندرية, ص ( انظر: غياث األمم يف ا10)
 وما يليها. 6/33مجع اجلوامع ( 11)
 21-13, ص 6( صفة الفتوى واملفيت واملستفيت, أمحد بن محدان احلرّاين, نشر املكتب اإلسالمي, ط 12)
يف القيء يتصف بأحد أوصاف نواقض »خترجياته املخالفة للمذهب: قال أبو احلسن اللخمي:  . ومن أمثلة 2/213نشر البنود ( انظر: 13)

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة, جالل الدين ابن «. الطهارة: أنه ينقض, ورآه القياس, وعلل بأن االنتقاض للخارج ال للمخرج
وكذلك ذهب إىل جواز رمي املقاتلني  .1/00م, 2116هـ/1026, 1ي, ط شاس, دراسة وحتقيق د. محيد حلمر, دار الغرب اإلسالم

بالنار, وإن كان معهم مجاعة من املسلمني. كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن. جامع األمهات, ابن احلاجب, حتقيق أبو عبد الرمحن 
 .205م, ص 2111, 2األخضري, دار اليمامة, ط 
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  استدل املانعون مبا يلي:    
(.  ووجه االستدالل: أن الذي يقيس 36)اإلسراء           قوله تعاىل:  -1

وجيتهد يف غري نصوص الشارع واليت هي حمل االجتهاد داخل يف عموم هذه اآلية؛ ألن اهلل مل يتعبدنا بقول أحد من 
   .(1)البشر

ة, والتفقه إن تتبع كالم وآراء األئمة, واالستنباط منه, والبناء عليه؛ يُشغل عن النظر يف نصوص الكتاب والسن -9
  .(2)فيهما

  أدلة القول الثاني:
 استدل اجمليزون مبا يلي:    

؛ حىت يف عصر األئمة التخريج ضرب من االجتهاد مل يزل احملققون من العلماء يف كل عصر يعملون به ويأخذون به -1
 . (3)من غري نكريأنفسهم, 

تضييق لباب االجتهاد وغلق له, وخاصة عند عدم وجود اجملتهد  أن املنع منه يؤدي إىل تعطيل األحكام؛ ألنه -9
  .(4)املطلق

أما اإلمام اللخمي فال يعرف له دليل, ولعل الذي يدّعم صنيعه ويؤيد مسلكه هو القول بتجزؤ اإلجتهاد, فمن له  -3
زيادة علم ودراية يف مسألة من مسائل الفقه, رمبا غابت عن إمامه ومل ينتبه هلا, فله أن خيالفه؛ وهلذا خالف ابن القاسم 

 وغريه اإلمام مالك يف بعض النوازل.
فيحتمل أن ابن القاسم رأى يف هذه املسائل, أن ما ذهب إليه هو اجلاري على قواعد »ل الشريف التلمساين: قا    

مالك, فلذلك اختاره, فهو يف احلقيقة مل خيرج عن تقليده فيها, وحيتمل أنه جيتهد فيها اجتهادًا مطلقاً, بناًء على قول 
 .(5)«بتبعيض االجتهاد للمقلد, والتقليد للمجتهد املطلق

 .(6)«ال ضرر على االجتهاد مع التقليد يف بعض القواعد املتعلقة باملسألة اجملتهد فيها»وقال الشاطيب:     
وكذا جيوز أن يبلغ رتبة اإلجتهاد يف قضية أي مسألة دون غريها, ووقوعها البن »وقال عبد اهلل العلوي الشنقيطي:     

 .(7)«ا مالكاً القاسم وغريه يف مسائل معدودة, خالفوا فيه
 ثالثا: المناقشة والترجيح:

                                                 

 6/1212أحكام القرآن  انظر: (1)
 2/031( انظر: القواعد 2)
 .3/32مواهب اجلليل , 1/153حجة اهلل البالغة  انظر:( 3)
 .3/32مواهب اجلليل  انظر: (4)
حتقيق وتعليق وتقدمي : أب الفضل بدر بن عبد اإلله العمراين الطنجي, طبع يف ذيل   جواب الشريف التلمساين عن مسألة أهل غرناطة,( 5)

 .161ص  ,1020, دار الكتب العلمية, كتاب عمل من طب ملن حب, بريوت
 .161املوافقات ص ( 6)
 .2/211نشر البنود ( 7)
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هو القول جبواز ختريج الفروع على الفروع لقوة أدلة اجمليزين, ولعموم النصوص  –واهلل أعلم  –الذي يرتجح يف نظري     
الدالة على مشروعية االجتهاد الذي حتققت شروطه وانتفت موانعه, وألن املنع منه يفضي إىل تعرية الوقائع عن أحكام 

 التكاليف خاصة عند قصور اهلمم وفقدان اجملتهد املطلق. 
فيجاب عن استدالهلم باآلية بأنه غري مسّلم؛ ألن هذا قد يصدق على التخريج غري املنضبط أما أدلة املانعني     

التخريج على قواعد األئمة من غري شروط التخريج, واإلحاطة هبا...ذلك لعب يف دين »قال القرايف:  بالضوابط الشرعية,
يج إال أنه أبطل عدة خترجيات يف مذهبه ال أساس . فالقرايف مع أنه يقول جبواز التخر (1)«اهلل تعاىل, وفسوق ممن يتعمده
وكل من هو من هذا القبيل من التخريج ليس بصحيح, فتأمله فهو كثري يف مذهب مالك »هلا, ونبه على بطالهنا, قال: 

شامل وعليه فالتخريج املنضبط حيصل به العلم, مث إن املقصود بالعلم يف اآلية معناه الشرعي وهو . (2)«وغريه من املذاهب
 .(3)للظن الغالب القريب من القطع

أما الدليل الثاين الذي ذكروه وهو لإلمام املقري من أن تتبع آراء الرجال واالستنباط منها ُيشغل عن النظر يف نصوص     
كام الكتاب والسنة والتفقه فيهما ال يعترب دليال قويا ملنع التخريج؛ ألنه جاء يف سياق الكالم عن كراهة البحث عن أح

املسائل االفرتاضية اليت مل تقع, وأن االشتغال بنصوص الشارع والتفقه فيها أفضل من اخلوض فيها,  أما إذا وقعت ومل 
( 994رمحه اهلل مباشرة بعد كالمه ذلك؛ كما يف القاعدة ) –تستوعبها النصوص فريى املّقري أنه يلجأ إىل التخريج. قال 

النصوص, فإن وجدها فيها فقد كفي أمرها, وإال طلبها باألصول املبنية هي فإن َعَرضت نازلة عرَضها على : » -
  . فكأنه يرى اإلقدام على التخريج يكون عند احلاجة؛ بأن تقع النازلة, ويعدم النص الشرعي الذي يستوعبها.(4)«عليها
بأن يكون التخريج منضبطا بقواعد  -خالفا للخمي  –ويف احلقيقة أن القول األضبط واألحكم هو قول األكثرين     

:  -رمحه اهلل -قال  اإلمام وأصوله؛ ويؤكد هذا ما قاله اإلمام املازري معلال ومبينا خماطر عدم التزام قواعد اإلمام وأصوله؛
جاسر على ألن الورع قّل,بل كاد يعدم, والتحفظ على الديانات كذلك, وكثرت الشهوات, وكثر من يدعي العلم,ويت»

الفتوى,فلو فتح باب يف خمالفة املذهب التسع اخلرق على الراقع, وهتكوا حجاب هيبة املذهب, وهذا من املفسدات اليت 
 .  (5)«ال خفاء هبا 

التزام قواعد اإلمام وأصوله قد ال يكون كافيا  -الذي كثرت فيه النوازل والواقعات الالمتناهية  -إال أنه يف زماننا هذا     
قول اللخمي الذي ال يشرتط التقيد  -فيما يبدو يل  –ئما يف إدراك احلكم, وهلذا اعتمدت اجملامع الفقهية املعاصرة دا

بأصول اإلمام, وهذا يتماشى مع طبيعة االجتهاد اجلماعي يف عصرنا القائم على التعددية املذهبية؛ وحيقق املقصد األكرب 
على أنه يكون على حساب مقصد استمرارية املذهب وبقائه؛ لكن هذا  من التخريج وهو التوصل إىل حكم النازلة.

 املقصد ال يرقى إىل سابقه؛ ألن املذاهب وسائل للتعرف على األحكام وليست غايات.

                                                 

 2/113الفروق  (1)
 1/163املصدر نفسه ( 2)
 .51هـ, ص1015, 1( انظر: حترير املقال فيما تصح نسبته للمجتهدين من األقوال, الدكتور عياض بن نامي الّسلمي, ط 3)
    2/031( القواعد 4)
 313املوافقات ص  (5)
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يشرتط له شرطان: أن يكون احلكم املتوصل إليه موافقًا ملقاصد الشريعة, وأن ال  -يف نظري  -واعتماد هذا الرأي     
 .   (1)رة ال يقول هبا الكليكون على صو 

 الفرع الثاني: الضوابط العامة لتخريج الفروع على الفروع
 أن تكون المسألة المراد الوصول إلى حكمها عن طريق التخريج قد وقعت.  -1

األصل يف مسائل النوازل وقوعها وحدوثها يف واقع األمر, ومن مث ينبغي أن ينظر فيها اجملتهد, وإال بأن مل تقع فال     
ينبغي اإلقدام على ذلك, ألنه ال يسلم من وقوع الزلل واخلطأ, وهذا احلكم يسري على جمتهد املذهب فال يقدم على 

إن اجملتهد يف »التأكد من حدوثها؛ إال إذا كان تفقهًا وتفنناً. يقول الواليت: التخريج إال بعد التحقق من وقوع املسألة و 
املذهب, ال جيوز له أن يفيت فيما ال نص فيه عن إمامه باجتهاده, أي خترجيه على املنصوص, إال إذا كان احلكم املسؤول 

 .(2)«جتهاد فيه, لعدم أمن اخلطأ يف ذلكعنه واقعا بالفعل, وأما إذا مل يكن واقعا, فال جيوز له أن يتكلف النظر واال
 أن ال يخرِّج الحكم على أقوال األئمة مع وجود النص الشرعي من القرآن والسنة. -2

فال يسوغ التخريج على أقوال األئمة إال بعد البحث الشديد واستفراغ الوسع يف طلب ذلك احلكم يف نصوص الشرع,     
رمحه اهلل  -إهنا يف حكم املنصوص عليها. ويف هذا يقول الشيخ أبو العباس اهلاليل وكذلك الرجوع إىل إمجاعات العلماء ف

فإذا أراد ختريج املسألة املسؤول عنها على املنصوصة اليت يعتقدها مماثلة هلا, فليبحث أوال, وجيتهد يف مطالعة : »... -
خريج باطال, إذ ال يعمل بالقول املخرج مع النصوص لئال يكون يف النص ما ينايف مقتضى التخريج, فيذهب تعبه يف الت

 .(3)«وجود النص, ويبحث بعد ذلك يف قواعد اإلمجاع... 
 أن يكون األصل المخرج عليه معتمدا، وثابتا من مصدر معتمد. -3

 التالميذتعدد  ومع هذا الكم اهلائل من األقوال الناجتة عن الروايات العديدة املنقولة عن األئمة اجملتهدين؛ بسبب    
 التخريج.  تقبل عنهم الصادرة األحكام عنهم, ينبغي أن يعلم أنه ليس كل اآلخذين

ليس كل األحكام جيوز العمل هبا, وال كل الفتاوى الصادرة عن اجملتهدين, جيوز : »-رمحه اهلل  -قال اإلمام القرايف    
 . (4)«التقليد فيها, بل يف كل مذهب مسائل, إذا حتقق النظر فيها, امتنع تقليد ذلك اإلمام فيها

ى مراتب كما أن الضعيف على مراتب, ومن أجل هذا فاألقوال تتفاوت من حيث القوة والضعف, والقوي منها عل    
وضع العلماء مناهج تضبط كيفية التعامل مع هذه الروايات واألقوال, وصار لكل مدرسة فقهية نظامها االجتهادي 
  اخلاص يف ترتيب األدلة واألقوال ومتييزها, ولكل مذهب مصطلحات خاصة هتدف إىل متييز األقوال فيما بينها قوًة وضعفاً؛

                                                 

أي أن ال يكون التخريج مع عدم االلتزام بأصول اإلمام على هيئة التلفيق بني اآلراء الذي ينتج عنه صورة وكيفية ال يقول هبا جمتهد, ( 1)
سه مقلداً وذلك بأن يلفق يف قضية واحدة بني قولني, أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة ال يقول هبا أحد, كمن توضأ فمسح بعض شعر رأ

. انظر: اإلمام الشافعي, وبعد الوضوء مّس أجنبية, مقّلداً لإلمام أب حنيفة, فإن وضوءه على هذه اهليئة حقيقة مركبة مل يقل هبا كال االمامني
لقرايف املالكي, اإلحكام يف متييز الفتاوى من األحكام وتصرفات القاضي واإلمام,  تأليف العالمة شهاب الدين أب العباس أمحد بن إدريس ا

وما بعدها, ومنار أصول الفتوى وقواعد  251هـ. ص  1013حتقيق الشيخ عبد الفتاح ابو غدة, طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية, حلب, 
اإلسالمي,  وما يليها, وعمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق, للشيخ حممد سعيد الباين, املكتب 31اإلفتاء باألقوى, للشيخ إبراهيم اللقاين, ص 

 .31م ص1331هـ/ 1011
    613( نيل السول ص 2)
 .53ص   ,1333( بغية املقاصد, حممد بن علي السنوسي, وزارة اإلعالم بليبيا, 3)
 .02ص  اإلحكام يف متييز الفتاوى من األحكام (4)
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, وكل مذهب حدد املعتمد من هذه األقوال «املتفق عليه, والراجح, واملشهور, والقول املساوي, والضعيف, والشاذ...»كـ
 . وقد راعى املخّرجون كل ذلك يف استنباط األحكام للنوازل.(1)وذلك من أجل ضبط عملية اإلفتاء والقضاء والتخريج 

 فهوم أصحاب اإلمام وتالميذه ألقواله, فالتأويالت ال تعترب أقوااًل. كما أنه ال جيوز التخريج على تأويالت و      
وكثري من املتأخرين, يعدون اختالف شراح املدونة أقواال يف املسألة, اليت : »... -رمحه اهلل  -قال ابن عبد السالم    

إمنا يبحثون عن تصور اللفظ, والقول خيتلفون فيها, كالقول األول والثالث يف هذه املسألة, والتحقيق خالفه؛ ألن الشراح 
الذي ينبغي أن يعد خالفا يف املذهب وغريه, إمنا هو ما مآله إىل التصديق. أال ترى أن الشارح للفظ إمامه إمنا حيتج 
لصحة مراده, وبيان صحة مدعاه, بقول ذلك اإلمام وبقرائن كالمه من عود الضمري وما أشبهه, وغري الشارح من 

إمنا حيتج لقوله بالكتاب والسنة أو بغري ذلك من أصول صاحب الشريعة, فلم يقع بني الفريقني توارد,  أصحاب األقوال,
فال ينبغي أن جيمع أقواهلم يف املسألة. وإمنا ينبغي أن يعد الكالم الذي شرحوه قوال واحدا, مث يذكر اخلالف يف تصور 

 .(2)«معناه
بن غازي بأن التأويالت ليست أقواال, يعين من حيث هي تأويالت, وإمنا هي وجزم ا: »-رمحه اهلل  -(3)وقال اللقاين    

 .(4)«فهوم يف حمامل املدونة
التخريج ال يعني الجمود على أقوال األئمة؛ فهم غير معصومين، بل الواجب سبرها واختبارها، حتى يغلب  -4

 على الظن سالمتها من الخطأ في الدليل أو االستدالل.
إن كان اجملتهد ذاكرا لالجتهاد ينبغي أن ال يقتصر على جمرد الذكر, بل حيركه لعله يظفر فيه خبطأ »قال اإلمام القرايف:     

. وألن رتبة اجملتهد أن ال يقّصر وال يرتك (16التغابن:)      أو زيادة مبقتضى قوله تعاىل: 

                                                 

, «الراجح», و«املتفق عليه»ذكر ناظم الطليحة أن القول املعتمد ما اصطلح على تسميته بـ  -مثاًل  -( ففي مذهب املالكية 1)
 «. القول املساوي», و«املشهور»و

 : فما به الفتوى جتوز باملتفق            عليه فالراجح سوقه نفـق-رمحه اهلل  –قال                  
 فبعده املشهور, فاملساوي             إن عدم الرتجيح للتساوي                                      

فال يفىت به إال عند الضرورة فيحق لإلنسان أن يعمل به يف خاصة نفسه, وهذا ما ذهب إليه « الضعيف»و« الشاذ»أما ما سواها من     
اشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير على خمتصر خليل, دار إحياء , ح10منظومة الطليحة ص انظر:أكثر شيوخ املذهب املالكي. 

ما جرى ».  بل عمَّم بعضهم العمل هبما إذا كان هناك مصلحة أو ضرورة أو عرف, وهو ما يعرف عندهم بـ1/21الكتب العربية, مصر. 
 . 1330ر بن عبد الكرمي اجليدي, طبعة مغربية, العرف والعمل به يف املذهب املالكي, عم. 516انظر: أصول الفتوى, ص«. عليه العمل

 وعليه فاألصل أن ال خيرّج على الشاذ والضعيف, وهو شرط نص عليه ابن حجر يف فتاويه.    
 235( منار أصول الفتوى ص 2)
ع وطول الباع يف الفقه هو أبو األمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاين املصري, كان أحد األعالم املشار إليهم بسعة االطال( 3)

واحلديث والفتوى, ومن تآليفه: "منظومة يف العقائد اجلوهرة", و"حاشية على خمتصر خليل", و"قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح حتفة 
النور الزكية, هـ. انظر: شجرة 1101األثر" البن حجر, و"منار الفتوى وقواعد اإلفتاء باألقوى", وغريها, تويف وهو راجع من احلج سنة 

 .213-2/211الفكر السامي , 231ص
 232( منار أصول الفتوى ص 4)
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شيئا, فإذا استقر له اجتهاد يف زمن, ال يلزمه استقرار دائما, بل اهلل تعاىل خالق على الدوام, فيخلق يف نفسه  من جهده
 . (1)«علوما ومصاحلا, مل يكن يشعر هبا قبل ذلك, فإمهال ذلك تقصري

 التخريج على فتاوى اإلمام في النوازل السابقة ال يقتضي مشابهتها لعين النازلة الحادثة من كل وجه.  -5
فاملسائل املتعلقة بعوائد الناس ال ينبغي خترجيها على فتاوى األئمة السابقني دون النظر يف اختالف الزمان والعوائد,     

 إن العوائد ال جيب االشرتاك فيها بني البالد خصوصا بعيدة األقطار,» : –رمحه اهلل  –ويف ذلك يقول اإلمام القرايف 
 الفتيا عن توقف وإال به أفىت باقيا وجده فإن ال؟ أم باق هو هل العرف يتفقد قبله عما يتباعد زمان كل يف املفيت ويكون

 واألميان اإلجارات يف واملنافع املعامالت يف والسكك كالنقود العوائد على املبنية األحكام مجيع يف القاعدة هو وهذا ,
 بناء بفتاوى أفتوا قد األول األئمة ووجدوا الفقهاء, من كثري عنه غفل فقد ذلك فتأمل اإلطالقات يف والنذور والوصايا

 العوائد تلك زالت وقد هبا فأفتوا الفتاوى تلك وجدوا املتأخرون مث عوائدهم, على بناء كتبهم يف وسطروها هلم عوائد على
 .(2)«اإلمجاع خالف مدركه زوال بعد مدرك على املبين باحلكم الفتيا فإن لإلمجاع, خارقني خمطئني فكانوا

البحث عن المدرك المناسب في المسألة المنصوصة، والتأكد من اعتبار اإلمام المجتهد له، مع ضرورة  -6
 استقراء وجود المدرك في المسألة غير المنصوصة.

قاعدة الفقهاء وعوائد الفضالء, أهنم إذا ظفروا للنوع مبدرك مناسب, وفقدوا غريه : »-رمحه اهلل  -قال اإلمام القرايف    
جعلوه معتمدا لذلك الفرع يف حق اإلمام اجملتهد األول, الذي أفىت بذلك الفرع, ويف حقهم أيضا يف الفتيا والتخريج. 

 هذه استقرينا ظر وحترير الفروع يقتضي اجلزم بذلك, فكذلك جيب ههنا. وحننُ واستقراء أحوال الفقهاء يف مسلك الن
َا َذِلَك, بـَْعدَ  َذِلكَ  َعنْ  َوخَتْرجًِيا, َواْلُعُدولُ  إفْـَتاءً  اأْلَئِمَّةِ  ُمْدَركَ  َجْعُلَها فـََوَجبَ  اْلَعَوائِدَ  إالَّ  ُمَناِسًبا ُمْدرًَكا هَلَا جنَِدْ  فـََلمْ  اْلَمَساِئلَ   إمنَّ

َها احلُْْكمِ  بِِإَضاَفةِ  َجَزْمَنا بِاْلُمَناَسَبِة, ظَِفْرنَا إَذا الشَّرْعِ  َكاَلمِ  يف  أَنَّا َذِلكَ  َويـَُؤيِّدُ  ُمَناِسٍب, َمْعىًن  َغرْيِ  ِمنْ  لِْلَجَهاَلةِ  اْلِتزَام   ُهوَ   إلَيـْ
 َعنْ  السَّاملِِ  اْلَفَتاَوى لِِتْلكَ  اْلُمَناِسبِ  َعَلى اْلُعَلَماءِ  َكاَلمَ  حَنِْملُ  َبلْ  الشَّرِيَعةِ  َصاِحبِ  َغرْيِ  َكاَلمِ  يف  َذِلكَ  نـَْفَعلَ  َأنْ  .... َفَأْوىَل 
 . (3)«اْلُمَعاِرضِ 

 خ اتمة
 :يلي ما هي البحث هذا خالل من إليها توصلت اليت النتائج أهم

ختريج »ولعل أقرب تعريف لـ تعدََّدت تعريفات العلماء هلذا العلم, واختلفت مسالكهم, وتباينت صياغاهتم, لقد  -ًَ 1
استنباط األحكام الشرعية العملية, من نص اجملتهد؛ وما  العلم الذي يتوصل به إىل» بأن نقول هو:  «الفروع على الفروع

 «.جيري جمراه, بطرق معلومة 
ريج الفروع على الفروع وفائدته يف التعرف على أحكام املسائل اجلزئية اليت سكت عنها األئمة, تتجلى أمهية علم خت -ًَ 9
ومناها تالميذهم من  ىضبط األحكام املستنبطة يف النوازل باملنهجية الفقهية اليت قام هبا أئمة املدارس الفقهية الكرب و 

وله دور يف  افة إىل الدربة على االستنباط والتفريع والتقعيد.وتكوين امللكة الفقهية وإثرائها لدى الفقيه, باإلض, بعدهم
استمرارية املذهب, وبقائه, وأنه يشّكل موردا من األحكام املستجدة يستفيد منها املفيت يف كل زمان, خاصة إذا كان 

                                                 

( شرح تنقيح الفصول يف األصول, شهاب الدين أب العباس أمحد بن ادريس القرايف املالكي, حتقيق طه عبد الرؤوف سعد, منشورات 1)
 .601م, ص 1316, 1مكتبة الكليات األزهرية, مصر, ط 

 2/113( الفروق 2)
 .1/30( املصدر نفسه 3)
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 لقواعد تطبيق عمليمصدر التخريج مذهبا حيا, يضم أصوال وقواعدا تراعي مصاح الناس, وتتماشى مع أعرافهم, وفيه 
 الفقه. أصول علم

األكثرون اإللتزام اختلفت أنظار العلماء يف حكم ختريج الفروع على الفروع, وأرجحها القول باجلواز, ويشرتط  -ًَ 3
الذي كثرت فيه النوازل قول اللخمي الذي ال يشرتط التقيد بأصول اإلمام؛ وهو أضبط وأحكم, إال أن األرفق بزماننا 

خاصة وأنه يتماشى مع طبيعة االجتهاد اجلماعي يف عصرنا القائم على التعددية املذهبية, ويشرتط يف  م,بأصول اإلما
 يكون احلكم املتوصل إليه أن يكون موافقاً ملقاصد الشريعة, وأن ال يكون على صورة ال يقول هبا الكل.   

ملسألة املراد الوصول إىل حكمها عن طريق أما الضوابط العامة لتخريج الفروع على الفروع, فهي: أن تكون ا -ًَ 4
التخريج قد وقعت, وأن ال خيرِّج احلكم على أقوال األئمة مع وجود النص الشرعي من القرآن والسنة, وأن يكون األصل 
املخرج عليه معتمدا, وثابت من مصدر معتمد, والتخريج ال يعين اجلمود على أقوال األئمة؛ فهم غري معصومني, بل 

سربها واختبارها, حىت يغلب على الظن سالمتها من اخلطأ يف الدليل أو االستدالل, كما أن التخريج على ما الواجب 
 اعتبار مناط وحتقيق املناسب, املدرك عن أفىت به اإلمام يف النوازل ال يوجب تشابه النوازل فيما بينها, وضرورة البحث

 املنصوصة. غري املسألة يف املدرك وجود يف االستقراء طريق عن اجلهد وبذل له, اجملتهد اإلمام
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 تقديم
 احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف املرسلني, سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد, فقد اعتىن اإلسالم باألسرة عناية خاصة, وجعلها أساس بناء اجملتمع وصالحه؛ فأسسها على ركائز ثابتة 
ودعامات صلبة حتفظ وجودها وتضمن دميومتها.ومن هذه الركائز منظومة حقوقها, فهي صمام أماهنا وعنوان متاسكها. 
بل دعامتها األساسية اليت بصالحها تصلح وبفسادها تفسد, ونظرا ألمهيتها فقد وضح حقوق كل فرد فيها وأمرهم 

ثري من الناس لبعدها العقدي واألخالقي أدى إىل معضالت باستعماهلا على النحو الذي حيقق مقاصدها,إال أن تغييب ك
  .جمتمعية عديدة اختذها أرباب الفكر احلداثي مدخال للطعن والتشكيك يف صالحيتها

وملا كان اشتغال الفقهاء القدامى مقتصرا على ذكر حقوق األسرة يف ثنايا األبواب الفقهية املتعلقة بالنكاح والطالق 
لة من الفقهاء والكتاب املعاصرين إىل مجع شتاهتا يف حبوث خاصة, حماولني تصنيفها وتبويبها لتعني واحلضانة. فقد عمد ث

 القارئ على تفحصها, وتبني لألسرة ماهلا وما عليها.
 ومن هذه الكتب:

 حقوق الزوجني ألب األعلى املودودي -
 احلقوق املتقابلة لعبد اهلل حممد سعيد. -

 اإلسالمي ليوسف قاسم.حقوق األسرة يف الفقه  -

 حقوق املرأة املسلمة يف اجملتمع اإلسالمي ملصطفى بغدادي. -

 حقوق الزوجة آية اهلل الشيخ حممد مشس الدين. -

 األسرة التكوين احلقوق والواجبات. دراسة مقارنة يف الشريعة والقانون أمحد محد.  -
 املصري, حممد بالل مهران. حقوق املطلقة يف الفقه اإلسالمي مع بيان ما أخذ به القانون -
 األسرة املسلمة يف العامل املعاصر, وهبة الزحيلي. -

ورغم أمهية هذه البحوث من حيث التبويب والتصنيف.فاملالحظ اكتفاؤها جبمع وتعداد احلقوق األسرية يف الفقه 
 اإلسالمي, دون بنائها على أسس نظرية تقوم عليها وجتعلها منطلقا ألي اجتهاد فيها.

   نظرية الحق وأثرها في توجيه نوازل األسرة عند المالكية
 إمهال الزوجة للتجهيز أنموذجا 

حميد مسرار رالدكتو  
  -. 
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هنا كان  التأسيس  النظري حلقوق األسرة مطلبا ملحا للرد على كل األطروحات اليت حتاول التنقيص من أمهية  من
بل قد تزداد  أمهيته يف التطبيقات العملية على نوازل املالكية لتؤكد ,هذه احلقوق يف احلفاظ على األسرة واستقرارها
 .به وجعله منطلقا الجتهاداهتم وفتاويهم بامللموس غزارة علمهم ومعرفتهم بالواقع وارتباطهم

التأسيس من هنا كان السؤال العالق: ما األسس النظرية اليت تقوم عليها حقوق األسرة يف الفقه اإلسالمي؟ وما أثر 
 يف توجيه نوازل األسرة عند املالكية ؟ النظري حلقوق األسرة

إن قراءة نوازل األسرة عند املالكية  وفق نظرية احلق وركائزها سيجلي حتما أمهية املذهب املالكي يف عالج كثري من 
املستجدات اليت  تعرفها األسر بل تؤكد أمهية األصول اليت يقوم عليها يف النظر لقضايا األسرة بل تؤكد النظر احلقوقي 

فالنازلة موضوع التوجيه  مستمدة من أهم دواوين املذهب املالكي , من كتاب    الرصني اليت متتع به فقهاؤنا املالكية,
البيان و التحصيل البن رشد اجلد , و معاجلتها مبا جد يف نظرية احلق تؤكد غزارة علم املالكية و تطور فكرهم احلقوقي 

لذلك وألجل اد العرب و العضات منها.  يتيح لألسرة حلوال قد تعيني كثريا من القضاة واملفتني يف زماننا الستمدالذي 
التفصيل يف هذا املوضوع ارتأيت تقسيمه إىل مبحثني, عرضت يف املبحث األول ألسس ومرتكزات حقوق األسرة يف الفقه 

, وعليه قسمته إىل مطالب ثالثة: أوهلا  حقوق األسرة منحة من اهلل وثانيها حقوق األسرة وسيلة لتحقيق اإلسالمي
على  هذه األسس وحاولت يف املبحث الثاين تنزيلة وثالثها حقوق األسرة بني سلطة الفرد وسلطان الدولة,مصلحة األسر 

 .مسألة إمهال الزوجة للتجهيز 
 

 حقوق األسرة في الفقه اإلسالمي: أسس ومرتكزاتالمبحث األول :
حفاظا على بيضتها واستقرارها, أسس الشرع األسرة وفق نظام متكامل يقوم على اعتبار احلق ركيزته األساسية 

لذلك أسسه على أسس ثابتة تستمد نظريتها وأساسها الفكري من فلسفة احلق: فلسفة تقوم على اعتبار الشرع مصدرا 
 له, كما تقوم على اعتباره وسيلة لتحقيق مصلحة, وجتعل الفرد فيها كالدولة كالمها يستمد حقوقه من الشرع.

تربها من ركائز فلسفة احلق قد جند صريورهتا يف جمال األسرة وبالتايل نتساءل: ما آثار هذه األسس الثالثة واليت نع
 هذه األسس يف جمال األسرة؟

 لإلجابة عن هذا السؤال َنصص املطالب الثالثة اآلتية بالبيان والدراسة:
 حقوق األسرة منحة من اهلل. -
 .شرعية حقوق األسرة وسيلة لتحقيق مصلحة -
 ة بني سلطة الفرد وسلطان الدولة.حقوق األسر  -

  اهلل.المطلب األول: حقوق األسرة منحة من 
احلق يف الفقه اإلسالمي منحة من اهلل وليس وليد العقل أو الطبيعة, فاحلكم الشرعي سواء أكان منصوصا عليه أم 

ك يف جمال حقوق األسرة من مستنبطا داللة عن طريق االجتهاد, هو أساس احلق ومصدره وبناء عليه ميكن بيان آثار ذل
 خالل العناصر اآلتية:

 يف حقوق األسرةالتعبدي البعد العقدي  -أ
 .البعد القيمي واألخالقي يف حقوق األسرة -ب
 البعد املصدري يف حقوق األسرة. -ج
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 البعد العقدي التعبدي في حقوق األسرة .  -أ
وجل العقد الذي تقوم عليه األسرة بامليثاق تتأسس حقوق األسرة على بعد عقدي تعبدي, فقد وصف اهلل عز 

وقد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ) الغليظ تنبيها على خطورته ودعوة لالستجابة ملستلزماته, قال تعاىل:
 .1(ميثاقا غليظا

رجاء يف ثوابه ومن مستلزماته احلقوق املتبادلة بني أفرادها, لذا دعا الشرع إىل االلتزام والوفاء هبا استجابة لندائه و 
فإن )وحذر من االعتداء عليها والتعسف فيها, ولقد دلت كثري من اآليات على هذا املعىن, ومن ذلك قوله تعاىل: 

خفتم أال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود اهلل فال تعتدوها ومن يتعد حدود اهلل 
عاشور:"وحدود اهلل استعارة لألوامر والنواهي الشرعية بقرينة اإلشارة,  بن . يقول الشيخ الطاهر2(فأولئك هم الظالمون

شبهت باحلدود اليت هي الفواصل اجملعولة بني أمالك الناس ألن األحكام الشرعية تفصل احلالل واحلرام واحلق والباطل 
 .3وتفصل بني ما كان عليه الناس قبل اإلسالم وما هو عليه بعده

يف حقوق األسرة حيدو باملكلف إىل االستسالم الطوعي هلا, استسالما مؤسسا  التعبدي العقديإن حضور اجلانب 
واب واجلزاء األخروي. وحضوره جيعلنا يف منأى عن عدة إشكاالت تعاين منها ثعلى العلم نابعا من الرضا واحلب راجيا ال

ق مما قد ينجم عنه التعسف يف استعماهلا, وابتغاؤها األسر اليوم واليت تتجلى يف عدم مراقبة اهلل عز وجل يف أداء احلقو 
 يف غري املصلحة اليت شرعت هلا.

 حقوق األسرة  واألخالقي في البعد القيمي -ب
لقد أحاط اإلسالم األسرة بسياج من القيم األخالقية لتسهم يف بناء وتنمية معاين التضحية والعطاء, واإلخالص  

 يم اإلسالم وتعرب عن مكانة الفضيلة يف املعامالت اإلنسانية., فهي جتسد ق4يف العالقات األسرية
لذا فهو ينظر حلقوق األسرة نظرة مغايرة, ال تقوم على فكرة الصراع حبيث ينصرف هدف أفرادها إىل املطالبة 

 باحلقوق فقط بل تقوم على التسامح واإليثار وجتعل من السمو اخللقي والكمال النفسي ركنا ركينا يف بنائها.
إن عنصر الفضيلة حاضر جبالء يف حقوق األسرة, حيث ال جيوز لصاحب احلق ممارسة حقه إال يف إطار الفضيلة 
األخالقية, واستقراء أحكام األسرة دال على ذلك, فهي متجسدة يف أحكام الصداق والنفقة واحلضانة وغريها, حيث 

 ة واستقرارها.جيوز ألصحاب هذه احلقوق التنازل عنها حفاظا على كيان األسر 
إن مراعاة اجلانب اخللقي يف حقوق األسرة له أمهية كربى تتجلى يف احلد من النظرة الفردية احلقوق واليت تؤول حتما 

هلذا فاستبعاده له خماطر عديدة تظهر يف تنمية اجلانب الفردي وتكريس الروح املادية وإغفال ,إىل التعسف يف استعماهلا
مال احلقوق, وهذا خمالف للمنهج اإلسالمي الذي ينطلق من اعتبار احلق الفردي حقا اجلانب االجتماعي يف استع

 مزدوجا يروم املصلحة الفردية واجلماعية معا.
 البعد المصدري في حقوق األسرة -ج

                                                 
 .21سورة النساء, اآلية  - 1
 .223سورة البقرة, اآلية  - 2
 .2/613التحرير والتنوير, الشيخ الطاهر بن عاشور,  - 3
, , العدد 10امليادين, جملة الدراسات العلمية يف حقوق املعرفة احلقوقية والسياسية والقانونية واالقتصادية بوجدة, فاروق النبهان, ص  - 4

 مقال حتت عنوان: أمهية مراعاة القيم اإلسالمية يف قوانني األحوال الشخصية.  1333الثالث 
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ينطلق الفقه اإلسالمي من اعتبار مصادر احلقوق هي نفسها مصادر األحكام الشرعية وبناء عليه, فاحلكم الشرعي 
أكان منصوصا عليه أم مستنبطا عن طريق االجتهاد هو أساس احلق ومصدره, وهذا األمر طرح إشكالية طاملا  سواء

 رددت يف واقعنا املعاصر وتتمثل يف فتح باب االجتهاد يف جمال حقوق األسرة.
 ولبيان ذلك وجب التذكري بتعريف االجتهاد وبيان ضوابطه وجماالته ومدى صلته حبقوق األسرة.

 تعريف االجتهاد: 
االجتهاد يف اللغة هو افتعال من اجلهد وهو بفتح اجليم الطاقة واملشقة وبضمها, الوسع والطاقة, فاالجتهاد إذا: 

أما يف االصطالح فقد اختلفت  1بذل الوسع واستفراغ الطاقة يف حتصيل فعل من األفعال اليت حتتاج إىل كلفة ومشقة
فعرفها اآلمدي بأنه استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية على  ,تعاريف األصوليني اختالفا بينا

, وعرفه ابن اهلمام بأنه بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي عقليا  2وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه
 .3كان أو نقليا قطعيا كان أو ظنيا

اآلمدي االجتهاد يف حتصيل الظن حبكم شرعي, وجوزه ابن اهلمام  ورغم ما يبدو من اختالف بني التعريفني إذ قيد
يف األحكام القطعية إال أنه وبتمحيص النظر يظهر أن ال خالف بينهما إذ املقصود باألدلة القطيعة الشرعية أدلة 

وليني على نقض فاحلكم القطعي ال جيوز تأويله وال تعطيله وال إلغاؤه وذلك باتفاق كلمة األص ,استداللية ال ضرورية
 .4االجتهاد عند خمالفة القاطع وأنه ال اجتهاد يف القطعيات

ا بفقه النص دون اإلشارة إىل فقه الواقع, وهذا ما تفطن له كثري من العلماء مكما يظهر من خالل التعريفني اهتمامه
بقوله: "بذل غاية الوسع يف تعليقاته على كتاب املوافقات فجعلوه بارزا يف تعريفهم لالجتهاد فعرفه الشيخ عبد اهلل دراز 

 .5إما يف درك األحكام الشرعية وإما يف تطبيقها"
 أنواع االجتهاد

عدة تقسيمات. فهو عند ابن تيمية ثالثة أقسام وهي ختريج املناط وتنقيحه وحتقيقه  م األصوليون االجتهادقسَّ 
 وهو عند الشاطيب  قسمان:  6 وتنقيح املناط وختريج املناط وهي مجاع االجتهاديقول: هذه األنواع الثالثة حتقيق املناط 

 االجتهاد الذي ال ميكن أن ينقطع حىت يرتفع أصل التكليف عند قيام الساعة وهو االجتهاد يف حتقيق املناط العام.
تهاد, يف ختريج املناط ويف حتقيق االجتهاد الذي ميكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا وهو االجتهاد يف تنقيح املناط واالج

 .7املناط اخلاص
 والذي شاع بني األصوليني تقسيم االجتهاد إىل قسمني:

 .8اجتهاد فيما فيه نص شرعي واجتهاد فيما ليس فيه نص شرعي
                                                 

 . 1دار صادر بريوت ط ,6/166لسان العرب البن منظور, مادة ج ه د  -1
 , دار الكتاب العرب, حتقيق سيد اجلميلي, بدون طبعة.0/133اإلحكام يف أصول األحكام, اآلمدي علي بن حممد,  -2
 .1016/1336, دار الكتب العلمية, 0/113.113التحرير, البن اهلمام,  -3
 .2113.1021, دار الكتب العلمية 61الزنكي ص  االجتهاد يف مورد النص, دراسة أصولية مقارنة جنم الدين قادر كرمي -4
 .1331دار الكتب العلمية بريوت   0/036املوافقات يف أصول الشريعة, إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب  -5
 , مكتبة ابن تيمية عبد الرمحن النجدي احلنبلي.22/622جمموع الفتاوى ابن تيمية, أمحد بن عبد احلليم  -6
 .0/036املوافقات  -7
 .2/1161. أصول الفقه, وهبة الزحيلي, دار الفكر 63االجتهاد يف مورد النص, ص  -8
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 أما يف األول فيتنوع إىل:
أما القطيعة منها فال هدفه توضيح النص أو بيان تفاصيله ويكون خاصة يف جمال النصوص الظنية  :اجتهاد بياين

 ميكن تأتيه إال بنصوص أخرى.
 يستهدف بيان معقول النص سواء أكان لتعدية احلكم أم مل يكن كذلك. :اجتهاد تعليلي
 يراد به تطبيق احلكم يف مناط النص وتنزيله على الوقائع والتصرفات. :اجتهاد تنزيلي

 وأما الثاين فله عدة صور منها.
 لتوصل إىل حكم واقعة جديدة ال نص فيها عن طريق القياس.يستهدف ا :اجتهاد قياسي

 يبتغي إدراك املصاح املرسلة اليت ال يوجد نص جزئي من الشرع حيكم باعتبارها أو إلغائها.:اجتهاد استصالحي
يستهدف إثبات مضمون قاعدة عامة أو أصل كلي أو علة مستنبطة يف اجلزئيات فكما أن االجتهاد  :اجتهاد تنزيلي

. وحيث ال إشكال يف النوع الثاين 1وارد يف مناط احلكم املنصوص فكذلك يرد يف مناط احلكم اجلزئي الذي ال نص فيه
بقي  ,جدة ال نص فيها وال إمجاعمن االجتهاد إذ ال خالف يف ضرورة البحث عن حكم شرعي يف كل نازلة مست

شكال يف النوع األول خاصة مع تعايل األصوات بضرورة جتاوز بعض النصوص القطعية استجابة ملتطلبات الواقع, إذن اإل
 ما هي جماالت االجتهاد يف النص الشرعي؟ 

 االجتهاد في النص الشرعي 
 تهاد يف تنزيله على الواقع.يتنوع االجتهاد يف النص الشرعي إىل اجتهاد يف فهم النص واج

 االجتهاد يف فهم النص -أ
 2ينقسم النص باعتبار درجة ثبوته وداللته قطعا وظنا إىل أربعة أقسام

* النص قطعي الثبوت والداللة: هذا النص يفيد حكمه على سبيل القطع, وبالتايل ال يتوجه إليه بأدلة االجتهاد 
 وغريه من األدلة, إمنا جيوز نسخه مبا مياثله من نوعه. اليت ليست نصوصا فال ميكن بيانه بالقياس

* النص قطعي الثبوت ظين الداللة, جيوز ختصيص العام منه خبرب الواحد والقياس واملصلحة والعرف كما جيوز تأويله 
 غري أنه ال جيوز نسخه عند مجهور األصوليني.

 يان من جهة ثبوته.* النص ظين الثبوت قطعي الداللة, يتوجه إليه االجتهاد والب
 * النص ظين الثبوت والداللة, جيوز االجتهاد فيه من حيث الثبوت والداللة إال أنه ال ينسخ إال بنص ثابت.
, وعليه 3وبناء على هذا التفصيل ميكن القول إن االجتهاد يف فهم النص مشروع إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه

 جيوز االجتهاد يف ما يلي:
 نص حمتمال التأويل وقابال ألكثر من معىن.أن يكون ال -
أن يكون االجتهاد يف النصوص املتعلقة باملتغريات وهي اليت انبنت على مصلحة أو مقصد شرعي أو عرف شهد  -

 له بالقبول.
 أال يكون االجتهاد يف الثوابت كاحلدود واملقدرات واملسائل املعروفة يف الدين بالضرورة. -

                                                 
  61االجتهاد يف مورد النص, ص  - 1
 .01االجتهاد يف مورد النص, ص - 2
 , حممد بنعمر, دار الكتب العلمية.11-11من االجتهاد يف النص إىل االجتهاد يف الواقع, ص  - 3
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 النص على الواقع االجتهاد يف تنزيل -ب
االجتهاد التنزيلي هو اإلجراء العملي ملا حصل على مستوى الفهم التجرييب لألحكام الشرعية على واقع األفعال 

 .1وتكييف السلوك هبا
وملا قد يعرتي تنزيل األحكام على مشخصات واقعية متغرية من الزيغ والزلل خصها العلماء مبجموعة من الضوابط 

 :أذكر منها ما يلي
 فهم الواقع*

له ذلك  ىجيب على اجملتهد أن يكون عارفا بالواقع يف مجيع مستوياته إن أراد تنزيل احلكم الشرعي عليه, ولن يتأت
, لذا أصبح من 2إال باالستيعاب املعريف الشامل واملتصل للصورة الواقعية يف احلياة اليت يراد معاجلتها باهلدى الديين

التخصصات األخرى لتسهيل عملية التنزيل خاصة مع تشعب مناحي احلياة وتعقدها, لذا الضروري االستعانة بأصحاب 
فمن املأمول تفعيل االجتهاد اجلماعي من خالل إحياء اجملمعات الفقهية وتوسيع دائرهتا, وخالصة القول إن تنزيل  

لواقع املراد تنزيل احلكم الشرعي احلكم الشرعي على الواقع ال ينطلق من أحكام جمردة بعيدة عن الواقع بل من فهم ا
 عليه.

 حتقيق املناط*
هو عملية تقديرية تفرض على اجملتهد التحقق من الصور املختلفة واملتشاهبة جلميع النوازل وهو عملية الحقة لعملية 

تت بأمور  االجتهاد يف النص, يقول اإلمام الشاطيب: "ذلك أن الشريعة مل تنص على حكم كل جزئية على حدهتا, وإمنا أ
ليست يف غريه ولو يف نفس  ةال تنحصر ومع ذلك فلكل معىن خصوصي اكلية وعبارات مطلقة تتناول أعداد

 .3"التعيني...
وجممل القول إن دور اجملتهد يتجلى يف التحقق من مساواة هذه الواقعة املتخصصة يف الواقع املتعلق هبا احلكم 

قه وحتقيق مناطه يف اجلزئيات, فإذا عرف املناط ومت التأكد من مساواته الشرعي الذي يتسم بالتجديد قبل مرحلة تطبي
 4للحكم التجرييب أحلق به وإال بآخر

 النظر يف مآالت األفعال*
ألفعال أصال من أصول املنهج التطبيقي, يقول األستاذ عبد اجمليد النجار: "وبغري هذا املنهج يعترب النظر يف مآالت ا

أفضت يف أحيان كثرية إىل مشاق  يف حتقيق املآل عند التطبيق يصبح التطبيق آليا وإن حقق مناطه, وهذه اآللية رمبا 
 .5"وأضرار

ذلك ألن نوازل الواقع قد تكون مندرجة ضمن  ,للزلل ويعد هذا النوع من االجتهاد من أدق الطرق وأكثرها عرضة
حكم شرعي اندراجا واضحا ولكنها يف جمرد حدوثها أو يف حكمها قد تكون مفضية إىل غري املصلحة اليت يبتغيها ذلك 

                                                 
 .1, ص 36بشري بن مولود جحيش, كتاب األمة, العدد االجتهاد التنزيلي  - 1
 .131فقه التدين فهما وتنزيال, عبد اجمليد النجار, الزيتونة للنشر والتوزيع, ص  - 2
 .0/15املوافقات,  - 3
 م1061,2113, دار ابن حزم, ط األوىل 111البعد التنزيلي يف التنظري األصويل عند الشاطيب, أبلخري عثمان, ص  - 4
 1330دار النشر الدويل الرياض  20-22يف املنهج التطبيقي للشريعة اإلسالمية عبد اجمليد النجار, ص  -5
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عليها قد  إحداثهاحلكم, فيكون اعتماد احلكم فيها خمال مبقصد الدين يف نفع الناس ومن جهة أخرى فإن العدول يف 
 . 1يكون للهوى والتشهي مدخال فيه بدعوى أن يف هذا العدول حتقيقا ملصلحة قد تكون يف كثري من األحيان موهومة

 اعتبار املقاصد *
إن تنزيل األحكام الشرعية يف الواقع ال بد أن يكون قائما على منهج يتحقق من حصول املقاصد الشرعية, ذلك 

لواقع ال يلزمه بالضرورة حصول املقاصد, وهذا ما أكده الدكتور عبد اجمليد بأن وقوع األحكام على عني األفعال يف ا
النجار حينما أشار إىل أن حصول املقاصد يف األحكام ال يكفي فيه االجتهاد النظري بل البد له مرحلة اجتهادية ثانية 

 .2عند صياغة األحكام يتم فيها اعتبار املقاصد يف األحكام على مشخصات األحداث
يه, فالتحقق من املقاصد يف الواقع حيتاج لتحليله أوال مث مناظرة احلكم بعدما يكون قد حصل الفهم بعناصر وعل

 ذلك الواقع يف عوارضه الشخصية من خصوصيات ظروفه.
 عالقة االجتهاد بحقوق األسرة -ج

 حث عن احلكم الشرعي.ال شك يف أن عملية االجتهاد حتتاج آلليات وضوابط تسعف اجملتهد وتؤطره يف طريقه للب
ومبا أن حقوق األسرة تستمد شرعيتها من احلكم الشرعي, فال حمال أن االجتهاد فيها ال ميكن أن يكون إال وفق 

 الضوابط اليت أشرنا إليها, وعليه فاالجتهاد يف حقوق األسرة يقسم إىل قسمني:
يعة اإلسالمية والقواعد الكلية لألسرة, ويعتمد اجتهاد فيما ال نص فيه: وهو اجتهاد ينطلق من املقاصد العامة للشر 

 آليات االستنباط املعروفة يف أصول الفقه اإلسالمي. 
 اجتهاد فيما فيه نص حقوقي: وهو بدوره ينقسم إىل قسمني:

اجتهاد يف فهم النص: ويكون يف النص ظين الداللة والثبوت أو ظين أحدمها, أما القطعي فال جمال لالجتهاد فيه 
 ذلك هو من قبيل هدم الثوابت اليت تبقى عليها األسرة. وادعاء

اجتهاد يف تنزيله على الواقع: ويالحظ أن نظرية التعسف قد رمست طريقه واعتمدت آلياته, فقد بنت نظريتها على 
 النظر يف املآالت ودفع األضرار واعتبار املقاصد, وكل ذلك من مسالك االجتهاد التنزيلي.

جتهاد يف حقوق األسرة مؤصل بقواعد وضوابط على اجملتهد أن يلتزمها, وكل ادعاء بضرورة وخالصة القول, إن اال
 االجتهاد يف غياب هذه الضوابط هو من قبيل هدم أركان األسرة وثوابتها.

 شرعية لحة لتحقيق مص يلةالمطلب الثاني: حقوق األسرة وس
من األسس اليت يقوم عليها احلق يف الفقه اإلسالمي, اعتباره وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية, لذا فالنظر حلقوق 

 األسرة هبذا املنظور, وأهنا وسائل لتحقيق مصاح األسرة, يطرح علينا إشكاليتني: 
سرة ثابتة أم متغرية؟ وأما أما األوىل, فاعتبار حقوق األسرة وسائل يطرح علينا اإلشكالية التالية: هل حقوق األ

الثانية, فاعتبار غاية حقوق األسرة املصلحة الشرعية, يطرح علينا التساؤل التايل: ما ضوابط هذه املصاح املرجوة من منح 
 احلقوق؟ 

 الثابت واملتغري وكذلك عند ضوابط املصلحة اليت هي نيلإلجابة عن هاتني اإلشكاليتني: نقف عند حقوق األسرة ب
 احلقوق املمنوحة ألفراد األسرة.غاية 

                                                 
 .23-23يف املنهج التطبيقي للشريعة اإلسالمية, عبد اجمليد النجار, ص  -1
 .216فقه التدين فهما وتنزيال, عبد اجمليد النجار, ص  -2
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  حقوق األسرة بين الثابت والمتغير -1
إذا كانت حقوق األسرة هي وسائل لتحقيق مصاح األسرة, فهل كل حق متغري أم هناك من احلقوق ما هو ثابت ؟ 

ابة عن هذه األسئلة وإذا سلمنا بأن هناك من احلقوق الثابتة, فما هي ضوابط التمييز بني احلقوق الثابتة واملتغرية؟ لإلج
 نقف عند مصطلحات الثابت واملتغري والوسيلة ونقوم بربطها حبقوق األسرة.

قال صاحب معجم مقاييس اللغة, الثاء والباء والتاء كلمة واحدة وهي دوام الشيء, يقال ثبت ثباتا الثابت:  *
.  فاملتأمل يف أصل لفظة 2وثبيت وثبت. نقول وثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت 1وثبوتا, ورجل ثابت وثبيت

 مل على معاين الدميومة واالستمرار واملالزمة للشيء واالستقرار عليه.تالثبات وداللتها اللغوية يالحظ أهنا تش
لذا نقول إن الثابت من حقوق األسرة هو كل ما حققت فيه صفة الدميومة وشرع لكي يستمر به احلكم من غري 

لحالة اليت شرع عليها وحمافظا على املقصد الذي ورد من أجل حتقيقه مستقرا عليه ال يغادره إىل انقطاع ويبقى مالزما ل
 سواه من املقاصد األخرى.

وهذا األمر ال خيرج عن كونه إمجاعا حمققا أو أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو الزم حالة واحدة أو نصا قطعيا يف 
 داللته وثبوته.

 المتغير  *
معجم مقاييس اللغة )غري, الغني والياء والراء أصالن صحيحان يدل أحدمها على صالح وإصالح قال صاحب 

ومنفعة, واآلخر على اختالف شيئني فاألول الغرية وهي.... صالح العيال وغارهم اهلل تعاىل بالغيث أي أصلح شأهنم 
 .3هونفعهم .....واألصل اآلخر قولنا: هذا الشيء غري ذلك, أي هو سواه وخالف

وبناء على ما سبق, فإن داللة لفظة التغيري تشتمل على معاين التبدل والتحول وعدم املالزمة للشيء واالستقرار 
 عليه, ومن مث فإن املتغري من حقوق األسرة هو كل ما مل يتحقق فيه صفة الدميومة ومل يشرع لكي يستمر به احلكم.

عند امللك والدرجة والقربة ووسل إىل اهلل تعاىل توسال: عمل عمال  الوسيلة يف اللغة من وسل وهي املنزلة: الوسيلة*
 .4يقربه إليه كتوسل والواسل الواجب والراغب إىل اهلل تعاىل وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل

 5ويف االصطالح عرفها اإلمام القرايف بقوله: الوسائل هي الطرق املفضية إىل املقاصد
بن عاشور: "هي األحكام اليت شرعت ألن هبا حتصيل أحكام أخرى, فهي غري مقصودة وعرفها الشيخ الطاهر 

لذاهتا, بل لتحصيل غريها على الوجه املطلوب األكمل, إذ بدوهنا قد ال حيصل املقصد أو حيصل معرضا لالختالل 
 .6واالحنالل

                                                 
,  دار الكتب العلمية, 1/633احلسن أمحد بن فارس بن زكريا, حتقيق عبد السالم هارون, معجم مقاييس اللغة البن فارس أب  - 1

 .1/633,  ط 1633
 .2/13لسان العرب البن منظور,  - 2
 .0/010معجم مقاييس اللغة البن فارس باب الغني والياء,  - 3
 .2/31لسان العرب,  -4
دار الكتب العلمية بريوت.   1053/1333 1باس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف  طالفروق وأنواء الربوق, يف أضواء الفروق ألب الع -5
2/66 
 .103مقاصد الشريعة, الطاهر بن عاشور, ص  - 6
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 .ويتبني من خالل هذين التعريفني أن الوسائل هي كل ما يتوصل به إىل املقاصد
 .1تقسيم الوسائل من حيث الثبات والتغيير*

 تقسم الوسائل من حيث الثبات والتغيري إىل:
وسائل ثابتة: وهي الوسائل اليت ال ختضع للتغيري بسبب تغري الزمان واملكان واألشخاص واألحوال وال يدخلها 

من الوسائل األحكام الوضعية من أسباب االجتهاد وإمنا حتقق املقاصد ال يكون إال هبذه الوسائل, ويتناول هذا النوع 
وشروط وانتفاء موانع يف خمتلف العبادات وتفاصيلها وكيفياهتا اليت تعد وسائل إلقامتها على الوجه املشروع ويف أصول 

 .2الفضائل واألخالق واالعتقاد وغريها, فكلها تعد وسائل ثابتة لتحصيل مقاصدها
ظروف الزمان واملكان وختتلف باختالف األشخاص واألحوال ويتضمن وسائل متغرية: وهي الوسائل اليت ختضع ل

هذا القسم كل الوسائل االجتهادية اليت مل يرد فيها نص فهي موطن رحب ألعمال العقل والنظر.وحبث أجنع املسالك 
ومراده ألن  وأقرب الطرائق وأحسن الكيفيات إىل حتصيل املنافع واملصاح, ودرء املفاسد واملضار وفق مقصود الشارع

 .3الوسائل قد شرعت ألن هبا حتصيل أحكام أخرى, فينبغي حينئذ لزوم خدمتها للمقاصد وتدعيمها هلا
وخالصة القول إن من الوسائل ما هو ثابت ال اجتهاد فيه ومنها ما هو متغري خيتلف باختالف الزمان واملكان 

 والظروف فيجوز فيه االجتهاد.
 ت ومنها ما هو متغيرحقوق األسرة منها ما هو ثاب*
 بالنظر لتقسيمات الوسائل يتضح أن من حقوق األسرة ما هو ثابت ومنها ما هو متغري. 

سرة هو الذي ال خيضع للتغيري بتغري الزمان واملكان والظروف واألحوال, وهي اليت وردت فالثابت من حقوق األ
 والنفقة وغريها.بنصوص قطعية داللة وثبوتا ومن أمثلتها حق التوارث والعدد 

أما املتغري منها فهو الذي خيضع لظروف الزمان واملكان وخيتلف باختالف األشخاص واألحوال والظروف, فهي 
حقوق اجتهادية مل يرد فيه نص قطعي, الغاية منها بلوغ املقاصد اليت من أجلها شرعت ومن أمثلتها مقدار النفقة 

 واملهر.
 ضوابط المصلحة في حقوق األسرة -3
, 4صلحة يف اللغة: ضد املفسدة, يقال أصلح أي أتى بالصالح وهو اخلري والصواب, ويف األمر مصلحة أي خريامل

. ويف االصطالح: عرفها الرازي بقوله: "املنفعة اليت قصدها 5فالصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف الفساد
 .6هم وأمواهلم طبق ترتيب معني فيما بينهاالشارع احلكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهلم ونسل

                                                 
,  دار ابن حزم, ط األوىل 16نظرية الوسائل يف الشريعة اإلسالمية, دراسة أصولية مقاصدية أم نائل حممد العيد بركاين, ص  - 1

1061/2113 . 
 م.1013/1333, ط األوىل, 1/31, 35االجتهاد املقاصدي, حجيته ضوابطه جماالته, نور الدين خمتار اخلادمي, كتاب األمة, رقم  - 2
 .1/33االجتهاد املقاصدي, للخادمي,  - 3
 .2/511لسان العرب, مادة ص ل ح   -4
 .6/616معجم مقاييس اللغة,  -5
 .2/060احملصول للرازي,  -6
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 به ذلك فإن جلب عينوعرفها الغزايل: أما املصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا ن
وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم لكنا نعين باملصلحة احملافظة على  ,املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق وصالح اخللق

ن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم, فكل ما أومقصود الشرع من اخللق مخسة وهو  مقصود الشرع,
 .1يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

 ويالحظ من خالل التعريفني أن املصلحة املقصودة هي ما كانت مندرجة حتت مقاصد الشرع.
 قسيمات المصالحت*

 و اإللغاء الثاين باعتبار القوة.أتقسم املصاح عدة تقسيمات وسأكتفي بذكر تقسيمني األول حبسب االعتبار 
 تقسيم المصالح بحسب االعتبار واإللغاء.* 

 قسم علماء األصول املصاح هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام:
 إمجاع وهي هبذا املعىن حجة ال إشكال فيها.مصاح معتربة: وهي اليت اعتربها الشارع بنص أو 

مصاح ملغاة: وهي اليت شهد الشرع بإلغائها كأن تعارض نصا شرعيا صرحيا أو تلغي كلية من كليات الشريعة وهي 
 باطلة باإلمجاع ومثاله ما يدعى اليوم من وجوب التسوية بني اجلنسني يف اإلرث.

 لشريعة ومل يشهد هلا الشارع باالعتبار وال باإللغاء مصاح مرسلة: وهي اليت تشهد هلا عموميات ا
 * تقسيم المصالح باعتبار قوتها

 تنقسم املصلحة باعتبار قوهتا إىل ثالثة أقسام 
: وهي اليت ال بد منها يف قيام مصاح الدين والدنيا حبيث إذا فقدت مل جتر مصاح الدنيا على مصلحة ضرورية

 .2ت حياة,ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبنياستقامة بل على فساد وهتارج وفو 
وقد حصر علماء األصول الضرورات يف مخس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ 
 املال وهي مصاح مل ختل أمة من األمم من رعايتها يقول الغزايل: "وحترمي تفويت هذه األصول اخلمسة والزجر عنها

يستحيل أن ال تشتمل عليه ملة من امللل وشريعة من الشرائع اليت أريد به إصالح اخللق,ولذلك مل ختتلف الشرائع يف 
 .3حترمي الكفر والقتل والزنا والرقة وشرب اخلمر

وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي إىل احلرج واملشقة, يقول اإلمام الشاطيب, :الحاجيات
عناها أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت فم

املطلوب فإذا مل تراع دخل على املكلفني احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاح 
 .4العامة

وجتنب األحوال واملدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات هي األخذ مبا يليق من حماسن العادات :التحسينات
 .5وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق

                                                 
 .101.163  2علم أصول الفقه أبو حامد الغزايل دار الكتب العلمية بريوت طاملستصفى من  -1
 .2/1املوافقات  -2
 .11املستصفى, الغزايل, ص  -3
 .2/5املوافقات,  -4

 .2/3نفسه,  - 5
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 ضوابط المصلحة *
 إدراجها يف مقاصد الشارع -

 حبيث ال جيوز هلا خمالفة مقاصد الشارع, سواء أكانت املخالفة أصلية أو تبعية ناجتة عن سوء القصد.
 عدم معارضتها للنص  -

قطعيا, يقول الشيخ أبو زهرة: "إن املصلحة ثابتة حيث وجد النص, فال ميكن أن تكون هناك جيب أال تعارض نصا 
 .1مصلحة مؤكدة أو غالبة والنص قاطع يعارضها"

أما النص الظين فيكون االجتهاد فيه قائما على حصر كل تلك املعاين واألحكام وحتديد أقرهبا إىل املراد اإلهلي 
 جيوز قطعا أن تعارض املصلحة مجيع مدلوالت النص الظين ألن معارضة كل مدلوالت وأنسبها للمصلحة املشروعة وال

 .2النص الظين كمعارضة النص القطعي متاما
 عدم معارضتها لإلمجاع  -

ذا كان ظنيا أي إوبالتايل ال جيوز للمصلحة خمالفته, أما  هيعترب اإلمجاع القطعي كالنص القطعي يف داللته على حكم
ام متغرية بتغري الزمان واملكان ومبنيا على مصلحة ظرفية مل تثبت أبديتها وبقاؤها فإنه خاضع للتبديل مبنيا على أحك

 .3والتغيري مبوجب املصلحة احلادثة
 عدم معارضتها للقياس  -

, لذا ال 4بني القياس واملصلحة عموم وخصوص, فكل قياس هو مراعاة للمصلحة وليس كل مراعاة للمصلحة قياس
 حة خمالفة القياس.جيوز للمصل

 عدم تفويتها ملصلحة أهم منها أو مساوية هلا.  -
 مصلحة األسرة غاية الحقوق الممنوحة ألفرادها*

لقد حرص التشريع اإلسالمي على ربط األحكام مبقاصدها, فضمن بذلك دميومتها, واستجابتها جلميع احلوادث 
 املستجدة.

احلكم الشرعي فهي بذلك تسعى لبلوغ املقاصد واملصاح اليت رمسها وملا كانت حقوق األسرة تستمد مشروعيتها من 
 الشرع.

إن املتتبع للمصلحة يف الشريعة اإلسالمية يتضح له أهنا ليست على وزان واحد فمنها الضرورية واحلاجية 
أسس على هذه والتحسينية, ومنها املعتربة وامللغية, ومنها العامة واخلاصة, لذا فمعاجلة حقوق األسرة جيب أن تت

التقسيمات واملراتب, وذلك من خالل إعمال فقه املوازنات فتقدم املصلحة الضرورية على غريها, والعامة على اخلاصة, 
واملعتربة على ما سواها, كما أن املتأمل يف مقاصد األسرة يتبني له مشوليتها جلميع مصاح الناس أفرادا ومجاعات, 

ألسرة سكينة وتزكية ومودة ورمحة, للجماعة مصاحلها تأهيال للنشأ وتقوية للروابط فضمنت بذلك للفرد مصاحله داخل ا
االجتماعية وامتدادا ألواصر التكافل والتعاون لذا فاخلطاب احلقوق األسروي هو خطاب يوازن بني مصاح الفرد 

                                                 
 , دار الفكر العرب, القاهرة, مصر, د ط أو سنة النشر.635أصول الفقه, الشيخ أبو زهرة, ص  - 1
 .2/63املقاصدي, حجيته ضوابطه جماالته, نور الدين اخلادمي االجتهاد  - 2
 .01نفسه, ص  - 3
 .0نفسه, ص  -4
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وإن خفتم شقاق )له تعاىل: واجلماعة. بل جيعل مصلحة اجلماعة أوىل من مصلحة الفرد إذا تعارضا ومن أمثلة ذلك قو 
 .1(بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينهما

يقول األستاذ عبد اجمليد النجار, فهذا اخلطاب القرآين املطرد يف شؤون األسرة جلماعة املسلمني وليس ألفراد األسرة 
 .2يدل على أن يف أحكام األسرة مقصدا اجتماعيا

اليوم من ضرورة جتاوز النصوص لصاح املصلحة الواقعية هو هدم لألسرة وثوابتها, فنخلص إذن إىل أن  ىإن ما يدع
 املصلحة املقصودة واليت هي غاية حقوق األسرة هي تلك املصاح املنضبطة بضوابط الشرع وليس من تقدير العقل أو

 الواقع.
 وسلطان الدولة المطلب الثالث: حقوق األسرة بين سلطة الفرد

ال خيفى على كل ذي لب ما لألسرة من أبعاد اجتماعية كربى تتجلى يف حفظ نظام اجملتمع, فهي اخللية األساسية  
حقوقا وأمرهم باستعماهلا وفق ما حيقق  يف بنائه واملنبع األصيل يف استقراره, ونظرا هلذه األمهية, فقد منح الشرع ألفرادها

التدخل يف حالة التعسف يف استعماهلا, فما مدى حرية الفرد يف استعمال حقوقه وما جمال مصاحلها وجعل للدولة حق 
 تدخل الدولة يف تقييدها؟

 سلطة الفرد في استعمال حقوق األسرة -7
تتميز حقوق األسرة عن غريها, بأهنا حقوق غريية أو وظيفية غايتها حتقيق مصلحة األسرة, لذا فالشرع حينما أناط 

 ض األفراد دون بعض قيدها بضابطني:احلقوق ببع
 تحقيق مصلحة األسرة -أ

ذلك بأن منح احلقوق لبعض األفراد دون بعض غايته حتقيق مصلحة األسرة, وكل استعمال ال يروم ذلك يعترب 
 الغيا, فحق التأديب على سبيل املثال حق لألب على طفله, لذا فهو مأمور برعاية األصلح له, يقول اإلمام الشاطيب:

 .3"إن األب يف طفله أو الوصي يف يتيمه أو الكافل يف من يكفله مأمور برعاية األصلح له
فإذا ما استعمله بشكل يؤدي إىل اإليذاء واإليالم فقد تعسف فيه, يقول األستاذ فتحي الدريين: "فهو حق مل يتقرر 

ا ومنحرفا عن الغاية اليت من أجلها منح ميزة لألب لتمكينه من استغالل أوالده يف مصلحته الشخصية وإال كان متعسف
 .4هذه السلطة وإمنا تقرر من أجل مصلحة األوالد أنفسهم

 ضرارعدم اإل -ب
إن استعمال احلقوق بنية اإلضرار هو عني التعسف, لذا فقد هنى الشرع عنه وحذر منه, ومبا أن جمال األسرة من 

اليومي ونقصد الوازع الديين. فقد هنت كثري من اآليات عن  أكثر اجملاالت اليت قد يظهر فيها ذلك نتيجة لالحتكاك
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن )استعمال احلقوق فيها بنية اإلضرار ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل: 

 .5(ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

                                                 
 .65سورة النساء, اآلية  - 1
 .2113, 1, دار الغرب اإلسالمي, ط136مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة, عبد اجمليد النجار, ص  - 2
 , حتقيق سيد إبراهيم 2116بعة , دار احلديث, القاهرة دون ط2/122االعتصام, للشاطيب,  - 3
 .116احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده, فتحي  الدريين,  - 4
 .262سورة البقرة, اآلية  - 5
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أقارب املرأة املؤهلون لذلك فإن منع موليته من الزواج مبن فإذا كانت الوالية حقا شرعيا منحها اهلل تعاىل لفئة هم 
 ترغب فيه يعترب إضرارا عظيما هبا, لذا جاز هلا أن ترفع أمرها للسلطان ليدرأ عنها ذلك.

 سلطة الدولة في تقييد حقوق األسرة -3
لرعية بطاعتها فيما ال أوكل الشرع للدولة صالحية رعاية شؤون األمة, فأناط هبا مهمة السياسة الشرعية, وأمر ا

خيالف أمرا شرعيا, فالسياسة الشرعية معيار يقاس به تطبيق األحكام الفقهية يف واقع الناس, فهي تراعي الواقع والنظر يف 
أحكام املكلفني, وتتكفل بإصالح أحواهلم وفقا ألحكام الشريعة ومقاصدها ونظرا ألمهيتها فقد أخذ هبا مجع من 

أمثال عمر وعلي وعثمان رضي اهلل عنهم واإلمام مالك وابن فرحون والشاطيب وابن تيمية وابن الصحابة والفقهاء من 
القيم وغريهم, وأسسوا عليها كثريا من األحكام الشرعية, وملا كان غرض الشرع هو بناء أسرة سعيدة تقوم بوظيفتها 

إال أن تضارب املصاح وتعارضها  ,لحة األسرةفقد منح ألفرادها حقوقا وألزمهم باستعماهلا وفق ما حيقق مص ,احلضارية
قد يهدد كياهنا ويعرضها لالحنالل فيصبح حينئذ تدخل ويل األمر واجبا وذلك بغرض التوفيق واملوازنة بني احلقوق,  وقد 
 يؤول األمر إىل تقييدها واحلد من بعض صالحياهتا هبدف حتقيق استمرارية األسرة واستقرارها, وتأسيسا على ذلك هل

 جيوز لويل األمر تقييد حقوق األسرة؟
 لإلجابة عن ذلك ال بد من معرفة جمال سلطة ويل األمر وميكن حصرها يف أمرين:

 سلطة تنفيذية -
ترتبط ارتباطا وثيقا باألحكام الشرعية وتتجلى يف القيام على حقوق الناس وشؤوهنم ومصاحلهم, من خالل تطبيق 

 الرعية وإقامة احلدود, لذا نقول إن سلطة ويل األمر تتجلى يف تنفيذ أوامر اهلل عز شرع اهلل وإقامة فرائضه والعدل بني
 وجل.

 سلطة اجتهادية
وهي سلطة تقديرية يعمل هبا لتدبري شؤون األمة, مبا حيقق مصلحتها, وهي حمصورة يف األحكام اليت مل يرد بشأهنا 

 ا فعل عمر رضي اهلل عنه يف سهم املؤلفة قلوهبم.نص خاص ورد فيها نص خاص معلل ومبين على مصلحة متغرية كم
ومبا أن األصل يف ممارسة احلقوق هو اإلباحة إال ما استثناه الشرع فإن من حق ويل األمر تقييد هذا املباح إذا كان 

 يفوت مصلحة عامة أو حيدث ضررا عاما, وذلك بشروط معينة منها:
 ةأن تكون احلالة امللجئة حقيقية وليست مفتعل -أ

أال يكون هناك طريق أو خمرج حيقق املراد به غري هذا التقييد أو اإللزام فإن كان مث طريق آخر أو خمرج غريه مل  -ب
 جيز اللجوء إليه.

 أن تكون املصلحة عامة. -ج
 وخالصة القول, فإن لويل األمر احلق يف تقييد حقوق األسرة بشروط وضوابط منها:

 بل جيب أن يكون اجتهاديا.أال يكون حكم هذا احلق قطعيا  -
 أن يدخل يف حكم املباح, بشرط توافر الشروط اليت سبق اإلشارة  -
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 المبحث الثاني
 أسس و مرتكزات حقوق األسرةأثر 

 في توجيه إمهال الزوجة للتجهيز
 

 أوال: نص النازلة
وقال :أدخلوها علي؛ فيقول أهلها وسئل عمن تزوج امرأة فنقدها صداقها البن رشد اجلد : جاء يف البيان والتحصيل

حىت نسمنها وحنسن إليها ألزوجها أن يدخل عليها من ساعتها وقد أعطاهم صداقها ؟ فقال: الوسط من ذلك ؛ ليس له 
وقد  أن يقول :أدخوهلا علي الساعة  وال هلم أن يؤخروها عنه؛ ولكن الوسط من ذلك بقدر ما جيهزوهنا   ويهيئون أمرها؛

وهلم حق وحرمة؛ فالوسط من ذلك  2(نك لعلى خلق عظيمإو وقال لنبيه:) 1(جعل اهلل لكل شيء قدرا قدقال تعاىل )
املعروف, قال حممد بن رشد :هذا بني على ما قال ألن تعجيل دخوله عليها من ساعته تضييق عليها وإضرار هبا وتأخريها 
عنه املدة الطويلة إضرار به؛ فالوسط من ذلك عدل بينهما و قد قال صلى اهلل عليه وسلم )خري األمور أوسطها( وإذا 

الغرمي فيما حل عليه من احلق  بقدر ما يهيئه و ييسره وال يباع عليه فيه عروضه بالغا ما بلغ يف احلني وجب أن يؤجل 
فاملرأة أوىل بالصرب عليها يف الدخول هبا  إىل أن هتيئ من شأهنا ما حتتاج إليه يف القدر الذي  ال يضر بالزوج أن يؤخر 

 .3عليه
 في توجيه النازلة ثر األسس النظرية لحقوق األسرةأثانيا :  

سرة منحة من اهلل, حقوق األسرة وسيلة تتأسس حقوق األسرة يف الفقه اإلسالمي على ركائز ثالثة وهي حقوق األ
 لتحقيق مصلحة شرعية, حقوق األسرة بني سلطة الزوجة و سلطان الدولة

 ثارها وجتلياهتا .                                                 آلثالثة لنتبني ومن أجل توجيه هذه النازلة وفهمها فهما حقوقيا نعرضها على تلك الركائز ا ,لذلك
 إمهال الزوجة للتجهيز منحة من اهلل: المطلب األول

استمد فقهاء املالكية حكم إمهال الزوجة للتجهيز من أدلة شرعية معتربة. وقبل عرضها نعرض لبعده   العقدي 
 واألخالقي 

 التعبدي لحكم إمهال الزوجة أ _ البعد العقدي
منح الشرع الزوج حق الدخول بزوجته بعد قبضها لصداقها حتصينا هلما و تنظيما للعالقة بينهما وهو حق ذو بعد 

 .4تعبدي نص عليه رسول اهلل  بقوله: )و يف بضع أحدكم صدقة(
ا تراعي الزمان واملكان تطييبا للخواطر ولتحقيق تعبدية هذا احلق فقد نظر إليه فقهاؤنا نظرة مشولية تراعي الظروف كم

واستجالبا للمودة والرمحة املبتغاة إذ ال معىن للدخول بالزوجة يف غياهبا. بل إن غياهبا حصول للخصام والتنافر والذي 
ة سيؤول حتما إىل النزاع والتصادم. ومن مجلة الظروف املتعارف عليها جتهيز الزوجة واإلحسان إليها لتكون يف أحسن حل

 .يرتضيها الزوج فيقع حينئذ احلب والوئام و السكن و االنسجام
                                                 

 6ـ سورة الطالق اآلية  1
 0ـ سورة القلم اآلية  2
 دار الغرب اإلسالمي. 656ألص0ـ  البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل يف مسائل املستخرجة ألب الوليد بن رشد القرطيب ج 3
 . دار اجليل بريوت 6ج32, ص  2613كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف  رقم  ـ صحيح مسلم  4
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وملا كان حق الدخول بالزوجة تعبديا , فالوسيلة املفضية إليه تعبدية أيضا, إذ الوسائل  تأخذ حكم املقاصد بل إن 
عت ألن هبا حتصيل الطاهر بن عاشور: "هي األحكام اليت شر يقول الشيخ  ,متام العناية باملقاصد العناية بالوسائل من

أحكام أخرى, فهي غري مقصودة لذاهتا, بل لتحصيل غريها على الوجه املطلوب األكمل, إذ بدوهنا قد ال حيصل املقصد 
وملا كان إمهال الزوجة للتجهيز هو لتحصيل مقصد الدخول التعبدي فال شك أن  .1أو حيصل معرضا لالختالل واالحنالل

 وسيلته املفضية إليه تعبدية كذلك فيتحصل  أن اإلمهال تعبدي كذلك.
 األخالقي إلمهال الزوجة للتجهيزالقيمي و البعد  -ب

التسمني واإلحسان إليها لتزف إىل حضور الباعث األخالقي يف إمهال الزوجة واضح جلي, جتلت مالحمه يف اشرتاط 
زوجها يف أحسن حلة يرتضيها, إذ ال يتصور لدى هذه األسر أن تزف الزوجة دون إكرامها وبذل كل ما يف الوسع 

 لتجهيزها.
إن املمحص يف الدافع ملثل هذا الفعل ليجده أخالقيا بامتياز إذ الغرض ليس هو اإلضرار بقدر ما هو إرضاء للزوج 

هز به نفسها ,وللعرف السائد الذي تعارف عليه الناس والذي يعرب عن أخالق الكرم والسخاء بل يعرب عن وأهله مبا جت
 قدسية العالقة الزوجية.

تذكريا به و تأكيدا على  – 2(نك لعلى خلق عظيمإو والذي يؤكد حضور الباعث األخالقي االستشهاد بقوله تعاىل )
 ال الزوجة للتجهيزأن  للباعث األخالقي أمهية كربى يف إمه

 دعامته األساسية. وخالصة القول: إن الباعث األخالقي هو صلب وأساس إمهال الزوجة للتجهيز بل
 البعد المصدري إلمهال الزوجة للتجهيز -ج

 استمد املالكية حكم إمهال الزوجة للتجهيز من األدلة اآلتية 
 عدم اإلضرار-1

قال اإلمام ابن رشد )فتعجيل الدخول عليها من  ,خمالفة ملا عليه العرفإن التعجيل بالدخول هو إضرار بالزوجة و 
 3ساعته تضييق عليها و إضرار هبا(

نية وأحاديث نبوية صحيحة ومن املأمور به شرعا بنصوص قرآ وتأسيسا على ذلك فإمهال الزوجة هو رفع للضرر
   :ذلك

 القرآن الكريم: 
 .4(مولود له بولدهال تضار والدة بولدها وال قوله تعاىل: )

يف هذه اآلية هني لألب عن التعسف يف استعمال حق واليته, فقال القرطيب: "وال حيل أن مينع األم ذلك مع رغبتها 
 يف اإلرضاع, هذا قول مجهور املفسرين.

أكثر  كما تنهى األم عن التعسف يف استعمال حق رضاع ابنها بأبيه وذلك بأن تأىب أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب
 . 1من أجر مثلها"

                                                 
 .103لطاهر بن عاشور, ص مقاصد الشريعة, ا - 1
 0ـ سورة القلم اآلية  2
 656ص  0ـ البيان و التحصيل ج 3
 .261سورة البقرة: اآلية:  - 4
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 .2أسكونهن من حيث سكنتم من وجدهم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن(قوله تعاىل: )
ووجه االستدالل باآلية أن مضارة الرجل ملطلقته بأن يضاجرها لتفتدي منه مباهلا أو خترج من مسكنه, ويرى الدكتور 

مطلقته يف النفقة خالل العدة ويضيق عليها يف السكىن لقهرها  الزرقا أن األقرب يف تفسري املضارة هنا أن يقرت الرجل على
عليها حيث أراد فراقها وانقطعت رغبته يف استمرار الزوجية وذلك على خالف ما يقتضيه السراح  هوإيذائها نقمة من

 . 3اجلميل الذي أمر به الزوج مريدا الطالق
 السنة النبوية: 
 .4الة والسالم: "ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم"عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال عليه الص -

ووجه الداللة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الضرر والضرار, يقول ابن رجب: "وأما إذا قال الضرر على من 
 .5يستحقه فهذا غري مراد قطعا"

الرجل أهله فكان مسرة حديث مسرة بن جندب أنه كانت له عضد من َنل يف  حائط رجل من األنصار, قال ومع  -
يدخل إىل َنله فيتأذى األنصاري وشق عليه ذلك, فطلب أن يناقله فأىب, فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكر ذلك له, 
فطلب النيب صلى اهلل عليه وسلم من مسرة أن يبيعه فأىب, فطلب إليه أن يناقله فأىب فقال هبه له ولك كذا وكذا, أمرا رغبة 

 .6إمنا أنت مضار فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لألنصاري اذهب فاقلع َنله فيه فأىب فقال
يف هذا احلديث النبوي داللة واضحة على أن عنصر املضارة أو صفتها تتحقق مىت كانت منفعة صاحب احلق تافهة 

 .7يسرية جبانب الضرر الذي يصيب غريه يف مصاح حيوية له
 وسلم بقلع َنالت مسرة جزاء له على تعسفه. و إضراره بالغري لذا أمر الرسول صلى اهلل عليه

عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "مثل القائم يف حدود اهلل والواقع  -
تقوا من املاء فيها كمثل قوم استهموا على سفينة, فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها, وكان الذين يف أسفلها إذا اس

مروا على من فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا من فوقنا, فإن تركوهم, وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا على 
 ."8أيديهم  جنوا مجيعا

ن من هم يف أسفل السفينة مع أن هلم احلق يف استعمال نصيبهم استعماال مشروعا أووجه االستدالل هبذا احلديث: 
 أنه مينع عليهم اإلضرار بغريهم وهذا دليل على منع األفراد من التصرف حبق يؤثر سلبيا على اجملموع.إال 

 عمل الصحابة: -
                                                                                                                                               

 .16/131اجلامع ألحكام القرآن القرطيب,  - 1
 .3سورة الطالق, اآلية:  - 2
م, ص: 1331هـ/ 10131, 2بشري عمان ط: صياغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال احلق يف قانون إسالمي, مصطفى الزرقا دار ال - 3

61 . 
حتقيق مصطفى عبد القادر عطا  دار الكتب العلمية  2/33, 2605املستدرك  على الصحيحني احلاكم النيسابوري, كتاب البيوع رقم:  - 4

 م1331 – 1011   1بريوت ط
 .1351, 1636ب احلليب , مطبعة مصطفى البا2جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي البغدادي, ط:  - 5
 .11/02, 6152سنن أب داود كتاب األقضية  باب يف القضاء, رقم:  - 6
 .61صياغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال احلق, يف قانون إسالمي, مصطفى أمحد الزرقا ص:  - 7
 .3/633, 2616صحيح البخاري كتاب الشركة باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه, رقم:  - 8
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روى اإلمام الطربي يف تارخيه: "أنه بعد أن انتصر املسلمون على الفرس يف موقع القادسية  مل جيد رجاهلم نساء  -
فارسية, فأرغمتهم الضرورة, فبعث عمر بن اخلطاب إىل حذيفة بن اليمان مسلمات كافيات للزواج منهن يف تلك البالد ال

من أهل الكتاب  يف بالد العجم رسالة يقول فيها : بلغين أنك تزوجت امرأة من أهل املدائن  الذي كان واليا على املدائن
أم حرام؟ وملاذا تأمرين  وذلك ما ال أرضاه لك فطلقها وال تبقها يف عصمتك, فكتب إليه حذيفة, أحالل هذا الزواج

 بطالق هذه املرأة الكتابية, لن أطلقها حىت ختربين.
 .1فكتب إليه عمر بن اخلطاب: هذا الزواج حالل ولكن يف نساء األعاجم خالبة وخداعا وإين أخاف عليكم منه"

املومسات منهن, ويف هذا عليه ضرر عام سواء أكان ذلك يف مواقعة  ووجه االستدالل أن املباح مينع خشية أن يرتتب
ضرر ال خيفى أم يف تتابع رجال املسلمني يف الزواج من الكتابيات رغبة يف مجاهلن فترتك املسلمات بال أزواج فيقعن فيما 

 .2حرم اهلل, وهذه مفسدة عظمى مل يشرع نكاح الكتابيات من أجلها
ق يف هذه احلالة مظنة الفرار من توريثها ة يف مرض املوت, ألن الطالتو تفتوى عثمان بن عفان يف توريث املب -

وحرماهنا من حقها, ويتجلى التعسف هنا يف إعمال الباعث غري املشروع حبيث توخى املطلق حرمان املرأة من حقها, 
  .فعامله الشرع بنقيض قصده إعماال ملبدأ العمل باملصلحة

 الوسطية -3
منهج  الوسطية لتحقيق التوازن و العدل بني مصاح الفرد واجلماعة بل بني  منالشرع يف تأسيس  أحكامه   ينطلق

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم مصاح األفراد أنفسهم قال تعاىل )
ذي جيعل احلق يف لاالتقابل بوتأسيسا على ذلك فقد اتسمت حقوق األسرة بالعدل واملساواة التكاملية بل  3(شهيدا

مقابل الواجب وذلك ابتغاء للوسطية املنشودة  وحتقيقا ملصلحة األسرة وعدم اإلضرار. لذلك انطلق فقهاؤنا من مبدأ 
الوسطية يف احلكم بإمهال الزوجة للتجهيز  معتربين أن التعجيل بالدخول إضرار هبا والتأخري عليه إضرار به فكان احلكم 

 .وسطا
 قياس األولى -2

وجب يف الثاين فمن باب  الغرمي وإذاال شك أن الصرب على الزوجة للتجهيز حفاظا على األسرة أوىل من الصرب على 
 األوىل يف األول يقول اإلمام ابن رشد

فاألوىل من ذلك الصرب على  ,"فإذا وجب تأجيل الغرمي فيما حل عليه من احلق بقدر ما يهيئه وييسره وال يباع عليه
 .4دخول هبا إىل أن هتيئ من شأهنا ما حتتاج إليه يف القدر الذي ال يضر بالزوج"الزوجة يف ال

 العرف  -4
بل خيدمها  ,عرف ال خيالف نصوص الشرع ومقاصده من املتعارف عليه جتهيز الزوجة قبل زفها إىل زوجها وهو

عرف اإلمهال مما يقوي مقاصد لذلك ف, ويقوي من ذكرها تنظيما للعالقة بني الزوجني وحصوال للمودة والرمحة والسكن
 النكاح ويشد عضدها وهو األمر الذي جيعلنا نتساءل عن مقاصد إمهال الزوجة للتجهيز؟

                                                 
 .3/33تاريخ األمم وامللوك, لإلمام أب حفص بن جرير الطربي, مؤسسة اإلعالم للمطبوعات بريوت لبنان ص:  - 1
 . 131, ص: نظرية التعسف يف استعمال احلق يف األحوال الشخصية عبري رحبي شاكر قدومي - 2
 .102ـ سورة البقرة  اآلية  3
 .656/أل0ـ البيان و التحصيل ج  4
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 المطلب الثاني: إمهال الزوجة للتجهيز وسيلة لتحقيق مصلحة األسرة
ويعترب خمالفتها واخلروج عنها ارتباطا وثيقا باملقاصد الشرعية املرجوة منها.  يرتبط منح احلقوق يف املنظومة اإلسالمية

عني التعسف الذي ذمه اإلسالم وأمر باجتنابه. وتأسيسا على ذلك فقد أفىت املالكية باإلمهال ملقاصد مرجوة ميكن 
 .إمجاهلا يف تنظيم العالقة بني الزوجني  وحصول املودة و الرمحة والسكن

 *تنظيم العالقة بين الزوجين
خر حىت يكون كل منهما مدعاة سرور األخر وسبب زوجني يستلزم رضا كل طرف باآلذلك بأن تنظيم العالقة بني ال

أي يصلح و يوفق بينكما ووجه  1(انظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما:)هنائه يف معيشته قال صلى اهلل عليه وسلم
حمالة يف متاسك األسرة وتعاضدها  الداللة أن النظر إىل  الزوجة يف أحسن حلة ماله إىل التوفيق واإلصالح الذي يساهم ال

و هو ما روي عن ابن عباس أنه قال  إين أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين يل املرأة ألن اهلل تعاىل يقول وهلن مثل 
 . 2الذي عليهن باملعروف

 من هنا نقول إن املقصد من جتهيز املرأة هو حصول الرضا املطلوب لتنظيم العالقة بني الزوجني
 السكن والمودة و الرحمة*

)ومن آياته أن خلق لكم من يعد السكن قيمة معنوية جعلها اهلل أساس قيام األسر واستقرارها قال اهلل تعاىل: 
 .3أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة(

لريضى بصاحبه ويقنع  وحلصوله داخل األسرة حرص الشرع على توفري ظروفه داخل األسرة من تزين كل زوج لآلخر
بصحبته. من هنا اشرتط فقهاؤنا األجالء إمهال الزوجة للتجهيز حتقيقا للظروف املفضية لبلوغ السكن إذ ال شك يف 

 تالزم الرضا عن الزوجة شكال وحصول السكن الذي يبتغيه اإلسالم داخل األسرة. 
ة  والنفور منها  بدليل احلديث السابق والذي أكد أما املودة والرمحة فال يتصور حصوهلما يف غياب الرضا عن الزوج

الزوجة للتجهيز هو لتحقيق  مقاصد عظمى  أن رضا الزوج وسروره حيصل بالنظر إىل الزوجة مما يؤكد  أن فتوى  إمهال
 تؤول إىل احلفاظ على األسرة واستقرارها

 المطلب الثالث: حق الدخول بين سلطة الزوج و سلطان الدولة
يف املنظومة اإلسالمية حقا مزدوجا يراعي مصلحة الفرد واجلماعة معا وليس حقا فرديا خالصا, من هنا   يعترب احلق 

 كان استعماله يرتدد بني سلطة الفرد وسلطان الدولة 
 وتأسيسا على ذلك نتساءل: ما ضوابط استعمال الزوج حلق الدخول وما مدى سلطان الدولة يف تقييده؟.

 الزوج في استعمال حق  الدخول بزوجته.  سلطة -1
ال ينكر أحد مقاصد الدخول احلسية والنفسية وهي مقاصد تعود بالنفع  على األسرة عموما ؛ إال أنه ومع اعرتافنا   

 هبذه املقاصد العظمى  فاستعمال هذا احلق  مرتبط مبصلحة األسرة و عدم اإلضرار.
 ألمصلحة األسرة  

                                                 
 , 1335ـ سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب النظر إىل املرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم  1
 1013 1الرياض طـ مصنف ابن أب شيبة, الب بكر عبد اهلل بن حممد بن أب شيبة الكويف, حتقيق كمال يوسف احلوث, مكتبة الرشد   2
,0/133 
 .21ـ سورة الروم اآلية  3 
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للعالقة بني الزوجني وحصول للمودة و الرمحة والسكن لذلك هنى الشرع عن تضييعه حق  الدخول هو تنظيم   
وعليه  فإجبار الزوجة على الدخول من ساعته مع عدم رضاها بذلك  , واإلخالل به حفاظا على األسرة واستقرارها

 حة األسرة.من هذا املنطلق  أفىت املالكية باإلمهال  حفاظا على مصل ,تغييب هلذه املصاح املرجوة
 ألعدم اإلضرار

 اعترب املالكية أن تعجيل الدخول بالزوجة من ساعته إضرار هبا وبأهلها, ولرفعه أفىت املالكية باإلمهال
 .سلطان الدولة في تقييد حق الدخول -2

ال ميكن للدولة تقييد حق الدخول باعتباره حقا منصوصا عليه بنصوص قطعية إال أن تدخل الدولة أو املفيت يكون 
يف تنزيله على الواقع إذ قد تعرتضه من العوارض ما مينع استيفاء  مقاصده الشرعية  و ملا كان أمر إجبار الزوجة على 

د يكون سببا يف عدم استيفاء املقاصد الشرعية  قيده املفيت ومل جيعله الدخول من ساعته دون جتهيز قد يضر بالزوجة بل ق
 حقا مطلقا .  

 خاتم   ة
 ترتكز حقوق األسرة يف الفقه اإلسالمي على ركائز ثالثة وهي: -

 احلق منحة من اهلل.
 احلق وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية.

 استعمال احلق بني سلطة الفرد وسلطان الدولة.
 يظهر تعاجل أبعادا ثالثة, وهي البعد املصدري والبعد املقاصدي وبعد استعمال احلقوق.وهي ركائز كما 

 إن االنطالق من هذه الركائز الثالثة له  أمهية كربى تتجلى يف:
 حضور اجلانب العقدي واألخالقي يف حقوق األسرة  -
حلقوق هي نفسها مصادر البعد املصدري: تستمد حقوق األسرة أحكامها من مصادر التشريع. فمصادر ا -

التشريع, لذا فاحلديث عن االجتهاد فيها البد أن خيضع لضوابط االجتهاد يف الفقه اإلسالمي, ومن مث يقسم االجتهاد يف 
 حقوق األسرة إىل قسمني:

اجتهاد فيما ال نص فيه: وهو اجتهاد ينطلق من املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية والقواعد الكلية لألسرة,  -
 عتمد آليات االستنباط املعروفة وي

 اجتهاد فيما فيه نص حقوقي وهو بدوره ينقسم إىل قسمني: -
 اجتهاد يف فهم النص: ويكون يف النص ظين الداللة والثبوت أو ظين أحدمها أما القطعي فال جمال لالجتهاد فيه -
ت آلياته, من النظر يف اجتهاد يف تنزيله على الواقع, ويالحظ أن نظرية التعسف قد رمست طريقه واعتمد -

 املآالت ودفع األضرار واعتماد املقاصد
حقوق األسرة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغري. فكل ما ثبت بنص قطعي الداللة والثبوت فهو حق ثابت.  -

 تجد.وكل ما ثبت بنص ظين الداللة والثبوت أو ظين أحدمها فيجوز تغيريه تبعا للمصلحة املعتربة شرعا والواقع املس
املصاح املرجوة من احلقوق األسرية هي مصاح شرعية مقيدة بضوابط شرعية وليست مصاح عقلية واقعية. وهذا  -

 أمر ثبت يف التطبيق حيث تبني أن أغلب املصاح املرجوة هي مصاح تروم مصلحة األسرة واستقرارها.
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سرة وعدم اإلضرار. لذا فكل استعمال هلا استعمال الفرد حلقوقه األسرية مقيد بضابطني ومها حتقيق مصلحة األ -
 خيالف مصلحة األسرة ويروم اإلضرار هو عني التعسف.

ال جيوز للدولة تقييد احلقوق األسرية إذا كانت ثابتة بنصوص قطعية وجيوز هلا تقييد املباح منها بشروط تضمن التنزيل 
 األسلم لألحكام على الواقع وبلوغ مقاصدها الشرعية

 فقهائنا املالكية و استحضارهم للواقع يف اإلفتاءألغزارة علم 
 ألنظرهتم الشمولية للنوازل األسرية وابتغاؤهم ملصلحة األسرة على حساب مصلحة األفراد. و احلمد هلل رب العاملني.
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 ملخص الدراسة:

والذي يتمثَُّل يف تـَُروُم هذه الدراسة إبراَز جانٍب مهم من جوانب اختالل االستدالل يف الدَّرس الفقهّي املعاصر , 

من غري مراعاِة أهلية السائل , وال  ,, والَتَصاُيح به يف كل مسألة فروعّية  «الدليل الشرعي  »التوظيف اخلاطئ ملصطلح 

 معرفة شرائط االستدالل وقـََواِدحه.

بالكيفية اليت نراها اليوم , يستبطن الكثري من احملاذير واألغالط , وال خيفى أنَّ ُشُيوَع هذه االختالل وَتظَاُهر العمل به 

ويرتبط جُبملٍة من األسباب والَبواِعث , وهو ما حتاول هذه الدراسة رصده وجتليته يف ضوء القواعد املنهجّية اليت َسطَّرها 

 أهل الصناعة الفقهّية. 

 الظاهرية.  -الفقه اإلسالمي املعاصر -التقليد  -االجتهاد  -التمذهب  -الدليل الشرعي :الكلمات المفتاحية 

 

Abstract:                  

        This study aims to highlight one of the confusion sides within the 

recent jurisprudential study, which is the overstatement in asking the legal 

evidence concerning any branch issue without any consideration of the 

asker ability neither the conditions of argumentation. 

       It is so evident that the spread of this phenomenon conceals a great 

deal of faults and causes that the study tries to deal with. 

Keywords: legal evidence, juristic deduction, imitation, recent Islamic 

jurisprudence.  

الدرس الفقهي المعاصرالمطالبة بالدليل الشرعي في   

 دراسة في الَمَثاَرات واألسباب 

 أحمد ذيبأ.
  - 
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 مقدمة:
السَّبيل إىل معرفة , وهو تنه باط مَ فهو واسطُة عقده ورِ  حيتل الدليل الشرعي مكانة مركزية يف االشتغال الفقهي ,

 . هي معرفة إنشائية مقطوعة الصَِّلة بالعلم «الدليل » املعرفة اليت ال تستند إىل , َوَوْزِن اآلراء ؛ بل إنَّ  احلقائق
بعدما اندرست منذ  -ا يف نفوس كثري من الدَّارسني وقد شاعت يف العقود األخرية ثقافة الدليل وُأْحِيَيْت َجْذوهتُ 

 يـَْنُشُد فقه الدليل , ويـََتطَلَّع إىل أخذ املسائل من َمداركها وَمواردها. تفقهةمن امل , فغدا كثري   -بعيدة  أزمانٍ 
َتطل ع  مشروع يـََتَساَوُق متاًما مع متطلبات البحث العلمي املعاصر وشرائطه , فضاًل عن كونه   -يف احلقيقة  -وهذا

 من األمور االتفاقية اليت جرى عليها عمل الفقهاء املاضني.
بل هو عمل صناعّي ليس َعَماًل َساَذًجا وال ِفْعاًل بسيطًا ,  ُمَباًحا لكل أحد ,  «االستدالل  »  لكن ال خيفى أنَّ 

 مجلة من التقوميات واألصول املعيارية.  يستند إىل
فإنَّ استثمار الدليل الشرعي واستيعابه على الوجه الصحيح َمُنوط  مبقّدمات انبنائية متعّددة , بدءًا ومن أجل ذلك , 

 باالستيثاق من صّحة احلديث النبوّي وثبوته , ومرورًا باستخراج معانيه اخلفّية , وانتهاًء بإبطال االعرتاضات الواردة عليه. 
بالدليل هبذه الكيفية اليت نراها اليوم , يستبطن الكثري من احملاذير واألغالط  تعويد الناشئة على املطالبةوال خيفى أنَّ 

 , ويرتبط جبملة من األسباب والبواعث , وهو ما حتاول هذه الدراسة رصده ومعاجلته , انطالقًا من األسئلة اآلتية:
 ا ؟طلب لكل مسألة فقهّية دليالً َنصِّيًّ هل جيوز للمتفقه املبتدئ أن يَ  -
 وما هي حدود هذه املطالبة ؟ وما هي شرائطها وضوابطها ؟  -
 وما أسباب شيوع هذه األغالط بني املتفقهة اليوم ؟  -
 ؟  االستدالل الفقهي كيف كانت منهجية الفقهاء املتقدمني يف التعاطي مع موضوع  -

 في المستويات اْلتية: دراسةظم التنتولإلجابة عن هذه األسولة المهّمة س
 ) حتجيم مفهوم الدليل (.  الغلط في المفهوم -أوالً 
 ) الدليل ملن يفهمه(. الغلط في األهلية -ثانيا
 ) االستقالل بالعمل باحلديث (.  الغلط في تهميش العمل -ثالثا
 ) الصوابية املطلقة (.  الغلط في احتكار الداللة -رابعا
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 المبحث األول
 مستويات الغلط في الدليل الشرعي

 
مل يصدر عن جهة واحدة , وإمنا هو نتيجة اخلطأ يف مستويات خمتلفة :  «دليل ال »إنَّ الغلط يف توظيف مصطلح 

 منهجية. -معرفية  -مفاهيمية 
 الغلط في المفهوم ) تحجيم مفهوم الدليل(: -أوالً 

 إنَّ عملية استثمار النَّص الشرعي متّر مبرحلتني أساسيتني:
؛ الختصاصها بالصفة النَّقلية , دون  «ل م  حَ التَ » كن االصطالح عليها مبرحلة وهي اليت ميُ  المرحلة األولى :

احلاجة إىل النَّظر واالستنباط , اللهم إال من جهة االستيثاق من صّحة النَّقل , وإليها إشارة الشطر األول من احلديث 
 . (1) «ُرَب حامل فقه ليس بفقيه » النبوي : 

أنَّ اإلكثار من الرواية ال َيِصرُي به الدَّارس فقيًها , وإمنا يـَتَـَفقَّه بـََتَبص ِر مسالك االستدالل ,  التوكيد هنا علىويمكننا 
 األدوات املعرفية املؤهلة للنَّظر.  واستجماع

, ويتغيَّا من خالهلا املتفقه استثمار  (2)« الَفَقاَهة» وهي اليت ميكن االصطالح عليها مبرحلة  المرحلة الثانية :
 املقدمة األوىل وتثوير معانيها ابتغاء معرفة مراد اهلل تعاىل منها. 

 
َ
ناهجية , وإليها إشارة الشطر الثاين من احلديث وتشتمل هذه املرحلة على مجلة التقوميات الشرعية واألصول امل

 . «وُرَب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » السَّابق : 
تفقِّه سؤال 

ُ
بُغية تـََرس م حدود الداللة , والقبض على مقاصد الشريعة من هذه  «ملاذا » ففي هذه املرحلة يطرح امل

 صوص.الن  
الظاهر ,  اءِ وَ لْ يف غُ  -ذكائه وَسَيالن ذهنه  طِ مع فـَرْ  –تـََودََّر ابن حزم  ا السؤال المهموبسبب الُعُنود عن هذ

 شاذة وأقاويل منكرة. النَّاس باجتهادات  اجأَ فَ وتنكََّب طريقة عامة أهل الفقه يف النَّظر واالستنباط , فَـ 
بكر وإمساعيل بضرورة التَـَهم م باملقدمة الثانية ,  اابين أخته أبهـ( 113أوصى اإلمام مالك )ت ومن هذه الَبابَة

. : نعمقاال «  –يعين احلديث  -أراُكَما حتُِبَّان هذا الشأن , وتطلبانه  » وَنص  َوِصيَِّته :واحَلَذِر من طُغيان املقدمة األوىل , 
 .(3)« منه ، وتَ َفَقَها الَ أقِ فَ إن أحببتما أن تنتفعا وينفع اهلل بكما , » قال : 

                                                 

 (.223(, وسنده صحيح, كما يف مشكاة املصابيح, رقم )21133رواه أمحد يف املسند, مسند األنصار, حديث زيد بن ثابت, رقم)(1)
يف كتب بعض أهل العلم إىل معىن الفطانة واحلذاقة يف َدرك األحكام الشرعية , والدراية مبسالك االجتهاد ,  « الَفَقاَهة» (  وُيشري معىن 2)

, 16, ص:1( ,ط2113-1061, نصرة القولني لإلمام الشافعي, حتقيق : الزبييب, ) بريوت: دار البريوين, عامابن القاص الشافعي  يُنظر:
شرح التلويح على  و التفتازي،, 10, ص:1ج:رح أصول البزدوي, دار الكتاب اإلسالمي, )د,م(, كشف األسرار ش  وعبد العزيز البخاري،

درر احلكام شرح غرر األحكام, ) القاهرة  ومحمد بن فرامرز المال خسرو ،, 61, ص:1التوضيح , ) القاهرة : مكتبة صبيح, د,ت( , ج:
 . 0:, ص1: دار إحياء الكتب العربية , )د , ت( ,ج:

,  1ترتيب املدارك وتقريب املسالك , حتقيق: جمموعة من الباحثني, الطبعة األوىل, )احملمدية: مطبعة فضالة( ,طيُنظر: عياض بن موسى ، (3)
حتقيق: حممد عجاج اخلطيب, ) بريوت: دار الفكر,  احملدث الفاصل بني الراوي والواعي,الرامهرمزي، والحسن  ,155, ص:6ج:
  .210, ص:6هـ(,ط1010عام
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وقـََفْت على هـ( يف تارخيه : أنَّ امرأة 036ما أورده اخلطيب البغدادي )ت وِمَما ينخرط في هذا السِّلِك أيًضا :
بن سامل , يف مجاعة يتذاكرون احلديث , فسمعتهم يقولون : قال رسول  فْ لَ جملس فيه حيىي بن معني , وأبو خيثمة , وخَ 

ل املوتى , وكانت سِّ غَ احلائض تُـ  , ورواه فالن , وما حدََّث به غري فالن , فسألتهم عن - صلى اهلل عليه وسلم -اهلل 
, وجعل بعضهم ينظر إىل بعض فأقبل أبو ثور , فقالوا هلا : عليك باملقبل  منهم , وكانوا مجاعةً  بها أحد  غاسلة , فلم جيُ 

صلى اهلل عليه وسلم  -فالتفتت إليه وقد دنا منها , فسألته فقال : نعم تغسل امليت حلديث القاسم عن عائشة أنَّ النيب 
باملاء وأنا  -, ولقوهلا : كنت أفرق رأس النيب صلى اهلل عليه وسلم «  أما إَن حيضتك ليست في يدك» قال هلا :  -

حائض , قال أبو ثور : فإذا فرقت رأس احلي فامليت أوىل به , فقالوا : نعم رواه فالن , وحدثناه فالن , وتعرفونه من 
   .(1)؟ فقالت المرأة : فأين كنتم إلى اْلن طريق كذا , وخاضوا يف الطرق والروايات , 

ليس حمصورًا يف اللفظ  الدليل الشرعيف : أنَّ طبيعة الدليل الشرعي ختتلف من مسألة إىل أخرى ,ُيضاف إلى ذلك 
 فحسب , بل هو منطوق , ومفهوم , وداللة , ومعىن , ومقصد..

, كالقياس وحلن اخلطاب وفحواه(وهو بذلك يُطَلُق على األصل النَِّصيِّ ) الكتاب والسنة ( , وعلى معقول األصل )  
وعلى الدليل اإلمجاعي , وعلى الدليل العقلي احملض ) استصحاب حال ( , وحنو ذلك مما هو ُمَقرَّر يف مظانه من علم 

 األصول. 
ا , أو قياًسا صحيًحا ؛ مبعىن أنَّ الدليل ال يكون يف  قً ُسنًَّة ُمتبعًة , أو إمجاًعا ُمَتَحقِّ  فالدليل تارًة يكون آيًة حُمكمًة أو

 كل مرّة هو ظاهر النَّص الشرعي كما يعتقده الظاهرية وَمْن أَقْـَبَل يف لَُبوسهم من املعاصرين. 
دليل حسب َوضعه اللغوي وداللته عموم أّي  «الدليل  »وُيالحظ أنَّ دعاة فقه الدليل ال يعنون بإطالق مصطلح 

ظاهر  »االصطالحية , مبعىن: كونه أصاًل أو مصدرًا أو مسلًكا تشريعًيا , وإمنا يقصرونه على ما يعتقدونه دلياًل , وهو 
 .  «النَِّص 

 وهذه النَّظرة قد تغدو مقبولة مستحسنة حال افرتاض كفاية الن  
ُ
ا نصَّْت عتجدِّ صوص للحوادث امل لى كل دة , وأهنَّ

ا صرحًيا واضًحا ال حيتمل إال وجًها واحًدا من ُوجوه الفهم , وهذا قول مل يـُْؤثَر عن َأَحٍد من الفقهاء جزئية مبفردها نصًّ 
 ه إىل الَفَنِد.ه وِنْسَبتَ األقدمني , بل تواتر عنهم ما يُفيد ختطئتَ 

مل ميض فيه كتاب وال سنة وال يوجد وإن قال قائل : أرأيَت ما  »هـ( : 210ومن ذلك قول اإلمام الشافعي )ت
ه عن اهلل , بلت مجلتُ عن اهلل ؟ قيل : نعم قُ  لَ بِ ؤخذ قياًسا على كتاب أو سنة أَيُقال هلذا قُ رت بأن يُ مَ النَّاس اجتمعوا عليه فأَ 

 .(2) « االجتهاد فيه على الكتاب والسنةه ؟ قيل : لتُ فإن قيل ما مجُ 
 »:  عليه بقولههـ( 516علََّق ابن عقيل احلنبلي )ت «ال سياسة إال ماوافق الشرع  »قال بعض الشافعية : وحينما 

,  ل به وحي  زَ , وال نَـ  عن الفساد , وإن مل يضعه الرسولُ  إىل الصالح وأبعدَ  يكون معه النَّاس أقربَ  السياسة : ما كان فعالً 
 وإن أردَت ما نطَق به الشرعبه الشرع فصحيح ,  قَ طَ , أي : مل خُيالف ما نَ «إال ما وافق الشرع »فإن أردَت بقولك : 

  .(3) « فَ َغَلط  وتَ ْغِليط  للصحابة
                                                 

 .  513, ص:3:(, ج2112-1022تاريخ بغداد, ت: بشار عواد, ) بريوت: دار الغرب اإلسالمي, عام البغدادي ، أبو بكر(  1)
 . 610, ص:1(, ج:1331-1011األم , كتاب إبطال االستحسان, ) بريوت: دار املعرفة, عام الشافعي،  محمد بن إدريس (  2)
, 0,ج: 1(, ط1331-1011إعالم املوقعني, حتقيق: حممد إبراهيم , )بريوت: در الكتب العلمية, عام  يُنظر: ابن قيم الجوزية، (  3)

 . 236ص:
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ِمَن اخلطأ أن يُدََّعى أنه ال نازلة إال ويف الكتاب » هـ( هذا اإلدعاء , بقوله : 521كما اْستَـْهَوَل بن رشد اجلد )ت
عانََد احَلقَّ وَجحد الضرورة , وإن كلَّمناُه ُمَساحمًة أوردنا عليه  عليها نص , وَمْن بـََلَغ هذا احلّد فقد َسَقَط تكليمه ؛ ألنَّه

وش اجلنايات , وتقومي املتلفات , ومقامسة اجلد اإلخوة واألخوات .. وما أشبه رُ نوازل , مثل العول يف الفرائض وتقدير أُ 
واحُلذَّاُق منهم يُِقر وَن أنَّ النََّص مل حيُِط ذلك , وطالبناه بالنَِّص على ذلك من الكتاب فال شك يف عجزه عن ذلك . 

ًوا مسكوتًا عنه ال ُحكم هلل فيه , وأنه قد بنيََّ يف الكتاب والسنة أنه ال حكم هلل فيما فْ جبميع أحكام النَّوازل , وأنَّ منها عَ 
    .(1) «سكت عنه 

حتى نجد فيه نًصا لتعطََلْت الشريعة ، فإَن لو التزمنا أال نحكم بحكم » هـ( : 311القرطيب )توقريًبا منه قول 
، فََأيُّ َنٍص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك ؟ وإنما هي الظواهر  صوص فيها قليلةالنُّ 

   .(2) «والعمومات واألقيسة 
الفقهاِء فيما ذكروه من وليس خيفى عليَك إذا نظرَت إىل َتَصر فَاِت » هـ( : 112ويقول ابن دقيق العيد )ت

األحكام, أنَّ بعَض ما حكموا به استندوا فيه إىل قاعدة كليٍة معلومٍة عندهم , فلو ُسِئَل بعُضهم عن دليل خاص يرجع 
حتت نص معنّي ,  صوص قد ال يستحضرون اندراَج املسألة املعينة, مل يستحضره , والذين ال يرجعون إال إىل الن   إىل نصِ 

, فإذن ِذْكُر بعِض ما ذكرناه , فيه  استحضاَر َكَل ما ينبغي كما ينبغي ليس من قدرِة غير المعصوم من البشرفإَن 
 .(3) «فائدُة التنبيه على هذا االندراج 

َوتنزيلاَ» :  هـ(َقول ه495عنَالشيخَأيبَمدينَالتلمساينَ)تَونُِقلَ  َللقرآنَنزوًلا النيبَ،َأمَّاَالنزولَفقدََت ََّمبوتَ إنَّ
  .(4) «؛َفلمَيزلَإىلَآخرَالدهر ،َوأماَالتنزيلَعلىَالوقائعَواستنباطَاألحكام-صّلىَاهللَعليهَوسّلمَ-

أكثر األحكام يُؤخذ بطُرق استداللية غري مباشرة كاملفهوم , أو اإلشارة ,  : أنَّ ا َسَلَف من النَ ْقل يَ َترَشُح لنا فِممَ 
, وأنَّ من اعتقد غري ذلك فقد  (5)على َحدِّ تعبري اإلمام الشافعيكل العلم يوجد فيه كتاب وسنة ليس  نْ أَ أو القياس , وَ 

 خرج عن زمرة من اْسنَتَّ بالسََّلف واهتدى. 
صوص مسائل مستجدة تصدر عن الرأي واالستنباط , وال عالقة هبا بالن   - كما هو معلوم  -كما أنَّ هناك 

 والظواهر. 
هـ( أنه ذكر ُحْكًما 506َيِصح  فيها املطالبة بالدليل أصاًل , وقد حكى ابن العرب املعافري )ت بل هناك مسائل ال

  .(6)حبضرة اإلمام أب الوفاء ابن عقيل , فطُولب بالدليل فقال : ال دليل َعليَّ , ألين ناٍف , والنَّايف ال دليل عليه 
                                                 

 .61, ص:1,ج:1(,ط1333-1013املقدمات املمهدات, حتقيق: حممد حجي, ) بريوت: دار الغرب,عامبن رشد ، محمد  (  1)
,  2(,ط1330أمحد اطفيش, ) القاهرة: دار الكتب املصرية, عام  اجلامع ألحكام القرآن , ت : القرطبي ، محمد بن أحمد (  2)

 .233, ص:3ج:
, 2ط ( ,2113-1061حممد العبد اهلل, ) دمشق: دار النوادر, عام, حتقيق: بأحاديث األحكام شرح اإلملام ابن دقيق العيد ، (  3)

 . 153, ص:2ج:
, 1, ج:1(,ط1335-1013اإلسالمي, ) بريوت: دار الكتب العلمية, عام الفكر السامي يف تاريخ الفقه الحجوي ،  محمد(     4)

  .30ص:
 . 211, ص: 3كتاب األم , ج:  الشافعي، (  5)
-1013, عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي , ت: مرعشلي , ) بريوت : دار الكتب العلمية , عامبن العربي محمد   (  6)

 . 110, ص6( , ج1331
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 الغلط في األهلية: -ثانيا
لى الدليل هو األجدر بالقبول واالحتفاء , بل هو الواجب املتعنّي على كل متفقه ,  غري صحيح أنَّ الفقه املبين ع

فاملتفقه املبتدئ ال يسوغ له أنه جيب وضع هذا املصطلح يف جماله التداويل الصحيح حىت ال يطاله التوظيف اخلاطئ ؛ 
ألنه ال سبيل له إىل التمييز بني األدلة طلب الدليل , فضاًل عن توظيفه يف اجملال احِلَجاجي , وإمنا مذهبه مذهب ُمْفِتيه ؛ 

 القوية والضعيفة , وال طريق له لالهتداء إىل قوادح االستدالل وعوارضه. 
 .ْن يفهمه ويسوعبه ؛ ألنَّ املقصود من ذكر الدليل هو اإلفهام والتبينيإنَّ السؤال عن الدليل يفرتض أن يكون ممَّ 

َر العلماُء املقتصَد يف العلم من أن يتَـَغمََّر يف اجلدل الفقهّي , وبّينوا أنَّ من وظائفه  االحرتاز من اإلصغاء إىل وقد َحذَّ
يَِّسه من اإلدراك واالطالع , بل ينبغي أن يُتقن أوالً اختالف النَّاس ؛ حىت ال يدهش عقله , وحيري ذهنه , ويفرت رأيه , ويُؤ 

    .(1)الطريقة الواحدة عن أستاذه 
كان من اختصاص الفقهاء املقتدرين َ«الدليلَ »بِإَجالة النَّظر يف املدّونات الفقهية نلحظ أنَّ تداول مصطلح و 

مع العلماء  -يف املناظرة واحِلجاج العلمي -يتوجهون باألدلة  فقط, ومل يكن ُمَشاًعا بني العامة , حيث كان الفقهاء
 املقتدرين على فهم األدلة , ال مع املبتدئني يف الفقه. 

كما أنَّ اجملتهدين من الصحابة والتابعني كانوا جييبون عن َأْسَولة النَّاس من غري اإلفصاح عن املستند , َوَشاَع ذلك 
 نكري.بينهم حىت تواتر وتكاثر من غري 

ومل جَتِْر العادة أن يذكر يف الفتوى طريق االجتهاد , وال وجه » هـ( بقوله : 036ويؤكد هذا اخلطيب البغدادي )ت
 حُ وِّ لَ القياس واالستدالل , اللهم إال أن تكون الفتوى تتعلَّق بنظر قاض أو حاكم فيومئ فيها إىل طريق االجتهاد , ويُـ 

قيم عذره يف للمفيت معه ليُ  حُ وِّ لَ يُـ اجلواب , أو يكون غريه قد أفىت فيها بفتوى غلط فيما عنده , فَـ  بالنكتة اليت عليها َرد  
 .(2) «ا من أفىت عامًيا , فال يتعرََّض لشيء من ذلك خمالفته , أو ليُـَنبِّه على ما ذهب إليه , فأمَّ 

مل تـََزل العامة يف زمن الصحابة والتابعني قبل حدوث املخالفني يستفتون اجملتهدين  » هـ( :361ويقول اآلمدي )ت
ويتبعوهنم يف األحكام الشرعية , والعلماء منهم يبادرون إىل إجابة سؤاهلم من غري إشارة إىل ذكر الدليل , وال ينهوهنم عن 

 .(3)« لقا ذلك من غري نكري, فكان إمجاًعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مط
وينبغي للعامي أن ال يطالب املفيت بالدليل , وال يقل مل قـُْلَت , فإن َأَحبَّ أن » هـ( : 313وُيضيف النووي )ت

 .(4) «تسكن نفسه بسماع احلجة طلبها يف جملس آخر أو يف ذلك اجمللس بعد قبول الفتوى جُمرَّدة 
فتاوى اجملتهدين بالنسبة إىل العوام كاألدلة الشرعية بالنسبة إىل  »هـ( يف هذا الصَّدد أنَّ 131ا قرَّره الشاطيب )ت وممَّ 

 . (5)« اجملتهدين 

                                                 

, 1(,ط2112سنن املهتدين يف مقامات الدين, ت: حممد بن مّحني, ) سال, مؤسسة إحياء الرتاث , عامالمواق،  محمد   (  1)
   .33ص:

 .013, ص:2, ج:2هـ (, ط1021الفقيه واملتفقه , ت : العرازي , ) الرياض: دار ابن اجلوزي , عامالبغدادي ،  أبو بكر (  2)
 .223, ص:0األحكام , ت: عبد الرزاق عفيفي, )بريوت : املكتب اإلسالمي( , ج:اإلحكام يف أصول اْلمدي ،  علي (  3)
, 1هـ(ط1013آداب الفتوى واملفيت واملستفيت, حتقيق: بسام اجلاب, ) دمشق: دار الفكر, عام النووي ، يحي بن شرف (  4)

 . 35ص:
 . 663, ص:5, ج:1(,ط1331-1011, عام , املوافقات , حتقيق: مشهور , ) القاهرة : دار ابن عفان الشاطبي  (  5)
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 «أنا أتبع احَلقَّ واجتهد وال أتـََقيَّد مبذهٍب » هـ( حينما قال : 053هـ( ابن حزم ) ت103وتَعقَّب الذهيب ) ت
نعم , َمْن بـََلغَ رتبة االجتهاد , وَشِهَد له بذلك عدد من األئمة مل يسغ له أن يُقلِّد , أما الفقيه املبتدئ » وَنص  تـََعُقبِّه : 

ا , فكيف جيتهد؟ وما الذي يقول؟ َوَعاَلَم يبين؟ وكيف وغ له االجتهاد أبدً سُ ا منه , ال يَ والعامي الذي حيفظ القرآن أو كثريً 
  .(1) «ش.. ري وملا يُريِّ طِ يَ 

, ويستعظمون تـََقح م هذه  االستقالل بالعمل بالّنصوص احلديثّيةبل إننا جند عدًدا من األئمة الن ظار يَتَحامون عن 
  .(2), كما يقول املـَوَّاق يقوى عليه إال األقوياء االنفراد ال  إذْ الل َجة , َحَذرًا من التَـَفل ُت والُشذوذ ؛ 

كنا نسمع احلديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف , » هـ( قوله : 151َصحَّ عن األوزاعي )تو 
 .(3)« فما عرفوا منه أخذنا به , وما أنكروا تركنا 

التقّيد باملشهور  -كاملـَاَزري والشاطيب والونشريسي وغريهم   –اشتهر عن غري واحد من فقهاء املذهب املالكي  وقد
 .(4)فتوى والقضاء , مع َتَساُمق مراتبهم يف االجتهاد والتحقيق , وعباراهتم يف ذلك مشهورة منتشرة يف ال

 الغلط في تهميش العمل ) االستقالل بالعمل بالحديث (: -ثالثا
خُيطئ من يـََتَصوََّر أنَّ جمرد االستناد إىل ظواهر األحاديث هو القول بالدليل , من غري حترير مذاهب السََّلف , 

قد حُيمل على ظاهره وله تأويل من ؛ ف «ّلة إال للعلماء ضم» ؛ فاحلديث واالستهداء بفهومهم يف تفسري تلك الّنصوص 
   .(5)أوجب تركه غرُي شيء مما ال يقوم به إال من اسَتْبَحر وتـََفقَّه حديث غريه , أو دليل خيفى عليه , أو مرتوك 

كالم الصحابة والتابعني ؛ يعرفون ب حتّككهملُقرب عهدهم بزمن النبوة , وكثرة  -رضي اهلل عنهم-وقد كان السَّلف  
ويعرفون من ذلك ما مل يعرفه  ,ويكتفون بالعمل مبا َمضى عليه السَّلُف  ,األحاديث الشاذة اليت مل يعمل هبا , ويطرحوهنا 

 . (6)من بعدهم , ممَّن مل تبلغه الس َنن إال من كتب احلديث لطول العهد وبُعده 
إذا كان عند الرجل الكتب املصّنفة فيها قول رسول اهلل ,  » هـ( بقوله :201اإلمام أمحد )ت ويُوضِّح هذا املعىن

واختالف الصحابة والتابعني , فال جيوز أن يعمل مبا شاء ويتخرّي فيقضي به ويعمل به , حىت يسأل أهل العلم ما يُؤخذ 
 .(7)« به , فيكون يعمل على أمر صحيح 

صلى اهلل عليه  -د دينه أحًدا فهو قول فاسق عند اهلل ورسول زعم أنه ال يرى التقليد وال يُقلِّ  َمنْ » ه : ونُقل عنه قولُ 

                                                 

 6(,ط1335-1015سري أعالم النبالء , حتقيق: األرنؤوط , )بريوت: مؤسسة الرسالة, عام الذهبي، محمد بن أحمد   (  1)
 . 131,ص:13,ج:

 . 111سنن املهتدين, ص: المواق ،  (  2)
 .613احملدث الفاصل, ص: الرامهرمزي ،  (  3)
-1013, وفتاوى الشاطيب, حتقيق: أبو األجفان, ) تونس: عام111, ص: 5املوافقات, ج: الشاطبي،: تُنظر هذه العبارات   (  4)

املعيار املعرب , حتقيق: جمموعة من العلماء , )بريوت: دار  وأحمد بن يحي الونشريسي،, 111-115, ص:2(,ط1335
 . 621, ص:3ج: الغرب اإلسالمي( ,

-1016اجلامع يف السنن واآلداب, حتقيق : حممد أبو األجفان , ) بريوت: مؤسسة الرسالة, عامن أبي زيد، ب عبد اهلل(     5)
  .113, ص:2(,ط1336

رسائل ابن رجب, رسالة الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة , حتقيق: طلعت احللواين, ) القاهرة: بن رجب،  عبد الرحمن(      6)
 . 361, ص:2, ج:1م(,ط2112الفاروق للطباعة والنشر, عام

 . 00, ص:1إعالم املوقعني , ج: ابن قيم الجوزية، (  7)
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د بالرأي والكالم والبدعة واخلالف , وهذه املذاهب ر  فَ إمنا يريد بذلك إبطال األثر وتعطيل العلم والسنة والتَـ  -وسلم 
أدركناهم وأخذنا عنهم  واألقاويل اليت وصفت مذاهب أهل السنة واجلماعة واآلثار وأصحاب الروايات ومحلة العلم الذين

قتدى هبم ويؤخذ عنهم , ومل يكونوا أصحاب احلديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفني ثقات أصحاب صدق يُ 
وه مُ لِّ موه وعَ بدعة وال خالف وال ختليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم . فتمّسكوا بذلك رمحكم اللَّه وتعلَّ 

  .(1)«وباهلل التوفيق 
َ اإلمام ابن الصالح )ت َمْن َوَجد من  » هـ( شروط االستقالل بالعمل بالّنصوص احلديثّية , بقوله :306وقد بـَنيَّ

ا يف ذلك الباب ؛ كان له ا مطلًقا , وإمَّ الشافعيني حديثًا خُيالف مذهبه نظر , فإن كملت آالت االجتهاد فيه إمَّ 
ة من خمالفة احلديث بعد أن حبث فلم جيد ازَ زَ تكمل آلته ووجد يف قلبه حَ  االستقالل بالعمل بذلك احلديث , وإن مل

؟ فإن وجده فله أن يتمذهب مبذهبه يف العمل  ملخالفيه عنه جوابًا شافًيا فلينظر : هل عمل بذلك احلديث إمام مستقل
  .(2)« رًا له يف ترك مذهب إمامه يف ذلك ذْ بذلك احلديث , ويكون ذلك عُ 

ومن املعلوم أنَّ هناك جانًبا من األحاديث مل َيَشأ أهل احلديث إذاعتها بني النَّاس , نظرا لعدم َجريان العمل عليها , 
وأنا كلُّ ما سمعته من الحديث وقد قيل ملالك بن أنس : إنَّ عند ابن عيينة عن الزهري أشياء ليست عندك , فقال: 

  .(3)ُأَحدَِّث به ؟ أنا إذن أُريد أن ُأِضَلهم 
 .(4) حتى يأخذ منه ويدع: ال يفقه الرجل يف احلديث  هـ( أنه قال103ونُقل عن ابن أب ليلى )ت

    .(5) اهلُيعلم أنا على علم تركنهـ( : لـَِم رويتم احلديث مث تركتموه ؟ قال : 216وُسئل ابن املاجشون )ت
ومل يكن هذا الصنيع اجتهاد أفراد فحسب , بل هو توجه عام لألمة اإلسالمية آنذاك , فقد ذكر ابن أب الزناد 

هـ( أنَّ عمر بن عبد العزيز كان جيمع الفقهاء ويسأهلم عن الس َنن واألقضية اليت يعمل هبا فيُثبتها , وما كان منه 110)ت
 .(6)ه من ثقة ال يُعمل به النَّاس ألغاه , وإن كان خمرج

وليس يلزم املفيت أن يفيت  »( ذلك حَمَلَّ اتفاق بني فقهاء األمصار , وَنص  عبارته : 631واعترب الرامهرمزي )ت
 .(7)«به , وعلى هذا مذاهب مجيع فقهاء األمصار يفيتال جبميع ما روى , وال يلزمه أيضا أن يرتك رواية ما 

ليس ألحٍد أن حُيِدَث قواًل أو تَأوياًل مل َيْسِبْقُه به َسَلف   »هـ( بقوله : 633وهذا ما أكّده ابن أب زيد القريواين )ت
, وإنه إذا ثـََبت عن صاحٍب َقول  ال حُيَْفُظ عن غريِه من الصحابِة ِخاَلف  له وال ِوفَاق  , أنَّه ال يَسع ِخالُفه . وقال ذلك 

 .(1)«, وأهُل العراِق  مَعنا الشافعي  
                                                 

, مسائل وحرب الكرماني , 61, ص:1) بريوت: دار املعرفة(, ج:طبقات احلنابلة , حتقيق: حامد الفقي,  ابن أبي يعلى، محمد(  1)
 .313, ص:6هـ(,ج:1022الكرماين, حتقيق: فايز حابس , )السعودية: جامعة أم القرى, عام 

(, 2112-1026أدب املفيت واملستفيت, حتقيق: موفق عبد القادر, ) املدينة املنورة: دار العلوم واحلكم, عام  ابن الصالح،عثمان (  2)
 . 121, ص:2ط
 . 113, ص:2, اجلامع ألخالق الراوي , حتقيق: الطحان, ) الرياض: مكتبة املعارف, د,ت( ج:البغدادي (  3)
, 2, ج: 1(,ط1330-1010حتقيق: الزهريي, ) الرياض, دار ابن اجلوزي, عام  جامع بيان العلم وفضله, يوسف ابن عبد البر،(  4)

 . 161ص:
 .05, ص:1, ج:1ترتيب املدارك, ت: جمموعة من احملققني, ) املغرب: مطبعة فضالة ( ,ط عياض ،(  5)
 ) م ،ن(.  (  6)
 .621احملدث الفاصل, ص: الرامهرمزي،(  7)
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, فإنه  كل قول ينفرد به املتأخر عن املتقدمني , ومل يسبقه إليه أحد منهم »هـ( : 123ويضيف ابن تيمية )ت
 .(2) «, كما قال اإلمام أمحد بن حنبل : ِإيَّاك أن تتكلَّم يف مسألة ليس لك فيها إمام  يكون خطأ

كما ترك األئمة العمل بظاهر أحاديث كثرية رووها وعلموا هبا , لكن قام الدليل عندهم على طعن فيها أو نسخها, 
 أو ختصيصها , أو تأويلها أو حنو ذلك. 

,  فلهذا كله جيب على كل ناظر يف الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه اأَلوَُّلون» هـ( : 131ولذا قال الشاطيب )ت
  .(3)«  ليه يف العمل به فهو أحرى بالصََّواب وأَقوم يف العلم والعملوما كانوا ع

ه من مسؤولية إصدار األحكام الشرعية , فقد اشرتط بعض ي املتفقّ فِ عْ وحينما كان ُوْجَداُن الدليل النَّصّي لوحده ال يَـ 
شرطًا يف غاية األمهية , وهو َجرَيَان  –وهو من أكثر املذاهب عناية بالدليل  –يف قبول مذهب الظاهرية  (4)احملققني 

 العمل بذلك احلكم َعمَّن تَقدََّم من العلماء األولني , لعدم الوثوق بطريقتهم يف االستدالل. 
َامل, حيث كان وهذا ما متثَّله اإلمام مالك يف املوطأ وغريه  َاآلثار َةددَيورد َالااني  َاملرتب  َ ي َالحااة  َعن روي 

  .(5)األحاديثَالنبوي َ،َوملَيكنَغرضهَمنَذلكَتقليدَالحااة َ،َوإمناَةيانَأنََّماَأوردهَمنَاملرفوعاتَليسَعلىَظاهرهَ
يتلقاه من غري استعراض جلميع  حديثٍ  لِ ال يسوغ للمتفّقه أن يأخذ بأوَّ  فإنه وتأسيًسا على هذا الَمْلَحظ المهم ؛

فإذا اتفقت األمة على ترك قول للعمل املتوارث يف أمصار املسلمني خلًفا عن َسَلف .  ما ورد يف املوضوع , وال اسرتفادٍ 
 معني لثبوت اإلمجاع على غريه , فإنه ال جيوز للمتأخر أن يتبىن قواًل مل يقل به أحد من قبل , فإنَّ هذا الرتك عندهم دليل

 على البطالن. 
القول جبواز قراءة سورة األعراف يف صالة املغرب اعتمادا على احلديث الوارد يف ذلك , مع  -مثاًل  –فمن اخلطأ 

 إغفال األحاديث األخرى. 
   .(6)أشار اإلمام أبو داود إىل نسخ القراءة باألعراف , وأستدل بعمل عروة بن الزبري خبالفه , وهو رَاِويهوقد 

بو بكر وعمر , يعين : ما عمال قالت طائفة من السلف : إذا اختلفت األحاديث فانظروا ما كان عليه أ ومن هنا
 , فهو الذي استقر عليه أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , وقد ثبت من عملهما القراءة بقصار املفصل. به

ا األئمة وفقهاء أهل احلديث فإهنم فأمَّ » هـ( عن أصالة هذا املنهج بقوله : 135وقد أَبَاَن ابن رجب احلنبلي )ت
ا ما اتفق على يتبعون احلديث الصحيح حيث كان إذا كان معموالً به عند الصحابة ومن بعدهم , أو عند طائفة منهم فأمَّ 

   .(7) « على علم أنه ال يعمل به تركه فال جيوز العمل به ؛ ألهنم ما تركوه إال
                                                                                                                                               

 . 5, ص:1النوادر والزيادات ,ج: ابن أبي زيد، (  1)
-1013حتقيق: عبد الرمحان بن القاسم , )الرياض:جممع امللك فهد لطباعة املصحف, عامجمموع الفتاوى ,  أحمد ابن تيمية ، (  2)

   . 231, ص:21( , ج:1335
 . 233, ص:6املوافقات, ج:الشاطبي،  (  3)
ريب أن كل مسألة انفرد هبا داود وقطع ببطالن قوله فيها, فإنه هدر, وإمنا حنكيها للتعجب, ال » (  وهو اإلمام الذهيب , وَنص  عبارته : 4)

, 16سري أعالم النبالء, ج: الذهبي،: يُنظر.  «وكل مسألة له عضدها نص وسبقه إليها صاحب أو تابع , فهي من مسائل اخلالف فال هتدر
 . 111ص:

 . 601, ص:6ت, ج:املوافقاالشاطبي،  يُنظر هذا المعنى : (  5)
 . 333السنن , كتاب الصالة, باب من رأى التخفيف يف صالة املغرب, حديث : أبو داود ،  (  6)
 . 25ص ,1(,ط هـ1065) بريوت: دار املقتبس, عام   فضل علم السلف,  ابن رجب ، (  7)
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مهم , وهو كثرة خمالفة الُسنَّة من ِقَبل املتسنـَِّنة أنفسهم ؛ وذلك بسبب االستقالل  ظٍ حَ ه بعد صفحات على َملْ بِّ ويـُنَ 
ُ كتابة كالم أئمة » بفهم األحاديث والقفز على فهوم السَّلف من أهل الفقه والنَّظر , َوَنص  عبارته :  ويف زماننا يتعنيَّ

قتدى هبم إىل زمن الشافعي وأمحد وإسحاق وأب عبيد : ولَيُكن اإلنسان على َحَذٍر ممَّا حدث بعدهم ؛ فإنه 
ُ
السََّلف امل

وَحَدَث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشّد حدث بعدهم حوادث كثرية , 
   .(1) « لم يأخذ به األئمة من قبله شذوذه عن األئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه ، أو يأخذ مامخالفة لها ل

التقليد املذموم واحملاكاة املطلقة ,  وال ينبغي أن يُفهم من هذا الضابط املنهجي الدعوة إىل التعصب آلرائهم إىل حدّ 
     .(2)املسائل املدروسة اليت تواطأ السلف على أحد وجوهها ومعانيها : َم  لَُّاًلقتداءَاحلسنَوإمنا 

 )الصوابية المطلقة(:الغلط في احتكار الداللة  -رابعا
إنَّ معظم النصوص جاءت بأحكام جزئية تفصيلية ال يُتوقع إفضاء االجتهاد فيها إىل جهة واحدة , أو انتهائه إىل 

هـ( هبذا املعىن يف 330وقد َصرََّح القرايف )ت ,ر لنا تباين األنظار يف تفّهم النَّص الواحد سِّ ؛ وهذا ما يـُفَ  حقيقة مطلقة
التنبيه على مذهب املخالفني لنا من األئمة الثالثة ومآخذهم يف   وقد آثرتُ  » عبارته : , وَنص  « الذخرية » مقدمة  كتابه 

, فيعلم الفقيه أّي املذهبني  ليس محصورًا في جهة فإَن الحقَ  كثري من املسائل تكمياًل للفائدة ومزيًدا من االطالع ؛
ا للهمم تحفيزً أقرب للتقوى وأعلق بالسبب األقوى , وتتكرَُّر يف الذخرية عبارات ليكون الفقيه على بصرية ليستدل الفقيه 

   .(3) « ُمَسَلَمةً على إعمال الفكر وإمعان الَنظر واستنكافًا عن التقليد والجمود وأخذ المسائل أحكاما 
ناط التعّبد والتكليف يف الفروعيات , وذلك توسعًة جملاري االجتهاد , وحتصياًل ملقصود وسبَق البيان أنَّ الَظنَّ هو مَ 

ولو ُجعلت الفروعيات على سبيل القطع الذي ال يقبُل االحتماَل الحَنَسَم الشريعة من فتح باب النَّظر واالستنباط , 
 وَتَصرََّم.اخلالف 

فاألحكام اليت ال تثبت بالنَّص املباشر أو باإلمجاع ؛ « الظنَّ ال يُنقض بالَظنِّ  »ومن هنا تـََقرََّر عند الفقهاء أنَّ 
 الثابت تعترب رأيًا واجتهاًدا , والرأي ال يُنقض برأي مثله.

فهو مستودع األنظار , وحمّط الفقه اإلسالمي من أكثر العلوم استجابة لسنة االختالف ؛  ومن أجل ذلك كان
 , وديوان احِلجاج واالستدالل.  اآلراء

وإذا كان علم الفقه هبذه املرونة واالتساع ؛ وكان باب الفهم فيه ُمَتاًحا جلميع املتأهلني ؛ فإنه ال يسوغ للمتفقه أن 
مر , فـَُيَضيُِّق بذلك ما وسََّعه أنَّ ما يفهمه شيوخه من الّنصوص هو مطابق حلكم اهلل تعاىل الثابت يف نفس األيعتقد 

  الشارع من جَماري االجتهاد , وينحصر يف طريق واحد ال يعرف غريه.

                                                 

 . 63ص:) م، ن(،  (  1)
–, التفكري الفقهي املعاصر بني الوحي اخلالص وإكراهات التاريخ ذيبيُراجع: أحمد للوقوف على ضوابط اعتبار فهوم السلف  (  2)

   .1(,ط2113دراسة حتليلية نقدية ملقولة الكتاب والسنة لفهم سلف األمة , , ) بريوت: مركز مناء للدراسات , عام
 .  3, ص:1,ج:1(,طم1330, الذخرية , حتقيق: حممد حجي ومجاعة , ) بريوت: دار الغرب اإلسالمي, عام القرافي (  3)
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يف احتكار  -«التنبيه والبيان »  صاحب كتاب -عن غلط الظاهري هـ( 633)توقد أَبَاَن بن أب زيد القريواين 
, مل تكن أوىل بتأويلك فيه منا ,  وإذا احتمل احلديث ما قلَت وقال خصمك »صوص احملتملة , وَنص  عبارته : تأويل الن  

   .(1)«ورجعنا إىل االستدالل عن أشبه القولني باألصول 
َ ابن تيمية )ت إذا استدل به ُمدع أنَّ ما ليس بدليل ال يصري دلياًل « النبوات   »هـ( يف كتاب 123كما بـَنيَّ

 . (2)لداللته
الذي هو يف  –فات السَّلف من الصحابة وغريهم وجد أهنم كانوا يستحضرون اخلالف الفقهي ر  صَ ومن تأمَّل تَ 
 يف اإلعذار , ال اإلنكار.  -نظرهم سعة ورمحة 

يف الكاللة : هذا رأي فإن يكن صوابًا فمن اهلل , وإن خطأ  -رضي اهلل عنه  –فمن ذلك قول أب بكر الصديق 
  .(3)بريئان فمين ومن الشيطان , واهلل ورسوله 

أنه قلََّد أبا الدرداء القضاء فاختصم إليه رجالن فقضى ألحدمها مث لقي املقضي  –رضي اهلل عنه  –وَصحَّ عن عمر 
: فما منعك واألمر إليك ؟  , قال بكذا بكذا , قال : لو كنت أنا لقضيتُ  عليه عمر فسأله عن حاله فقال: قضى عليَّ 

رأي ، والرأي الولكني َأرُدُّك إلى ,  لفعلت -صلى اللَّه عليه وسلم -أرد ك إىل كتاب اللَّه أو إىل سنة نبيه  : لو كنتُ  قال
 .(4)مشترك 

ل أصحاب املذاهب األربعة هذه احلرية الفكرية , منتهجني يف ذلك طريقة سلفهم من وقد متثََّل الفقهاء اأُلوَ 
 الصحابة والتابعني:

قولنا هذا رأي  , وهو أحسن ما قدرنا عليه , فمن جاء بأحسن قوله :  هـ(151)ت أب حنيفةاإلمام فقد َصحَّ عن 
 . (5)من قولنا , فهو أوىل بالصواب منا 

يكتب ما يقول , فقال له : وحيك يا يعقوب , أتكتب كل ما أقول , إين قد هـ( 132)تورأى تلميذه أبا يوسف 
      .(6)أرى الرأي غدا وأخالفه بعد غد  أرى رأيا اليوم وأخالفه غدا , وقد

اختالف   »حني رفض الطلب املغري , واعتذر بأنَّ  هـ(113)ت وُيسّجل لنا التاريخ املوقف الواعي لإلمام مالك
   .(7) «العلماء رمحة , كل يَتبع ما  َصحَّ عنده , وكل  على ُهًدى , وكل  يريد اهلل 

                                                 

, 1(,ط2111-1062الذب عن مذهب مالك, حتقيق : حممد العلمي, ) الرباط: الرابطة احملمدية للعلماء, عام بن أبي زيد،   (  1)
 . 213, ص:1ج:

 .266, ص:1,ج:1هـ(,ط1021)الرياض, أضواء السلف, عام  كتاب النبوات , حتقيق: الطويان,ابن تيمية،    (  2)
(, 16031يف السنن الكربى, كتاب الصداق , رقم: ) والبيهقي(, 1321يف السنن, كتاب النكاح, رقم ) أبو داودرواه    (  3)

 (.2113وسنده صحيح , كما يف صحيح سنن أب داود, رقم: )
 . 356, ص:2جامع بيان العلم وفضله, ج:ابن عبد البر،    (  4)
 .016, ص:15تاريخ بغداد, ج: الخطيب البغدادي،   (  5)
 . 500, ص:15:ج)م، ن(،    (  6)
مالك , حتقيق: هشام احلسين,) الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة,  , تزيني املمالك مبناقب اإلمامجالل الدين السيوطي   (  7)

 . 35, ص:1(, ط2111-1061عام
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وهي قول  –هـ( تصنيًفا برأسه 101صنََّف فيها املناوي )ت -ورد الشافعية يف كتبهم مسألة تدل على هذا املعىن ويُ 
اجملتهد بقولني خمتلفني يف وقٍت واحٍد يف مسألة واحدة بأن يقول هذه املسألة حتتمل قولني أو عندي فيها قوالن , أو فيها 

   .(1)قوالن 
 .(2)« ال أَُعنُِّف من قال شيًئا له وجه  وإن خالفناه  »يقول : هـ( 201)تأمحد بن حنبل اإلمام وكان 

رج داللة احلديث النبوي من جَماري احملتمالت ويُلحقها مبسالك فإنه ال يسوغ للُمتَـَفقِّه أن خيُ  إذا تقَرَر هذا وَتَمَهَد ،
ليس من شأن الظنيّات منع االختالف  هفيه ؛ ألنَّ  القطعيات , فيعتقد أنَّ ما يفهمه هو من َمدارك احلق الذي ال ُيسرتاب

 والنزاع.. 
 

 المبحث الثاني
 أسباب الغلو في طلب الدليل

 
ن هذا تلفة , أسهمت مبجموعها يف متك  خمُ  اتٍ ارَ ثَ دة , ومَ متعدِّ  ألغالطٍ  إنَّ وقوع الغلو يف طلب الدليل كان نتيجةً 

 اإلشكال واستشرائه. 
وليس من وَْكِدنَا هنا استقصاء كل األسباب املفضية إىل هذا االختالل , لكن حسبنا أن نُذكِّر بأمهها يف النقاط  

 اآلتية:  
 تجاه الظاهري:التأثر باال -7

صوص , وعدم االلتفات إىل ما وراءها من على األخذ بظواهر الن   -كما هو معلوم –يقوم املذهب الظاهري 
 مقاصد , وأسرار , وحكم , وعلل , وذلك برفض القياس واالستحسان والتعليل وسائر أوجه الرأي. 

منهج مغاير يف التعامل مع  -هـ(053)تومرورًا بابن حزم هـ( 211)تبدًءا بداود بن علي  -وقد كان للظاهرية 
 »إمناهو ملواجهة الوقائع مهما تعّددت وتكاثرت , ولتبلغ ما تشاء , فإنَّ  «نَّصال »النَّص الشرعي , فهم يفرتضون أنَّ 

 قادر على مشوهلا كلها , دون احلاجة إىل القياس.  «النَّص 
وقد تبع ابن حزم يف هذا الفكر فئات من املتأخرين محلت مؤلفاهتم طابع املذهب احلزمي , وشاهبوا أحوال هذا , 

أهل الظاهر فيما يتعّلق بتضييق مفهوم الدليل الشرعي وعدم االلتفات إىل املناسبات واملفهومات , وقد أطلق عليهم 
, فهم ورثة الظاهرية القدامى , ورثوا عنهم احلرفية واجلمود , وإن مل يرثوا  «الظاهرية اجلُدد  »الشيخ القرضاوي مصطلح 

  .(3)عنهم سعة العلم , وال سيما فيما يتصل باحلديث واآلثار
 الموقف السلبي من التمذهب: -3

ا للوحدة متطاولة , وكانت هذه املذاهب مبعثً  َمثَـَّلْت املذاهب األربعة القانون الوحيد للمسلمني طيلة قرونٍ 
 واالستقرار لكثري من الشعوب اإلسالمية.  

                                                 

 .3فرائد الفوائد يف اختالف القولني جملتهد واحد, ) لبنان: دار الكتب العلمية,)د,ت(,ص المناوي،   (  1)
 ,1(,ط 2116-هـ1020الفروع وتصحيح الفروع , حتقيق: عبد اهلل الرتكي, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, عامابن مفلح،    (  2)

 . 266, ص:1ج:
 .05, ص:6(, ط2113) القاهرة: دار الشروق, عام, دراسة يف فقه مقاصد الشريعة, يوسف القرضاوي(    3)
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غري أنه يف العقود األخرية ظهرت دعاوى تُناهض التمذهب جبميع أنواعه , وتنتصر لألخذ باحلديث مباشرة , 
 بدعوى التمسك بالكتاب والسنة.  

ة املدارس الفقهية , ءعلى مناو وال خيفى أنَّ رفع شعار الدليل بالطريقة اليت نراها اليوم محل طبقات من املقّلدة 
 واالعتقاد بأنَّ اجتهادات األئمة الفقهاء كانت بِنجوة عن نصوص الوحيني.

األئمة بأقوال واعلم أنَّ األخذ  »عد , كقول أحدهم : الذين أخذوا العلم عن بُ  َتَبةوقد أغراهم بذلك بعض الكَ 
من الكتاب و السنة وأقوال الصحابة , فاألخذ  جد نص  املاء , فحيث وُ ار إليه عند عدم صَ وقياساهتم مبنزلة التيمم , إمنا يُ 

 . (1) «به واجب ال يعدل عنه إىل أقوال العلماء 
سهل ال حيتاج إىل أكثر من املوطأ والصحيحني وسنن أب  -أي االجتهاد  –هذه الطريقة  وحتصيلُ  »ا : ويقول أيضً 

 اداود وجامع الرتمذي والنسائي , وهذه الكتب معروفة مشهورة ميكن حتصيلها يف أقرب وقت , فعليك مبعرفة ذلك , وإذ
  . (2) « يبق لك بعد هذا عذرن الذي أنت تعرفه ملامل تعرف أنت ذلك وسبقك إليه بعض إخوانك , وفهمك باللس

مبتدعة حدثت بعد القرون الثالثة , فهي ضاللة بدون شك واقتالعها واستئصاهلا  ور  مُ فاملذاهب أُ  »وُيضيف آخر : 
, بل هو بعث شامل لألمة اإلسالمية كلها  , ليس جمرد إزالة منكر أو إصالح فساد , أو إحقاق حق , أو إماتة باطل

   . (3) «ر من الشرك والضالالت هَّ طَ بات , وتُ ن سُ و مِ وتصحُ ,  بعد ممات ىيحلتُ 
يًا جتاه التمذهب , يرى أنَّ أصحاهبا ُيكثرون النَّقل عن  وإنَّ النَّاظر يف بعض الكتب اليت يتبىن أصحاهبا خطابًا َحدِّ

متمذهبون بأحد  , وهؤالء كلهمهـ( 1113)ت, والدهلوي  هـ(151)ت وابن القيم,  هـ(331)ت العز بن عبد السالم
  مبقاالهتم املذاهب األربعة , وهذا يدلك على أنَّ أولئك األعالم إمنا يقصدون

ُ
من  دينهِ َتَمجْ استحثاث املتأهلني , ال امل

 . ن كان يف حكمهمومَ  امِ وَّ العَ 
» , جاء فيه :  التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العاشرة وَنتم هذه الفقرة ببيان مهم أصدره اجملمع الفقهي

اس على خط اجتهادي جديد هلا وتطعن يف وأما تلك الفئة األخرى اليت تدعو إىل نبذ املذاهب , وتريد أن حتمل النَّ 
ففي بياننا اآلنف عن املذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب  ,املذاهب الفقهية القائمة ويف أئمتها أو بعضهم

ون كلمتهم يف وقت قُ فرِّ شقون صفوفهم ويُ اس ويَ لون به النَّ ضلِّ سلوب البغيض الذي ينتهجونه ويُ عليهم أن يكفوا عن هذا األ
  يات اخلطرة من أعداء اإلسالم بدالً حنن أحوج ما نكون إىل مجع الكلمة يف مواجهة التحدّ 

ُ
قة اليت ال فرّ من هذه الدعوة امل

 .حاجة إليها
, وكتاب  يف أن يكون جمتهدا بأمور الشرع أن يكون عنده مصحف ر أنه يكفي للشخصوَّ صَ تَ يَـ وقد ظهر منهم من 

   . (4) «, وقاموس لغوي لُيمارس االجتهاد  من كتب الصحاح أو السنن
 الجمود على مقاالتهم:و  التغالي في تعظيم الشيوخ -2

                                                 

 .23ص: , هل املسلم ملزم بإتباع مذهب معني , مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي, )د, م( , الخجندي  محمد سلطان (  1)
 .01ص: ,  ) م ، ن( (  2)
 .201ص:,  1(,ط1335-1015) القاهرة: دار النصر, عام, خطيئة املذاهب , زايد محمد طالب (  3)
 م. 21/11/1331هـ املوافق لــ23/2/1013 اجملمع الفقهي اإلسالمي, الدورة العاشرة, القرار التاسع, (  4)
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إنَّ إعالن احلرب على التمذهب املدرسي املتوارث بدعوى حماصرة التعصب , وربط النَّاس بالدليل , أفضى إىل نتائج 
 وازدراء اجتهادات أهل الفقه والنَّظر.عكسية متاًما , واليت كان من بينها حتزيب األمة على مسائل فروعية ظنّية , 

محل أتباعهم على آرائهم الفقهية , وهي يف  روموني -تباع الدليل ابدعوى  -وإننا لنرى اليوم طبقات من الشيوخ 
الغالب عبارة عن فتاوى مستعجلة مت صياغتها بُِلغة َحدِّية ُتضارع متاًما اللغة املستعملة يف الدرس العقدي , حيث احلق 

 .(1) والباطل , واإلميان والكفر..
, فإنه يف الوقت ذاته  -كما سبق–ذي يتوكأ أساًسا على الظّن هذا الصنيع يتناىف مع طبيعة علم الفقه ال وكما أنَّ 

جُيانب طريقة السَّلف الصاح الذين كانوا يتقون حتزيب النَّاس على اجتهاداهتم وفتاويهم , ويتحامون عن ذلك أشّد 
وما كفيت املسألة والفتيا » :   هـ(131)ت لعباد بن عبادهـ( 131)تحامي , وقد جاء يف وصية سفيان الثوري التَ 

   . (2) «سمع منه ه أو يُ نشر قولُ عمل بقوله ويُ أن يُ  حبّ وإيّاك أن تكون ِمَمن يُ فاغتنم ذلك وال تنافسهم , 
إنَّ العجب ليطول ممن اختار أخذ أقوال إنسان بعينه مل يصحبه من اهلل عز وجل  »:  هـ(053ويقول ابن حزم )ت

   . (3) «معجزة وال ظهرت عليه آية وال شهد اهلل له بالعصمة عن اخلطأ وال بالوالية 
وهذا يُبتلى به كثري من املنتسبني إىل طائفة معينة يف العلم » هـ( إىل هذا اخللل بقوله : 123و أشار ابن تيمية )ت

فإهنم ال يقبلون من الدين  -غري النيب صلى اهلل عليه وسلم -أو الدين من املتفقهة , أو إىل رئيس ُمَعظَّم عندهم يف الدين
  .(4)« رأيًا ورواية إال ما جاءت به طائفتهم 

فغالبهم إمنا يعرف احدهم مذهب إمامه وقد يعلمه مجلة ال  -الفقه –وأما اخلائض فيه » ويضيف يف موضع آخر : 
مييز بني املسائل القطعية املنصوصة واجملمع عليها وبني مفاريده أو ما شاع فيه االجتهاد فنجده يفيت مبسائل النصوص 

     .(5)« واإلمجاع , من جنس فتياه مبسائل االجتهاد والنزاع 
أمر » هـ( أنَّ التحز ب الفقهي ُمَناٍف للقسط املأمور به يف سورة النساء , فيقول : 151)ت اجلوزية ن قّيمويُبنّي اب

وأحّق ما قام , , وهذا أمر بالقيام به يف حق كل أحد عدواً كان أو ولياً  سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل يف هذه اآلية
فالقيام فيها باهلوى واملعصية مضاد ألمر اهلل  ,إذ هي متعلقة بأمر اهلل وخربه  ؛ له العبد بقصد األقوال واْلراء والمذاهب

ناف ملا بعث به رسوله . والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول يف أمته وأمنائه بني أتباعه . وال يستحق اسم األمانة مُ 
ال من يجعل أصحابه وأولئك هم الوارثون حًقا , إال من قام فيها بالعدل احملض نصيحة هلل ولكتابه ولرسوله ولعباده , 

ونحلته ومذهبه معياراً على الحق وميزاناً له ، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته، فأين هذا 
 (.    6« ) من القيام بالقسط الذي فرضه اهلل على كل أحد؟!

                                                 

ْجتَـَهَدات اليت حتتكم إىل الصواب واخلطأ . إن  (  1)
ُ
 يُنظر: علي الجرجاني،احلق والباطل ُيستعمالن يف املعتقدات , ال يف امل

 . 165, ص:1(, ط1336, 1016التعريفات, ) بريوت: دار الكتب العلمية, عام 
 . 33, ص:1,ج:1م( , ط1352اجلرح والتعديل, ) بريوت: دار إحياء الرتاث العرب, ابن أبي حاتم، عبد الرحمن (  2)
  .161, ص:3ج: اإلحكام يف أصول األحكام, حتقيق: أمحد شاكر, ) بريوت, دار اآلفاق(,بن حزم ،  علي (  3)
 . 31, ص:1, ج:1(,ط1333-1013اقتضاء صراط املستقيم,حتقيق: العقل, ) بريوت: دار عامل الكتب, عام  ابن تيمية،  (  4)
 .  31, ص:1, ج:1هـ(,ط1016االستقامة , حتقيق: حممد سامل, ) السعودية: جامعة حممد سعود, عام ابن تيمية،  (  5)
 .. 61, ص:1الرسالة التبوكية, حتقيق: حممد غازي, ) جدة: مكتبة املدين, د,ت(,ط ابن قيم الجوزية،  (  6)
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مل جيعلوا رأي رجل بعينه ديًنا ُترتك له الن صوص الشرعية الثابتة ,  وَمن تَأمَّل تصرفات السَّلف من الفقهاء وجد أهنم
: السنة ما  عمر بن اخلطاب ومل يستجيزوا نسبة التشريع إىل أي  كان , ونصوصهم يف ذلك مستفيضة متكاثرة , فقد قال 

  .(1)سنَُّه اهلل تعاىل ورسوله , ال جتعلوا خطأ الرأي سنة لألمة 
   .(2)سأل معاوية ابن عباس : أنت على مّلة علي ؟ فأجابه : أنا على مّلة النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وحينما قالت اخلوارج لعمر بن عبد العزيز : تريد أن تسري فينا بسرية عمر بن اخلطاب , قال هلم : قاتلهم اهلل , ما 
   .(4)ال رأي ألحد مع ُسنة َسنَّها رسول اهلل . وكتب إىل النَّاس إنه  (3)أردت دون رسول اهلل إماًما 

, إال أهنم كثريا ما يغفلون  ومع أنَّ بعض الـُمَتَسنـَِّنة اليوم يرفعون شعار الدليل ويرددون املقاالت الواردة يف هذا الشأن
أو من  -وهذا هو الغالب  –, بسبب التأثر الشديد بشيوخ املدرسة اليت ينتمون إليها , سواء كانوا من املعاصرين  عنه

 املتقدمني وهو نادر جًدا.   
وال خيفى أنَّ رفع شعارات الَتَسن ن , واالنتساب إىل السلف الصاح , ونبذ التعصب = هي ادعاءات غري جمزئة يف 

 مة التقصري يف البحث واالستدالل .ات الغلط , وتربئتهم من هتُ ثَارَ إعفاء أصحاهبا من مَ 
 ضعف االطالع على الخالفيات: -4

حنو: مصنف ابن أب شيبة , ومصنف عبد الرزاق  -بإجالة النَّظر يف املصنفات اليت اعتنت بإيراد اآلثار السلفية 
قهاء من الصحابة والتابعني اختلفوا يف كثري من جند أنَّ الف -الصنعاين , وسنن الدارمي , وسنن سعيد بن منصور

اجملُتَـَهَدات سواء كانت يف الفروع , أويف ظنّيات االعتقاد , واختالفهم يف الفروعيات أكثر من اتفاقهم , إال أنَّ اختالفهم 
 .بوالتحزّ أهذا مل يكن ليدعوهم إىل التعصب 

فة الفقه اليوم منهج أسالفهم يف التعامل مع القضايا غري أنه وبسبب شيوع التعصب وإتباع اهلوى تـََنكََّب َضعَ 
حيث أشاعوا فتاوى شيوخهم بني النَّاس على أساس  ؛وتره وشفعه  ة , وارتكبوا من املفاسد ما أَْعَوَز َرفعه , واشتدّ الفقهيّ 

 يف غريها. أهنا حقائق قطعية ال يرون احلقّ 
أنَّ  -مع اختالف عباراهتم –وقد أكد غري واحد من السلف ضرورة استقصاء مواطن الوفاق واالختالف , وبيّنوا 

 .(5)من مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه , وال حيّل له اإلفتاء وال االختيار 
, ومظّنة إىل اإلنكار  على قول شيخ واحد وحجته مدعاة إىل التحّيز واالنغالقوال خيفى أنَّ اقتصار املتفقه 
ولو مل يسمع املتعلم إال  »هـ( بقوله : 665ابن القاص الشافعي )ت وهذا ما أكدَّه واالنتقاص من أقدار األئمة الفقهاء .

بقول واحد , ومل يسلك إال طريًقا واحًدا , ومل يتسع يف تعرف وجوه االحتمال من سبل االجتهاد , جَلنُب كثري من 

                                                 

 .211, ص:3إلحكام يف أصول األحكام , ج:ا وبن حزم ،( , 1203جامع بيان العلم وفضله , حديث ) ابن عبد البر،  (  1)
,  623,ص:1( ,ج:1310-1630حلية األولياء وطبقات األصفياء , ) القاهرة: دار السعادة, عام  أحمد أبو نعيم ،  (  2)

 . 602, ص:6سري أعالم النبالء , ج: والذهبي،
 . 111, ص:0إلحكام يف أصول األحكام , ج:بن حزم ، ا  (  3)
 (.30ث : ), حدي1هـ( , ط1026, السنة , ) القاهرة , دار اآلثار , عام  محمد بن نصر (  4)
 . 315, ص:2جامع بيان العلم وفضله, ج: ابن عبد البر،تُنظر عباراتهم في ذلك :  (  5)
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بقول املخالفني واحتجاجهم , ومل ينبعث يف النَّظر يوم التناظر , وأسرع إىل االنقطاع , لدى احملافل  حىت  املتعلمني إذا مسع
 .(1)« ق الغريق ق بالتقليد تعل  يتعلَّ 

إنَّ تعويد الطالب على أن ال يطلع إال على مذهب واحد رمبا يكسبه ذلك  » هـ( :131وُيضيف  الشاطيب )ت
ورثه ذلك حزازة يف االعتقاد يف فضل أئمة أمجع مذهب غري مذهبه , ما دام مل يطلع على أدلته , فيُ ا لكل ا أو إنكارً نفورً 

 .(2) « النَّاس على فضلهم وتقدمهم يف الدين وخربهتم مبقاصد الشرع وفهم أغراضه
 فساد منهجية التفقه : -3

ة , وعدم االعتماد على املتون الفقهية , يـُوََّجه بعض الطالب املبتدئني إىل أخذ الفقه مباشرة من الكتاب والسن
 بدعوى أنَّ مضامينها خُتالف دالالت الكتاب والسنة.  

صوص ومعلوم أنَّ هذه الطريقة احملدثة ال جيَِيُء هبا الطالب فقيًها , بل من شأهنا أن هُتّون عليه احلديث يف الن  
«  العربة بالدليل»  بعض املقاالت اجملتزأة من سياقاهتا , حنو:اًل على واألئمة, والتَـَغم ر يف َمَتاهات الرتجيح واالختيار , اتكا

 «.. كل  يُؤخذ من قوله ويُرّد »و 
وقد كانت نتيجة هذا التوجيه اخلاطئ أْن زهد هؤالء الطلبة يف املتون املوثوقة اليت خترََّجت هبا أفواج واسعة من 

 فات بعض املتأخرين اليت هي أقرب إىل الفتاوى منها إىل الفقه. صنَّ الفقهاء املقتدرين , واستعاضوا عنها مبُ 
السيالن » , فإنَّ الشكوى قد تقوم اليوم بسبب ما ميكن تسميته بـــ « اجلمود املذهيب » ولَِئْن اشتكى املتقدمون من 

بدأ املتفقه مبنت مذهيب خمتصر , وقد كانت الطريقة اليت يتبعها املتمدرسون يف مجيع املذاهب الفقهية تقتضي أن ي« املذهيب 
ظ املتون فِ حَ  نْ مَ » , ويهتدي من خالله إىل التمّرس على املصطلحات واألصول, وكما قيل  يستأذن به على املطوالت

 « . الفنون حازَ 
ه األعلم من لَ لزم هذا طالب العلم يف بدايته يف درس ما أصَّ  »بقوله : هـ( 500)ته القاضي عياض وهذا ما أكدَّ 

ه ومجعه واالهتداء بنظره يف ذلك وامليل حيث مال معه ؛ إذ لو ابتدأ الطالب يف كل مسألة فَ لَّ عه وحفظ ما أَ رَّ ء وفَـ هؤال
إذ ال يتفق له إال بعد مجع خصاله وتناهي كماله , وإذا  ؛ فطلب الوقاف على احلق منها بطريق االجتهاد عسر عليه ذلك 

هذا هو احلق ,  د من يعرفه أنَّ قلِّ املذاهب وكان من اجملتهدين لنفسه فسبيله أن يُ كان هبذا السبيل استغىن عن تقليد أرباب 
ض له وحصل منه ما قسم اهلل تعاىل له وأفلح وكان فيه عمل للنَّظر واالجتهاد انتقل إىل ذلك حىت إذا أدرك من العلم ما قيّ 

مط واتباعهم ودرس يف أقطار األرض على تقليد هذا النَّ : قد وقع إمجاع املسلمني  وأدركه , فإذا تقرَّرت هذه املقدمة فنقول
 .( 3) « مذاهبهم دون من قبلهم ومع االعرتاف بفضل من قبلهم وسبقه ومزيد علمه

 
 
 
 
 

                                                 

 .  151نصرة القولني, ص:ابن القاص، (     1)
 . 161, ص:6ج:املوافقات, الشاطبي، (    2)
 .36, ص:1, ترتيب املدارك , ج:عياض (    3)
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 :نتائج الدراسة 
ستخلص أهم النتائج اليت الحت يل من أأود أن  -وبعد التطواف يف فصوهلا وأحنائها  -يف ختام هذه الدراسة 

 خالل معاجلة هذه اإلشكالية , وذلك من خالل النقاط التالية: 
 د  من دورها الوظيفي. أنَّ التوظيف اخلاطئ ملصطلح الدليل يشنأ الفقاهة اإلسالمية وحيَُ  دراسةال تكشفَ  -
بل هو ليس َعَماًل َساَذًجا وال ِفْعاًل بسيطًا ,  ُمَباًحا لكل أحد ,  «االستدالل الفقهي  »أنَّ  دراسةال تأوضح -

 على مجلة من التقوميات واألصول املعيارية.عمل صناعي يف غاية التعقيد يتوكأ 
تفتقد إىل اجتهاد يقصر عنه العامي ومن يف  نبنائية متكاملةاالعملية االستداللية هي عملية أنَّ  دراسةرى الت -

 ملقتصدين يف الفقه. حكمه من ا
, أحدثه بعض  قلَ تَـ , ومنهج خمُْ  ث  دَ إىل أنَّ املطالبة بالدليل على كل مسألة فروعية هو إجراء حمُْ  دراسةال تخلص -

كالم األئمة ُوْسعَة جهدي , فلم أَر أحدًا منهم تبىن هذه األطروحة , سوى أصحاب االجتاه   يفاملتأخرين , وقد حبثت 
 الظاهري.
عموم أّي دليل حسب َوضعه  «الدليل  »أنَّ دعاة فقه الدليل ال يعنون بإطالق مصطلح  دراسةال تالحظ -

اللغوي وداللته االصطالحية , مبعىن : كونه أصاًل أو مصدرًا أو مسلًكا تشريعًيا , وإمنا يقصرونه على ما يعتقدونه دلياًل , 
 .  «ظاهر النَّص  »وهو 

ؤخذ بطرق استداللية غري مباشرة كاملفهوم , أو اإلشارة , أو القياس , وأنَّ ليس  تُ أنَّ أكثر األحكام  دراسةال تبّين -
 كل العلم يوجد فيه كتاب وسنة.

كان من اختصاص الفقهاء املقتدرين فقط , ومل يكن ُمَشاًعا َ«الدليلَ »مصطلح أنَّ  دراسةه التمن أهم ما رصد -
مع العلماء املقتدرين على فهم األدلة ,  -يف املناظرة واحِلجاج العلمي -يتوجهون باألدلة  الفقهاءبني العامة , حيث كان 

 ال مع العامة واملبتدئني يف الفقه .
أنه ال يسوغ للمتفّقه أن يأخذ بأّول حديث يتلقاه من غري استعراض جلميع ما ورد يف املوضوع ,  دراسةال تقـَرَّرَ  -

 وال اسرتفاد للعمل املتوارث يف أمصار املسلمني خلًفا عن َسَلف .
  دراسةال تنـَبـَّهَ  -

ُ
وفساد للغلو يف املطالبة بالدليل الشرعي , كالتأثر باالجتاه الظاهري, وجبة على أهم األسباب امل

  , والفهم اخلاطئ للتمذهب. التغايل يف تعظيم الشيوخمنهجية التفقه , و 
 

 توصيات:
 من التكاليف اليت أراها جديرة بأن يُنهض هبا يف هذا السياق مما له ارتباط مبوضوع البحث:

ناحي االستداللية من ضرورة العناية  -
َ
معياريًا يصون العملية الفقهية من  اعلم أصول الفقه , حُبسباهنبامل

 الشذوذ والتفّلت. 
 اخلالف.جتلية قواعد تدبري وإدارة اخلالف الفقهي , واسرتفاد مناهج املتقدمني يف ذلك.  -
 نات املذهبية اليت َعَنت بالدليل , وبيان الوجه املشرق للمذاهب الفقهية. حتقيق املدوّ  -
 هـ(113)ت القبَّابأب العباس  عمال بوصيةبكتب املتقدمني اليت تعىن باالستدالل ,  تَـَهم مضرورة ال -
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 .( 1) عن كتب املتأخرينهـ( حينما دعاه إىل التحامي 131) تلميذه الشاطيبل
 احَلذر من الطمع يف االستقالل بالنفس يف طلب الفقه ,صني , و ضرورة الَتَحك ك بالعلماء املتخصّ  -

 . إال من الصحف لَّ ا َضلَّ من ضَ فمَ 
أحد املداخل األساسية اليت  -يف رأيي -, حبسبانه  «اإلتباع  »الدعوة إىل الكتابة يف موضوع  -

 تسربت منها ظاهرة الغلو يف املطالبة بالدليل الشرعي.  
 

، راجيا المولى سبحانه وتعالى أن أختم بها هذه المقالة المتواضعة  تلك هي أهم اْلفاق التي آثرتُ 
 أن ُيحّقق بها الَنفاع المأمول، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 
 

 
 المصادر والمراجع: فهرس

دراسة حتليلية نقدية ملقولة –التفكري الفقهي املعاصر بني الوحي اخلالص وإكراهات التاريخ  أحمد ذيب، -
   (.2113الكتاب والسنة لفهم سلف األمة, الطبعة األوىل)بريوت: مركز مناء للدراسات,عام

 (2112-1022تاريخ بغداد, ت: بشار عواد, ) بريوت: دار الغرب اإلسالمي, عام البغدادي ، -
 هـ (1021الفقيه واملتفقه , ت : العرازي , الطبعة الثانية, ) الرياض: دار ابن اجلوزي , عام -

-1022تاريخ بغداد, ت: بشار عواد, الطبعة األوىل, )بريوت: دار الغرب اإلسالمي, عام -              
2112 ) 

 عارف, د,ت(اجلامع ألخالق الراوي , ت: الطحان, ) الرياض: مكتبة امل -              
 كشف األسرار شرح أصول البزدوي , دار الكتاب اإلسالمي, )د,م(.  البخاري، -
 شرح التلويح على التوضيح, ) القاهرة : مكتبة صبيح, د,ت(  التفتازي، -
ت: عبد الرمحان بن القاسم, )الرياض:جممع امللك فهد لطباعة املصحف, جمموع الفتاوى, ابن تيمية ، -

 (1335-1013عام
اقتضاء صراط املستقيم,ت: العقل, الطبعة السابعة , ) بريوت: دار عامل الكتب, عام  -            

1013-1333 ) 
 هـ(1016االستقامة , ت: حممد سامل, الطبعة األوىل, ) السعودية: جامعة حممد سعود, عام -           

 . 1(, ط1336, 1016) بريوت: دار الكتب العلمية, عام التعريفات,  الجرجاني، -
الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي, الطبعة األوىل, ) بريوت: دار الكتب العلمية, عام الحجوي،  -
1013-1335) 

                                                 

  .103, ص:1املوافقات, ج:الشاطبي، (    1)
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, 1م( ,ج1352اجلرح والتعديل, الطبعة األوىل, ) بريوت:دار إحياء الرتاث العرب, ابن أبي حاتم، -
 . 33ص

 أمحد شاكر, ) بريوت, دار اآلفاق(اإلحكام يف أصول األحكام, ت: بن حزم ،  -
ت: حممد عجاج اخلطيب, ) بريوت: دار الفكر,  احملدث الفاصل بني الراوي والواعي,الرامهرمزي ،  -

 هـ(1010عام
املقدمات املمهدات, الطبعة األوىل, ت: حممد حجي, ) بريوت: دار ،  الجد ابن رشد -

 (1333-1013الغرب,عام
 (  هـ1065الطبعة األوىل, ) بريوت: دار املقتبس, عام  ,  فضل علم السلف ، بن رجب -
 (1335-1015) القاهرة: دار النصر, عام, خطئية املذاهب , الطبعة األوىل, زايد محمد طالب -
اجلامع يف السنن واآلداب, ت: أبو األجفان, الطبعة الثانية, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, ابن أبي زيد،  -

 (1336-1016عام
-1062الذب عن مذهب مالك, حتقيق : حممد العلمي, ) الرباط: الرابطة احملمدية للعلماء, عام -               

2111) 
-1061حممد خلوف العبد اهلل, ) دمشق: دار النوادر, عام, بأحاديث األحكام شرح اإلملام ابن دقيق، -
2113 ) 
 ( 1335-1015سري أعالم النبالء, ت: األرنؤوط, الطبعة الثالثة, )بريوت: مؤسسة الرسالة, عام الذهبي، -
, حتقيق: هشام احلسين,) الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة, مالك  , تزيني املمالك مبناقب اإلمامالسيوطي -

 . 1(, ط2111-1061عام
 ( 1331-1011املوافقات, ت: مشهور, الطبعة األوىل, ) الرياض: دار ابن عفان, عام  الشاطبي، -
 (1331-1011كتاب األم , ) بريوت: دار املعرفة, عام الشافعي،  -
 (1331-1011إعالم املوقعني, ت: حممد إبراهيم, )بريوت: در الكتب العلمية, عام  ،الجوزية بن قيم -

 وكية, ت: حممد غازي, الطبعة األوىل, ) جدة: مكتبة املدين, د,ت(الرسالة التب -             
اجلامع ألحكام القرآن, ت : أمحد أطفيش, الطبعة الثانية, ) القاهرة: دار الكتب املصرية, عام  القرطبي، -
1330) 
دار البريوين, , نصرة القولني لإلمام الشافعي, ت: الزبييب, الطبعة األوىل, ) بريوت: ابن القاص الشافعي   -

 (.2113-1061عام
 (2113, دراسة يف فقه مقاصد الشريعة, الطبعة الثالثة, ) القاهرة: دار الشروق, عامالقرضاوي -
 هـ(1022, مسائل حرب الكرماين, ت: فايز حابس, )السعودية: جامعة أم القرى, عام الكرماني -
ني, الطبعة األوىل, ) سال, مؤسسة إحياء سنن املهتدين يف مقامات الدين, ت: حممد بن محّ المواق،  -
 الرتاث (
 اإلحكام يف أصول األحكام, ت: عبد الرزاق عفيفي, )بريوت: املكتب اإلسالمي(اْلمدي،  -
 درر احلكام شرح غرر األحكام, ) القاهرة : دار إحياء الكتب العربية , )د , ت(.  المال خسرو ، -
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 هـ(1026, ) القاهرة , دار اآلثار , عام , السنة , الطبعة األوىل محمد بن نصر -
الفروع وتصحيح الفروع , ت: عبد اهلل الرتكي, الطبعة األوىل, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, ابن مفلح،  -

 ( 2116-هـ1020عام
 (1310-1630حلية األولياء وطبقات األصفياء , ) القاهرة: دار السعادة, عام  أبو نعيم ، -
 هـ( 1013آداب الفتوى واملفيت واملستفيت, ت: بسام اجلاب, ) دمشق: دار الفكر, عام النووي، -
أدب املفيت واملستفيت, ت: موفق عبد القادر, ) املدينة املنورة: دار العلوم واحلكم, عام  ابن الصالح، -
1026-2112) 
ألوىل, )احملمدية: مطبعة ترتيب املدارك وتقريب املسالك, ت: جمموعة من الباحثني, الطبعة اعياض،  -
  فضالة(

جامع بيان العلم وفضله, ت: الزهريي, الطبعة األوىل, ) الرياض: دار ابن اجلوزي, ابن عبد البر،  -
 (1330-1010عام

, عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي , ت: مرعشلي , ) بريوت : دار الكتب العلمية , ابن العربي -
 (. 1331-1013عام

 (املعيار املعرب, ت: جمموعة من العلماء, )بريوت: دار الغرب اإلسالمي الونشريسي، -
 . طبقات احلنابلة, ت: حامد الفقي, ) بريوت: دار املعرفة( يعلى، ابن أبي -
 

 :المجالت 
هـ املوافق 23/2/1013 جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي, الدورة العاشرة, القرار التاسع, -

 م.21/11/1331لــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   284

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص البحث: 
, «املسائل يف شرح خمتصر القدوريخالصة الدالئل وتنقيح »تناول هذا البحث أبرز كتب الفقه احلنفي, وهو 

من أهم « خالصة الدالئل»ومنت القدوري يعد  األساس ملتون احلنفية وأكثرها شيوعاً وانتشاراً يف عامة البالد اإلسالمية, و
الشروح عليه, فقسمت الدراسة إىل ثالثة مباحث: املبحث األول: ترمجت فيه ملؤلفه حسام الدِّين الرازي من حيث االسم 

لنسب ورحالته وتالميذه ومؤلفاته ووفاته, واملبحث الثاين: بيَّنت فيه منهج الرازي يف التأليف, واملبحث الثَّالث: بيَّنت وا
 فيه منهج الرازي يف الرتجيح, حىت يتسىن للباحثني والدارسني االستفادة منه.

 

Imam Hossam El Din al-Razi and his method in «Kholasat Ad-dalayel  

Research Summary: 

This research talked about one of the most important books of fiqh al-

Hanafi, a «Kholasat Addalyel wa tankeh Al Masayel fe Sharh Mokhtaser Al- 

Koddouri».((Maten  Al- Koddouri)) is the basis for Alhanafi Motoon and  the 

most common and widespread in the General Islamic country. «Kholasat 

Addalyel » is considered one  of the most important explanation for this book. 

The study  is divided into three sections : first topic: the Biography of the 

author Hossam El Din al-Razi in terms of his name , lineage, his trips, his 

students, his works and his death. The second topic: the approach that Ar Razi 

shown in authoring. The third section: the approach Razi shown in Tarjeeh, so 

that researchers and scholars can take advantage of it. 

 اإلمام حسام الدين الرازي

 ومنهجه في خالصة الدالئل

 صالح محمد سالم أبو الحاجالدكتور 
  - 
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 مقدمة:
 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

احلمــد هلل رب العــاملني, والصــالة والســالم علــى ســيد املرســني, ســيدنا حمّمــد وعلــى آلــه وصــحبه أمجعــني, وَمــن اتــبعهم 
 بإحسان إىل يوم الدِّين.

 وبعد:
 يعد  من أبرز كتب السادة احلنفية؛ إذ يتناول أشهر« خالصة الدالئل وتنقيح املسائل يف شرح خمتصر الُقُدوريّ »فإنَّ 

يعترب جزءًا من املناهج الدِّراسية يف عاّمة البالد اليت تعتمد يف دراستها املذهب احلنفي, فهو  منت عندهم, ومنت القدوري
جزء  من املنهج النظامي املعتمد يف عامة مدارس وجامعات اهلند وباكستان وبنغالدش, وشائعة  دراسته يف الشام وتركيا 

من أهم شروحه الهتمامه باالستدالل النقلي والعقلي, وتوضيحه ملسائله « صة الدالئلخال»ودول أواسط أسيا والصِّني, و
 القدوري باختصار وإجياز رائع.

تظهر من أمهية الكتاب حمّل الدراسة, ومسامهته يف تقدمي معلومات جديدة حيتاج هلا الباحثون  وأهمية البحث
ببيان مكانة حسام الدِّين الرازي والتعريف به وبيان منهج الرازي والدارسون للكتاب, وهذا ما تسعى الدراسة إىل حتقيقه, 

 يف التأليف والرتجيح.
 تكمن يف اإلجابة عن ثالث أسئلة يدور الّنقاش يف الدراسة عليهما, وهي: ومشكلة البحث

ين الرازي؟1  . ما هي املكانة العلمية اليت ناهلا حسام الدِّ
 شرحه للقدوري؟ . ما هو املنهج الذي اتبعه الرازي يف2
 . ما هو املنهج الذي اتبعه الرازي يف الرتجيح بني املسائل الفقهية؟2

رغــم التتبــع الشــديد مل يتســن للباحــث الوقــوف علــى دراســة خاصــة تعتــين ببيــان مــنهج حســام  والدراس  ات الس  ابقة:
ين الــرازي, ســواء يف التــأليف أو يف الرتجــيح, إال مــا ذكــره الــدكتور حممــد علــي اهل نــداوي أثنــاء دراســته وحتقيقــه لكتــاب الــدِّ

 , حيث أشار إىل منهجه بصورة عمومية.«خالصة الدالئل»الطهارة والصالة من كتاب 
, ومث املنهج التحليل واالستنباطي يف «خالصة الدالئل»هو املنهج االستقرائي ملسائل  والمنهج المتبع في الدراسة:

ـا ليســت وصـفية عامـة, حيــث بيـان املـنهج الـذي ســلكه اإلمـام الـرازي يف التـ أليف والرتجــيح, وهـذا مـا مييــز هـذه الدراسـة أهنَّ
تقوم باستخدام املنهج التطبيقي من خالل التمثيل لكل ما يتّم استخراجه من منـاهج الـرازي علـى مسـائله ومناقشـتها علـى 

 حسب ما يقتضيه املقام, فهي دراسة استقرائية حتليلة تطبيقية.
 مّت تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث:وحتقيقاً للمقصود, فقد 

ين الرازي.  املبحث األول: ترمجة حسام الدِّ
 املبحث الثاين: منهج الرازي يف التأليف.
 املبحث الثاين: منهج الرازي يف الرتجيح.

 راجياً من اهلل تعاىل السداد والتوفيق.
 املبحث األول: ترمجة حسام الدِّين الرازي:

 ونسبته ومذهبه ووالدته:املطلب األول: امسه ونسبه 
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فذكر بدل ابن مكي:  (2)على أنَّ امسه ونسبه: علي بن أمحد بن َمكِّي, وشذ حاجي خليفة (1)اتفق َمن ترجم له
 املّكي.

 أنَّ كنيته: أبو احلسن. (3)وذكر بعضهم
 على أنَّ لقبه: حسام الدِّين. (4)واتفقوا
 على أنَّ مذهبه الفقهي هو احلنفي. (5)واتفقوا
 يف نسبته إىل الكاشايّن. (7)على أنَّ نسبته: الرّازّي, وانفرد الُقُرشيّ  (6)واتفقوا

فتحت الري يف عهد اخلليفة , إيران يف طهران مدينة تارخيية تقع بالقرب من وهيوالرازّي: نسبة إىل الري, 
قد خرج منها, كما ينسب إليها عدد من علماء  زرادشت , ويقال: إنَّ نعيم بن مقرن وذلك بقيادة عمر بن اخلطاب الثاين

  .(8)«مفاتيح الغيب»صاحب تفسري  فخر الدين الرازي املسلمني ومنهم
مدينة قدمية تقع حاليًا يف دولة أوزبكستان إىل اجلنوب  كاسان, و (9)والكاشايّن نسبة إىل كاشان, وهي لفظ لكاسان

 .(10)«البدائع»صاحب كتاب  عالء الدين الكاساين , وينسب إليهاخبارى الشرقي من مدينة مسرقند يف والية
ا رابع أهم مدينة إيرانية من , و كاشانوذُِكر يف موسوعة ويكبيديا وجود مدينة بإيران امسها:   تُعرف مدينة كاشان أهنَّ

, فهي عريقة يف التاريخ, وتقع مدينة كاشان عند حافة صحراء  ويزد وشرياز أصفهان حيث وجود اآلثار التارخيية فيها بعد
  .(11)أكرب مدينة يف حمافظة أصفهان بعد أصفهانكبرية تشغل معظم وسط إيران, وهي ثاين 

فلعّل املصنف منسوب إليها لوجودها يف إيران مع الرّي ال إىل كاسان املوجودة يف أوزبكستان, ولعّل املصنف ولد يف 
 إحدامها ونشأ يف األخرى, واهلل أعلم.

 حسام الدين, أبو احلسن.فتحصَّل مما سبق أنَّه علي بن أمحد بن مكِّي الرازي الكاشاين احلنفي, 
 ومل يذكر َمن ترجم له تارخياً لوالدته.

 

                                                 

: 1, وهدية العارفني 1361: 2, وكشف الظنون 133, والفوائد البهية ص211, وتاج الرتاجم ص256: 1ينظر: اجلواهر املضية  (1)
 , وغريهم.61: 1, ومعجم املؤلفني253: 0, واألعالم116

 .1361: 2( يف كشف الظنون2)
 .61: 1, ومعجم املؤلفني253: 0, واألعالم133, والفوائد البهية ص211, وتاج الرتاجم ص256: 1( ينظر: اجلواهر املضية 3)
 , وغريهم.253: 0, واألعالم1361: 2, وكشف الظنون116: 1, وهدية العارفني 256: 1( ينظر: اجلواهر املضية 4)
, 253: 0, واألعالم116: 1, وهدية العارفني 133, والفوائد البهية ص211, وتاج الرتاجم ص256: 1( ينظر: اجلواهر املضية 5)

 , 61: 1عجم املؤلفنيوم
: 1, وهدية العارفني 1361: 2, وكشف الظنون133, والفوائد البهية ص211, وتاج الرتاجم ص256: 1( ينظر: اجلواهر املضية 6)

 , وغريهم.61: 1, ومعجم املؤلفني253: 0, واألعالم116
 . 256: 1( ينظر: اجلواهر املضية 7)
 ./https://ar.wikipedia.org/wiki( ينظر: موسوعة ويكبيديا: 8)
 .206( ينظر: ترمجة الكاساين يف طبقات احلنفية البن احلنائي ص9)
 ./https://ar.wikipedia.org/wiki( ينظر: موسوعة ويكبيديا:10)
 ./https://ar.wikipedia.org( ينظر: موسوعو ويكبيديا: 11)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D8%AF
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 المطلب الثاني: رحالته ومناصبه وثناء العلماء عليه:
 أواًل: رحلته إلى حلب: 

 .(2), وأقام مدة فيها يف أيام نور الدِّين حممود(1)ارحتل إىل حلب
« اخلالصة»الدِّين أب القاسم احلنفي أنَّ صاحب وحكى يل بعض األصحاب عن الشيخ فخر : »(3)وقال الُقُرشي  

ملا َقِدَم من البالِد إىل حلب تلّقاه أهُلها, ودرَّس هبا يف مدرسٍة عرضوها عليه فقبلها, واجتمعوا الناس أرباب املذاهب عنده 
لًة من مسائل اخلالف, يف الدرس, فلما وقع البحث, وعقدوا له جملساً للمناظرة, فقال: أنا أتكّلم فجعل يذكر مسألًة مسأ

 «.ويذكر أدلّة كلِّ فريق وجييب عنها, فأذعنوا له
واملدرسُة اليت ُعرضت عليه هي املدرسُة الن ورية, حيث أقام باملدرسة فيها يف أيّام العالء الغزنوي, فلما تويف الغزنوي 

 .(4)ووىل املدرسة بعده ابنه حممود كان أبو احلسن الرازّي هذا يَُدبِـُّر حاله
 ثانياً: رحلته إلى دمشق:

 .(6)إىل أن تويف فيها (5)فبعد إقامته حبلب ارحتل إىل دمشق وسكنها
, قدم دمشق وسكنها, وكان يدرس باملدرسة الصادرية, ويفيت على مذهب أب حنيفة »قال ابن عساكر: 

 .(7)ويشهد ويناظر ىف مسائل اخلالف, قال: وما أظنه حدث, انتهى
 .(8)هـ(031الصَّادرية أنشأها شجاع الد ولة صادر بن عبد اهلل, وهي أول مدرسة أنشئت بدمشق سنة )واملدرسُة 

 ثالثاً: ثناء العلماء عليه:
 .(9)«فقيه فاضل»قال ابن العدمي: 
 «.اإلمام... وكان فقيهاً فاضالً : »(10)وقال ابن قطلوبغا

 المطلب الثالث: مؤلفاته:
 , وهو حمل الدراسة يف النقاط اآلتية:«تنقيح املسائلخالصة الدالئل ىف »األول: 

 أواًل: صحة نسبته للرازي: 
, (6)وكحالة (5)والزَّركليّ  (4)والباباينّ ( 3)واللَّكنويّ  (2)وحاجي خليفة (1)وابن ُقْطُلوبُغا ( 11)نسبه له ابن العدمي والُقُرشيّ 

 وغريهم.
                                                 

 .61: 1( ينظر: معجم املؤلفني1)
 .253: 0( ينظر: األعالم2)
 .256: 1اجلواهر املضية ( ينظر:3)
 .256: 1( ينظر: اجلواهر املضية4)
 .61: 1, ومعجم املؤلفني116: 1( ينظر: هدية العارفني 5)
 .253: 0( ينظر: األعالم6)
 .133, والفوائد البهية ص211, وتاج الرتاجم ص256: 1( ينظر: اجلواهر املضية7)
 .211( ينظر: هامش تاج الرتاجم ص8)
 .256: 1املضية ( ينظر: اجلواهر9)
 .211( يف تاج الرتاجم ص10)
 .256: 1( ينظر: اجلواهر املضية11)
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 ثانياً: سبب تأليفه: 
ديباجته من تلبية طلب َمن أراد منه أن جيمع شرح ليس بالطويل اململ وليس باملختصر هو ما ذكره الرازي يف 

إنَّ القلوَب والطبائَع مل تزل مائلة إىل ادخار الذكر اجلميل والنفوس واهلمم طاحمة إىل اقتناء الذخر : »(7)املخّل, قال الرازي
ن اجلزيل, ويف صوب هذين الفرضني وحنو هذين الفضلني أنعمت باإل

َ
سفاف واإلسعاد, وأمسحت باإلرفاق واإلرفاد مل

شكى إيّل إطالة بعض شروح خمتصر القدوري وإمالله, واختصار بعضها وإخالله, وبتهذيب كتاب متجانس اللفظ واملعىن 
 «.جزالة, متشاكل املبتدأ واملنتهى اختصاراً وإطاله

 ثالثاً: أهمية الكتاب:
تب السادة احلنفية حيث وجد له عشرات النسخ املخطوطة يف مكتبات من أبرز ك« خالصة الدالئل»يعد  كتاب 

يف العناية به « اهلداية». وقرنه ابن الرتكماين والقرشي مع (8)( نسخة خمطوطة له31العامل, حىت ذكر يف فهرس آل البيت )
 من حيث ختريج أحاديث وتفسري لغته, وشرحه.

, وهو كتاب «خالصة الّدالئل يف تنقيح املسائل»مسَّاه « تصر الُقُدوريّ خم»وضع كتاباً نفيساً على : »(9)قال الُقرشيّ  
الذي حفظته ىف الفقه, وخرَّجت أحاديثه يف جملٍد ضخم ووضعت عليه شرحًا وصلت فيه إىل كتاب الشركة حني كتابيت 

وأسأل اهلل العظيم جباه رسول هلذه الرتمجة يف يوم اجلمعة ثامن شوال سنة تسع ومخسني, ألقيته يف الدروس الىت أدرس فيها 
 «. إمتامه يف خري وعافية يف دروسي آمني اهلل 

, نافع  : »(10)وقال حاجي خليفة  «.وهو شرح  مفيد , خمتصر 
 .(11)«وضع ـ أي الرَّازّي ـ كتاباً نفيساً على خمتصر القدوري»وقال القارّي: 

 رابعاً: تحقيق اسم الكتاب:
 الكتاباختلفوا العلماء يف ضبط امسه 

 «.خالصة الدالئل يف تنقيح املسائل»باسم:  (13)وكحالة (12). ذكر حاجي خليفة1
 «.خالصة الدالئل وتنقيح املسائل»باسم:  (1).ذكر اللَّكنويّ 2

                                                                                                                                               

 .213( يف تاج الرتاجم ص1)
 .113: 1( يف كشف الظنون2)
 .133( يف الفوائد البهية ص3)
 .116: 1( يف هدية العارفني4)
 .253: 0( ينظر: األعالم5)
 .61: 1( يف معجم املؤلفني 6)
 .1: 1( خالصة الدالئل 7)
 .115( ينظر: فهرس خمطوطات آل البيت ر8)
 .256: 1( ينظر: اجلواهر املضية9)
 .1361: 2( يف كشف الظنون10)
 .133( ينظر: الفوائد البهية ص11)
 .1361: 2( يف كشف الظنون12)
 .61: 1( يف معجم املؤلفني 13)
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 «.خالصة الدالئل»امسه:  (4)والزَّركلي  (3)وابن عابدين (2).اكتفى باختصار االسم ابُن ُقْطُلوبُغا6
يف شرح الُقُدورّي؛ ألنَّه يُبنيِّ العمل الذي قام به يف  « خالصة الدالئل وتنقيح املسائل»الثّاين: والرَّاجح هو القول 

كتابه من مجع الدالئل بالدرجة األوىل, وتنقيح مسائل الُقُدورّي بتوضيحها وتعليلها والتفريع عليها واإلشارة إىل الرَّاجح 
 أحياناً, واهلل أعلم.

 سادسًا: من األعمال عليه:
    الشروح:

 (6), وذكر الصفدي(5)هـ(103.شرح خالصة الدالئل ألمحد بن عثمان ابن الرتكماين املارديين, عالء الدين, )ت1
 ثالثة تعاليق:« اخلالصة»أن له على 

 أ.يف حل املشكالت,وتبني املعضالت, وشرح األلفاظ وتفسري املعاين للُحفَّاظ.
 ب.يف ذكر ما أمهله من مسائل اهلداية. 

 ج.يف ذكر أحاديثه والكالم عليها وعلى متوهنا وعلى تصحيحها وخترجيها.
 .(7) هـ(115.شرح خالصة الدالئل لعبد القادر بن حممد القرشي, )ت2

   تخريج األحاديث:
ألمحد بن عثمان ابن الرتكماين املارديين, عالء الدين, « التنبيه يف ختريج أحاديث اهلداية واخلالصة.»1

حتقيقه يف ثالث رسائل دكتوراه يف جامعة العلوم اإلسالمية العاملية, األردن, وقد أفدت منه كثريًا يف  هـ(, متّ 103)ت
 ختريج أحاديث الكتاب.

لعبد القادر بن أب الوفاء القرشي « الطرق والوسائل إىل معرفة أحاديث خالصة الدالئل شرح القدوري.»2
 .(9)«العناية يف حترير أحاديث اهلداية»هلداية مسّاه: , وله كتاب آخر يف ختريج أحاديث ا(8)هـ(115)ت

   بيان المعاني اللُّغويّة:
 (11), قال الزركلي(10)هـ(115لعبد القادر بن حممد القرشي, )ت« هتذيب األمساء الواقعة يف اهلداية واخلالصة»

 .(1)«ترتيب هتذيب األمساء واللغات»لعلَّه: 

                                                                                                                                               

 .133( يف الفوائد البهية ص1)
 .213( يف تاج الرتاجم ص2)
 .110: 6( يف رد احملتار3)
 .253: 0( ينظر: األعالم4)
 .632: 1( ينظر: مقدمة اللباب 5)
 .235: 1, وأعيان العصر وأعوان النصر121: 1( يف الوايف بالوفيات6)
 .636: 1( ينظر: مقدمة اللباب 7)
 .1361: 2( ينظر: كشف الظنون8)
يف ختريج أحاديث  601: 1املفسرين للداودي  , وجعله يف طبقات612, وطبقات احلنفية البن احلنائي ص02: 0( ينظر: األعالم9)

 خالصة الدالئل.
 .630: 1( ينظر: مقدمة اللباب 10)
 .02: 0( يف األعالم 11)
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ومجع حسام الدين : »(4),  قال حاجي خليفة(3)والباباين (2)جي خليفةنسبه له حا ؛«تكملة القدوري»الثاني: 
« خمتصر الطحاوي»و» اجلامع الصغري»من املسائل املنثورة يف املختصرات كـ« خمتصر القدوري»ما شذَّ من نظم »الرازي: 

 من صعب ذكره بدون هـ(, ورتبه على ترتيب كتابه وأنوابه من غري تكرار, إال533, )ت«موجز الفرغاين»و« اإلرشاد»و
 «.إعادة ذكره, وقال: ومن فهمه بعدما علمه كان كَمن قرأت املختصرات اخلمس... اخل

 ومن األعمال على التكملة:
, عرضته «كتاب التكملة»ملا كتبت », قال الرَّازّي يف ديباجتها: (5)حلسام الدين الرَّازي« شرح تكملة القدوري.»1

وارتضاه, فالتمس ميّن أن أضّم إىل املسائل شيئاً من الدالئل املستخرجة من كالم املشايخ على بعض املتفقهة, فاستحسنه 
 .(6)«الكبار, عن سبيل اإلجياز واالختصار, فأجبته

حلسام الدين الرازي, حملمد بن عمر بن عبد اهلل الصانع, السنجي النيسابوري احلنفي, « شرح تكملة القدوري.»2
 .(7)هـ(533, )«الفتاوى الرشيدية: »رشيد الدين, أب بكر, وله

هـ(, مجع فيه 336لعبد اهلل بن حممود املوصلي, أب الفضل, )ت« الفوائد املشتملة على املختصر والتكملة.»6
 .(8)فوائد خمتصر القدوري والتكملة, وزاد فيه ما أغفاله من اخلالف بني اإلمام وصاحبيه

ألمحد بن حممد بن حسن بن علي بن حممد العباسي احلنفي, « لتكملةالعقود املفصلة يف اجلمع بني القدوري وا.»0
 .(9)هـ(331)ت

, (14)وكحالة (13)والزَّرْكليّ  (12)والباباين (11)وابن ُقْطُلوبُغا(10), نسبه له ابن العدمي و الُقُرشيّ «سلوة الهموم»الثالث: 
 .(15)«مجعه وقد مات له ولد»قال ابن العدمي: 

 .(16)؛ نسبه له الزَّرْكليّ «الصغير للشيبانيشرح الجامع » الرابع: 
 .(1)نسبه له كحالة ؛«فتاوى»الخامس: 

                                                                                                                                               

 .612( ينظر: طبقات احلنفية البن احلنائي ص1)
 .1361: 2( ينظر: كشف الظنون2)
 .116: 1( يف هدية العارفني 3)
 .1361: 2( ينظر: كشف الظنون4)
 .1361: 2نون( ينظر: كشف الظ5)
 .1361: 2( ينظر: كشف الظنون6)
 .33: 11, ومعجم املؤلفني1361: 2( ينظر: كشف الظنون7)
 .633: 1( ينظر: مقدمة اللباب8)
 .633: 1( ينظر: مقدمة اللباب9)
 .256: 1( ينظر: اجلواهر املضية10)
 .213( يف تاج الرتاجم ص11)
 .116: 1( يف هدية العارفني 12)
 .253: 0األعالم( ينظر: 13)
 .61: 1( يف معجم املؤلفني 14)
 .256: 1( ينظر: اجلواهر املضية15)
 (.6613, وذكر أنَّ جزءاً أو قطعة منه يف شسرتبيت )253: 0( ينظر: األعالم16)
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 المطلب الرابع: شيوخه وتالميذه ووفاته: 
 أواًل: شيوخه:

مل َتذكر ُكُتب ترمجته أحداً من شيوخه, ولعّل سبب ذلك أنَّه درس وتعلم يف الري, مث قدم إىل حلب ودمشق بعد أن 
 ر أمساء شيوخه عند العرب, ومل يكتبها َمن ترجم له, واهلل أعلم.أصبح عاملاً, فلم يشته
 ثانياً: تالمذته:

تفقه عليه حبلب عّمي أبو »مل نقف يف كتب الرتاجم إال على اثنني من تالمذته ذكرهم ابُن العدمي, فقال: قال: 
من العلماء إن مل يكن أالف ال سيما , وال شّك أنّه تتلمذ عليه مئات  (2)«غامن ومجاعة, ومسع منه عمر بن بدر املوصلي

 أن عمله كان التَّدريس فقد توىّل التَّدريس يف املدرسِة الن ورية يف حلب, مثّ املدرسة الصَّادرية يف دمشق.
وأبو غامن هو حممد بن هبة اهلل بن حممد بن هبة اهلل بن أب جرادة احلليب احلنفي, مجال الدين, أبو غامن, من بين 

 اخلطابة جبامع بلده, وعرض عليه القضاء يف أيام إمساعيل بن حممود بن زنكي, فامتنع. وكان ابن األَثري العدمي, وويل
وشغف « لو قال قائل أنّه مل يكن يف زمانه أعبد منه لكان صادقاَ »)املؤرخ( ممن مسع عليه احلديث, وقال يف وصفه: 

خبطه. وكتب من مصنفات الزهد والرقائق واملصاحف كثرياً, بتصانيف احَلِكيم التـِّْرِمذي فجمع معظمها, وكتب بعضها 
 .(3)هـ( 323 - 501)

كان حسن »واملوصلي هو عمر بن بدر بن سعيد بن حممد بن بنكري املوصلي, ضياء الدين, قال ابن قطلوبغا: 
استنباط املعني »و ,«العقيدة الصحيحة يف املوضوعات الصرحية»السمت, طيب احملاضرة, نبياًل على شأنه, من مؤلفاته: 

 .(4)هـ(322-551, )«من العلل والتاريخ البن معني
 ثالثاً: وفاته:

فذكر وفاته سنة  (6)هـ( مثان وتسعني ومخس مائة, وشذَّ ابن قطلوبغا533على أنَّه تويف سنة ) (5)اتفق من ترجم له
 هـ(.536)

 .(7)تويف بدمشق, وُدِفن خارج باب الفراديس
 
 
 
 

                                                                                                                                               

 .61: 1( يف معجم املؤلفني 1)
 .211, وتاج الرتاجم ص256: 1( ينظر: اجلواهر املضية2)
 , وغريها.2133: 5, ومعجم األدباء65: 2ل اإلكمال البن نقطة, وإكما161: 1( ينظر: األعالم3)
 .02: 5, واألعالم211( ينظر: تاج الرتاجم ص4)
, 253: 0, واألعالم116: 1, وهدية العارفني 1361: 2, وكشف الظنون133, والفوائد البهية ص256: 1( ينظر: اجلواهر املضية5)

 , وغريهم.61: 1ومعجم املؤلفني
 .213اجم ص( يف تاج الرت 6)
 .61: 1, ومعجم املؤلفني213, وتاج الرتاجم ص256: 1( ينظر: اجلواهر املضية7)
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 المبحث الثاني 
 منهج الرازي في التأليف

 
 األول: اهتمامه باالستدالل لكلِّ مسائل الكتاب:

, فهو مجع خالصة استدالالت السادة احلنفية من وجهة نظره ملسائل «خالصة الدَّالئل»وهذا ظاهر من اسم كتابه: 
 الُقُدورّي, وهو ما طبقه بالفعل, فتجد مصداق عنوانه  يف كل طّيات شرحه املبارك.

 في االستدالل بصورتيه المشهورتين، وهما: الّنقلي والعقلي:واهتّم 
 أواًل: النقلي: وهو اْليات واألحاديث واْلثار واإلجماع الدالة على حكم المسألة إجمااًل، ومن أمثلة ذلك:

 .من القرآن: 7
« فإن اقتصِر على ذكر اهلل تعاىل جاز عند أب حنيفة»يف فرضية الذكر خلطبة اجلمعة:  (1)استدل لقول الُقُدوريّ 

 .(2)[3: }فاسعوا إىل ذكر اهلل{]اجلمعة: بقوله 
: }وتركوك بقوله « خيطُب قائمًا على طهارةٍ »يف سنية وقوف اخلطيب:  (3)واستدّل لقول الُقُدوريّ 

 .(4)[11قائمًا{]اجلمعة: 
: }ومحله وفصاله ثالثون بقوله « وأَقل ه سّتة َأشهر»يف أقل مدة احلمل:  (5)ُدوريّ واستدل لقول القُ 

وسنتان ُمّدة الّرضاع باإلمجاع, فبقي سّتة أشهر مّدة »هنا وجه داللة اآلية فقال:  (6)[, وبني الرّازي  15شهرًا{]األحقاف: 
 «.احلمل

 .من الحديث: 3
: ؛ بقوله «وال جتب اجلمعة على مسافر وال امرأٍة وال مريٍض وال عبٍد وال أعمى: »(7)واستدل لقول الُقُدوريّ 

 (9).(8)«أربعة ال مجُعة عليهم: املرأة, واململوك, واملسافر, واملريض»
الثة السَّفُر الذي يتغرّي به اأَلحكام: أَْن يقصَد اإلنسان موضعاً بينه وبني مصره مسرية ث: »(10)واستدّل لقول الُقُدوريّ 

وجه داللته فقال:  (2), وبنيَّ الرازي(1)«ميسح املقيم يومًا وليلة, واملسافر ثالثة أيّام ولياليهنّ : »؛ لقوله «أَيّام فصاعداً 
 «.وقضيته: أنَّ كلَّ مسافر ميسح ثالثة أيام, وال يتصّور ذلك فيما دون الثالث»

                                                 

 . 203: 1( خمتصر القدوري 1)
 .203: 1( خالصة الدالئل 2)
 .203: 1( خمتصر القدوري 3)
 .203: 1( خالصة الدالئل 4)
 .033: 2( خمتصر القدوري 5)
 .033: 2( خالصة الدالئل 6)
 .252: 1 ( خمتصر القدوري7)
: )اجُلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة: عبد مملوك, أو امرأة, أو صيب, أو مريض( يف , قال فعن أب موسى (8)

 .112: 6, وسنن البيهقي الكبري 231: 1, وصححه, وسنن أب داود 025: 1املستدرك 
 .252: 1( خالصة الدالئل 9)
 .226: 1( خمتصر القدوري 10)
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ال : » (4)؛ بقوله«وال يطؤها حىت تضع محلها»لزنا: يف عدم جواز وطء احلامل من ا (3)واستدّل لقول الُقُدوريّ 
 .(5)«يسقني أحدَكم ماءه زرع غريه

 .من اْلثار: 2
وإذا خرج اإلماُم على املنرب يوم اجلُمعة تـََرَك الن اُس الصَّالَة والكالَم حىت يفرغ من : »(6)استدل لقول الُقُدوريّ 

 (8).(7)«اإلماُم يوم اجلُُمعة فال صالة وال كالمإذا خرج : »؛ بقول علي  وابِن َعّباس «خطبته
 عثمان »؛ بأنَّ «فإن َخَطَب قاعدًا ... جاز ويُكره»يف سنية اخلطبة للجمعة قائماً:  (9)واستدل لقول الُقُدوريّ 

 (11).(10)«َلمَّا َأَسنَّ َخَطَب قاعداً 
ا يقول: غدًا أخرج أو بعد : »(12)واستدل لقول الُقُدوريّ  وإن دخل بلدًا ومل ينو أن يقيم فيه مخسة عشر يوماً, وإمنَّ

سّتة أشهر  (1)وقد أقام هو بأذربيجان: »؛ حبديث ابن عمر «غٍد َأخرج, حىت بَِقي على ذلك سنني َصلَّى ركعتني
 (3).(2)«ُيصلِّي ركعتني

                                                                                                                                               

: )كــان , وعنــه 262: 1ثالثــة أيــام وليــاليهّن للمســافر, ويومــاً وليلــًة للمقــيم( يف صــحيح مســلم  : )جعــل رســوُل اهلل عــن علــي ( ف1)
 .33: 1, وصحيح ابن خزمية30: 1يأمرنا أنَّ ميسح املقيم يوماً وليلة واملسافر ثالثاً( يف اجملتىب رسول اهلل 

 .220: 1( خالصة الدالئل 2)
 .033: 2القدوري ( خمتصر 3)
 .033: 2( خالصة الدالئل 4)
يـوم حنـني: )ال حيـل المـرىء يـؤمن بـاهلل واليـوم اآلخـر أن يسـقي مـاءه زرع غـريه( يعـين: إتيـان  , قـال ( فعن رويفـع بـن ثابـت األنصـاري 5)

, واملعجــــم 113: 0أمحــــد, ومســــند 23: 0, ومصــــنف ابــــن أب شــــيبة003: 1, وســــنن البيهقــــي الكبــــري350: 1احلبــــاىل, يف ســــنن أب داود
 .263: 2, قال الرتمذي: حسن, وينظر: خالصة البدر املنري 23: 5الكبري

 .251: 1( خمتصر القدوري 6)
: )إذا دخــل أحــدكم املســجد, واإلمــام علــى املنــرب, فــال صــالة وال كــالم حــىت يفــرغ اإلمــام( يف املعجــم الكبــري , قــال فعــن ابــن عمــر  (7)

م كـانوا يكرهـون الصـالة , وهـذا مـروي عـن علـّي وابـن عبّـاس وابـن عمـر وسـعيد بـن املسـيب 33: 2, وحسنه يف إعالء السنن 6231 , فـإهنَّ
: حيـدث عـن رسـول اهلل  قال: كـان نبيشـة اهلـذيل  , وعن عطاء اخلراساين 316: 1ملوطأوالكالم بعد خروج اإلمام, أخرجه حممد يف ا

د خــرج )إنَّ املســلم إذا اغتســل يــوم اجلمعــة, مث أقبــل إىل املســجد ال يــؤذى أحــداً, فــإن مل جيــد اإلمــام خــرج َصــلَّى مــا بــدا لــه, وإن وجــد اإلمــام قــ
إن مل يـُْغَفــر لــه يف مجعتــه تلــك ذنوبــه كلهــا أن تكــون كفــارة للجمعــة الــيت قبلهــا( يف  جلــس فاســتمع وأنصــت حــىت يقضــى اإلمــام مجعتــه وكالمــه,

: ورجاله رجال الصحيح خال شـيخ أمحـد, وهـو ثقـة؛ وألنَّ األمـر بـاملعروف فـرض, 111: 2, قال اهليثمي يف جممع الزوائد 15: 5مسند أمحد 
: )إذا قلــت لصـــاحبك: أنصــت, يـــوم اجلمعــة واإلمـــام خيطــب, فقـــد , قـــال وهــو حيـــرم يف هــذه احلالـــة, فمــا ظنّـــك بالنفــل؛ فعـــن أب هريــرة 

 .536: 2لغوت( يف صحيح مسلم 
 .251: 1( خالصة الدالئل 8)
 .203: 1( خمتصر القدور ي 9)
حـىت شـّق عليـه  كـانوا خيطبـون يـوم اجلمعـة قيامـاً, مث فعـل ذلـك عثمـان   وأبا بكـر وعمـر وعثمـان  : )أنَّ رسول اهلل فعن قتادة  (10)

ف القيام, فكان خيطب قائماً مث جيلس مثّ يقوم أيضاً فيخطب, فلّما كان معاوية خطـب األوىل جالسـاً مث يقـوم فيخطـب اآلخـرة قائمـاً( يف مصـن
 .131: 6عبد الرزاق

 .203: 1( خالصة الدالئل 11)
 .263: 1( خمتصر القدوري 12)
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 .من اإلجماع:4
 .(5)بتوارِث األّمة« خيطب اإلماُم ُخطبتني يـَْفِصُل بينهما بقعدةٍ »: (4)واستدّل لقول الُقُدوريّ 
 (10), ومن الَعْلث(9)إىل عقبة حلوان (8)أرض خراج, وهي ما بني الُعذيب (7)والسَّواد: »(6)واستدّل لقول الُقُدرويّ 

ففتحاها ووضعا عليها  ملّا فتحها بعث إليها حذيفة بن اليمانوعثمان بن ُحنَـْيف  عمر »بأنَّ  ؛« (11)إىل عبادان
 .(13)«(12)على وضع اخلراج على الشام من غري نكري, وكذلك اجتمعت الصَّحابة  اخلراج مبحضر من الصحابة 
 َلّما شاوَر الصحابة  عمَر »؛ بأنَّ «وَحّد اخلمر والس كر يف احلُرِّ مثانون سوطاً : »(14)واستدّل لقول الُقُدوريّ 

, فعمل بقوله مبحضر من الصحابة (1)«إذا سكر هذى, وإذا هذى افرتى, وحّد املفرتي مثانون سوطاً : »فيه, قال علّي 
»(2). 

                                                                                                                                               

, وآسيا الغربية أوروبا الشرقية , تقع يف مفرتق الطرق بنيأوراسيا يفالقوقاز  يف منطقة هي واحدة من ست دول تركية مستقلة( أذربيجان: 1)
يف اجلنوب, كما يف املوسوعة احلرة,  وإيران إىل الغرب وأرمينيا إىل الشمال الغرب وجورجيا من الشمال اوروسي إىل الشرق حبر قزوين وحيدها

http://ar.wikipedia.org/wiki/ .أذربيجان 
, 566: 2يف مصــنف عبــد الــرزاق « أنَّــه أقــام بأذربيجــان ســّتة أشــهر يقصــر الصــالة, وكــان قــال: إذا أزمعــت إقامــة أمتّ : »( فعـن ابــن عمــر 2)

, 235: 6, ومســند أمحــد 636: 1بتبــوك عشــرين يومــاً يقصــر الصــالة( يف ســنن أب داود  : )أقــام رســوُل اهلل وعــن جــابر بــن عبــد اهلل 
يف مصــنف عبــد « أنَّــه أقــام خبــوارزم ســنتني فصــّلى ركعتــني: », وعــن إبــراهيم عــن علقمــة 053 :3وصــححه األرنــؤوط, وصــحيح ابــن حبــان 

 كنــا مــع عبــد الــرمحن بــن مســرة : »: وروي عــن احلســن233: 1, ويف التعليــق املمجــد213: 2, ومصــنف ابــن أب شــيبة563: 2الــرزاق
أقـام بالشـام شـهرين مـع عبـد امللـك بـن مـروان : »نَّ أنس بن مالـك , وروي أ«ببعض بالد فارس سنتني, فكان ال جيمع وال يزيد على ركعتني

 .212: 1, ويف الباب آثار ُأخر ذكرها ابن حجر يف الدراية «ُيصّلي ركعتني
 .263: 1( خالصة الدالئل 3)
 .203: 1( خمتصر القدوري 4)
 .201: 1( خالصة الدالئل 5)
 .51: 0( خمتصر القدوري 6)
ـــي بـــذلك؛ خلضـــرة أشـــجاره وزرعـــه, وســـواد العـــراق أراضـــيه, وقـــال التمرتاشـــي: ســـواد البصـــرة والكوفـــة قرامهـــا, كمـــا يف 7) ( يعـــين: ســـواد العـــراق مسُِ

 . 211: 2اجلوهرة
عذبة: ( العذيب: هو اسم ماء لبين متيم على مرحلة ِمَن الكوفة, مسمى بتصغري العذب, وقيل: مسي به؛ ألنَّه طرف أرض العرب, من ال8)

 .135: 6وهي طرف الشيء, كما يف النهاية يف غريب احلديث واألثر 
( وهي حد سـواد العـراق عرضـاً, وطـول سـواد العـراق مئـة ومثـانون فرسـخاً وعرضـه مثـانون فرسـخاً, ومسـاحته اثنـان وثالثـون ألـف ألـف جريـب, 9)

 .  211: 2وقيل: ستة وثالثون ألف ألف جريب, كما يف اجلوهرة
 .13: 2الَعْلث: قرية موقوفة على العلوية, وهي أول العراق  شرقي دجلة, كما يف املغرب ( 10)
 .633: 2( عبادان: بلد على حبر فارس بقرب البصرة شرقاً منها مبيلة إىل اجلنوب, كما يف املصباح املنري 11)
على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله  فمسح السواد فوضع  بعث عثمان بن حنيف  أنَّ عمر بن اخلطاب »( فعن احلكم: 12)

قال وكيع: يعين احلنطة والشعري وضع على كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطاب مخسة دراهم, يف السنن «, املاء قفيزاً أو درمهاً 
 .53: 1, ومصنف ابن أب شيبة 261: 3الكربى للبيهقي 

 .51: 0( خالصة الدالئل 13)
 .136 :6( خمتصر القدوري 14)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 اء، والتطبيق.ثانياً: المعقول: وهي تشمل األصول الثالث: االستنباط، والبن
فبعد االستقراء والنظر واالجتهاد من ِقبل اجملتهدين املطلقني واجملتهدين املنتسبني واجملتهدين يف املذهب استقرت  

, وأصول لتخريج «أصول الفقه»أصول معينة يف كيفية استخراج األحكام من الكتاب والسنة, وتسّمى أصول االستنباط 
أصول بناء, وأصول تظهر لنا صالحية احلكم املوجود يف املذهب للواقع  الفروع املستجدة على ما ورد من األئمة, وتسّمى

 «.رسم املفيت»من ضرورة وتيسري ورفع حرج ومصلحة وعرف وعموم بلوى, وتسّمى أصول تطبيق 
وأصول البناء لألبواب هي أكثر ما يعتمد عليه الرازي يف االستدالل للمسائل بأن يذكر األصل الذي بنيت عليه, 

املعاين اليت َتوّصل هلا اجملتهد باستقرائه ملا ورد يف الباب من قرآن وأحاديث وآثار, وبالتّايل هي  صل عبارة عنوهذا األ
معاين إّما قطعّية أو ظنّية قويّة صادرة  من جمتهد معترب ال يقول خبالف القرآن والسنة أبداً, فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق 

 األحاديث األخرى.ما هو أقوى منه من معاين القرآن و 
وبعبارة أخرى: هي خالصة وزبدة املعاين اليت بنيت عليها األحكام من القرآن والسنة من خالل نظر اجملتهد املطلق 

 بتطبيق أصول االستنباط على اآليات واألحاديث واآلثار.
ية وليس عقلية حمضة, وبالتايل فاملعقول به هذه األصول الثالثة ال سيما أصول التطبيق, وهذا األصول كلها شرع

 ولكن استخدم العقل يف القياس فيها واستخراج املعاين الشرعية املوجودة يف النصوص الشرعية, فسميت عقلية.
 وُأمثل لكلِّ واحد من هذه األصول من كالم الّرازّي:

 .أصول االستنباط:7
؛ بأصل االستنباط: أنَّ «ر وال تصّح بعدهومن شرائطها: الوقُت, فتصح  يف وقِت الظ ه: »(3)استدل لقول الُقُدوريّ 

ألنَّ األصَل هو األربع, والشرع ورد بالقصر : »(4)ما ورد على خالف القياس فيقتصر فيه على مورد النّص, فقال الرَّازيّ 
ومعىن الكالم: أن األصل هو صالة الظهر, وهي أربع, واجلمعة ثبتت استحسانا على «. يف وقت الظهر, فيقتصر عليه

 القياس؛ لسقوط الركعتني مع اإلقامة, فرياعي فيها مجيع اخلصوصيات اليت َوَرَد الشرع هبا, ومل يرد قّط أنَّ النيّب  خالف
 .(6)اجلمعة حني متيل الشمس( : )كان ُيصّلي , فعن أنس (5)صالها قبل الوقت وال بعده

                                                                                                                                               

: نــرى أن جتلــَده مثــانني, فإنَّــه إذا شــرَب َســِكَر, وإذا َســِكَر َهــَذى, أنَّــه استشــاَر يف اخلمــر, فقــال لــه علــّي بــن أب طالــب :»فعــن عمــَر  (1)
ـــائب 302: 2يف املوطـــأ« مثـــانني وإذا َهـــَذى افـــرتى, وعلـــى املفـــرتي مثـــانون, فاجعلـــه َحـــّد الفريـــة, فجلـــَد عمـــر  ـــا نـــؤتى , وعـــن السَّ : )كّن

فنقـوم إليـه بأيـدينا ونعالنـا وأرديتنـا حـىت كـان آخـَر إمـرِة عمــَر  وصـدر مـن خالفـِة عمــر  وِإمـرة أب بكـر  بالشـارِب علـى عهـِد رسـول اهلل 
 وعــن أنــس 2033: 3فجلــَد أربعــنَي حــىت إذا عتــوا وفســقوا جلــَد مثــانني( يف صــحيح البخــاري , إنَّ النــيّب( : اجلريــد جلــَد يف اخلمــِر ب

ودىن النـاس مـن الريـِف والقـرى, قـال: مـا تـروَن يف جلـِد اخلمـر, فقـال عبـد الـرمحن بـن  أربعـني, فلّمـا كـان عمـُر  والنعال, مثَّ جلد أبو بكَر 
 .1661: 6يف صحيح مسلم مثاننَي سوطاً( : أرى أن جتعَله كأخّف احلدوِد, فجلَد عمر عوف 

 .136: 6( خالصة الدالئل 2)
 .201: 1ر القدوري ( خمتص3)
 .201: 1( خالصة الدالئل 4)
 .121: 2( ينظر: حاشية الطحطاوي5)
 .611: 2, وسنن الرتمذي611: 1( يف صحيح البخاري6)
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, بأصل االستنباط: أنَّ «والسجود واجب يف هذه املواضع كلِّها»بوجوب سجود التالوة:  (1)واستدل لقول الُقُدوريّ 
ألنَّ آيات السجدة بعُضها أمرَّ بالسجود, : »(2)األمر يفيد الوجوب, والنهي يفيد حترمي الرتك فيلزم الوجوب, فقال الرازي

 «.وبعضها ذمَّ على تركه, وكالمها دليُل الوجوب
, بأصل االستنباط: عدم قبول اآلحاد فيما «ويُكره للنِّساء أن ُيصلِّني وحَدهّن مجاعةً : »(3)ُدوريّ واستدّل لقول القُ 

, ألنَّه لو كان مستحبًّا لبيَّنه النيّب : »(4)تعّم به البلوى حبيث يكثر وقوعه فنحتاج فيه إىل التواتر والشهرة, فقال الرازي
, (5)يف أن تتخَذ يف دارها مؤذناً( ي: يستحب؛ ألنَّ )امرأًة استأذنت النيّب ولو فُِعل لنقل على االستفاضة, وعند الشافع

 «.قيل له: كان هذا يف االبتداء َلمَّا كان هلّن اخلروج, على أنَّه خرب الواحد فيما تعّم به البلوى
 .أصول البناء:3

, بأصل البناء: «َصحَّ بـَىَن على صالتِِه قائماً  وَمن َصلَّى قاعداً يركُع ويسجُد ملرٍض به مُثَّ : »(6)استدل لقول الُقُدوريّ 
قاعداً والصحابة خلفه قيام, فعن عائشة رضي اهلل  صالة القاعد يف قوة صالة القائم استحساناً؛ ملا ورد من صالة النيب 

يف  أبا بكر أن ُيصّلي بالناس يف مرضه, فكان ُيصلِّي هبم, قال عروة: فوجد رسول اهلل  عنها, قالت: )أََمَر رسول اهلل 
 نفسه خّفة فخرج, فإذا أبو بكر يؤم الناس, فلما رآه أبو بكر استأخر, فأشار إليه: أن كما أنت, فجلس رسول اهلل 

, )(7)والناس ُيصل ون بصالة أب بكر , ُيصلِّي بصالة رسول اهلل  إىل جنبه, فكان أبو بكر  حذاء أب بكر 
 «.ألنَّه جاز بناء صالة القائم على صالِة القاعِد حال االقتداء, فكذا حال االنفراد: »(8)فقال: الرَّازيّ 

وإن سهى عن القعدِة األخرية فقام إىل اخلامسة, َرَجَع إىل القعدِة ما مل يسجد, وألغى : »(9)واستدّل لقول الُقُدوريّ 
ألنَّ القعدَة اأَلخريَة فرض, والقياُم إىل : »(10), بأصل البناء: ال عربة مبا ليس من أفعال الصالة, فقال الرازي«اخلامسة

 «.اخلامسة ليس بفرض وال سنة, فجاز نقضه
ريني َقَضى فإن َصلَّى أربع ركعات ـ أي تطّوعًا ـ وقـََعَد يف اأُلوليني, مُثَّ أَْفَسَد يف اأُلخ: »(11)واستدل لقول الُقُدوريّ 

ملا َمرَّ أنَّ كلَّ ركعتني منها صالة على : »(12), بأصل البناء: كل ركعتني يف النفل صالة على حدى, فقال الرازي«ركعتني
 «.حدة, وقد مَتَّ ما أمّت فيقضي ما فسد

                                                 

 .261: 1( خمتصر القدوري 1)
 .261: 1( خالصة الدالئل 2)
 .111: 1( خمتصر القدوري 3)
 .111: 1( خالصة الدالئل 4)
: 1يزورها يف بيتها وجعل هلا مؤّذناً يـؤّذن هلـا وأمرهـا أن تـؤمَّ أهـل دارهـا( يف سـنن أب داود ( فعن أم ورقة رضي اهلل عنها: )كان رسول اهلل 5)

 .255: 05, ومسند أمحد 33: 6, وصحيح ابن خزمية 211
 .223: 1( خمتصر القدوري 6)
 .610: 1, وصحيح مسلم 202: 1يف صحيح البخاري (7)
 .223: 1( خالصة الدالئل 8)
 .213: 1( خمتصر القدوري 9)
 .213: 1( خالصة الدالئل 10)
 .211: 1( خمتصر القدوري 11)
 .211: 1( خالصة الدالئل12)
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 .أصول التطبيق:2
, «وال بأس أن مَيَسَّ ما جاز له أن ينظر إليه منها» جبواز مّس احملارم لبعضهم البعض: (1)استدل لقول القدوري
 «.للّضرورة, فإنَّه إذا سافرا هبا أو مّرضها ال مُيكنه التحّرز عن ذلك: »(2)بأصل الضرورة, فقال: الرازي
ألنَّه : »(4), بأصل الضرورة, فقال الرازي«وال َيِصّح السََّلُم إاّل مؤّجالً »يف صحة السََّلم:  (3)واستدل لقول القدوري

 «.بيُع املفاليس, وقد ُجوَِّز للّضرورة على خالف القياس
وإن كان نصيُبها من داِر امليت ال يكفيها, وَأخرَجها الورثُة من »جبواز انتقال املعتدة:  (5)واستدل لقول الُقدوريّ 

 «.والضَّرورات تبيح احملظوراتللضَّرورة, : »(6)بأصل الضرورة: فقال الرّازيّ « نصيبهم, انتقلت إىل داٍر أُخرى
 :: اهتمامه بإيجاز العبارة مع جزالة اللفظ واالقتصار على دليل واحدةثالثاً 

ن شكى إيلَّ إطالة بعض شروح : »(7), قال الرَّازيّ «خالصة الدالئل»وهذا ما يدل  عليه امسه: 
َ
« خمتصر القدوري»مل

واملنتهى اختصاراً  متجانس اللفظ واملعىن جزالة, متشاكل املبتدأوإمالله, واختصار بعضها وإخالله, بتهذيب كتاب 
 «.وإطاله

 :: االعتناء بذكر خالف اإلمام الشافعي في مئات المرات واإلمام مالك في عشرات المراترابعاً 
 ستمئة مرّة. فكان اهتماُم الشَّارح ببيان اإلمام الشَّافعّيظاهراً يف كّل صفحات كتابه, حىت أورد خالفه فيما يقرب من

 :: اهتمامه بنقض أدلة المخالفين لمتن القدوري سواء في داخل المذهب أو خارجهخامساً 
فكل  َمن كان قوله خمالفًا ملا عليه املنت عادة ينقض دليله سواء كان من داخل املذهب أو خارجه, والظَّاهر أنَّ 

ال تُرّجح من جهة الدليل إالّ « االختيار»و« اهلداية»و  «خالصة الدالئل»الكتب اليت هتتّم بذكر االستدالل كمثل كتاب 
قول اإلمام, وإن كانت الفتوى على خالف قوله, فريجحون القول اآلخر من جهة أصول التطبيق من ضرورة وعرف 

يل َمْن خالفه األصُل أنَّ العمَل على قول أب حنيفة؛ ولذا تُرجِّح املشايُخ دليَله يف األغلب على دل»وغريها. قال الّشليب: 
من أصحابه, وجييبون َعّما استدّل به خمالفه, وهذا أمارة العمل بقوله, وإن مل ُيصّرحوا بالفتوى عليه؛ إذ الرتجيح كصريح 

 .(8)«التصحيح
 وكل  صفحات الكتاب شاهدة  بنقِضِه ألدلة املخالفني, وأقتصر على ذكِر مثاِل واحٍد ملن يلي:

يف مسألة جواز صالة املغرب يف وقتها بعد الن فرة من عرفة يف الطريق للمزدلفة  .نقضه ألدلّة أب يوسف, كما1
: جائزة؛ ألنَّه وعند أب يوسف : » (9)خمالفاً ألب حنيفة ببطالن الصالة إن مل تكن وقت العشاء ومزدلفة, فقال الرازي

من  فرّد عليه بأن قوله خمالف ملا لفعل النيب «. هاوتأخريه دليل على أنَّه مل يدخل وقت أّداها يف وقتها, إاّل أنَّ قوله 
                                                 

 .111: 0( خمتصر القدوري 1)
 .112: 0( خالصة الدالئل 2)
 .013: 1( خمتصر القدوري 3)
 .013: 1( خالصة الدالئل 4)
 .032: 2( خمتصر القدوري 5)
 .032: 2( خالصة الدالئل 6) 
 .1: 1( خالصة الدالئل 7)
 .051( ينظر: شرح عقود رسم املفيت ص 8)
 .232: 1( خالصة الدالئل 9)
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من عرفة حىت إذا كان بالشعب  دفع رسول اهلل : »عن أسامة بن زيد فيما ُرِوّي  صالهتا يف مزدلفة, ولقول النيب 
نزل فبال, مث توضأ ومل يسبغ الوضوء, فقلت: الصالة يا رسول اهلل, فقال: الصالة أمامك, فركب, فلما جاء املزدلفة نزل 
فتوضأ, فأسبغ الوضوء, مث أقيمت الصالة, فصلى املغرب مث أناخ كل إنسان بعريه يف منزله, مث أقيمت العشاء فصلى, ومل 

 .(1)«ايصل بينهم
.نقُضـه ألدلّـة حمّمــد, كمـا يف مسـألِة ابتــداِء مـّدِة الّنفــاس يف التّـوأمني فعنـد حممــد تكـون بعـد الولــد الثـاين خمالفــاً ألب 2

ألنَّ بقاَء الولد يف البطن كما مينع خروج دم »: (2)حنيفة بكوهنا تبدأ بعد الولد األول, فذكر الرازي دليل حممد ونقضه فقال
, وال نـــّص يف النفـــاس, (3): )احلامـــل ال حتـــيض(احلـــيض مينـــع خـــروج دم النِّفـــاس. قلنـــا: امتنـــاَع دم احلـــيض ُعـــِرَف بقولـــه 

 «.فافرتقا
له ورّد, .نقضه ألدلّة زفر, كما يف مسألة تطهري النجاسة فعند زفر: ال جيوز إال باملاء, حيث ذكر الرازي دلي6

ا كان على األعّم األغلب: كقوله  (5)«اغسله باملاء: »لقوله : »(4)فقال إاّل أنَّ هذا ليس فيه نفي غريه, وذكر املاء إمنَّ
 :[«.63: }وال طائر يطري جبناحيه{]األنعام 

الرازي دليله ورّده, .نقضه ألدّلة الشافعي, كما يف مسألة طهارة امليّن خمالفًا لقول أب حنيفة بنجاسته, فبنيَّ 0
؛ لقوله : »(6)فقال , إال أنَّ احلديث مشرتك الداللة, فإنَّه أمر (7): )أَِمْطه عنك ولو بإذخرة(وعند الشَّافعّي: طاهر 

 «.باإلماطة, ولو كان طاهراً َلَما أمر به
يث ذكر الرازي دليل .نقضه ألدّلة مالك, كما يف مسألة عدم بطالن الوضوء باخلارج النجس من غري السبيلني, ح5

ألنَّ األصَل غرُي معقول املعىن فال يقاس عليه غريه, وحنن مننع ذلك, ولئن ُسلِّم؛ فألنَّه ورد : »(8)اإلمام مالك ورده, فقال
 «., وهو مذهب العشرة املبشرين باجلنة(1)فيه األخبار

                                                 

 .361: 2, واللفظ له, وصحيح مسلم 01: 1يف صحيح البخاري ( 1)
 .12: 1( خالصة الدالئل 2)
, وسنن البيهقي 213: 1يف سنن الدارقطين « احلامل ال حتيض, تغتسل وتصلي»( فعن عائشة رضي اهلل عنها يف احلامل ترى الدم, قالت: 3)

منـَع  ويدّل عليـه مـا ورَد بروايـاٍت متعـدِّدة: أنِّ النـيبَّ :  »502: 1, قال اللكنوي يف عمدة الرعاية206: 1, وسنن الدارمي026: 1الكبري 
الســبايا احلاملــة حــىت تضــع, وعــن وطء غــري احلاملــِة حــىت تســتربأ حبيضــة, ومــا ذلــك إال لتعــّرف بــراءة رمحهــا مــن احلمــل, فجعــَل احلــيض  مــن وطء

 .221: 3, ومتام هذا البحث يف مشكل اآلثار «عالمًة الرباءة, فعلَم أنَّ احلامل ال حتيض
 .16: 1( خالصة الدالئل 4)
يف سـنن أب « حكيه بِضْلع, واغسليه مباء وسدر»عن دم احليض يكون يف الثوب, قال:  سألت النيب  ( فعن أم قيس بنت حمصن, تقول:5)

, «إسـناده صــحيح», وقـال األرنــؤوط: 655: 3, ومسـند أمحــد 253: 1, وسـنن الــدارمي 123: 1, وسـنن النسـائي الكــربى 156: 1داود 
 .133: 1الذي يشبهه, كما يف حاشية السيوطي على سنن النسائي والِضْلع: العود, واألصل فيه ضلع احليوان, يسمى به العود 

 .13: 1( خالصة الدالئل 6)
, قـال: )سـئل النـيب , وعـن ابـن عبـاس 211: 1يف سـنن الرتمـذي « املـين مبنزلـة املخـاط, فأمطـه عنـك ولـو بـإذخرة: »( قال ابن عباس 7)
  ـا يكفيـك أن متسـَحه خبرقـة أو بـإذخرة( يف سـنن الـدارقطين ا هو مبنزلة املخاط والبزاق, وإمنَّ , وقـال 120: 1عن املين يصيب الثوب؟ قال: إمنَّ

اإِلذِخـر: نبـت طيـب الرائحـة, الواحـدة إذخـرة, واجلمـع أذاخـر, كمـا يف معجـم , و 3: 2, كمـا يف نصـب الرايـة «الصحيح أنَّه موقوف»البيهقي: 
 .52غة الفقهاء صل
 .11: 1( خالصة الدالئل 8)
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 :: ذكر فروع جديدة أحياناً سادساً 
هو التفريع بقدر اهتمامه بالتدليل, لكن هذا ال مينع أن يذكر أحيانًا بعض  فلم يكن اهتمامًا ظاهرا من قبل الرازي

: (3), فقال الرازي«وشعر امليتة وعظمها طاهران: »(2)الفروع املناسبة للمنت, ومن ذلك: ما فرَّع الرازي على قول القدوري
وحنوها؛ ألنَّه ال حياة فيه فال حَيُل ه املوت,  (4)قاروكذلك كل  ما ال حياة فيه: كالقرن واخُلفِّ والظلف والظفر والرِّيش واملن»

 «.فال ينجس
 : الّتنبيه وعدمه لمخالفة الُقُدورّي لظاهر المذهب والمعتمد.سابعاً 

فإن سكَن ساعًة من الشهر : »(5)مثال عدم التنبيه: ما ذكر القدوري لزوم شهر جديد بدخول ساعة منه, فقال
 «.للمؤّجر أن خيرَجه إىل أن ينقضي, وكذلك كّل شهر يسكن يف أَّولهالثاين صّح العقد فيه ومل يكن 

ألنَّ األجَر قد رضي : »(6)وشرح الرازي كالم القدوري بدون اعرتاض عليه أو التنبيه على خمالفته لظاهر الرواية, فقال
 «.لعًة بثمن فَسلَّم إليه البائعبه, وقدر فيه األجرة, فَلمَّا قبضه املستأجُر انعقَد بينهما عقد بالتعاطي, كَمن ساوم س

ألنه مّت العقد برتاضيهما : »(9), قال املرغيناين(8)وامليداين (7)وبنيَّ خمالفته مجع من الفقهاء منهم املرغيناين وابن قطلوبغا
أن يبقى  بالسكىن يف الشهر الثاين, إال أن الذي ذكره يف الكتاب, هو القياس وقد مال إليه بعُض املشايخ, وظاهر الرواية

 «.اخليار لكل واحد منهما يف الليلة األوىل من الشهر ويومها؛ ألّن يف اعتبار األول بعض احلرج
: (10)ومثال التنبيه: ما ذكره القدوري من ضمان املضارب األول لربِّ املال إن مل يكن أذن له مبضاربة غريه, فقال

َأذن له َرب  املال يف ذلك مل يضمن بالدَّفع, وال بتصر ف املضارِب الثاين وإذا َدَفَع املضارُب املاَل إىل غريِه مضاربًة, ومل ي»
 «حىت يـَْرَبح, وإذا َرَبَح َضِمَن املضارُب األّوُل املاَل لرّب املال

فبنيِّ الرّازّي أنَّ ما ذكره الُقُدورّي خمالف  للمشهور من املذهب يف أن رب املال يضمن املضارب األول أو الثاين, 
؛ ألنَّه حتقَّقت املضاربة الثانية باستحقاق الربح, ومل يكن مأذونًا فيها, فيضمن, «الكتاب»كذا ذكره يف »: (11)فقال

                                                                                                                                               

: )َمن أصـابه قـيء أو رعـاف أو قـَلَـس أو مـذي فلينصـرف فليتوضـأ مث ليـنب علـى صـالته وهـو يف ( ومنها: عن عائشة رضي اهلل عنها, قال 1)
صــحيح اإلســـناد. وعـــن أب : والصـــحيح أنَـّـه مرســـل 116: 1, قــال التهـــانوي يف إعــالء الســـنن 635: 1ذلــك ال يـــتكلم( يف ســنن ابـــن ماجـــه 

قــاء فــأفطر فتوضــأ, فلقيــت ثوبــان يف مســجد دمشــق فــذكرت ذلــك لــه, فقــال: صــدق أنــا صــببت لــه الــدفع( يف  : )إنَّ رســول اهلل الــدرداء 
قـــد جــــود حســــني املعلـــم هــــذا احلــــديث, وحــــديث حســـني أصــــح شــــيء يف هـــذا البــــاب, وروى معمــــر هــــذا », وقــــال: 106: 1ســـنن الرتمــــذي 

 «.احلديث
 .23: 1خمتصر القدوري  (2)
 .23: 1( خالصة الدالئل 3)
 : بأن تكون خالية عن الدسومة.163: 1( قيَّدها يف الدر املختار4)
 .31: 2( خمتصر القدوري 5)
 .31: 2( خالصة الدالئل 6)
 .251( ينظر: التصحيح والرتجيح ق7)
 .251: 1اللباب( ينظر: 8)
 .251: 1اللباب, وينظر: 261: 6( يف اهلداية9)
 .122: 2( خمتصر القدوري 10)
 .126: 2( خالصة الدالئل 11)
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واملشهوُر أنه خُيَيـَُّر بني تضمني األول والثاين؛ لوجود التعدِّي من األّول بالدفع, ومن الثاين بالقبض. وقاال: َيْضَمُن إذا 
 «.ل العمل يف املال من غري رضاء املالكتصرَّف الثاين وإن مل يربح؛ حلصو 

واملشهوُر من املذهب أّن َربَّ املال باخليار: إن شاء ضمن األول, وإن شاء : »(1)وصرَّح بذلك ابُن ُقْطُلوبُغاً, فقال
 «.ضمن الثاين يف قوهلم مجيعاً 

 :: التنبيه وعدمه على اختيار القدوري لغير قول أبي حنيفةثامناً 
 «. وختليُل اللحية: »(2)ما ذكره القدوري يف سنن الوضوء من ختليل اللحية, فقالومثال التنبيه: 

 «.وهذا قول أب يوسف: »(3)فنبَّه الرَّازّي أنَّ هذا قول ألب يوسف, فقال
كّفارة اليمني: ... وأَدناه ما جُيزئ فيه : »(4)فقالومثال عدم التنبيه: ما ذكره القدوري يف مقدار الكسوة يف الكفارة, 

 «. الّصالة
ألنَّ الكسوَة شرُط جواز الّصالة, فجوازها َدلَّ : »(5)شرح الرازي كالم القدوري بدون اإلشارة أنَّه قول حممد, فقالف

 «.على وجودها
, وقـّدروه يف عـرفهم: عاّمـة اجلسـدأدىن الكسـوة يف الكفَّـارة ثـوب يسـرت وبنّي الفقهاء أنَّ عند أب حنيفة وأب يوسف: 

؛ ألنَّ البس ما يسرت به أقّل البدن ُيسـّمى عاريـاً عرفـاً فـال (7)وشيخي زاده (6)قميص  وإزار  ورداء , وصرَّح بتصحيحه الزَّيلعيّ 
 يكون مكتسياً.

 : عدم التَنبيه على خطٍأ في تركيِب عبارِة الُقُدورّي:تاسعاً 
, فانعكس حكم املسالة فبدل أن تبطل «بعد»بدل كلمة: « قبل»بوضع كلمة:  مثاله: وقع سبق قلم من القدوري

وإن اشرتى أحُدمها مباله وَهَلَك مال اآلخر قبل الشراء, فاملشرتى بينهما على ما شرطا, ويرجع : »(8)الشركة صحت, فقال
 «.على شريكه حبّصته من الثَّمن

لبقاء الشَّركة عند الشِّراء «: »شرطا»بعد كلمة  (9)لى هذا اخلطأ, فقالفشرح الرّازي  كالَم الُقُدورّي بدون التَّنبيه ع
 «.ببقاء املالني

فهاهنا حمل أن يـُْغَلَط يف الفهم, ويفهم أنه هلك مال اآلخر قبل : »(10)وأشار إىل هذا اخلطأ صدُر الشَّريعة فقال
 «.ك مال اآلخر بعد شراء أحدمها مباله...شراء أحدمها, لكن جيب أن يفهم هذا, فإن وضع املسألة فيما إذا كان هال

 
                                                 

 .211( يف التصحيح والرتجيح ص1)
 .251: 0( خمتصر القدوري 2)
 .251: 0( خالصة الدالئل 3)
 .223: 6( يف خمتصر القدوري 4)
 .223: 6( خالصة الدالئل 5)
 .112: 6تبيني احلقائق ( يف 6)
 .502: 2جممع األهنر( يف 7)
 .212: 0خمتصر القدوري ( 8)
 .212: 0( خالصة الدالئل 9)
 .231: 6يف شرح الوقاية  (10)
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 المبحث الثالث
 منهج الّرازّي في الّترجيح

َمن يدقق النظر يف شرح الرازي جيد منهجًا خفيًا يف الرتجيح بني األقوال وبيان املعتمد يف املذهب, وخفاء هذا 
لكن يلمح فيه نوع من الرتجيح يف طّيات املنهج ينبع من كون الكتاب مهتمًا باالستدالل وليس بالتفريع أو الرتجيح, 

 األسطر, ويف هذا البحث حناول أن نقف على منهجه يف الرتجيح:
 .ذكر رواية خمالفة للُقُدورّي سواء كانت الرَّواية عن أب حنيفة أو أصحابه وال يرد  عليها, ومثاهلا:1

ب حنيفة يف املنت بتكثري األجزاء, قال , خمالفًا لقول أ«يف»ترجيح الرازي لقول زفر  يف إرادة الضرب حبرف 
ويف : »(2), فذكر الرازي«وإن قال: له َعَليَّ مخسة  يف مخسٍة يريُد به الضرَب واحلساَب لزمه مخسة واحدة: »(1)القدوري

ا ما رجَّحه وهذ, «رواية احَلَسن, وهو قوُل زفر: يلزمه مخسة وعشرون؛ ألنَّ هذا اللفَظ يف العادة يعبـَُّر به عن مخسة وعشرين
 .(5)وابن عابدين  (4)واللكنوي (3)ابن اهلمام
 .عدم الرّد على قول غري اإلمام الذي ذكره القدوري يدّل على اعتماده إمجااًل, ومثاله:2

وقال حمّمد: إن تركها بعد اإلشهاد : »(6)ذكر القدوري سقوط حق املطالبة بالشفعة عند حممد بعد مرور شهر, فقال
 «.شهراً بطلت

 «.دفعاً للضّرر عن املشرتي, وتقديرُه بالشَّهر؛ ألنه ُيْسَتْكثـَُر عادة: »(7)وشرح الرّازّي كالم الُقُدورّي ومل يرّد عليه فقال
 (8)واعتمد قول حمّمد عاّمُة املشايخ, وقال شيُخ اإلسالم خواهر زاده وقاضي خان: به يفىت, واختاره برهان الشريعة

 , وأيّده.(11), وإليه مال ابُن عابدين«إنَّه أصّح ما يُفىت به: »(10)الش رنباليل, وقال (9)وصدر الشريعة
 . التصريح بتصحيح القول الراجح عند ذكر القدوري للخالف أحياناً, ومثاله: 6

فإن حبَسه فهلك يف يِده كان : »(12)ذكر القدوري اخلالف يف حبس الوكيل املبيع حىت يدفع املوكل الثمن, فقال
 «.َضماَن الرَّهن عند َأب يوسف, وضمان املبيع حمّمد ـ وعند زفر: ضمان الغصب مضموناً 

 «.وقد َرَوى قول أب حنيفة مع حمّمد, وهو األصحّ : »(13)فصرح الرازي بتصحيح قول حممد,  فقال

                                                 

 .222: 0( خمتصر القدوري 1)
 .222: 0( خالصة الدالئل 2)
 .26: 0( يف فتح القدير 3)
 .15: 2( يف عمدِة الرِّعاية4)
 .063: 2( يف َرّد احملتار5)
 .211: 0( خمتصر القدوري 6)
 .211: 0( خالصة الدالئل 7)
 .131( يف الوقاية ص8)
 .251( يف النقاية ص9)
 .211: 2( يف الشرنباللية 10)
 .100: 5( يف رداحملتار 11)
 .233: 0( خمتصر القدوري 12)
 .233: 0( خالصة الدالئل 13)
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وصلّي وصدر الشريعة(1)ورجَّحه أيضاً: املِْرغيناينّ 
َ
 .(2), واعتمده احملبوّب والنَّسفّي وامل

 
 الخاتمة:

 وَنلص يف هناية البحث إىل النتائج اآلتية:
 يف شرح خمتصر القدوري.« خالصة الدَّالئل وتنقيح املسائل»للرَّازي, والرَّاجح يف امسه: « خالصة الدئل».تصح  نسبُة 1
أثناء « دايةاهل»عناية فائقة, حيث اعتىن العلماء بشرحه وختريج أحاديثه, وقرنوه مع « خالصة الدالئل».نال كتاب 2

 ختريج األحاديث؛ للمكانة الرفيعة اليت بلغها.
 .اهتمام الرازي يف شرحه للقدوري بذكر الدالئل النقلية والعقلية ملسائل املنت.6
 .نقض الرازي ألقوال الفقهاء يف داخل املذهب وخارجه املخالفة ملنت القدوري.0
 شرحه سواء بالتصريح أو بالسكوت أو بنقض قول املخالف. .ظهور مالمح عامة للرتجيح بني املسائل عند الرازي يف5
 

 
 

 المراجع:
, 1هـ(, ت: حازم القاضي, دار الكتب العلمية, ط1630-1611لظفر أمحد العثماين التهانوي ) إعالء السنن:  .1

 م.1331
 م.2112, 15: خلري الدين الزَّركلي, دار العلم للماليني, ط األعالم .2
هـ(, ت: الدكتور علي أبو زيد, 130أعيان العصر وأعوان النصر: لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت:  .6

 م.1333 -هـ 1013, 1سوريا, ط –لبنان, دار الفكر, دمشق  -دار الفكر املعاصر, بريوت وغريه, 
, 1دار القلم, دمشق, طهـ(, ت: حممد خري رمضان, 313تاج الرتاجم: ألب الفداء قاسم بن ُقْطُلوبـَُغا )ت .0

 مـ.1332
, 1هـ(, املطبعة األمريية, مصر, ط106لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين )ت  تبيني احلقائق شرح َكْنز الدقائق: .5

 هـ.1616
هـ(, ت: ضياء يونس, دار الكتب العلمية, 313التصحيح والرتجيح على خمتصر القدوري لقاسم بن قطلوبغا )ت .3
 م.2112, 1ط
هـ(, حتقيق: الدكتور تقي الدين الندوي, 1610-1230لعبد احلي اللكنوي )  مجد على موطأ حممد:التعليق امل .1

 مـ.1331, 1دار السنة والسرية, بومباي, ودار القلم, دمشق, ط
هـ(, ت: عبد الفتاح احللو, 115لعبد القادر بن حممد بن أب الوفاء القرشي )ت اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية:  .3

 هـ.1016, 2الرسالة, بريوت, طمؤسسة 

                                                 

 .01: 3يف اهلداية (1)
 .231: 1اللباب( ينظر: 2)
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, 1هـ(, املطبعة اخلريية, ط311-121ألب بكر بن علي بن حممد احَلدَّاِدّي ) اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري: .3
 هـ.1622

هـ(, ت: حممد عبد العزيز 1261ألمحد بن حممد الطَّْحطَاِوّي احلنفي )ت حاشية الطَّْحطَاوي على مراقي الفالح: .11
 هـ.1013, 1الكتب العلمية, ط اخلالدي, دار

َلقِّن ) .11
ُ
هـ(, ت: محدي 310-126خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرَّاِفِعي: لعمر بن علي بن امل

 هـ.1011, 1السلفي, مكتبة الرشد, الرياض, ط
العلماء للدراسات, خالصة الدالئل شرح القدوري حلسام الدين الرازي, ت: د.صالح أبو احلاج, مركز أنوار  .12

 .1اإلصدار
َرّد  هـ(, مطبوع يف حاشية 1133حملمد بن علي بن حممد احلصكفي احلنفي )ت  الدر املختار شرح تنوير األبصار: .16

ْحَتار, دار إحياء الرتاث العرب, بريوت.
ُ
 امل

هـ(, دار املعرفة, 352-116): ألب الفضل أمحد بن علي ابن َحَجر الَعْسَقالين  الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية .10
 بريوت, بدون تاريخ طبع.

هـ(, دار إحياء الرتاث 1252-1133حملمد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي ) رّد احملتار على الدر املختار:  .15
 العرب, بريوت.

, هـ(, ت: حممد فؤاد عبد الباقي, دار الفكر216-211حملمد بن يزيد بن ماجه القزويين ) سنن ابن ماجه:  .13
 بريوت.

هـ(, ت: حممد حميي الدين عبد احلميد, دار الفكر, 215-212لسليمان بن أشعث السجستاين )  سنن أب داود: .11
 بريوت.

َهِقي الكبري: .13 َهِقي )ت سنن البَـيـْ هـ(, ت: حممد عبد القادر عطا,  مكتبة دار 053ألمحد بن احلسني بن علي البَـيـْ
 هـ.1010الباز,  مكة املكرمة,  

هـ(, ت: أمحد شاكر وآخرون, دار إحياء الرتاث العرب, 213-213ي: حملمد بن عيسى الرتمذي )سنن الرتمذ .13
 بريوت.

اَرُقْطيِن: .21 اَرُقْطيِن ) سنن الدَّ هـ(, ت: السيد عبد اهلل هاشم, دار املعرفة, 635-613ألب احلسن علي بن عمر  الدَّ
 هـ.1633بريوت, 

, 1هـ(, ت: فواز أمحد وخالد العلمي, ط255حممد الدارمي )ت سنن الدارمي: لعبد اهلل بن عبد الرمحن أب .21
 هـ, دار الرتاث العرب, بريوت.1011

هـ(, ت: الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي 616ألمحد بن شعيب النََّساِئي )ت سنن النََّسائّي الكربى: .22
 هـ.1011, 1حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

هـ(, دار إحياء الرتاث العرب, 1252-1133مد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي )شرح عقود رسم املفيت: حمل .26
 بريوت, ضمن جمموع رسائله.

هـ(, ت: الدكتور حممد مصطفى األعظمي, 611حملمد بن إسحاق بن خزمية السلمي )ت صحيح ابن خزمية: .20
 هـ.1631املكتب اإلسالمي, بريوت,  
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هـ(, ت: الدكتور مصطفى البغا, 253-130إمساعيل اجلعفي الُبَخارِّي ) ألب عبد اهلل حممد بن صحيح البخاري: .25
 هـ.1011, 6دار ابن كثري واليمامة, بريوت, ط

هـ(, ت: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث 231ملسلم بن احلجاج الُقَشرْيّي النـَّْيَسابورّي )ت صحيح مسلم: .23
 العرب, بريوت.

هـ(, مطبعة الزهراء احلديثة, املوصل, 313اهلل قنايل زاده املشهور بـ)ابن احلنائي()تطبقات احلنفية: لعلي بن أمر  .21
 هـ.1631, 2ط

 هـ.1632, 1هـ(, ت: علي حممد, مكتبة وهبة, مصر, ط305طبقات املفسرين: حملمد بن علي الداودي )ت .23
أبو احلاج, دار  هـ(, ت: د. صالح1610-1230عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد احلي اللكنوي ) .23

 م.2113, 1الكتب العلمية, لبنان, ط
هـ(, در 1133غنية ذوي األحكام يف بغية درر احلكام )الشرنباللية(: حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل )ت .61

 هـ.1611هـ, وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية, 1613سعادت, 
هـ(, دار إحياء الرتاث العرب, 331-131 بـ)ابن اهلمام()حملمد بن عبد الواحد كمال الدين الشهري  فتح القدير: .61

 بريوت, وأيضاً: طبعة دار الفكر.
 م.1020, 1الفهرس الشامل للرتاث العرب اإلسالمي املخطوط, مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي, عمان, ط .62
يب, دار األرقم, بريوت, هـ(, ت: أمحد الزع2610-1230الفوائد البهية يف تراجم احلنفية: لعبد احلي الكنوي ) .66

 هـ.1620, 1م, وأيضاً: طبعة السعادة, مصر, ط1333, 1ط
(, دار 1131-1111ملصطفى بن عبد اهلل القسطنطيين احلنفي ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: .60

 الفكر.
حميي الدين  هـ(, ت: حممد1233-1222اللباب يف شرح الكتاب: لعبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي ) .65

 عبد احلميد, دار إحياء الرتاث العرب, بريوت.
(, ت: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب 616-215ألب عبد اهلل أمحد بن شعيب النسائي ) اجملتىب من السنن:  .63

 هـ.1013, 2املطبوعات اإلسالمية, حلب, ط
هـ(, دار الطباعة 1113وف بـ)شيِخ زاده()ت جممع األهنر شرح ملتقى األحبر: لعبِد الرَّمحِن بِن حممد الر ومي املعر  .61

 هـ.1613العامرة, 
هـ, ودار الكتاب 1011هـ(, دار الريان للرتاث,  311لعلي بن أب بكر اهليثمي )ت  جممع الزوائد ومنبع الفوائد: .63

 العرب, بريوت.
للدراسات, هـ(, مطبوع مع خالصة الدالئل, مركز أنوار العلماء 023خمتصر القدوري, ألمحد لقدوري )ت .63

 .1اإلصدار
هـ(, ت: مصطفى عبد القادر, دار الكتب العلمية, 015حملمد بن عبد اهلل احلاكم )ت  املستدرك على الصحيحني: .01

 هـ.1011, 1بريوت, ط
 هـ(, مؤسسة قرطبة, مصر.201-130ألمحد بن حنبل ) مسند أمحد بن حنبل: .01
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, 1جملس دائرة النظامية, اهلند, حيدر آباد, ط هـ(,621مشكل اآلثار: ألمحد بن حممد  بن سالمة الطحاوي )ت .02
 هـ.1666

 م.1313, 2هـ(, املطبعة األمريية, ط111املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: ألمحد بن علي الفيومي )ت .06
, مكتبة 1هـ(, ت: كمال احلوت, ط265-153املصنف يف األحاديث واآلثار: لعبد اهلل بن حممد بن أب َشْيَبَة ) .00

 هـ.1013الرياض, الرشد, 
هـ(, ت: حبيب الرمحن األعظمي, املكتب اإلسالمي, 211-123لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين ) املصنف:  .05

 هـ.1016, 2بريوت, ط
هـ(, مكتبة عيسى 323ألب عبد اهلل شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي البغدادي )ت معجم األدباء: .03

 األخرية.الباب احلليب, الطبعة 
هـ(, ت: محدي السلفي, مكتبة العلوم 631-231ألب القاسم سليمان بن أمحد الطَّبَـرَاين ) املعجم الكبري: .01

 هـ. 1010, 2واحلكم, املوصل, ط
 هـ.1010, 1لعمر كحالة, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط معجم املؤلفني:  .03
 هـ.1013, 2الرسالة, بريوت, طمعجم لغة الفقهاء: حممد رواس قلعه جي, وحامد صادق, مؤسسة  .03
طَرِّزِّى )  املغرب يف ترتيب املعرب: .51

ُ
 هـ(, دار الكتاب العرب.313لناصر بن عبد السيد امل

 م.2111, 1مقدمة اللباب يف شرح الكتاب للدكتور سائد بكداش, دار البشائر اإلسالمية, بريوت, ط .51
 .موسوعة ويكبيديا .52
 ت: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العرب, مصر. هـ(,113-36) ملالك بن أنس   موطأ مالك: .56
هـ(, ت: الدكتور تقي الدين الندوي, دار السنة والسرية, بومباي, 133حملمد بن احلسني الشيباين )ت موطأ حممد: .50

 مـ.1331, 1ودار القلم, دمشق, ط
هـ(, ت: حممد يوسف البنوري, دار 132)تلعبد اهلل بن يوسف الزَّيـَْلِعي   نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية: .55

 هـ.1651احلديث, مصر, 
هـ(, حتقيق: 313-500النهاية يف غريب احلديث واألثر: ملبارك بن حممد الشيباين املعروف بـ)ابن األثري اجلزري() .53

 هـ.1633طاهر الزاوي, وحممود الطناجي, املكتبة العلمية, بريوت, 
هـ(, مطبعة مصطفى الباب, الطبعة 536احلسن علي بن أب بكر املرغيناين )تاهلداية شرح بداية املبتدي: ألب  .51

 األخرية, بدون تاريخ طبع.
 هـ.1012هـ(, دار الفكر , 1663: إلمساعيل باشا البغدادي )ت هدية العارفني .53
تركي هـ(, ت: أمحد األرناؤوط و 130الوايف بالوفيات: لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت:  .53

 م.2111 -هـ1021بريوت,  –مصطفى, دار إحياء الرتاث 
إكمال اإلكمال: حملمد بن عبد الغين بن أب بكر بن شجاع, أبو بكر, معني الدين, ابن نقطة احلنبلي البغدادي  .31

 هـ.1011, 1مكة املكرمة, ط -هـ(, حتقيق: د. عبد القيوم عبد ريب النيب, جامعة أم القرى 323)ت: 
هـ( ومنتهى النقاية 101ان الشريعة, وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد اهلل بن مسعود احملبوب )تالوقاية لربه .31

 م.2115للدكتور صالح حممد أبو احلاج, ت: الدكتور صالح أبو احلاج, دار الوراق, عمان, األردن, 
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 ملخص البحث:
يتنـــاول البحــــث قضـــية اخــــتالط إمــــام مـــن مشــــاهري أئمــــة احلـــديث الثقــــات, وهــــو حممـــد بــــن الفضــــل 
السدوسي, امللقب بعارم, من خالل بيان زمن اختالطه, ودرجتـه, ونوعـه, ومـن روى عنـه قبـل االخـتالط أو 

تها, نقــاد احلــديث, ومناقشــ آراءبعــده, وأثــر االخــتالط علــى حديثــه مــن حيــث القبــول والــرد, مــع اســتعراض 
 .ودراسة األحاديث اليت تستنكر عليه بعد اختالطه دراسة نظرية تطبيقية

 
 

 

Abstract : 
This paper discusses the controversy of the senility of an acknowledged and 
well-trusted Imam of hadith who is Mohammed Ibn AL Fadel Alsdosye 
“Arem”,َbyَclarifyingَ theَ time, age of his deterioration, his degree, class, 
and who reported from him both pre or post-deterioration, and the impact 
of this on his hadith in terms of acceptance and response, along with 
illustrations and discussing the opinions of al hadith critics’.Withَstudyingَalَ
hadiths that denies him after his senility, in a theoretical and applied study.  

 
 
 
 

 اختالط محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم

 دراسة نظرية تطبيقية

 عبد الكريم الحنربجي محمدالدكتور 
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 مقدمة:
احلمـــد هلل رب العـــاملني والصـــالة والســـالم علـــى ســـيدنا حممـــد خـــامت النبيـــني واملرســـلني, وعلـــى آلـــه وأصـــحابه الغـــر  

وهديه مقصور على ضبط النقلة, صار لزاماً على أئمة احلديث  فلما كان االعتماد على نقل سنة النيب امليامني, وبعد: 
وأهلـه أن يسـربوا أحـواهلم؛ ليميـزوا بـني الثقـات الضـابطني, وبـني الـرواة املختلطـني, ومـن تغـري حفظهـم مـن األئمـة املرضــيني, 

منكــــره. ولتفــــاوت املنزلــــة بــــني هــــاتني املــــرتبتني, الضــــبط بالقســــطاس املســــتقيم؛ فيؤخــــذ بصــــحيح حــــديثهم ويــــرتك ضــــعيفه و 
والتخليط, يف احلكم على الراوي واملروي, كان حتديد درجة االختالط, وأثرها يف الروايـات حمـل نظـر واجتهـاد, ختتلـف فيـه 

اخلطأ إىل من فوقه آراء احملدثني, فرمبا عدَّ أحدهم بعض الروايات مما يستنكر على ذاك املختلط, بينما خيالفه آخر فينسب 
أو دونه, فيحكم بأنه مل تظهر له روايات منكرة بعد اختالطه. ومن هؤالء الرواة أبو النعمان, حممد بن الفضل السدوسي, 
امللقب بعارم, فقـد اختلفـت آراء النقـاد يف قضـية اختالطـه, فجـاءت هـذه الدراسـة لتعـاجل هـذه القضـية مـن حيـث التأصـيل 

 والتطبيق.
 تكمن إشكالية الدراسة يف اإلجابة عن هذه التساؤالت حول قضية اختالط عارم:: مشكلة الدراسة

 ما درجة اختالطه, ومدته؟  .1
 ث بعد اختالطه؟هل حدَّ  .2
 من هم الرواة الذين مسعوا منه قبل االختالط, أو بعده؟ .6
 ما حكم رواياته, وهل ظهرت له روايات منكرة. .0

 .اوحل إشكاليتهفجاءت هذه الدراسة لتجيب عن هذه التساؤالت, 
روايـات كثـرية هلـذا  علـىمن خالل تتبـع روايـات عـارم يف كتـب السـنة ومصـادره, وقـف الباحـث : حدود المشكلة

ه, أو حتصـي مجيـع األمام الكبري, مما يتعسر معه استقصاؤها بالدراسة واملوازنة؛ لذا فإن هذه الدارسة ال تتناول مجيـع مروياتـ
نكر من حديثه, ومن ثبت مساعهم منه قبل االختالط أو بعده, مما تتم به الفائدة, ويفي وإمنا تقتصر على ما يستتالميذه, 

 .الدراسةحبل إشكالية 
 أشـاراتمل أقف على دراسة تناولت اختالط حممد بن الفضل السدوسـي, وعامـة مـا كتـب فيـه  :أدبيات الدراسة

متفرقة, وتعليقات خمتصرة يف كتب اجلـرح والتعـديل ومصـطلح احلـديث, وأوسـع مـن تنـاول ذلـك علـى وجـه االختصـار, هـو 
, فذكر االختالف يف حتديد مدة اختالطه, وبعض من روى عنه قبل االختالط, (التقييد واإليضاح)اإلمام العراقي يف كتابه 

الدراســة فجــاءت هــذه , جيــب عــن اإلشــكاالت الــيت تفرضــها هــذه القضــية , إال أنــه مل يــرجح بــني األقــوال, ومل(1)أو بعــده
 .وجتيب عن التساؤالتللروايات اليت تستنكر عليه, لتناقش قضية اختالط عارم, وتعرض 

الروايات اليت تستنكر يتبع الباحث املنهج االستقرائي املقارن يف سرب كالم النقاد يف عارم, ومجع : منهجية البحث
 (املعني يف طبقات احملدثني)تقسيم الذهيب يف كتابيه الباحث يف حتديد طبقة الرواة عنه على الرواة عنه. واعتمد  ومتييزعليه, 

تقريـب )يف هـذين الكتـابني اعتمـد تقسـيم ابـن حجـر للطبقـات يف كتابـه ألحد تالميـذه , فإن مل جيد ترمجة (تذكرة احلفاظ)و
 من خالل النظر يف تاريخ والدته ووفاته وشيوخه وتالميذه. ,اجتهد يف حتديد طبقة الراوي ؛, فإن مل جيد(التهذيب

                                                 
 .032-031ينظر: العراقي, التقييد واإليضاح, ص (1)
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 :خطة البحث
 املقدمة: وتشتمل على أمهية املوضوع, وإشكاليته, وحدوده, وأدبيات, ومنهجيته.

 املبحث األول: ترمجة حممد بن الفضل السدوسي.
 ه, والعالمات الدالة عليه.املبحث الثاين: أقوال احملدثني يف إثبات اختالط

 املبحث الثالث: حتديد بداية اختالطه, ومدته, ونوعه, ودرجته.
 املبحث الرابع: أقسام الرواة عن عارم.

 املبحث اخلامس: حكم رواياته بعد االختالط من حيث القول والرد.
 على عارم بعد اختالطه.املبحث السادس: األحاديث املستنكرة 

 نتائج البحث والتوصيات.اخلامتة: وفيها أهم 
 قائمة املصادر واملراجع.
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 المبحث األول: ترجمة محمد بن الفضل السدوسي.
, والَسُدوسي نسبة إىل َسُدوس بن (1)حممد بن الفضل السَُّدْوِسي  والءً هو:  .المطلب األول: اسمه ونسبه وكنيته

النعمان, واشتهر بعارم, فقيل: هو لقب له, وقيل: بل امسه, مساه به . وكنيته: أبو (2)شيبان بن ُذَهل, قبيلة من قبائل العرب
بقـي إال أنـه , إال أنه كان ال يرتضي هذا االسم, فسمى نفسه حممداً  األسود بن شيبان السدوسي, وقيل: بل مساه به أبوه,

قـــع علـــى هـــذا الرجـــل لقـــب ســـوء و  )عـــارم( . ويقـــال: بـــأن(3)عليـــه, فأصـــبح ال يعـــرف إال بـــهحـــىت غلـــب لقبـــاً لـــه,  (عـــارم)
؛ ولذا َدَفَع حممـد بـن (5)؛ ألن العرامة شراسة األخالق واألذى, يقال: َعرَِم الصيب: أِشَر وَمرَِح, أو بطَر, أو َفَسَد.(4)الصاح

واحلِـَّدة, وتقـال  إال أن الِعرَاَمـة تطلـق أيضـاً علـى الِشـدَّة (6)." َكاَن بَِعيًدا ِم َن اْلَعَراَم ِة"حيىي الذهلي هذه الصفة عنه, فقال: 
ذََكاة فؤاده؛ فإذا رؤي منه زيادة بصرية يف األمور, وذكاوة فهـم, قيـل تعد عالمة على ِعرَاَمة الصَّيب بل إن . (7)ملن بلغ منزلة

عارمـاً أراد اشتداده, فسـماه ملا رأى منه نباهة وتوقداً يف صغره, مع ورعه وصالحه, فكأن األسود بن شيبان,  (8)له: عارم.
 ., فكان له النصيب احلسن من هذه التسمية, فقد غدا منقطع النظري يف احلفظ والضبط بني مشايخ أهل البصرة(9)اً تيمن

 المطلب الثاني: ميالده، وأسرته، ووفاته. 
, وهو من صـغار أتبـاع التـابعني مـن أهـل البصـرة, مـن طبقـة مائةولد حممد بن الفضل سنة نيف وأربعني و  ميالده:

"حدثنا ثبات بن يزيد، . وكان أحواًل, فقد قال يوماً لتالميذه: (10)مهام الصنعاين, وعفَّان بن مسلم الصفارعبد الرزاق بن 
بن يزيد أحول، وعاصم أحول،  وثابتأبو زيد األحول، حدثنا عاصم األحول، ثم تبسم وضحك، وقال: أنا أحول، 

ريانـــه احملـــدث الصــــدوق بشـــر بـــن يوســــف أبـــو يوســــف وقـــد أقــــام يف البصـــرة, وكـــان مــــن ج (11).ْواًل"فاجتمعن   ا ثالثتن   ا ُح    
 (12)السدوسي.

                                                 
 .(1301)ابن خياط, الطبقات,  (1)
 .(2136)السمعاين, األنساب,  (2)
. (331). وابـن حبـان, اجملـروحني, ( 313). والعجلـي, الثقـات, (211). وابن اجلارود, املنتقـى, (3521)ينظر: النسائي, السنن الكربى, ( 3)

. (0251). ومغلطـــاي, إكمـــال هتـــذيب الكمـــال, (531). واملقدســـي, معرفـــة األلقـــاب, (15/ 2)والبغـــدادي, اجلـــامع ألخـــالق الـــراوي, 
 .(313). والعجلي, الثقات, (13ص)واجلياين, ألقاب الصحابة والتابعني, 

 .(2/31)ينظر: البقاعي, النكت الوفية,  (4)
 (ع ر م)باب:  (11/ 66)الزبيدي, تاج العروس,  (5)
 .(211)ابن اجلارود, املنتقى,  (6)
 .(0251). ومغلطاي, إكمال هتذيب الكمال, (232/ 0), (عرم)ينظر: ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, مادة  (7)
 .(601/ 2)ينظر: احلكيم الرتمذي, نوادر األصول,  (8)
 .(0251)ينظر: مغلطاي, إكمال هتذيب الكمال,  (9)
ه ابن سعد يف الطبقة السابعة من أهل البصرة, وخلفية يف احلادي عشرة, والذهيب يف السابعة, (1311)الذهيب, سري أعالم النبالء,  (10) . وعدَّ

. ابــــن حجــــر, (306). الــــذهيب, املعــــني, (1301). خلفيــــة, الطبقــــات, (6635)وابـــن حجــــر يف التاســــعة. ينظــــر: ابــــن ســــعد, الطبقــــات, 
 .(3223)التقريب, 

 .(1206)اخلطيب, اجلامع ألخالق الراوي,  (11)
 .(1023)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (12)
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وأما بالنسبة حلياته األسرية: فلم تذكر لنا املصادر ما يتناول هذه احلقبـة مـن حياتـه, إال أن بعـض املصـادر  أسرته:
 بعــد تـذكر بـأن لــه أخـوة, كـان لبعضــهم مشـاركات علميـة يف روايــة احلـديث, وهـم: بســطام بـن الفضـل, أبــو الفضـل, وتـويف

, وكان أصغر (3)وُشَعْيب بن الفضل (2)ومنجاب بن الفضل. (1)وغريه. أخيه عارم, وكان ثقة, وقد روى عن مائةالعشرين و 
تني, فقد ئ, وقد تويف قبل قدوم أب حامت الرازي للسماع من مشايخ البصرة, يف رحلته األوىل سنة أربع عشرة وم(4)من عارم

وهذا يدفع احتال أن يكون شـغب قـد غـري  (5)."مات قبل قدومنا، ما بلغنا عنه سوء"سأل ابن أب حامت أباه عنه فقال: 
؛ ألن شغباً تويف قبل سنة أربع عشرة ومئتني, وأما بسطام, فكـان حيـاً قرابـة سـنة (6()امسه لبسطام, خالفاً ملا أورده اخلطيب

 .نيف وعشرين ومئتني

: فقد تتلمذ على أئمة البصرة, وكبار علمائها وحمدثيها, فقد أدرك شعبة بن احلجاج, لنسبة لحياته العلميةوأما با
, ومسع وهيب بن خالـد البـاهلي, ومحـاد بـن سـلمة, وثابـت بـن يزيـد, وجريـر بـن حـازم, وأبـو عوانـة, ومحـاد بـن (7)وروى عنه

من حفظه, فيحدثهم س للتحديث بعد العصر, جيتمع فيه بتالميذه, وقد كان له جمل (8)زيد, وعبد اهلل بن املبارك, وغريهم.
 .(9)ويقرأ عليهم من كتابه, وميلي من أصوله, وقد حضر أبو حامت الرازي بعض تلك اجملالس.

ة, يف شــهر ربيــع األول, ســنة أربــع الســنَّ  رِ ْشــتــويف, رمحــه اهلل, بالبصــرة بعــد حيــاة حافلــة بالعبــادة والــورع ونَ  وفات  ه:
 (11)وقيل: مات يف صفر من تلك السنة, وقيل: سنة ثالث وعشرين. ., وعمره نيف ومثانون سنة(10)ئتنياوموعشرين 

                                                 
. القضـاعي, مسـند الشـهاب, (5331). ابـن عسـاكر, تـاريخ دمشـق, (31). السـلمي, السـؤاالت, (12121)ينظر: ابن حبـان, الثقـات,  (1)

, وأمحـد بـن حيـىي (هــ232)البـزار . ومل تـذكر املصـادر تـاريخ وفاتـه, إال أنـه قـد روى عنـه أبـو بكـر (5501). املزي, هتذيب الكمال, (133)
. والبـزار, (050), تـاريخ اإلسـالم, (231), وولدا يف حدود سنة نيف عشرة ومائتني. ينظر: الذهيب, سري أعالم النـبالء, (هـ611)التسرتي
 .(3061)املسند, 

مل يقــف الباحــث علــى ترمجــة أو روايــة لــه, أال أنــه والــد األخضــر ابــن أخــي عــارم, فقــد روى حــرب الكرمــاين عــن  األخضــر بــن منجــاب بــن  (2)
 .(1103), (515) الفضل, قال: مسعت عمي أبا النعمان. ينظر, الكرماين, مسائل حرب الكرماين,

املعجمـة. وقيـل: َشـْعب, بـالعني املهملـة. ينظـر: ابـن أب حـامت, اجلـرح والتعـديل,  اختلف يف ضبط امسـه: فقيـل ُشـَعْيب. وقيـل: َشـْغب بـالعني (3)
 .13. اجلياين, ألقاب الصحابة والتابعني, ص(531). املقدسي, معرفة األلقاب, (1220), واخلطيب, اجلامع ألخالق الراوي, (1563)

 .(0251)ينظر: مغلطاي, إكمال هتذيب الكمال,  (4)
 .(1563)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (5)
 .(15/ 2)اخلطيب البغدادي, اجلامع ألخالق الراوي,  (6)
 , وإسناده صحيح.(6533). الدينوري, اجملالسة, (533)ينظر: اآلجري, السؤاالت,  (7)
 .(5501)املزي, هتذيب الكمال,  (8)
 .(363)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (9)
. البخـاري, التـاريخ (6635). وابـن سـعد, الطبقـات, (1301)وهو ما عليه أكثـر احملـدثني يف تـاريخ وفاتـه, ينظـر: ابـن خيـاط, الطبقـات,  (10)

. املــزي, هتــذيب (031/ 2). الربعــي, تــاريخ مولــد العلمــاء, (533). اآلجــري, الســؤاالت, (350), والتــاريخ الكبــري, (2/651)األوســط, 
 .(5501)الكمال, 

 . (036/ 2). الربعي, تاريخ مولد العلماء, (35/ 3). ابن ناصر الدين, توضيح املشتبه, (5501)املزي, هتذيب الكمال,  (11)
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ال خــالف بــني أئمـة احلــديث بــأن عارمـاً كــان إمامــاً مــن  المطل ب الث  اني: مكانت  ه العلمي  ة، وثن  اء العلم  اء علي  ه.
بـل إنـه كـان  (2)."ح افظ ثق ة"وقـال احلـاكم:  (1)". " ثق ة, فقد سئل عنه أبـو حـامت الـرازي فقـال: الثقات األثبات الفضالء

, وكان مـن املتكلمـني يف الرجـال, حـىت ذكـره الـذهيب يف الطبقـة الثالثـة ممـن (3)حمدثي البصرة عدمي النظري, منقطع القرينبني 
 (4)يعتمد قوهلم يف اجلرح والتعديل.

سـأله حيـىي بـن معـني عـن حـديث, فقـام  وقد كان أكبار األئمـة يطلبـون حديثـه, وحيرصـون علـى السـماع منـه, فقـد
؛ فــإين أخــاف أن ال  عـارم ليحضــر كتابــه ليقــرأه عليـه, فمــا كــان مــن ابــن معـني إال أن قــبض علــى ثوبــه, وقــال لـه: أْملِــه َعلَــيَّ

وهـذا مـن شـدة حـرص ابـن معـني علـى السـماع منـه, وخشـية أن  (5)ألقاك, فأماله عليه, مث ذهب فأخرج كتابـه فقـرأه عليـه.
وكــان, رمحــه اهلل, مقــدماً علــى أقرانــه عنــد كثــري مــن أهــل احلــديث, فقــد كــان  يســبقه األجــل, فيفــوت ذلــك احلــديث عنــه.

ء سليمان بن حرب, وهو من أئمة احلديث وثقاهتم من أقران عارم, يقدمه علـى نفسـه, ويرجـع إىل قولـه إذا خالفـه يف شـي
وقيل له: إن عارماً ذكر أنك مسعـت  (7)." إذا وافقني أبو النعمان، فال أبالي من خالفني ", وكان يقول: (6)من احلديث

وقد سئل أبو حامت الرازي عنه وعن أب سلمة, موسى  (8).أبو النعمان أهل أن أسمع معهمن محاد بن سلمة معه, فقال: 
" ال : فيـه , وقـد كـان أبـو حـامت يقـولوأبـو سـلمة ثقـة حـافظ   (9).ع ارم أح ب إل َى""البصـري, فقـال:  يكِ ذَ بـوُ بن إمساعيل التَ 

يف الضـبط عنـده عليـه  , ومـع ذلـك فـإن عارمـاً مقـدم  (10)أعلم أحدًا بالبصرة ممن أدركناه أحسن ح ديثاً م ن أب ي س لمة"
وكــان,  (12)أي استمســك بــه, وال تتعــداه إىل غــريه. (11)."إذا ح  دثك ع  ارم ف  اختم علي  هوقــال أبــو حــامت أيضــاً:  واإلتقــان.

, أدرك كل (حدثنا محاد)رمحه اهلل, مالزماً حلماد بن زيد, شديد االعتناء حبديثه, حىت شغل به عمن سواه, فكان إذا قال: 
ني يحي ى مالك ال تفيدني عن الش يوخ، كم ا يفي د, وقد قال له عبد اهلل بن املبـارك: (13)من مسعه أنه يقصد محاد بن زيد

أَي َُّها الطَاِلُب ِعْلًما * ِإي ِت َحَم اَد بْ َن فأخذ ابن املبارك بيده وأنشـده: شغلني حماد بن زيد،  فقال عارم:وعبد الرحمن؟ 
حلديثـه, حـىت وقـد كـان هلـذه املالزمـة األثـر الكبـري يف شـدة تثبتـه واتقانـه  (14).زَْيِد * تَ ْقَتِبْس ِعْلًما َوُحْكًما * ثَُم قَ يِّْدُه ِبَقْيدِ 

يف الضبط واإلتقان حلديث  ُعدَّ من أثبت أصحابه بعد عبد الرمحن بن مهدي, وكان ال يتأخر عن عفَّان بن مسلم الصفار

                                                 
 .(231)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (1)
 .(601)احلاكم, املستدرك,  (2)
 .(1511)ينظر: ابن عبد الرب, جامع بيان العلم وفضله,  (3)
 .(102)الذهيب, ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل,  (4)
 .(31)الرتمذي, الشمائل,  (5)
 .(231)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (6)
 .(3521)النسائي, السنن الكربى,  (7)
 .(333/ 2)ينظر: الفسوي, املعرفة والتاريخ,  (8)
 .(231)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (9)
 .(315)املرجع السابق نفسه,  (10)
 .(231)املرجع السابق نفسه,  (11)
 .01ينظر: إمساعيل, شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل, ص (12)
 .230الرامهرمزي, احملدث الفاصل, ص (13)
 .(1031)اخلطيب البغدادي, اجلامع ألخالق الراوي,  (14)
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, حـىت (2)وقد كانت أصول عارم وكتبه صحيحة متقنة, وكان يرجع إليها, ويقرأ منها, وميلـي علـى تالميـذه (1)محاد بن زيد.
وكـان مـع علمـه وتثبتـه رجـاًل فاضـاًل مـن عبـاد اهلل الصـاحلني, شـبيها  (3)نـه صـحيح الكتـاب.وصفه حممد بن حيىي الذهلي بأ

" إذا ذك  رت أب  ا النعم  ان، بــأيوب الســختياين, وعبــد اهلل بــن عــون املــزين, يف العلــم والعمــل, فقــد قــال ســليمان بــن حــرب: 
وقــال أبــو خالــد, يزيــد بــن حممــد بــن محــاد  (5)."بص  رى ثق  ة، رج  ل َص  الح"وقــال العجلــي:  (4).ف  اذكر أي  وب واب  ن ع  ون"

" ما رأيت بالبصرة شيخًا أحسن ص الة م ن أب ي النعم ان ع ارم، وك انوا يقول ون: أخ ذ الص الة ع ن حم اد ب ن العقيلي: 
" كان م ن وقال البخاري:  (6).زيد، وأخذها حماد عن أيوب، وكان عارم من أخشع من رأيت، رحم اهلل أبا النعمان "

وكان رمحه اهلل, ورعاً يف املعاملة, مشهوراً باألمانة حىت كان اإلمام أمحد بن حنبل يستأمنه علـى  (7).حين "عباد اهلل الصال
 (8)نفقـت ســفره وإقامتــه, فكــان إذا قــدم البصـرة يقصــد عارمــاً, ويضــع نفقتــه عنــده, مث يأتيـه كــل حــني فيأخــذ منهــا حاجتــه.

 (9)يقبلها, مع أنه كان شديد احلاجة إليها, فقد كان خامته مرهوناً.أن  ئة درهم, فأىباخبمسم لَ صِ ولعفة نفسه, وورعه وُ 
كان, رمحه اهلل, على عقيدة أهل احلديث, بعيـداً عـن البـدع واألهـواء, فكـان يقـول: اإلميـان قـول وعمـل, يزيـد قد  و 

ي نقص، "س ألت ع ارم ب ن الفض ل ع ن اإليم ان، فق ال: ه و ق ول وعم ل يزي د و وينقص. قال عثمان بن سعيد الـدارمي: 
 (10).قلت: أكان حماد بن يزيد يقوله؟ قال: نعم"

 
 المبحث الثاني: أقوال المحدثين في إثبات اختالطه، والعالمات الدالة عليه.

زْج, يقال: َخَلَط الشيء بالشيء َمَزَجه.المطلب األول: مفهوم االختالط لغة واصطالحًا. 
َ
 االختالط يف اللغة امل

ُ اخَلالطــِة, َأمْحَــُق خُمــاَلُط العْقــل. ويقــال: ُخــوِلط الرجــُل فهــو واســتعمل يف الداللــة علــى فســاد  العقــل, ومنــه: َرُجــل  ِخْلــط  بـَــنيِّ
وأما يف اصطالح احملدثني, فقـد  (11)والتَّْخليُط يف اأَلْمِر: اإِلْفساُد يف نـََقَلُه. خُماَلط , واْختَـَلَط عقُله فهو خُمَْتِلط ِإذا تغري عقُله.

 (12)فساد العقل, وعدم انتظام األقوال واألفعال, إما خبرف أو ضرر أو مرض, أو َعرٍض.عرفه السخاوي بأنه: 

                                                 
 .(231)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (1)
. البخـــرتي, جممـــوع فيــــه (1301 ). البيهقـــي, شـــعب اإلميـــان, (11651), وأبـــو عوانـــة, املســـتخرج, 211ابـــن أخـــي ميمـــي, الفوائـــد, ص (2)

 .31. اخلطيب, الكفاية, ص(31). الرتمذي, الشمائل, 632مصنفات أب جعفر ابن البخرتي, ص
 .(35/ 3)ابن ناصر الدين, توضيح املشتبه,  (3)
 .(233). اآلجري, السؤاالت, (1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (4)
 .(313)العجلي, الثقات,  (5)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (6)
 .(133/ 2). البخاري, التاريخ الصغري, (2630)البخاري, التاريخ األوسط,  (7)
 .631مناقب اإلمام أمحد, ص, ابن اجلوزي, (1106)الدينوري, اجملالسة وجواهر العلم,  (8)
 .(313)ينظر: العجلي, الثقات,  (9)
 .(212/ 6)الثعاليب, اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن,  (10)
 .(1/0321). والزبيدي, تاج العروس, (َخَلطَ )مادة:  (1/231), لسان العرب, ابن منظورينظر:  (11)
 .(6/211)ينظر: السخاوي, فتح املغيث,  (12)
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, وأنـه  هعرفنـا فيمـا سـبق أنَّ احملـدثني متفقـون علـى توثيقـالمطلب الثاني: أقوال المح دثين ف ي إثب ات اختالط ه. 
وقـد أثبـت ذلـك تالميـذه ومعاصـروه,  كان حافظاً ضابطاً حلديثه, كمـا اتفقـوا أيضـاً علـى أنـه تغـري واخـتلط يف آخـر حياتـه,

 وتابعهم نقاد احلديث ممن جاء بعدهم.
" اخ تلط وقال أبـو حـامت الـرازي:  (2).: " خولط قبل َأن يموت"وقال العجلي (1)." تغير بَِأَخَرٍة " قال البخاري:

عارم ًا، أنك ر س نة ث الث عش رة، " بلغن ا أَن :(هـ215)وقال أبو داود السجستاين (3).عارم في آخر عمره، وزال عقله "
وقــال إبــراهيم  (5)." زال عقل  ه" وقــال  أيضــاً:  (4).ث  م راجع  ه عقل  ه، واس  تحكم االخ  تالط س  نة س  ت عش  رة وم  ائتين "

وقــال أبــو  (7)." " ك  ان ق  د تغيَ  روقــال ســعيد بــن عثمــان األهــوازي:  (6)فتركت  ه وانص  رفت". علم  ت أَنَ  ُه اخ  تلط،" احلــرب:
وقـال أبـو علـي حممـد بـن أمحـد بـن خالـد الز َريقـي:  (8).ر عارم، فلم َأسمع من ه بَ ْع ُد ش يئاً حت ى م ات"" تغيَ خالد العقيلي:

:   (9)."حدثنا عارم أبو النعمان، قبل أن يختلط" "حدثنا أبو النعم ان، محم د وقال حممد بن يونس بن موسى اْلُكَدميِْي 
الميـذ عـارم, الـذين مسعـوا منـه, وعرفـوا اختالطـه, وقـد تـبعهم فهؤالء األئمـة مـن ت (10).بن الفضل السدوسي، في صحته"

اخ تلط ف ي آخ  ر أئمـة اجلـرح والتعـديل ممـن جـاء بعـدهم, فــاتفقوا أيضـاً علـى ثبـوت اختالطـه دومنـا خــالف. قـال النسـائي: 
وقال أبو جعفر  (12).تغير""عارم، أَبو الن ُّْعمان، ثقة، ِإال أَنه وقال أيضاً:  (11).ُعُمرِِه، وكان َأحد الثقات قبل َأْن يختلط

" اختلط في آخر عمره وتغير، حتى كان ال يدري ما يحدث وقال ابن حبان:  (13)." اختلط في آخر ُعْمرِِه"العقيلي: 
, وأن اخـتلطقـد ه ومما سبق يتضح بأن أئمة احلديث متفقون على أن (15)." " ثقة، وتغير بَأَخَرةٍ وقال الدارقطين:  (14).به"

خـالل مشـاهدة تالميـذه, ومالحظـتهم حلالـه, واسـتقر ذلـك احلكـم عنـد أئمـة اجلـرح والتعـديل ممـن جـاء مـن  ثابتاختالطه 
 (16), وغريمها.وابن الصالح ,اخلطيب البغداديمنهم: املتأخرون  وتبعهم عليهبعدهم, 

                                                 
 .(350)البخاري, التاريخ الكبري,  (1)
 .(313)العجلي, معرفة الثقات,  (2)
 .(233)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (3)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (4)
 .(1156)ينظر: اآلجري, السؤاالت, مسألة:  (5)
 .(6112)ينظر: اخلطيب, تاريخ بغداد,  (6)
 .(1331) العقيلي, الضعفاء الكبري, (7)
 .(1331)املرجع السابق نفسه,  (8)
 .(1231). (263/ 3)ابن عدي, الكامل,  (9)
 .161. وينظر: اخلطيب البغدادي, الكفاية, ص(613/ 1)أمحد, فضائل الصحابة,  (10)
 .(3521)النسائي, السنن الكربى,  (11)
 .(2633)املرجع السابق نفسه,  (12)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (13)
 .(331)ابن حبان, اجملروحني,  (14)
 .(631)السلمي, السؤاالت,  (15)
. وابــن الكيــال, (01). والعالئــي, املختلطــني, 633. وابــن الصــالح, معرفــة أنــواع علــوم احلــديث, ص163ينظــر: اخلطيــب, الكفايــة, ص( 16)

 .(31). واحلليب, االغتباط ملعرفة من رمي باالختالط, (52)الكواكب النريات, 
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ملا كان االختالط فساد يصـيب العقـل, كـان مـن الطبيعـي أن المطلب الثالث: العالمات الدالة على اختالطه. 
هذا التأثري أمارة من أمارات االختالط, وعالمة على تغري حال صاحبه, وقد كان ويعد , األقوال واألفعاليؤثر على انتظام 

 من تلك األمارات الدالة على اختالط عارم ما يلي:
عــد أن كــان ضـــابطاً متقنــا لرواياتــه, لدرجـــة أنــه خلـــط يف : فعــارم قـــد ســاء حفظـــه بس  وء الحف   ظ الط  ارئ -:أوالً 

حديث شيخه محاد بن زيد, والذي كان من أوثق الناس فيه, فقد حدث أبا داود عن محاد بـن زيـد, عـن هشـام, عـن أبيـه 
إال أنــه  الســفر, وإمنــا هــو: محــزة األســلمي, فــرده أبــو داود للصــواب, يف الصــوم عــن ملسو هيلع هللا ىلصأن مــاعزاً اأَلســلمّي َســَأَل النَّــيبَّ 

كثري من رواياته بعد اختالطه, مما جعل ابن   كما أنه أخطأ يف ضبط  (1)استمر عليه, ومل يدرك خطأه, ألنه كان قد اختلط.
 (2)حبان يذكره يف الضعفاء, لكثرة ما وقع يف حديثه من الناكرة بعد اختالطه.

دخــل عليــه  فقــد؛ مل يلقــهملــن  هدم متيــز وذلــك بعــدم قدرتــه علــى اســرتجاع احلــوادث, وعــ النس  يان والغفل  ة: -ثاني  ًا:
. وما كان إبراهيم قد مرحبًا، أيش كان خبرك؟ ما رأيتك منذ مدةإبراهيم بن إسحاق احلرب, فطرح له حصرياً, وقال له:  

 (3)جاءه قبل ذلك, فدل ذلك على أنه خرف ونسي, حىت مل يعد يتذكر من لقيه ممن مل يلقه.
فقد ظهرت منه أقوال وأفعال تدل على اختالطه وذهاب عقله, فقد  األقوال واألفعال:عدم االتزان في  -ثالثًا:

 " فقـال عـارم:حمزة اأَلسلميّ أجاب أبا داود ملا رد عليه خطأه جبواب يدل على عدم اتزان أقواله, فقد قال له أبو داود: "
لـيط السـكران, الـذي ال يـدري مـا يقـول, فجعـل يهـذي وخيلـط يف كالمـه كتخ (4)" يا بني، م اعز ال يش قى بِ ِه جليس ه ".

وقد ظهرت عليه أيضاً أفعال تدل على االختالط, حيث كان يشري بيده على أصبعه مراراً  (5)فرتكه أبو داود ومل يأخذ عنه.
, ويطيلـه جـداً, ويكـرره, حبيـث ال يبقـى عنـد مـن مسعـه أدىن شـك (مث قيـده بقيـد)بطريقة ملفتة للنظر, وهو يردد هذا البيـت 

" جئت عارم بن الفضل، فطرح لي حصيراً على الب اب، ث م خ رج إل ى فق ال ل ي:  , فقد قال إبراهيم احلـرب:اختالطهب
مرحبًا، أيش كان خبرك؟ ما رأيتك منذ مدة، ق ال ِإب راهيم: وم ا كن ت جئت ه قب ل ذل ك، فق ال ل ي: ق ال اب ن المب ارك: 

ْد * فَاسَتِفْدَ ِعْلماً وِحْلماً * ثَُم قَ يِّْدُه ِبَقْيْد َوالقيُد بقْيٍد. وجع ل ُيش ير بي ده عل ى أَي َُّها الطَاِلُب ِعْلماً * ِإْيِت َحَماَد بَن زَيْ 
" كان عارِم يُ َردِّد َهذا الَبيت اْلِخر، وقال أبو أمية األهوازي:  (6)".فعلمت أنَه اختلط، فتركته وانصرفتُأْصُبِعُه مرارًا، 

 (7).َر"ويَُطوُِّله ِجدًّا، وكان َقد تَ َغي َ 

                                                 
 .(1156)اآلجري, سؤاالت أب عبيد اآلجري,  (1)
 .(331)ينظر: ابن حبان, اجملروحني,  (2)
 .(6112)ينظر: اخلطيب, تاريخ بغداد,  (3)
 .(1156)اآلجري, السؤاالت, مسألة:  (4)
 .(1311)ينظر: الذهيب, سري أعالم النبالء,  (5)
 .(6112)اخلطيب البغدادي, تاريخ بغداد,  (6)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (7)
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 المبحث الثالث: تحديد بداية اختالطه، ومدته، ونوعه، ودرجته.
ومدتـه, وفيمـا يلـي  هيف حتديـد بـدايات اختالطـالنقـاد اختلفـت عبـارات  المطلب األول: بداي ة اختالط ه ومدت ه.

 بيان أقواهلم والرتجيح فيما بينها.
من كت ب عن ه قب ل س نة عش رين وم ائتين، قال أبو حامت الـرازي: " . عشرين ومائتين: اختلط سنة القول األول

, وقـد لقيـه أبـو داود يف هـذه الفـرتة تقريبـاً, (هــ221)كانـت سـنة ه  وقد ُفِهـَم مـن ذلـك أن بدايـة اختالطـ (1)فسماعه جيد".
 تاريخ وفاته.مدة اختالطه أربع سنني, بناء على املشهور من وعليه فإن . (2)فوجده قد اختلط, فلم يسمع منه

"بلغنا أن عارماً أنكر وهذا ما أفاده قول أب داود السجستاين:  .عشرين ومائتيناختلط قبل سنة  :القول الثاني
وبناء على ما بلغ أبا داود, فإن  (3).سنة ثالث عشرة، ثم راجعه عقله، واستحكم االختالط سنة ست عشرة ومائتين"

 اختالطه كان على مرحلتني:
حيث أنكروا حفظه الختالطه, مث راجعه عقله. ومل يذكر أبو داود مىت راجعه  (هـ216): بدأت سنة األوىلاملرحلة 

عقلــه, والظــاهر أن مدتــه قصــرية جــداً؛ ألن البخــاري لقيــه يف تلــك الســنة, ومعلــوم أنــه مل يســمع منــه زمــن اختالطــه, كمــا 
"  وأخرب بأنه ما مسع منه زمن اختالطه, فقـد قـال:  (هـ210)سنعرف ذلك الحقاً, إضافة إىل أن أبا حامت الرازي لقيه سنة 

فالظـاهر أنَّ هـذه الفـرتة كانـت قصـرية  (4).كتبت عنه قب ل االخ تالط، س نة أرب ع عش رة، ول م اس مع من ه بع دما اخ تلط"
 جداً, ومل يكن هلا أثر على مروياته.

اسـتحكم االخـتالط سـنة  داود فيمـا بلغـه:قـال أبـو  , فقـدواستمرت إىل وفاتـه (هـ213): بدأت سنة املرحلة الثانية
أي: متكن منه وصار مزمناً, وهـذا يشـري إىل أنـه ملـا عـاوده االخـتالط يف املـرة الثانيـة  (استحكم)ومعىن . ست عشرة ومائتني

مــن اسـتمر معــه, والزمــه حــىت وفاتــه, فلــم تتخللهــا فــرتة انقطــاع ورجـوع عقــل. وهــذا وإن كــان بالغــاً, مل يَــْذكر فيــه أبــو داود 
" حجج  ت س  نة خم  س عش  رة، ورجع  ت إل  ى أخــربه بــه, إال أنَّ لــه مــا يعضــده, ويقويــه, فقــد قــال أبــو خالــد العقيلــي: 

ووصوله البصرة بعد احلج, يكون مـع بدايـة سـنة سـت  (5).البصرة، وقد تغير عارم، فلم أسمع منه بعد شيئاً حتى مات"
, وهذا خرب مشاهدة؛ ألنه دخل البصرة يف تلك السنة, فوجده قد تغري, فأمسك عن السماع منه, وكان قد مسعه (6)عشرة

 (8): أنه كان قد تغري.(هـ211) ويعتضد أيضاً مبا قاله أبو أمية األهوازي, عندما لقيه سنة (7).(هـ213)قبل االختالط سنة 
هدها بعينه, فإن عارماً أنشده أبياتاً البن املبارك, فجعل خيلط فيها, وكذلك وأبو أمية إمنا أخرب عن حالة مسعها بأذنه, وشا

 حصل مع إبراهيم احلرب, فرتكه ومل يسمع منه؛ فبناء على ذلك فإن مدة اختالطه مثان سنني, على املشهور من وفاته.
                                                 

 .(233)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (1)
, (هـــ221)قــال أبــو داود السجســتاين: "دخلــت البصــرة وهــم يقولــون: أمــس مــات عثمــان املــؤذن". وقــد تــويف عثمــان املــؤذن إلحــدى ســنة  (2)

. والــذهيب, ســري أعــالم (0531)ة. ينظــر: اخلطيــب, تــاريخ بغــداد, فالظــاهر أن أبــا داود لقــي عارمــاً يف تلــك الفــرتة, وعمــره مثــان عشــرة ســن
 .(03)النبالء, 

 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (3)
 .(233)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (4)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (5)
 .103سعيد, اختالط الرواة الثقات, ص (6)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (7)
 .(1331)ينظر: املرجع السابق نفسه,  (8)
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يَُم   وت ِبس   نة َأو "ُخ   ْوِلَط قب   ل َأن قـــال العجلـــي: الق   ول الثال   ث: اخ   تلط قب   ل أن يم   وت بس   نة أو س   نتين. 
هنـا للشـك والـرتدد يف حتديـد الـزمن الـذي ُخـْوِلط فيـه عقلـه, هـل كـان قبـل  (أو)وهذا على سبيل التقريب, فإن  (1).سنتَ ْين"

 , بناء على املشهور من تاريخ وفاته.(هـ226)أو سنة  (هـ222)وفاته سنة 
ن عارماً أنكر عمـا كـان عليـه مـن احلفـظ والضـبط عرفنا فيما سبق أنه قد بلغ أبا داود بأالترجيح وَحلِّ التعارض: 

, فاستمر معه إىل أن تويف. (هـ213)مث راجعه عقله, وثبت حفظه وضبطه ملروياته, مث عاوده االختالط سنة  (ه216)سنة 
ال يشـري إىل أنــه كـان شـديداً مطبقــاً, خبـالف مــا  (هـــ213)فالظـاهر أن اختالطـه كــان متـدرجاً, فـإنَّ مــا نقـل مــن تغـريه سـنة 

عنـدما لقيـه سـعيد بـن عثمـان األهـوازي, فجعـل ينشـده أبياتـاً البـن املبـارك, ويـردد الشـطر  (هــ211)ذكر من اختالطه سـنة 
 (2)األخري, ويطوله جداً.

أنــه قطعــاً لــيس   فجعــل خيلــط ختلــيط الســكران, كمــا (هـــ221)ولــيس هــو أيضــاً كحالــه عنــدما لقيــه أبــو داود ســنة 
, ال خيـالف مـا قالـه أبـو حـامت (هــ213)كحاله عندما زال عقله قبل أن ميـوت, فمـا ذكـر مـن تـدرج اختالطـه, وبدايتـه سـنة 

فسماعه جيد؛ ألنه إمنا أراد وضع ضابط عام للحكم على مروياته, ال حتديد  (هـ221)الرازي: بأنَّ من كتب عنه قبل سنة 
 .زمن بداية على وجه اخلصوص

وأما ما ذكره العجلي: فالظاهر أنه أرد زمن زوال عقله واختالله على وجه اخلصوص, ال زمن شدة اختالطه؛ فإن 
أي:  (ُخْوِلط فالن يف عقله)؛ ألن زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن, والعرب تقول: (اختلط)أخص من معىن  (ُخْوِلط)معىن 

يف سـياق كالمـه, فـأخرب العجلـي  (اْخـتَـَلطَ )و (ُخـْوِلطَ )ا أوىل مـن القـول بـالرتادف بـني وهـذ (3)إذا اْخَتلَّ عقله, وأصـابته ِجنَّـة.
 .عن فرتة زوال عقله قبل موته

, (هــ213)فبناء على ذلك يرتجح للباحث: أنَّ االختالط مل يبغته فجأة, وإمنا كـان متـدرجاً, فكانـت بدايتـه سـنة 
, (هــ216)وتدرج معه شيئاً فشيئاً, ومل يفارقه حىت ذهب عقله قبل أن ميوت بسنة أو سنتني, وأن ما حصل له سابقاً سنة 

 .(4)بقول أب داود يف حتديد بداية اختالطه, كما أنه من األحوط للرواية األخذ مل يكن له أثر يف مروياته؛ لقصر مدته
 المطلب الثاني: نوع اختالطه.

بن الصالح املختلطني إىل قسمني: األول: من خلط الختالطه وخرفه, والثاين: من خلط لذهاب بصره, أو قسَّم ا
وذكر السخاوي أنه رمبـا يتفـق عـروض مـا يشـبه االخـتالط, مث حيصـل منـه  (5) لغري ذلك, كاملرض, واحلزن, وضياع الكتب.

الفاحتـة, وكمـا حصـل مـع الربهـان احللـيب عنـدما  الشفاء, كما حصل مع معمر عندما احتجم فذهب عقله, حىت كان يلقن
ومن خالل النصوص اليت وصفت اختالط عارم, يظهر بأنَّ االختالط الـذي  (6)عرض له مرض فأنسي كل شيء مث عويف.

, هو من النوع األول: ممن خلط الختالطـه وخرفـه, وإن كـان يف بداياتـه كـان خفيفـاً, مث تـدرج ومتـادى (هـ213)الزمه سنة 
 ن زال عقله, فلم يعد يدري ما حيدث به.إىل أ

                                                 
 .(313)العجلي, الثقات,  (1)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (2)
 .(101/ 11). وابن أب احلديد, شرح هنج البالغة, (30/ 2). وابن األثري, النهاية, (235/ 1)ينظر: ابن منظور, لسان العرب,  (3)
 .103سعيد, اختالط الرواة الثقات, ص (4)
 .(0/633). والسخاوي, فتح املغيث, 633ينظر: ابن الصالح, معرفة أنواع علوم احلديث, ص (5)
 .(4/633)ينظر: السخاوي, فتح املغيث,  (6)
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فح دث ع ن حم اد ب ن زي د، ع ن هش ام ب ن ع روة، َع ن أَبِي ِه أن م اعزاً  ،كن ت عن د ع ارم"  فقد قال أبـو داود:
 ب  ه يش  قى ال م  اعز بن  ي ي  ا: فق  ال. اأَلس  لميّ  حم  زة: ل  ه فقل  ت. الس  فر ف  ي الص  وم ع  ن ملسو هيلع هللا ىلصاأَلس  لمّي َس  َأَل الَنبِ  َي 

 (1)." زال عقلهوقد  هذا، قال عارماً  أن: يعني. جليسه
ببضـع سـنني, وهـذا اخلـرف يطلـق عليـه عنـد علمـاء  جـاوز الثمـاننيوالظاهر أنه كـان بسـبب اهلـرم وكـرب السـن؛ فقـد 

ويظهــر تقريبــاً يف ســن الســتني, وهــو أكثــر أنــواع اخلــرف شــيوعاً, وعــادة مــا  (خــرف الشــيخوخة)الــنفس بــذهان الشــيخوخة: 
يتقدم ببطء علـى مـدى يـرتاوح بـني مثـان سـنوات إىل عشـرة, ويعـد مرضـاً مزمنـاً طويـل األمـد, يسـتحيل العـالج منـه؛ لفسـاد 

ي لعجز املريض عن القيـام بعض خاليا الدماغ, وتتدهور معه قدرات املعرفة ببطء مع مرور الوقت, لتصبح شديدة مبا يكف
وأما اختالطه الذي أنكر فيه سنة ثالث عشرة ومائتني, مث راجعه عقله, فالظاهر أنه كان بسبب عروض  (2)مبهامه اليومية.

 ما يشبه اخلرف بسبب مرض أو حزن, أو حنو ذلك, مما أدى إىل فقدانه املؤقت للذاكرة؛ لذا عويف منه, وراجعه عقله.
من االختالط مـا يكـون يسـرياً, ومنـه مـا يكـون شـديداً فاحشـاً, وخيتلـف ذلـك جة اختالطه. المطلب الثالث: در 

 وقد اخُتِلف يف درجة اختالط عارم على قولني:. باختالف نوع االختالط, وطول مدته
, . وهو مـا عليـه أبـو حـامت الـرازي, وأبـو داود, والنسـائي, والعقيلـيالقول األول: أن اختالطه كان فاحشاً شديداً 

وقـال ابـن وصـفه أبـو حـامت الـرازي, وأبـو داود, بـزوال العقـل, وقـال ابـن حبـان: فقـد  ؛وابن حبـان وغـريهم مـن أئمـة احلـديث
 فهذا اختالط شديد, وليس تغرياً ونسياناً, بقرينة أنه قد زال عقله.اختلط وتغري حىت كان ال يدري ما حيدث به.  حبان:

" يب  دو أن  ه ل  م : عــالء الــدين علــى رضــا, فقــالذهــب إىل هــذا القــول الق  ول الث  اني: أن اختالط  ه ك  ان خفيف  ًا. 
كان خفيفاً, فقد ه  اختالط م منه أنَّ هَ فْ وقد سبقه إىل ذلك الذهيب, فقد ذكر يف أحد قوليه, ما يُـ  (3)".يفحش في اختالطه

محلــه علــى تغــري احلفــظ فصــدر عبارتــه بـــ "يقــال", ومل جيــزم باختالطــه, فكأنــه  (4).يق  ال: اخ  تلط ب  يخرة ش  هير، ثق  ةقــال: 
ابن حجر قد َعَدل أيضاً . كما أنَّ والنسيان لكرب السن, دون اخلرف وذهاب العقل, بناء على تفرقته بني االختالط والتغري

تغي ر و "ثق ة، ودلـيلهم قـول الـدارقطين فيـه:  (5)."ثق ة ثب ت، تغي ر ف ي آخ ر عم ره"عن وصفه باالختالط إىل التغري, فقال: 
ووجـــه اســـتدالهلم أن عـــدم ظهـــور أحاديـــث منكـــرة عنـــه بعـــد  (6).ن   ه بع   د اختالط   ه ح   ديث منك   ر "ب   أخرة، وم   ا ظه   ر ع

اختالطه, يدل على عدم شدة اختالطه؛ ألن األصل فيمن كان اختالطه شديداً أن تظهر لـه أحاديـث منكـرة. ومـا ذهـب 
حدث أصاًل بعد اختالطه, كـأن  إليه هذا الفريق متعقب؛ الحتمال أن يكون سبب عدم ظهور املنكرات يف حديثه أنه ما

ما حديث بعد اختالطه أصاًل, وإن   هيف قوله اآلخر أنقد رجح  يكون امتنع عن التحديث, أو منعه أهله؛ ولذا جند الذهيب
كــان هــذا القــول متعقــب أيضــاً كمــا ســنعرفه الحقــاً. فبنــاء علــى ذلــك؛ فلــيس يف قــول الــدارقطين داللــة صــرحية علــى خفــة 

, مــن تالميــذ عــارم, الــذين أثبتــوا شــدة اختالطــه, كمــا أنــه مــن املعلــوم أن تقــدير درجــة النقــادبــه أقــوال اختالطــه, حــىت تــرد 

                                                 
 .(1156)ينظر: اآلجري, السؤاالت, مسألة:  (1)
 .30-36. وحسن, اخلرف يف أرذل العمر, ص32. واليوسف, الزهامير, ص633 -631, ص212ينظر: البنا, األمراض العقلية, ص (2)
 661رضا, هناية االغتباط, ص  (3)
 .(6361). ديوان الضعفاء, (611)الذهيب, ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق,  (4)
 .(3223)ابن حجر, تقريب التهذيب,  (5)
 .(631)السلمي, السؤاالت,  (6)
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اختالط الراوي من غري معاصريه, حمل اجتهاد ونظر, وذلك ال يقاوم ما ثبت باحلس واملشاهدة, حىت وإن مل تظهر للراوي 
 أحاديث منكرة بعد اختالطه.

 
 عن عارم.المبحث الرابع: أقسام الرواة 

روى عن عارم مجاعة من احملدثني على اختالف طبقاهتم, فمـنهم مـن مسعـه قبـل االخـتالط, ومـنهم مـن مسعـه بعـد 
االختالط, ومنهم من مل يتميز وقت مساعهم منه, أكان قبل االختالط أم بعـده, وسـوف نسـتعرض هـذه األقسـام الثالثـة, 

 وما يندرج حتتها من الفروع ضمن ثالث مطالب.
 ب األول: الرواة الذين سمعوا منه قبل االختالط.المطل
, مسع عارمـاً (هـ220-100)سليمان بن حرب بن جبيل األزدي الواشحي, أبو أيوب البصري  (1):طبقة أقرانهأوال: 

قبــل االخــتالط مبـــدة, فقــد خــرج مـــن البصــرة ســنة ثـــالث عشــرة ومــائتني ليتـــوىل قضــاء مكــة, وعـــزل ســنة تســع عشـــرة 
 .االختالطإىل هذه املدة ليسمع منه بعد  قد تأخَّر, فمحال أن يكون (2)سة وسبعون سنةومائتني, وعمره مخ

 (3)ثانيًا: كبار تالميذه.
, (4), مــن أهــل خبــارى(هـــ225-131)حممــد بــن ســالم بــن الفــرج الســلمي, أبــو عبــد اهلل البيكنــدي البخــاري  .1

كـان مقيمـاً يف خبـارى مـدة اخـتالط عـارم, وكـان والظاهر أن مساعه من عارم كان قبل االختالط مبـدة طويلـة, فقـد  
قد بلغ ِستًّ ومخسني سنة, وعلى يديه خترَّج البخاري يف صغره قبل أن يرحتل يف طلب احلديث والسماع من عارم 

 , فُمَحال  أن يكون قد تأخر ليسمع من عارم بعد االختالط. (5)ومشايخ أهل البصرة
س  معت س  نة َأرب  ع , فقــد قــال: (هـــ210-130)د اهلل الشــيباين أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل البغــدادي, أبــو عبــ .2

 (7)؛ ألنه مل يدخل البصرة زمن اختالطه.ذلكومل يسمع منه بعد  (6).وتسعين، من أَبي النعمان عارِم
, فقـد اسـتملى عليـه (هــ252-131)حممد بن بشار بن عثمان العبـدي, أبـو بكـر البصـري, املعـروف ببنـدار  .6

حدثنا أَبو النعمان، ف ي ص حته س نة ثم ان وم ائتين، واس تملى ه ذا حديثاً حبضور الكدميي, فقد قال الكـدميي: 
 (9)إال أن يف ثبوته نظر؛ ألن الكدميي متهم بالوضع. (8).الحديث بندار

وأم  ا م  ن  فقـد قــال العراقـي:, (هـــ223) باملـــُْسِنديعفــي, أبـو جعفــر البخـاري, املعــروف عبـد اهلل بــن حممـد اجلُ  .0
 (10).سمع منه قبل االختالط: فعبد اهلل بن محمد المسندي

                                                 
 هم أصحاب الطبقة السابعة عند الذهيب, والتاسعة عند ابن حجر. (1)
 .(0322). اخلطيب, تاريخ بغداد, (233/ 1)ينظر: وكيع, أخبار القضاة,  (2)
 هم أصحاب الطبقة الثامنة عند الذهيب, والعاشرة عند ابن حجر. (3)
  (121/ 1)اخلطيب, تلخيص املتشابه,  (4)
 .(015/ 5), (631/ 5)ينظر: ابن حجر, تغليق التعليق,  (5)
 .21ينظر: ابن اجلوزي, مناقب اإلمام أمحد, ص  (6)
 .(113)ينظر: أمحد, العلل ومعرفة الرجال,  (7)
 . (216). والقطيعي, جزء األلف دينار, (532)ينظر: أمحد, فضائل الصحابة,  (8)
 .(3656)ينظر: الذهيب, ميزان االعتدال,  (9)
 .032ينظر: العراقي, التقييد واإليضاح, ص (10)
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 (1)ثالثًا: أواسط تالميذه.
ح   دثنا أَب   و النعم   ان، ف   ي , فقـــد قـــال: (هــــ233-136)حممـــد بـــن يـــونس بـــن موســـى أبـــو العبـــاس اْلُكـــَدميِْي   .1

يروي عن عارم ما سمعه منه قبل اختالطه، : كان اْلُكَدْيِميُّ وقال اخلطيب (2).صحته، سنة ثمان ومائتين
 .إال أن يف ثبوته نظر؛ ألن الكدميي متهم بالوضع (3).ويبين ذلك

" ح دثنا ع ارم، س نة س ت , فقـد قـال: (هــ233-135)حممد بن عبد امللـك الواسـطي, أبـو جعفـر الـدقيقي  .2
 (4).ومائتين، من كتابه "

"حدثنا عارم، سنة , فقد قـال: (هـ251)ري مث البغدادي حممد بن َسْهل بن َعْسَكر التميمي, أبو بكر البخا .6
 (6)إال أن يف ثبوت تاريخ مساعه نظر. (5).ست ومائتين"

"س مع من ه , قـال السـمعاين: (هــ253-130)ي, أبـو عبـد اهلل البخـاري ِفـعْ حممد بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم اجلُ  .0
ومل يسمع منه  (8).اختالطه بمدة""سمع منه سنة ثالث عشرة، قبل قال ابن حجر: و  (7).قبل االختالط"

ح  دثنا بعــد االخــتالط, ويــدل علــى ذلــك: أنــه اختــار النــزول علــى العلــو بروايــة عــارم الختالطــه, فقــد قــال: 
سليمان بن حرب، قال أَب و النعم ان: س أَلت أم حم اد ب ن زي د وعَمت ه، فقال ت ِإح داهما: ول د ف ي زم ن 

زم  ن عم  ر ب  ن عب  د العزي  ز. ق  ال البخ  اري: وأَب  و س  ليمان ب  ن عب  د المل  ك، وقال  ت اأُلخ  رى: ول  د ف  ي 
فـروى البخـاري عـن سـليمان بـن  (9).النعمان يومئذ حي، ِإاَل أَنه كان تغير، وكان من عباد اهلل الَصالحين"

 حرب عن عارم يف حياته, مع متكنه من مساعه منه مباشرة, إال أنه ترك السماع منه ملا رآه قد اختلط.
ـ .5 "ح  دثنا أَب و النعم ان، س نة س  بع . فقـد قـال: (هــ253)اينَجـزَ وْ عدي, أبـو إســحاق اجلَ إبـراهيم بـن يعقـوب السَّ

 (10).ومئتين"
" كتب   ت عن   ه قب   ل , فقـــد قـــال: (هــــ211-135)حممـــد بـــن إدريـــس بـــن املنـــذر احلنظلـــي, أبـــو حـــامت الـــرازي  .3

 (1).االختالط سنة أربع عشرة، ولم اسمع منه بعدما اختلط"

                                                 
 هم أصحاب الطبقة التاسعة عند الذهيب, احلادي عشرة عند ابن حجر. (1)
 .161ينظر: اخلطيب البغدادي, الكفاية يف علم الرواية, ص (2)
 .161ينظر: اخلطيب, الكفاية, ص (3)
 .(11651)أبو عوانة, املستخرج,  (4)
 .(031)أبو الفضل الزهري, حديث الزهري,  (5)
د ال يثبت هذا التاريخ, وذلك العتماد احملقق على نسخة وحيدة من املخطوط, مع عدم اجتاه التاريخ املثبت فيها للقراءة يف أحد جزأيه, فق (6)

مـع خمالفتهـا  (مئتـني)محـل احملقـق هلـا علـى , و (عشـرين)أثبت احملقق سنة ست ومائتني, بينما جاءت لفظ العقد يف املخطوطـة قريبـاً مـن كلمـة 
. مكتبة حممد بـن تركـي الرتكـي, مصـورة (احلديث اخلامس 1وجه 32ورقة)لطريقة رسم الناسخ, فيه نظر. الزهري, حديث الزهري, خمطوط, 

 .35عن نسخة مكتبة اليبزك بأملانيا. وأب الفضل الزهري, حديث الزهري, ص
 .(2136)السمعاين, األنساب,  (7)
 .(001/ 1)ابن حجر, فتح الباري,  (8)
 .(133/ 2). البخاري, التاريخ الصغري, (2630)البخاري, التاريخ األوسط,  (9)
. وقـد وهــم العيسـاوي فأثبــت مسـاع إبــراهيم بـن يعقــوب مـن عــارم سـنة ســبع عشــرة (3521). والسـنن الكــربى, (5613)النسـائي, اجملتــىب,  (10)

 . 125ومائتني, أي بعد االختالط, والصواب ما أثبتناه من مصادره. العيساوي, مرويات املختلطني يف الصحيحني, ص
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, فقد أطلق فيه التوثيـق, فقـال: (هـ253-112) أبو عبد اهلل النيسابوري الذ ْهِلي ,حممد بن حيىي بن عبد اهلل  .1
فما رواه عنه محمد بن يحيى وقد قال ابن الصالح:  (2)."كان بعيداً من العرامة، ثقة، صدوقًا، مسلماً "

ومل  (ينبغـي) فـأتى بـه بصـيغة (3).الذهلي، وغيره من الحفاظ، ينبغي أن يكون م أخوذاً عن ه قب ل االخ تالط
ولو أنه مسع منه بعد االختالط ملا اسـتجاز لنفسـه, مـع ثقتـه وإمامتـه, أن يطلـق  (4)ينقله عن أحد يرجع إليه.

 , فيتحمل أن يكون قد مسع منه يف تلك الفرتة.(5()هـ133)فيه التوثيق, وقد كان أول دخوله البصرة سنة 
, فقد أطلق فيه التوثيـق, (هـ211-131)ه ارَ املعروف بابن وَ حممد بن مسلم بن عثمان الرازي, أبو عبد اهلل,  .3

  (6)."حدثنا عارم بن الفضل، الصدوق المأمون"فقال: 
ومل يسمع  (8).حدثنا عارم، سنة ثمان ومائتينفقد قال:  (7)يزيد بن حممد بن محاد العقيلي, أبو خالد املكي .3

 (9)".نه بعد شيئاً حتى ماتتغير عارم، فلم أسمع ممنه بعد االختالط شيء, فقد قال: "
 (10)رابعًا: صغار تالميذه.

 (12).َحَدثَنا َعارِم  قَ ْبَل َأْن َيْخَتِلطَ , فقد قال: (11)حممد بن أمحد بن خالد البصري, أبو علي الز َريقي .1
 المطلب الثاني: الرواة الذين سمعوا منه بعد االختالط.

 أواًل: أواسط تالميذه.
ْرزُبَـان البغـدادي, املكــي, أبـو احلســن البغـوي  .1

َ
ح  دثنا ع  ارم , فقـد قـال: (1()هـــ231)علـي بـن عبــد العزيـِز بــن امل

                                                                                                                                               
 .(231)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (1)
 .(211)ابن اجلارود, املنتقى,  (2)
 .033ينظر: ابن الصالح, معرفة أنواع علوم احلديث, ص (3)
 .031ينظر: العراقي, التقييد واإليضاح, ص (4)
 .(1330)اخلطيب, تاريخ بغداد,  (5)
 .(231/ 23)املزي, هتذيب الكمال,  (6)
نـــه مـــن الطبقـــة التاســـعة, طبقـــة هـــو جـــد حممـــد بـــن عمـــرو, أب جعفـــر العقيلـــي ألمـــه, وكـــان جمـــاوراً يف مكـــة, وأصـــله مـــن أصـــبهان, والظـــاهر أ (7)

ومل يرجــع إىل البصــرة بعــدها. ينظــر:  (هـــ225), وقــد أقــام يف البصــرة, مث انتقــل إىل مكــة ســنة (هـــ213)البخــاري, فقــد مســع مــع عــارم ســنة 
والـذهيب, . (15363). وابـن حبـان, الثقـات, (2523). وابن منـدة, فـتح البـاب يف الكـىن واأللقـاب, (1331)العقيلي, الضعفاء الكبري, 

 .(310)تذكرة احلفاظ, 
 .(1331 ). و(333)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (8)
 .(1331)املرجع السابق نفسه,  (9)
 هم أصحاب الطبقة العاشرة عند الذهيب, والثاين عشرة عند ابن حجر. (10)
وغــــريه, وروى عنــــه ابــــن  (هـــــ221)ذكــــره الــــذهيب, ومل ينقــــل فيــــه جرحــــاً وال تعــــدياًل, وهــــو بصــــري, روى عــــن عبــــد اهلل بــــن مســــلمة القعنــــيب  (11)

, وكان مساع الرامهرمزي وابن عدي منه يف البصرة, يف حدود سنة (هـ613), وهالل بن حممد الرازي (هـ631), والرامهرمزي (ه635)عدي
ــ, والظــاهر أنـه مــن الطبقــة العاشـرة؛ ألن أقــدم شـيوخه القعنــيب املتــوىف (ه231)يف رحلتهمــا األوىل للعـراق, وكانــت وفاتـه بعــد ســنة  (هــ231)

, وقــد قــارب التســعني. ينظــر: (هـــ213), ومساعــه مــن عــارم كــان قبــل االخــتالط, فيكــون علــى ذلــك قــد ولــد يف حــدود ســنة (هـــ221)ســنة 
. وابـــن عـــدي, الكامـــل, (1631). واخلطيـــب, تـــاريخ بغـــداد, 662. والرامهرمـــزي, احملـــدث الفاصـــل, ص(632)الـــذهيب, تـــاريخ اإلســـالم, 

(112) ,(133). 
 .(263/ 3)ابن عدي, الكامل,  (12)
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 (2).أَبو النعمان: سنة سبع عشرة ومائتين
االختالط  بعد, فقد روى عنه (هـ235-133)إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي, أبو إسحاق احلرب  .2

 (3)الختالطه. على سبيل اإلنكار, بياناً 
" أب و زرع ة لقي ه س نة , فقد قال أبو حامت الرازي: (هـ230-211)ُعَبيد اهلل بن عبد الكرمي, أبو زرعة الرازي .6

 (4).اثنتين وعشرين"
, مســـع عارمـــاً بعـــد االخـــتالط يف (5()هــــ215-212)ســـليمان بـــن األشـــعث األزدي, أبـــو داود الستجســـتاين  .0

 (6)على سبيل اإلنكار؛ بياناً الختالطه.حدود سنة عشرين ومائتني, وروى عنه 
 

 ثانيًا: صغار تالميذه.
سنة س بع عش رة  "حدثنا عارم،, كنيته أبو سهل, فقد قال: (7)سعيد بن عثمان بن بكر, أبو أمية األهوازي .1

 وروى عنه على سبيل اإلنكار, بياناً اختالطه. (8).ومائتين"
"سمع بالعراق عارماً قال اخلليلي:  (هـ213-213)مي, أبو عيسى الرتمذي لَ حممد بن عيسى بن سورة السُ  .2

ألن  , وعمــره إحــدى عشــرة ســنة تقريبــاً؛هـــ(221ســنة )وقــد دخــل الرتمــذي البصــرة يف حــدود  (9).والقعنب  ي"
 هـ(.221هـ(, وقيل سنة )221عبد اهلل بن مسلمة القعنيب تويف يف البصرة سنة )

, وكـان عمـره (هــ231-213)اد بـن زيـد البصـري, أبـو حممـد القاضـي محَـّ يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بـن .6
 .اختالطهعند اختالط عارم مثان سنوات, فالظاهر أن مساعه كان بعد 

 المطلب الثالث: الذين لم تتميز رواياتهم.
ــهــارون بــن عبــد اهلل احلَ : ومــنهم وأمحــد بــن , (هـــ203), وأبــو الوليــد, عبــد بــن محيــد بــن نصــر الِكسِّــي(هـــ206)المَّ

, وحجــــاج بــــن الشــــاعر (هـــــ251), وأبــــو داود الســــنجي, ســــليمان بــــن معبــــد املــــروزي(هـــــ256)ســــعيد بــــن صــــخر الــــدرامي

                                                                                                                                               
ه الذهيب يف الطبقة العاشرة يف  (1) ئة. ينظـر: وهو الصواب؛ ألن والدته كانت سنة بضع وتسعني وما (التذكرة)ويف الطبقة التاسعة يف  (املعني)عدَّ

 .(130), وسري أعالم النبالء, (303). وتذكرة احلفاظ, (1135)الذهيب, املعني يف طبقات احملدثني, 
 .(1331)ينظر: العقيلي, الضعفاء الكبري,  (2)
 .(6112)ينظر: اخلطيب, تاريخ بغداد,  (3)
 .(231)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (4)
, وعـده ابـن حجـر يف احلـادي عشـرة. ينظـر: الـذهيب, املعـني يف طبقـات (التـذكرة), ويف التاسـعة يف (املعـني)ذكره الذهيب يف الطبقة العاشـرة يف  (5)

 .(2566). ابن حجر, التقريب, (315), وتذكرة احلفاظ, (1111)احملدثني, 
 .(1156)ينظر: اآلجري, السؤاالت, مسألة:  (6)
, تقريبــاً, (هــ231-231)بعـد اختالطــه, وبقـي إىل حـدود ســنة  (هـــ211)مل أقـف علـى وفاتــه, وطبقتـه, وأقـدم شــيوخه عـارم, مســع منـه سـنة  (7)

. واخلطيب, تاريخ (233)وبناء عليه فهو من الطبقة العاشرة, وقد وثقه اخلطيب, وقال الدارقطين: صدوق. ينظر: الذهيب, تاريخ اإلسالم, 
 .(0361)بغداد, 

 .(1331 )العقيلي, الضعفاء الكبري,  (8)
. ومل أقف على روايته تلـك, وقـد روى عنـه يف السـنن ثالثـة أحاديـث, بواسـطة احلسـن بـن علـي اخلـالل, وعبـد بـن (323)اخلليلي, اإلرشاد,  (9)

 محيد الكسي, وكالمها من الثقات احلفاظ.
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, وأبـو (هـ253)ي ربِْ , وأبو بدر, عباد بن الوليد الغُ (هـ202). وأبو أمحد, احلسن بن علي بن حممد اخلالل (هـ253)الثقفي
, وأمحد بن سفيان النسائي, وإبراهيم بن يونس بن حممد البغدادي, املعروف (هـ236)األزهر, أمحد بن األزهر النيسابوري, 

, حممد بن سعد بن (هـ212)اين, وأبو داود, سليمان بن سيف احلرَّ ( هـ256)م النسائيرَ ش بن أصْ يْ شَ , وأبو عاصم خُ يِّ مَ حبرَ 
, وأبـو إسـحاق, إمساعيـل بـن (هــ232-211)ي شِّ , وأبو مسلم, إبراهيم بن عبد اهلل بن مسلم, الكُ (هـ261-133)يع نِ مَ 

ــ(هـــ232-133)إســحاق بــن إمساعيــل األزدي القاضــي , وأبــو يوســف, (هـــ211)اغاين, وأبــو بكــر, حممــد بــن إســحاق الصَّ
-133), وأبـــو جعفـــر, حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن ســـامل الصـــائغ (هــــ232-132)يعقـــوب بـــن شـــيبة بـــن الصـــلت السدوســـي

ـــــراهيم(هــــــ213 ـــــة, حممـــــد بـــــن إب , وأبـــــو رفاعـــــة, عبـــــد اهلل بـــــن حممـــــد بـــــن عمـــــر (هــــــ216)الثغـــــري الطََّرُسوِســـــي   , وأبـــــو أمي
 ,(هــ231) ريْغـالثَـّ  بـن سـامل حامـد بـن سـهلوأبـو جعفـر, , (هــ231)ان, وأمحد بن إسحاق بن صاح الـوزَّ (هـ211)البصري
 وغريهم.

 
 المبحث الخامس: حكم رواياته بعد االختالط من حيث القبول والرد.

 دعوى عدم تحديث عارم زمن اختالطه. المطلب األول:
مما ال خـالف فيـه بـني احملـدثني أنَّ املخـتلط إن مل يـرو شـيئاً حـال اختالطـه, فـال ضـرورة لبيـان حكـم رواياتـه بعـده؛ 

مـن هـذا املنطلـق ينبغـي أن نتنـاول هـذه املسـألة لعدم وقوعها أصاًل, فال يوجب االختالط له ضـعفاً, وال حيـط مـن مرتبتـه. و 
 .ة قبل الشروع يف بيان حكم روايات عارمبالدراس

قب   ل موت   ه فم   ا  رَ تغيَ    اإلمـــام الـــذهيب, رمحـــه اهلل, إىل أن عارمـــاً مـــا حـــدث بعـــد اختالطـــه مطلقـــاً, فقـــال: " ذهـــب
وتبعــه  (2)ث حينئ  ذ فيم  ا علم  ت".دَ َر ذل  ك حديث  ه؛ فإنَ  ه، م  ا َح  ة، لك  ن م  ا َض  رَ خَ اخ  تلط ب  أَ وقــال أيضــاً:  (1).ث"دَ َح  

 (3)." لم يحدث في حال اختالطه "القسطالين, فقال: 

ع  ارم، م  ذكور ف  يمن وهبــذا أجــاب ابــن حجــر أيضــاً علــى مــن طعــن يف روايــة البخــاري عنــه يف صــحيحه, فقــال: 
ما ظهر عنه بعد اختالط ه : "هودليلهم فيما ذهبوا إليه, قول الدارقطين في (4).اختلط، وقيل: لم يحدث في تلك الحالة

, يقتضي عدم حتديثه يف تلك احلالة. اختالطهعدم ظهور أحاديث منكرة عنه بعد  ووجه استدالهلم أنَّ  (5).منكر" حديث
" فمن كت ب عن ه  لألئمة الذين أثبتوا حتديثه بعد االختالط, فقد قال أبو حامت الرازي: ملخالفته ؛وهذا القول ضعيف جداً 

"من سمع منه قديمًا، فسماعه جيد، ومن س مع من ه بع د وقال النسائي:  (6).قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد"
رد روايـات مـن مسـع منـه بعـد االخـتالط, يفيـد أنـه قـد حـدث, وإال ملـا  يـفإطالقهمـا احلكـم  (7).االختالط، فليسوا بش يء"

                                                 
 .(5110)الذهيب, الكاشف,  (1)
 .(12)الذهيب, الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم,  (2)
 .(236/ 0)القسطالين, إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري,  (3)
 .(036/ 1)ينظر: ابن حجر, فتح الباري, الفصل التاسع, الفصل التاسع: يف سياق أمساء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب,  (4)
 .(0251). مغلطاي, إكمال هتذيب الكمال, (631)السلمي, السؤاالت,  (5)
 .(231)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل, ( 6)
 .(2633)النسائي, السنن الكربى,  (7)
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أبـو زرعـة مـنهم سـابقاً: وحدثوا عنه, وقد ذكرنا كما أنه قد لقيه مجاعة من احملدثني بعد االختالط, . كان لكالمهما معىن
 , وأكثر من الرواية عنه.هـ(211), ومسع منه البغوي سنة (1)وروى عنههـ(, 222)لقيه سنة فقد الرازي, 

عليه الثقات؛ لـذا , تابعه احلفاظ ما رووا عنه بعد اختالطه إال ما كان مستقيماً  أنَّ بوميكن توجيه كالم الدارقطين: 
ة نظــر الــدارقطين, وإن خالفــه غــريه. وهــذا االحتمــال أقــرب؛ لوجــود قــرائن علــى وقــوع مل تظهــر لــه روايــات منكــرة, مــن وجهــ

 مبا سبق. اه مل حيدث بعد االختالط مطلقاً, فإنه احتمال باطل, مدفوعً التحديث بعد االختالط, خبالف احتمال أنَّ 
 .تهالمطلب الثاني: قواعد وضوابط في الحكم على روايا

وضوابط لالحتجاج مبرويات املختلطني من الثقات, وسوف ننتقي منها قواعد وضوابط أصَّل أئمة احلديث قواعد 
 تتفق مع حكم روايات عارم.

حيتج مبا رواه عارم, إن كان مما ُأِخذ عنه قبل االخـتالط, سـواء أكـان ممـن تفـرد بـه أو تابعـه عليـه  القاعدة األولى:
س معه مم ن اخ تلط ف ي ح ال ص حته، ج از ل ه روايت ه، وص ح  "ف ِإذا تمي ز للطال ب م االثقات. قال اخلطيب البغدادي: 

: االحتجاج بهم فيما انفردوا، مما روى عنهم القدماء (يعني المختلطين)حكم هؤالء . وقال ابن حبان: (2).العمل به"
وقـد أطلـق أئمـة احلـديث احلكـم يف صـحة مسـاع مـا أخـذ عـن  (3).م ن الثق ات ال ذين ك ان س ماعهم م نهم قب ل االخ تالط

"  وقـال النسـائي: (4)"فم ن س مع عن ه قب ل االخ تالط، فس ماعه ص حيح".قبل االختالط, فقال أبو حامت الـرازي:   عارم
" فم ن س مع وقـال العقيلـي:  (5).من سمع منه قديمًا، فسماعه جيد، ومن س مع من ه بع د االخ تالط، فليس وا بش يء"

" فما روى وقال ابن حبان:  (6).يه بعد االختالط"من عارم قبل االختالط فهو َأحد ثقات المسلمين، وِإنما الكالم ف
عنه القدماء قب ل اختالط ه، ِإذا عل م َأن س ماعهم عن ه ك ان قب ل تغي ره؛ ف ِإن اح تج ب ه مح تج بع د العل م بم ا ذك رت، 

فمـن مسـع منـه قبـل االخـتالط فسـماعه صـحيح, وجتـوز روايتـه واالحتجـاج بـه إن  (7)َأرجو َأن ال يجرح ف ي فعل ه ذل ك ".
 توافرت فيه شروط القبول.

: حيتج مبا رواه عـارم, إذا وافقـه عليـه الثقـات, سـواء أكـان ممـا أخـذ عنـه بعـد االخـتالط, أو أشـكل القاعدة الثانية
وقـد كـان وكيـع بـن اجلـراح  ( 8).، االحتج اج به م فيم ا وافق وا الثق اتيعـين املختلطـنيحكم ه ؤالء، أمره. قال ابن حبان: 

, وقال له (9)عروبة بعد اختالطه, فما كان من صحيح حديثه أخذه, وما مل يكن صحيحاً طرحهيسمع من سعيد ابن أب 
عن  ه إال بح  ديث  ثتُ " رأيتن  ي ح  دَ ابــن معــني: حتــدث عــن ســعيد بــن أب عروبــة, وإمنــا مسعــت منــه يف االخــتالط ؟! قــال: 

؛ (1)وقد ذهب ابن حجر, إىل أن املختلط الذي مل يتميز, إذا توبع صار حديثه حسناً, ال لذاته, بل بـاجملوع (10).ٍو "تَ سْ مُ 
                                                 

 .(1/113). وابن أب حامت, اجلرح والتعديل, (31)ينظر: ُشهده, العمدة من الفوائد واآلثار الصحاح,  (1)
 .161اخلطيب, الكفاية يف علم الرواية, ص (2)
 .(1/131)ينظر: ابن حبان, الصحيح, املقدمة:  (3)
 .(233)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (4)
 .(2633)النسائي, السنن الكربى,  (5)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (6)
 .(331)ابن حبان, اجملروحني,  (7)
 .(1/131)ابن حبان, الصحيح, املقدمة:  (8)
 .(1/163)اخلطيب, الكفاية,  (9)
 .(1/163)اخلطيب, املرجع السابق,  (10)
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وحكمه يف ذلـك حكـم . ألنه يغلب على الظن معها أن املختلط مل خيطأ يف روايته؛ لصحة خمرجها, وثبوهتا من غري طريقه
حيــتج بــه, إن تــوافرت فيــه شــروط القبــول, دون  عــارم فمــا توبــع فيــه (2)الثقــة إذا أخطــأ, أن حيــتج مبــا يعلــم أنــه مل خيطــئ فيــه.

 ضبطه ومل خيلط فيه.مما على أنه تدل  النظر إىل قدم السماع, أو تأخره؛ ألن متابعة الثقات له
: حيــتج مبــا رواه عــارم معتمــداً فيــه علــى كتابــه؛ ألن كتبــه كانــت صــحيحة, متقنــة, ويعــد ذلــك قرينــة القاع  دة الثالث  ة

قال زكريا األنصاري: فما روى املختلط يف حال اختالطه, أو اشتبه, سقط ما رواه ممَّا اعتمد  على عدم ختليطه فيه.ظاهرة 
وبنـاء علـى هـذه القاعـدة, فمـا رواه عـارم مـن كتابـه, أو قـرأ عليـه مـن  (3)فيه على حفظه, خبالف ما اعتمد فيـه علـى كتابـه.

وقد مسع  (4).كان صحيح الكتابوله كانت صحيحة, فقد قال الذهلي:  أصله, فهو مما حيتج به؛ ألن كتاب عارم, وأص
, فقـــد قـــال عـــارم: (هــــ266-هــــ153)مجاعـــة مـــن احملـــدثني مـــن كتبـــه وأصـــوله, مـــنهم: حيـــىي بـــن معـــني, أبـــو زكريـــا البغـــدادي

 (6).حدثنا عارم من كتابه، وأنا سألته , فقد قال:(هـ230)وأمحد بن يوسف األزدي,  (5)."أخرجت كتابي، فقرأت عليه"
وحممد بن عبد امللك  (7)"حدثنا عارم إمالء من أصله"., فقد قال: (هـ236)ام تَ مْ وحممد بن غالب بن حرب, املعروف بتَ 

 (8)." حدثنا عارم بن الفضل، أماله علينا من كتابه ", فقد قال: (هـ233)بن مروان الدقيقي 
ا تفــرد بــه عــارم, إن كــان ممــا أخــذ عنــه بعــد االخــتالط, أو أشــكل أمــره. وعليــه حيمــل ال حيــتج مبــ القاع  دة الرابع  ة:

"م   ن س   مع من   ه بع   د , أو أشـــكل أمـــره, كقـــول النســـائي: االخـــتالطبعـــد  هإطـــالق أئمـــة احلـــديث احلكـــم بـــرد مـــا أخـــذ عنـــ
التنك  ب عنه ا عل  ى اأَلح  وال، وأم  ا رواي  ة المت َأخرين عن  ه، فيج ب ان: " بَّـوقــول ابـن حِ  (9).االخ تالط، فليس  وا بش يء"

وهبـذا يعلـم أن  (10)وِإذا لم يعلم الَتْمِييز بين سماع اْلمتقدمين والمت أخرين من ه، يت رك الك ل، وال يح تج بش يء من ه ".
, خالفاً ملا وصفه مطلقاً تركها ألن مراده ترك االحتجاج مبا تفرد به مما مل يتميز أمره, ال  ه؛ابن حبان مل يسرف يف رد روايات

بـه العالئــي مـن الغلــو واإلسـراف يف رد رواياتــه, واعرتاضـه بــإخراج البخـاري, وأمحــد, وعبـد بــن محيـد, والنــاس لـه, واحتجــاج 
؛ ألن هذا االعرتاض متعقب بأنَّ البخاري وأمحد, إمنا مسعا منه قبل االختالط, فهما ممن متيزت روايتهما عنه, (11)مسلم به

ابعات والشواهد, وأما رواية عبد بن محيد وغريه فليس فيها أدىن اعرتاض على ما ذكره ابن وبأنَّ مسلماً إمنا أخرج له يف املت
حبـان؛ ألهنـم مل يشـرتطوا إخـراج مـا لـيس لـه علـة, أو مـا أخـذ عنـه قبـل االخـتالط, وإن كـان عبـد بـن محيـد مـن طبقـة كبــار 

 تالميذ عارم, إال أنه حيتمل أن يكون قد مسع منه شيئاً بعد االختالط.

                                                                                                                                               
 .161ينظر: ابن حجر, نزهة النظر, ص (1)
 .(1/131)ينظر: ابن حبان, الصحيح, املقدمة:  (2)
 .(626/ 2)ينظر: األنصاري, فتح الباقي,  (3)
 .(0251). مغلطاي, إكمال هتذيب الكمال, (353)ينظر: ابن حجر, هتذيب التهذيب,  (4)
 .(31)الرتمذي, الشمائل,  (5)
 .(1301)ينظر: البيهقي, شعب اإلميان,  (6)
 .(516)البخرتي, جمموع فيه مصنفات أب جعفر ابن البخرتي,  (7)
 .211ابن أخي ميمي, الفوائد, ص (8)
 .(2633)النسائي, السنن الكربى,  (9)
 .(331)ابن حبان, اجملروحني,  (10)
 .(01)العالئي, املختلطني,  (11)



 

 325    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

الضـابط الـزمين لصـحة السـماع مـن عـارم, يقـدر مبـا قبـل سـنة عشـرين ومـائتني. قـال أبـو حــامت  قاع دة الخامس ة:ال
وهذا ضابط التمييز بني صحيح حديثه, وما خلط  (1)." من كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد "الرازي: 

ذ عنـه قبـل تلـك السـنة, ورد مجيـع مـا أخـذ عنـه بعـدها, فيه, إال أنه ضابط أغليب, ال يقصد به احلكم املطلق بصحة ما أخ
, بينمـا (2)ويدل على ذلك أن أبـا زرعـة الـرازي قـد مسـع منـه سـنة اثنتـني وعشـرين ومـائتني, وحـدث عنـه بأحاديـث مسـتقيمة

تحديـد , ممـا يؤكـد أنَّ هـذا الضـابط أغلـيب, ال يقصـد منـه المبـا يسـتنكر مسع منه البغوي قبـل العشـرين ومـائتني, وحـدث عنـه
واحلصر املطلق؛ ألن املختلط رمبا حدث حبديث مستقيم بعد اختالطه, فتحمله عنه الناقد اعتماداً منه على ثبوته عنه قبل 

 االختالط من وجه آخر, أو ملوافقته لروايات الثقات, حبيث يؤمن فيه التخليط واالضطراب.
 المطلب الثالث: حكم روايته في الصحيحين.

أن ما احتج به الشيخان من رويات املختلطني, يدل باجلملة على أنه ممـا أخـذ عـنهم قبـل  ذهب ابن الصالح إىل
" اعلم أَن من كان من هذا القبيل محتجاً بروايته في الصحيحين، أو أحدهما، فإنا نعرف على االختالط, فقد قال: 

وذلك من باب حتسني الظن هبما؛ لتلقي األمة هلما  (3).الجملة، أن ذلك مما تميز، وكان مأخوذا عنه قبل االختالط "
وذهب العراقي إىل أنه ينبغـي أن يكـون مـن حـدث عـن املخـتلط, مـن شـيوخ البخـاري أو مسـلم, ورويـا عنـه يف  (4)بالقبول.

 إال أن هذا التعميم متعقب لثبـوت احتجـاج الشـيخني (5)حيح شيئا من حديثه, أن يكون مأخوذاً عنه قبل االختالط.الصَّ 
فلـيس كـل مـن احتجـا بـه يف الصـحيحني أو أحـدمها ينبغـي أن  (6)ببعض املختلطني بواسطة من مسـع مـنهم بعـد االخـتالط.

يكون مما أخذ عنه قبل االختالط, وإمنا ينتقيان من أحاديث املختلطني ما أخذ عنهم قبـل االخـتالط, أو مـا وافقهـم عليـه 
" وأم ا م ا أخرج ه البخ اري م ن حديث ه ن فيه التخليط. قال ابن حجر: الثقات, مما أخذ عنهم بعد االختالط, حبيث يؤم

عن قتادة، فأكثره من رواية من سمع منه قبل االختالط، وأخرج َعَمن سمع من ه بع د االخ تالط قل يال، كمحم د ب ن 

                                                 
 .(231)ابن أب حامت, اجلرح والتعديل,  (1)
: "ِمـْن دل َعلِـّي خـري َكـاَن قـال: قـال رسـول اللَّـه  احلديث األول: رواه أبو زرعة عن عارم, عن محاد بن زيد, بإسـناده إىل أب مسـعود  (2)

عه عليه الثقات, عن محاد بن زيد, فقد قـال , وهذا من صحيح حديثه, تاب(31)َلُه كأجر فاعله". شهدة, العمدة من الفوائد واآلثار, حديث: 
. ورواه عنــه مجاعــة مــن (036)ابــن عــدي: رواه عــارم وغــريه عــن محــاد بــن زيــد, وهــو الصــواب. ينظــر: ابــن عــدي, الكامــل يف ضــعفاء الرجــال, 

الثقــات الــذين مسعــوا منــه قبــل االخــتالط, مــنهم: حممــد بــن حيــىي الــذهلي, وحممــد بــن مســلم بــن واره, ويعقــوب بــن ســفيان الفســوي. واحلــديث 
 .(166)حمفوظ عن األعمش باإلسناد السابق. ينظر: مسلم, الصحيح, حديث: 

ن املبـارك يقــول: " أيهـا الطالـب علمــا * إيـت محــاد بـن زيـد تقتــبس حكمـا وعلمــا * مث احلـديث الثـاين: رواه أبــو زرعـة, عـن عــارم قـال: مسعــت ابـ
. وقد اقتصر أبو زرعة على مـا هـو ثابـت عنـه, ممـا (113/ 1)قيده بقيد". ابن أب حامت, اجلرح والتعديل, باب: ما ذكر من علم محاد بن زيد, 

, وعلـي بـن احلسـن بـن شـقيق, وعبـد اهلل بـن صـاح العجلـي, عـن عبـد اهلل بـن املبـارك, ليس فيه ختليط, فقد تابع عارم كل من أبو الربيع الزهـراين
 , وأسانيده صحاح. (623). والعجلي, الثقات, (253/ 3). وأبو نعيم, احللية, (6055)به. ينظر: الطرباين, املعجم األوسط, 

 .033ابن الصالح, معرفة أنواع علوم احلديث, ص (3)
 .002قييد واإليضاح, صينظر: العراقي, الت (4)
 .032ينظر: املرجع السابق نفسه, ص (5)
 .112. ورضوان, حصني بن عبد الرمحن السلمي ورواياته يف الصحيحني, ص10-16ينظر: ابن الكيال, الكواكب النريات, ص (6)
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 (1).علي ه"عبد اهلل األنصاري، وروح بن عبادة، وبن أبي عدي، فِإذا أخرج من ح ديث ه ؤالء، انتق ى من ه م ا توافق وا 
 كيفية إخراجهما له, بصورة موجزة.وبيان  وسوف نستعرض يف هذا املطلب روايات الشيخني عن عارم, 

عرفنا فيما سـبق بـأن البخـاري إمنـا مسـع مـن عـارم قبـل االخـتالط مبـدة, أواًل: روايات عارم في صحيح البخاري: 
يف صحيحه عن عـارم مباشـرة دون واسـطة, فهـو ممـا متيـز وبناء على ذلك: فإن مجيع ما رواه البخاري  ه,ومل يسمع منه بعد

 .مساعه منه قبل االختالط
, وروى عنــه بالواسـطة, حـديثني اثنـني, أحــدمها املكـرر دونمثانيــة وتسـعون حـديثاً وقـد روى عنـه البخـاري مباشـرة, 

 ي بيان ذلك.أحدمها عن شيخه عبد اهلل بن حممد املسندي, والثاين عن حممد بن سالم البيكندي, وفيما يل
عــن  ,بــن طرخــان : روى البخــاري بواســطته حــديثاً واحــداً, عــن عــارم, عــن املعتمــر بــن ســليمانح  ديث المس  ندي

يَْأُخ  ُذِني فَ يُ ْقِع  ُدِني َعلَ  ى  َك  اَن َرُس  وُل اللَ  ِه " : عــن أب متيمــة, عــن أب عثمــان النهــدي, عــن أســامة بــن زيــد  أبيــه,
وقـد ذهـب  (2)". الله م ارحمهم ا ف إني أرحمه ا: َفِخِذِه، َويُ ْقِعُد الَحَسَن َعَلى َفِخ ِذِه اأُلْخ َرى، ثُ َم َيُض مُُّهَما، ثُ َم يَ ُق ولُ 

"الله  م إن  ي يف روايــتهم: هــذه اللفظــة شــاذة؛ لتخلــيط عــارم, وخمالفتــه لروايــة األكثــر واألحفــظ, الــذين قــالوا األلبــاين إىل أنَّ 
وهو بهذا اللفظ شاذ عندي؛ ألن عارماً كان اخ تلط أو تغي ر ف ي آخ ر عم ره، فمثل ه ال فقـال:  (3).أحبهما فأحبهما "

ومــا ذكــره األلبــاين مــن شــذوذ هــذه اللفظــة  (4)تقب  ل مخالفت  ه لم  ن ه  و أحف  ظ من  ه، وبخاص  ة إذا ك  انوا جمع  اً كم  ا هن  ا.
 من وجوه: واألحفظ, متعقب لتخليط عارم, وخمالفته لألكثر

, عــن أبيــه, عــن أب املعتمــرإمنــا رواهــا  ,األلبــاين لفظــة )الرمحــة(أعــل هبــا : أن لفظــة )احلــب( يف الروايــة الــيت األول
عثمان النهدي, بينما لفظة )الرمحة( اليت أخرجها البخاري من رواية املسندي, إمنا هي عن املعتمر, عن أبيه, عن أب متيمة 

وعـارم إمنـا روى  (5)مسـع سـليمان التيمـي الـوجهني مجيعـاً, كمـا صـرح بـذلك.طريف بن جمالـد السـلي, عـن أب عثمـان, وقـد 
الـوجهني مجيعـاً, فـروى لفظـة )احلـب( عـن أب عثمـان النهـدي, ولفظـة )الرمحـة( عـن أب متيمـة, كمـا  عنه مـا مسعـه منـه علـى
 بينما اقتصر البخاري على رواية أب عثمان. (6)روامها عنه ابن سعد.

                                                 
 .(013/ 1)ابن حجر, فتح الباري,  (1)
 .(5351)البخاري, الصحيح, كتاب األدب, باب: وضع الصيب على الفخذ,  (2)
. وتابعــه حيــىي بــن ســعيد (6523), (6561)بــاب, مناقــب احلســن واحلســني,  البخــاري, املرجــع الســابق نفســه, كتــاب أصــحاب النــيب  (3)

. وابـن أب (21323). ينظر: أمحـد, املسـند, القطان. وهوذة بن خليفة الثقفي, وحممد ابن أب عدي السلمي, وسفيان بن حبيب البصري
 .(3115), و(3110). النسائي, السنن الكربى, (151)شيبة, املسند, 

 .(6650)ينظر: األلباين, سلسلة األحاديث الصحيحة,  (4)
ذكر حيىي القطان أن سليمان التيمي حدثهم هبذا احلديث عـن أب متيمـة, عـن أب عثمـان النهـدي, فوقـع يف قلـب التيمـي منـه شـيء, وقـال:  (5)

. (5351)حدثت بـه عـن كـذا وكـذا, فلـم أمسعـه مـن أب عثمـان, فنظـرت فوجدتـه عنـدي مكتوبـاً فيمـا مسعـت. ينظـر: البخـاري, الصـحيح, 
" مسع سليمان أَبو املعتمـر هـذا احلـديث مـن َأب عثمـان النهـِدي, ومـن َأب متيمـة, عـن َأب عثمـان, فتـارة يرويـه عـن  وقال أبو موسى املديين:

وابـن نقطـة, التقييـد,  (63)هذا, ومرة يرويه عن ذاك, ومها صحيحان". ينظر: أبـو موسـى املـديين, ذكـر اإلمـام أب عبـد اهلل بـن منـده, رقـم: 
(010). 

 .(0/03)قات الكربى, ابن سعد, الطب (6)
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, وهــو ممــن أخــذ عنــه قبــل (1): أن هــذه اللفظــة رواهــا عــارم قبــل االخــتالط, فقــد مسعهــا منــه أمحــد بــن حنبــلالث  اني
 ط, ومل يسمع منه بعده.االختال

حممـد بـن عبـد األعلــى : أن الثقـات قـد تـابعوا عارمـاً علــى هـذه اللفظـة متابعـات تامـة, فقـد تابعــه كـل مـن: الثال ث
 .(5), وحممد بن زياد الزيادي(4)وعبد األعلى بن محاد النرسي (3)سوار بن عبد اهلل العنربي.و  ,(2)الصنعاين

بواســـطته حـــديثاً واحـــداً, زاده فيـــه البيكنـــدي زيـــادة عـــن شـــيخهما عـــارم, قـــال : روى البخـــاري ح   ديث البيكن   دي
َأَن الَخْم َر الَتِ  ي ُأْهرِيَق ْت الَفِض  يُخ، " : حـدثنا أبـو النعمــان, حـدثنا محـاد بــن زيـد, حـدثنا ثابـت, عــن أنـس  البخـاري:

 (6)." ُت َساِقَي الَقْوِم ِفي َمْنِزِل أَِبي طَْلَح َة، فَ نَ  َزَل َتْح رِيُم الَخْم رِ َوزَاَدِني ُمَحَمد  الِبيَكْنِديُّ، َعْن أَِبي الن ُّْعَماِن، قَاَل: ُكنْ 
فهو وإن أحلقه بعض من صنف يف األطراف بالتعاليق, فليس منها, بل هو متصل, صريح  (زادين فالن)والبخاري إن قال: 

والبيكنـدي ممـن  (8)البيكنـدي عـن عـارم مطـواًل. البخاري مسع احلديث من عـارم خمتصـراً, ومـنفاحلاصل أنَّ  (7)يف االتصال.
 (9)قبل االختالط, وقد توبع فيه عارم متابعات تامة.عارماً مسع 

, فقـال: وقـال سـليمان, وأبـو النعمـان: عـن : فقد ذكره يف موضـع واحـد بصـيغة اجلـزمه يف املعلقاتوأما ما رواه عن
, فجميع ما ذلكوبناء على  (10)ووصله يف موضع آخر من صحيحه. ،ِإَلَه ِإاَل الَلهُ اإِليَماِن بِالَلِه، َشَهاَدِة َأْن الَ محاد: 

 يف البخاري من روايات عارم فهي من صحيح حديثه الذي أخذ عنه قبل االختالط.
تسعة أحاديث, بواسطة مخسة مـن شـيوخه, وهـم: مسلم يف صحيحة أخرج له ثانيًا: رواياته في صحيح مسلم. 

ــي(11)اهلل احلمــالهــارون بــن عبــد  , وأبــو داود (2), وأمحــد بــن ســعيد بــن صــخر الــدرامي(1), وعبــد بــن محيــد بــن نصــر الِكسِّ

                                                 
 .(21131)أمحد, املسند, حديث  (1)
 .(266)ابن أب الدنيا, النفقة على العيال,  (2)
, مـن طريـق (2163). مـن طريـق حممـد بـن إسـحاق الصـاغاين. والاللكـائي, شـرح أصـول االعتقـاد, (03/ 0)ابن سعد, الطبقـات الكـربى,  (3)

 مثله. ابن زجنويه, كلهم عن عارم باإلسناد السابق,
 .(1)البغوي, مسند أسامة بن زيد,  (4)
 . (63). وأبو موسى املديين, ذكر اإلمام أبو عبد اهلل بن مندة, (56/ 3)ابن عساكر, تاريخ دمشق,  (5)
حممــــد وزادين )وجــــاء يف روايــــة أب ذر:  (وزادين حممــــد). وقــــال فيــــه: (0600)البخــــاري, الصــــحيح, كتــــاب التفســــري, بــــاب: ســــورة املائــــدة,  (6)

 .(213/ 3). ينظر: ابن حجر, فتح الباري, (البيكندي
 .(11/ 2)ابن حجر, تغليق التعليق,  (7)
 .(213/ 3)ينظر: ابن حجر, فتح الباري,  (8)
, من طريـق عفـان بـن مسـلم الصـفار. ومسـلم, (2662)ينظر: البخاري, الصحيح, كتاب املظامل والغصب, باب: صب اخلمر يف الطريق,  (9)

, مـــن طريــق ســليمان بــن داود العتكــي, كالمهــا عـــن محــاد بــن زيــد بــه. وقــد توبـــع (1331)كتــاب األشــربة, بــاب: حتــرمي اخلمــر, الصــحيح,  
 .(2160)البيكندي عن عارم متابعة تامة, ينظر: الدارمي, السنن, 

. وصـــله يف كتـــاب اخلمـــس, بـــاب: أداء اخلمـــس مـــن الـــدين, (1660)ينظـــر: البخـــاري, الصـــحيح,  كتـــاب الزكـــاة, بـــاب: وجـــوب الزكـــاة,  (10)
(2323). 

وأصحابه ألربع من العشر, وهم يلبون باحلج ". كتاب احلج, باب: جواز العمرة يف أشـهر احلـج,  : " قدم النيب حديث ابن عباس  (11)
ة تامــة. ينظــر: البخــاري, الصــحيح, كتــاب . وتــابع عارمــاً فيــه موســى بــن إمساعيــل التبــوذكي, وأمحــد بــن إســحاق احلضــرمي, متابعــ(1201)

 .(2311). أبو نعيم, املسند املستخرج, (1165)اجلمعة, أبواب تقصري الصالة,  باب: كم قام النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حجته, 
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أخرجهـــا لـــه يف املتابعـــات  ومجـــع تلـــك الروايـــات .(4), وحجـــاج بـــن الشـــاعر الثقفـــي(3)الســـنجي, ســـليمان بـــن معبـــد املـــروزي
فال يستفاد من إخراجه له من طريـق هـؤالء احلفـاظ,  , ومل خيرج له يف األصول, وبناء على ذلك(5)حلديث البابوالشواهد 

أن يكون ذلك حممواًل على أنه قد ثبت لديـه أهنـم مسعـوا منـه قبـل االخـتالط, وإمنـا أخـرج لـه مـا تابعـه عليـه الثقـات, وثبـت 
 لديه أنه من صحيح حديثه.

 
 .اختالطهبعد  على عارم المبحث السادس: األحاديث المستنكرة

 مفهوم الحديث المنكر، لغة واصطالحًا.المطلب األول: 
. وأمــــا مــــن حيــــث اصــــطالح: فــــإن احملــــدثني يطلقونــــه علــــى صــــور متعــــددة, (6)املنكــــر لغــــة: هــــو خــــالف املعــــروف

وباعتبــارات متنوعــة, وســوف نقتصــر منهــا علــى مــا يتعلــق بروايــة الضــعيف؛ ألن الــرواة الثقــات بعــد االخــتالط, يــدخلون يف 

                                                                                                                                               
, وتــابع عارمــاً فيــه (1563)مرفوعــاً: " مــن كانــت لــه أرض فاليزرعهــا ". كتــاب البيــوع, بــاب: كــراء األرض,  حــديث جــابر بــن عبــد اهلل  (1)

 .(5131)عبد اهلل بن حممد بن أمساء الضبعي متابعة تامة. ابن حبان, الصحيح, 
عــام الفــتح إىل مكــة ". كتــاب النكــاح, بــاب: نكــاح املتعــة,  قــال: "خرجنــا مــع رســول اهلل  احلــديث األول: حــديث ســربة بــن معبــد  (2)

. (0155). وأبــو عوانــة, املســتخرج,  (15603)أســد متابعــة تامــة. أمحــد, املســند, . وتــابع عارمــاً فيــه عفــان الصــفار, ومعلــى بــن (1013)
يف الســفل". كتــاب  , فنــزل النــيب (أي أب أيــوب األنصــاري)نــزل عليــه,  " أن النــيب احلــديث الثــاين: حــديث أب أيــوب األنصــاري 

بــد اهلل البصــري, وحممــد بــن الصــلت متابعــة تامــة. أمحــد, , تــابع عارمــاً فيــه عبــد الــرمحن بــن ع(2156)االشــربة, بــاب: إباحــة أكــل الثــوم, 
هنى عن القزع ". كتاب  " أن رسول اهلل  . احلديث الثالث: حديث ابن عمر (3631). وأبو عونة, املستخرج, ( 26511 )املسند, 

. احلــديث (3613), تــابع عارمــاً فيــه ســليمان بــن حــرب متابعــة تامــة. أبــو نعــيم, املســتخرج, (2121)اللبــاس والزينــة, بــاب: كراهيــة القــزع, 
. مل يقـف الباحـث (1331)مرفوعاً: " ال يضحني أحد حىت يصـلي". كتـاب األضـاحي, بـاب: وقتهـا,  الرابع: حديث الرباء بن عازب 

ن غيــاث, عــن عاصــم بــن يزيــد األحــول عــن الشــعيب. أبــو عوانــة, لــه إال علــى متابعــات قاصــرة, فقــد تابعــه عبــد اهلل بــن املبــارك, وحفــص بــ
. وإســناده صــحيح. وتابعــه منصــور بــن املعتمــر, وعبــد اهلل بــن عــون, وداود بــن أب هنــد, عــن الشــعيب عــن (1326), (1322)املســتخرج, 

, وكتـاب األميـان والنـذور, بـاب (312). البخـاري, الصـحيح, كتـاب اجلمعـة, أبـواب العيـدين, بـاب األكـل يـوم النحـر, الرباء بن عازب 
 .(1331). ومسلم, الصحيح, كتاب األضاحي, باب وقتها, (3233)إذا حنث ناسيا, 

مرفوعاً: " ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل ". كتاب اجلنة وصفة نعيمهـا, بـاب: األمـر حبسـن الظـن  حديث جابر بن عبد اهلل  (3)
. وقـد وهـم فـذكر أن العقيلـي, وابـن (10031)يه عبد الصمد بن عبـد الـوارث متابعـة تامـة. أمحـد, املسـند, , تابع عارماً ف( 2311 )باهلل, 

 .125الكيال ذكرا مساع السنجي من عارم قبل االختالط, وليس ذلك بصواب. العيساوي, مرويات املختلطني يف الصحيحني, ص
مرفوعاً: " إنه ستكون هنـات وهنـات ". كتـاب اإلمـارة, بـاب: حكـم مـن فـرق أمـر املسـلمني,  احلديث األول: حديث عرفجة بن شريح  (4)

. احلديث الثـاين: حـديث أنـس (2625), تابع عارماً حممد بن سليمان بن حبيب, متابعة تامة. الطحاوي, شرح مشكل اآلثار, (1352)
, تـابع عارمـاً فيـه عبـد (2032)باب: من فضائل أنس بن مالـك, سراً ". كتاب فضائل الصحابة,  قال: " أسر إىل النيب  بن مالك 

. وهــو مــن قــدمي حــديث (5361)اهلل بــن صــباح اهلــامشي العطــار, متابعــة تامــة. البخــاري, الصــحيح, كتــاب االســتئذان, بــاب حفــظ الســر, 
. احلـديث الثالـث: سـبق ذكـره يف (16236)عارم, فقد رواه عنه اإلمام أمحد بـن حنبـل, وهـو ممـن مسـع منـه قبـل االخـتالط. أمحـد, املسـند, 

 , احلديث الثاين.(131)حاشة رقم: 
مــنهج اإلمــام مســلم يف إخــراج احلــديث يف املتابعــات والشــواهد: أن يــذكر احلــديث أوال باســناد نظيــف رجالــه ثقــات, وجيعلــه أصــاًل, مث يتبعــه  (5)

ة, أو لزيادة فيه تنبه علـى فائـدة فيمـا قدمـه. ينظـر: النـووي, املنهـاج, بإسناد آخر, أو أسانيد فيها بعض الضعفاء, على وجه التأكيد باملتابع
(1/25). 

 .(5/013), (نكر). وابن فارس, معجم مقاييس اللغة, مادة: (5/266), (نكر)ينظر: ابن منظور, لسان العرب, فصل: النون, مادة:  (6)



 

 329    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 (1)."ك ان أح د الثق ات قب ل أن يخ تلط": هحلفظ, واختالل الضبط؛ لـذا قـال النسـائي فيـدائرة من يضعف حديثه لسوء ا
 فاحلديث املنكر يطلق عند احملدثني باعتبار راويه الضعيف على صورتني:

فإذا وقعـت املخالفـة مـع الضـعف, فـالراجح يقـال لـه: املعـروف,  (2)ما رواه الضعيف, خمالفاً ملا رواه الثقة. األولى:
 (3)يقال له املنكر. ومقابله:

ما تفرد به الضـعيف, حبيـث ال يكـون لـه متـابع وال شـاهد. إذ لـيس يف راويـه مـن الضـبط مـا يقـع جـابراً ملـا  الثانية:
وقـوع علـى قرينـة  يعـدفتفرد املخـتلط مبـا ال يتـابع عليـه, أو خمالفتـه للثقـات,  (4)يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف.

 بسبب ختليطه.اخلطأ يف روايته 
 المطلب الثاني: أقوال المحدثين في وقوع النكارة في حديث عارم بعد االختالط.

 اختلف أئمة احلديث يف إثبات وقوع النكارة يف حديث عارم بعد اختالطه على ثالثة أقوال.
ذهـــب إىل هـــذا القـــول أبـــو داود, والعقيلـــي. فقـــد ذكـــر أبـــو داود أن عارمـــاً حدثـــه الوق   وع مطلق   ًا:  الق   ول األول:

وأرود  (5)السفر. يف الصوم عن ملسو هيلع هللا ىلصعن هشام, عن أبيه أن ماعزاً اأَلسلمّي َسَأَل النَّيبَّ حبديث منكر عن محاد بن زيد, 
اتَ ُقوا الَناَر، )قال:  أنس, عن النيب له العقيلي حديثاً منكراً, حدث به بعد اختالطه, عن محاد, عن محيد الطويل, عن 

بل ى ل ه، حيـث قـال:  وهو ما اسـتقر عليـه رأي الـذهيب,, (7)وتبعه على استنكاره اخلطيب, وابن رجب (6).(َوَلْو بِشقِّ تمَرةٍ 
، وق د  (تم َرةٍ اتَ ُق وا النَ اَر، َولَ ْو بِش قِّ ): عن حماد، عن حميد الطويل، ع ن أن س، ع ن النب ي  )يعين: حديث منكر(,

 (8)كان َحَدث به ِمْن قَ ْبُل عن الحسن، بدل أَنس ُمْرَساًل، وهو َأشَبُه، وكَذا رواه َعَفاُن وغيره عن َحَماد ".
اخ  تلط ف  ي آخ  ر عم  ره، وتغي  ر، " ذهــب إىل هــذا القــول ابـن حبــان, فقــال: الوق  وع م  ع الكث  رة. الق  ول الث  اني: 

وهـذا القـول ال يعـارض القـول األول, مـن جهـة  (9).المناكير الكثيرة في روايته"وقع حتى كان ال يدري ما يحدث به، ف
أن األصل يف املختلط, إن َحدَّث بعد اختالطه, أن تظهر له أحاديث منكرة, وابن حبان إمام ناقد, مطلع علـى الروايـات 

ثـه, واطالعـه علـى مـا يسـتنكر عليـه بعـد وعللها؛ فيحمل إثباته لوقوع املنكرات الكثـرية يف روايـات عـارم علـى اسـتقرائه حلدي
اختالطه. كما أن قوله موافق إلطالق من سبقه من أئمـة احلـديث كـأب حـامت الـرازي, والنسـائي, بـأن مـن حـدث عنـه بعـد 

 اختالطه فليسوا بشيء.

                                                 
 .(3521)النسائي, السنن الكربى, ( 1)
 .(2/315)ينظر: ابن حجر, النكت,  (2)
 .12ابن حجر, نزهة النظر, ص (3)
 .2/315. وابن حجر, النكت, 02. الذهيب, املوقظة, ص112ينظر: ابن الصالح, معرفة علوم احلديث, ص (4)
 .(1156)اآلجري, سؤاالت أب عبيد اآلجري,  (5)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (6)
 .(2/151). وابن رجب, شرح علل الرتمذي, 161-163اخلطيب, الكفاية, ص (7)
 .(1533). وامليزان, (1311) الذهيب, سري أعالم النبالء, (8)
 .(331)ابن حبان, اجملروحني,  (9)
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م ا و  ثق ة، وتغي ر ب أخرة،" : يف عـارم لـدراقطين, فقـالاوذهب إىل هذا القول : عدم الوقوع مطلقًا. الثالثالقول 
عقــاًل؛ ألن األصــل يف منــه بعــدم الظهــور, تنبيهــاً علــى احتمــال وقوعهــا  فعــربَّ  (1).ظه  ر عن  ه بع  د اختالط  ه ح  ديث منك  ر"

وهـذا القـول معـارض  حبـديث منكـر. بعـد اختالطـهاملخـتلط أن حيـدث مبـا ُيْسـَتنكر, غـري أهنـا مل تقـع منـه مسعـاً, فلـم حيـدث 
للقولني السابقني, ونافياً ملـا أثبتـاه, والقاعـد أنَّ املثبـت مقـدم علـى النـايف؛ ألن معـه زيـادة علـم. وقـد يعـرتض عليـه بـأن نفيـه 
مبــين علــى االســتقراء, فيكــون هــو واملثبــت ســواء, وجيــاب: بــأنَّ املثبــت أقــام أدلــة علــى دعــواه, فينبغــي علــى النــايف أن جييــب 

 نقف بعد طول حبث على جواب للدارقطين عما استدل به العقيلي وغريه.عنها؛ ومل 
 المطلب الثالث: وقوع النكارة اإلسنادية في روايات عارم.

 روي هذا احلديث عن عارم على وجهني: .اتَ ُقوا الَناَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة   :: قال رسول اهلل الحديث األول
, عـن مَحَـّاد بـن سـلمة, عـن مُحَيـد الطويـل, عـن (هــ213)مد العقيلي, عـن عـارم سـنة : رواه يزيد بن حمالوجه األول

 (2)احلسن البصري, مرساًل. وكذا رواه عفَّاُن بن مسلم الصفار عن محاد باإلسناد السابق.
, وعلـي بـن عبـد العزيـز البغـوي وقـال: سـنة (3()هــ213)رواه حممد بن سهل بن عسـكر, وقـال: سـنة  الوجه الثاين:

, وأبـو رفاعـة, عبـد اهلل بـن حممـد بـن (5), وأبـو أميـة, حممـد بـن إبـراهيم الطََّرُسوِسـي  (4), وحممد بـن إمساعيـل الصـائغ(ه211)
كلهم عن عارم, عن مَحَّاد بن سلمة, عن مُحَيد الطويل,   (7), وأمحد بن إسحاق بن صاح الوزان(6)عمر بن حبيب البصري

"وهذا الحديث، ال نعل م رواه ع ن حم اد، ع ن ذا الوجه, فلم يتابع عليه, قال البزار:عن أنس, مرفوعاً. وقد تفرد عارم هب
وبنــاء علــى ذلــك فــإنَّ هــذه الروايــة منكــرة, كــان عــارم قــد حــدَّث هبــا قبــل  (8).حمي  د، ع  ن أن  س، إال محم  د ب  ن الفض  ل"

نس مرفوعـاً, وال يعـرف هـذا االختالط على وجه, وبعده على وجه آخر, خالف فيه رواية األحفظ, فجعله عن محاد عن أ
ورواية البغوي عن عـارم بعـد االخـتالط, وال تنفعـه متابعـة الصـائغ, والطرسوسـي,  (9)من وجه يصح. احلديث عن أنس 

                                                 
 .(631)السلمي, السؤاالت,  (1)
 . وإسناده مرسل صحيح إىل احلسن البصري.(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (2)
 .(5361). وابن عسكر: ثقة. ابن حجر, التقريب, (031)أبو الفضل الزهري, حديث الزهري,  (3)
 (5161). ابن حجر, التقريب, (5332). والبغوي: ثقة مأمون, والصائغ: صدوق. الذهيب, امليزان, (1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (4)
 .(5111)صدوق, صاحب حديث يهم. ابن حجر, التقريب, . والطرسوسي: (2103)املقدسي, األحاديث املختارة,  (5)
 .(5151). وأبو رفاعة ثقة. ينظر: اخلطيب, تاريخ بغداد, (1331)ابن األعراب, املعجم,  (6)
 .(1333). والوزان, صدوق, ال بأس به. ينظر: اخلطيب, تاريخ بغداد, (2103)املقدسي, األحاديث املختارة,  (7)
 .(3313)البزار, املسند,  (8)
 :روى هذا احلديث من أوجه أخرى عن أنس  (9)

: رواه ابــن خزميــة مــن طريــق ســنان بــن ســعد الكنــدي, ويقــال: ســعد بــن ســنان. والكنــدي خمتلــف فيــه, واألكثــر علــى تضــعيفه, وهــو الوجــه األول
جـاين: " أحاديثـه واهيـة, ال تشـبه معدود فيمن اختلط أيضاً, وقال أمحد: "يشبه حديثه حديث احلسن, ال يشبه حـديث أنـس". وقـال اجلوز 

أحاديــث النــاس عــن أنــس ". فالظــاهر أنَّ هــذا احلــديث معلــول, يرجــع إىل حــديث احلســن البصــري مرســاًل, كمــا أن فيــه اضــطراباً, فقــد رواه 
د حديثـه الليث بن سـعد عـن يزيـد بـن أب حبيـب فقـال فيـه: سـعد بـن سـنان, ورواه عمـرو بـن احلـارث فقـال: سـنان بـن سـعد, وقـد تـرك أمحـ

. وابــن الكيــال, الكواكــب النـــريات, (232). وابــن بشـــران, األمــايل, (2061)ملثــل هــذا االضــطراب. ينظــر: ابـــن خزميــة, الصــحيح, ترجــة: 
 .(311). وابن حجر, هتذيب التهذيب, (611), (212). واجلوزجاين, أحوال الرجال, (11)

: رواه الطــرباين مـــن طريـــق مبــارك بـــن ســحيم. ومبـــارك مـــرتوك, وقــد تفـــرد بـــه عــن عبـــد العزيــز بـــن صـــهيب. ينظــر: الطـــرباين, املعجـــم الوجــه الثـــاين
 .(3031). ابن حجر, التقريب, (6300)األوسط, 
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ففيهــا نظــر, فــإن هــذا  (هـــ213)وأبــو رفاعــة, والــوزان؛ ألنــه مل يتميــز مســاعهم منــه. وأمــا روايــة ابــن عســكر, عــن عــارم ســنة 
, وتابعـه اخلطيـب (2)وقد استنكر هذه الروايـة أبـو جعفـر العقلـي, وأعلهـا بـاختالط عـارم (1)التاريخ مل يثبت من وجه يصح.

 (3)البغدادي, وابن رجب احلنبلي, واستقر عليه رأي الذهيب.
يَ ا َرُس وَل اهلِل، ِإنِّ ي رَُج ل    :أن محزة بن عمرو األسلمي سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالالحديث الثاني: 

روي هـذا احلـديث عـن محـاد بـن زيـد علـى . َأْسُرُد الَصْوَم، َأفََأُصوُم ِفي الَسَفِر؟ قَاَل: ُص ْم ِإْن ِش ْئَت، َوَأْفِط ْر ِإْن ِش ْئتَ 
 وجهني:

كالمها عن محاد بن زيد وغريه, عن هشام بن عروة, عـن أبيـه,   (5), وأبو الربيع الزهراين(4)رواه ُمسدَّد الوجه األول:
 عن محزة بن عمرو األسلمي.

عــن محــاد بــن زيــد, عــن هشــام بــن عــروة, عــن أبيــه عــن مــاعز  عــن عــارم, ,أبــو داود السجســتاين: رواه الوجــه الثــاين
شام بن عروة، ع ن أبي ه، " كنت عند عارم، فحدث عن حماد بن زيد، عن هاألسلمي. وقد استنكره أبو داود, فقال: 

 ال ع ز م ا بن ي ي ا: فق ال األس لمي، حم زة: ل ه فقل ت. الس فر ف ي الص وم ع ن ملسو هيلع هللا ىلصأن ماعز األسلمي، سأل النبي 
فخلـط عـارم يف هـذا احلـديث, فقـال: مـاعز األسـلمي,  (6)." عقل ه زال وق د ه ذا ق ال عارم اً  أن يعنى جليسه، به يشقى

 من عارم كان بعد االختالط, وقد رواه عنه مستنكراً له ومبيناً الختالطه.وإمنا هو محزة األسلمي, ومساع أب داود 
ِإَن َأْه  َل النَ  اِر لََيْبُك  وَن َحتَ  ى لَ  ْو ُأْجرِيَ  ِت السُّ  ُفُن ِف  ي  : , قــالعــن أب موســى األشــعري الح  ديث الثال  ث: 

 روي هذا احلديث عن سالم بن مسكني على وجهني..  ُدُموِعِهْم َلَجَرتْ 
: رواه يزيد بن هارون, عن سالم بن مسكني, عن قتادة بن دعامة السدوسي, عن أب بـردة, عـن أب الوجه األول

 .(9), وُصبَـْيح(8)وتابعه على وقفه قسامة بن زهري املازين (7)موقوفاً. موسى األشعري 

                                                                                                                                               

صــدوق كثــري التــدليس : رواه ابــن املقــرئ مـن طريــق مبــارك بــن فضـالة, عــن احلســن, عــن أنـس, وإســناده جمهــول, ومبــارك بـن فضــالة الوجـه الثالــث
 .(3030). ابن حجر, التقريب, (161)والتسوية. ينظر: ابن املقرئ, املعجم, 

: رواه أبو نعيم من طريق يزيد بن عبد امللك بـن املغـرية النـوفلي, عـن صـفوان بـن سـليم. والنـوفلي ضـعيف, وابنـه حيـىي منكـر احلـديث الوجه الرابع
ن, مــا كتبنـاه إال مـن هــذا الوجـه". ينظــر: أبـو نعــيم, حليـة األوليــاء وطبقـات األصــفياء, ضـعيف. وقـال أبــو نعـيم: "غريــب مـن حــديث صـفوا

 .(3351)و (3123). والذهيب, ميزان االعتدال, (132/ 6)
 .(113)ينظر: حشاية رقم  (1)
 .(1331)العقيلي, الضعفاء الكبري,  (2)
 .(11). الذهيب, سري أعالم النبالء, (2/151). ابن رجب, شرح علل الرتمذي, 161-163اخلطيب, الكفاية, ص(3)
 .(1302)البخاري, الصحيح, كتاب الصوم, باب الصوم يف السفر واإلفطار,  (4)
  .(110)مسلم, الصحيح, كتاب الصيام, باب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر,  (5)
 .(1156)اآلجري, سؤاالت أب عبيد اآلجري,  (6)
 . وإسناده صحيح.(60161)ابن أب شيبة, املصنف,  (7)
 .(0232). وإسناده حسن, فيه عبد الوهَّاب اخلفاف, صدوق رمبا أخطأ. ينظر: ابن حجر, تقريب التهذيب,  (1116)أمحد, الزهد,  (8)
. وصــبيح هــو: أبــو العــالء, روى عــن أب بــردة عــن أبيــه, ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات, وســكت عنــه البخــاري. (1/231)أبــو نعــيم, احلليــة,  (9)

. وإسـناده حسـن لغـريه, يزيـد الرقاشـي, ضـعيف. ابـن حجـر, التقريـب, (6036), وابن حبان, الثقات, (2333)البخاري, التاريخ الكبري, 
(1336). 
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: رواه علــي بــن عبــد العزيــز البغــوي, وحممــد بــن غالــب بــن حــرب, كالمهــا عــن عــارم, عــن ســالم بــن الوجــه الثــاين
األلبــاين  اســتنكرهوقــد  (1)مرفوعــاً. مســكني, قــال: حــدث أبــو بــردة بــن أب موســى األشــعري, عــن أب موســى األشــعري 

، ن، بإس ناده ع ن أب و موس ى األش عريهو يعل حديث أبي النعم او , وأعله بالرواية قسامة بن زهري السابقة, فقال: فقال
بو النعمان هذا يلقب بعارم، وقد كنت خرجت حديثه هذا في الصحيحة، قبل أن أقف على ه ذا الموق وف عل ى وأ

مـن هـم أوىل منـه عـدًدا فهـذا اإلسـناد منكـر, خـالف فيـه عـارم  (2)أبي موسى؛ فه و ي دل عل ى أن عارم اً أخط أ ف ي رفع ه.
؛ ألن مساع البغوي  واختالطه أنه مما حدث به بعد تغريه, فالظهار وجعله عن أب موسى مرفوعاً , فأسقط منه قتادة, وحفظاً 

 .ام؛ ألنه مل يتميز مساعهتَ مْ كان بعد االختالط, وال تنفعه متابعة حممد بن غالب, املعروف بتَ 
 .ِهْم تُ ْؤَخُذ َصَدقَاُت اْلُمْسِلِميَن َعَلى ِمَياهِ  : قال رسول اهلل الحديث الرابع: 

 روي هذا احلديث عن عبد اهلل بن املبارك على وجهني:
كالمها عن عبد اهلل بن   (4)سليمان بن داود الطيالسيأبو داود, , (3)رواه عبد الصمد بن عبد الوارث الوجه األول:

مرفوعـاً. ولـه متابعـات  املبارك, عن أسامة بن زيد, عن عمرو بن شعيب, عن أبيـه, عـن عبـد اهلل بـن عمـرو بـن العـاص 
 .(5)قاصرة عن عمرو بن شعيب باإلسناد السابق

: رواه أبو بدر, عباد بن الوليد الغربي, عـن عـارم, عـن عبـد اهلل بـن املبـارك, عـن أسـامة بـن زيـد, عـن الوجه الثاين 
، ولكنه كان اختلط، ف ال يعت د ثقة عارموقد أعله األلباين مبخالفته للثقات, فقال األلباين:  (6)أبيه, عن ابن عمر مرفوعاً.

فهـذه الروايــة منكـرة, قصَّــر عــارم يف إسـنادها, فأســقط ذكــر  (7)بمخالفت ه للثقت  ين المتق  دمين: عب  د الص  مد، والطيالس  ي.
عمرو بن شعيب, وجعله عن أسامة بن زيد العدوي عن أبيه, فسلك اجلادة, وإمنا هو أسامة بن زيد الليثي, عن عمرو بن 

 ,, وإمنـا هـو مـن مسـند عبـد اهلل بـن عمـرو بـن العـاص ا أنـه جعلـه مـن مسـند عبـد اهلل بـن عمـرشعيب عـن أبيـه. كمـ
  والغربي ممن مل يتميز مساعه من عارم,

ِإنِّ  يَ َأِج  ُد، ِف  ي بَ ْع  ِض الُكتُ  ِب، نَ ْع  َت قَ   ْوٍم يَ تَ َعَلُم  وَن ِلَغْي  ِر اْلَعَم  ِل،   قــال كعــب األحبــار:الح  ديث الخ  امس: 
 . روي هذا احلديث عن عارم على وجهني:َويَ تَ َفَقُهوَن ِلَغْيِر اْلِعَباَدِة 

بن حازم, عن  : رواه أبو حممد, عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي عن عارم, عن محَّاد بن زيد, عن يزيدالوجه األول
َعاً حُيَدِّث عن كعب األحبار. , إال أنـه وقفـه وتابعه علي بن املديين, عن محاد بـن زيـد بـه (8)عمه جرير بن زيد, أنه مسع تـُبَـيـْ

                                                 
 .(1006)غالب: صدوق حافظ. اخلطيب, تاريخ بغداد, . وحممد بن (3131)احلاكم, املستدرك,  (1)
 .(3333)ينظر: األلباين, سلسلة األحاديث الضعيفة,  (2)
 . قال األرنؤوط: إسناده حسن.(3161)أمحد, املسند,  (3)
 . إسناده حسن.(2613)الطيالسي, املسند,  (4)
. مــن طريــق حممــد بــن إســحاق بــن يســار. وابــن (1120). أمحــد, املســند, (1531). وأبــو داود, الســنن, (2231)ابــن خزميــة, الصــحيح,  (5)

 . من طريق عبد الرمحن بن احلارث املخزومي, وإسناده حسن.(3021)املنذر, األوسط, 
 .(6151). والغربي: صدوق. ينظر: ابن حجر, التقريب, (1313)ابن ماجه, السنن,  (6)
 .(1113)ينظر: األلباين, السلسلة األحاديث,  (7)
 . وإسناده صحيح.(611)الدارمي, السنن,  (8)
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"جرير بن زيد، عم جرير بن حازم األزدي البصري، س مع تبيع اً، روى عن ه يزي د، وجري ر وقال البخاري:  (1).على تبيع
 (2).ابنا حازم "

فهـذه الروايـة  (3): رواه علي بن عبد العزيز البغـوي, عـن عـارم, عـن محَـّاد بـن زيـد, أنـه بلغـه عـن كعـب.الوجه الثاين
البغـوي فلم يذكر يزيد بن حازم, عن عمه جرير؛ ولعل ذلـك بسـبب تغـريه واختالطـه, فـإن  ر عارم يف إسنادها,منكرة, قصَّ 

 (4)ممن مسع منه بعد االختالط.
. روي هـذا احلـديث ِإيَاُكْم َواْلِمَراَء! فَِإنَُه َساَعُة َجْهِل اْلَعاِلِم، َوِبِه يَ ْبَتِغي الَشْيطَاُن زَلََتُه   الحديث السادس:

 على وجهني عن محاد بن زيد.
, عــن محَّــاد بــن زيــد, عــن حممــد بــن واســع, عــن مســلم بــن (6)وغــريه (5): رواه عفَّــان بــن مســلم الصــفارالوجــه األول

 مقطوعاً.يسار, 
: رواه حممــد بــن ســعد بـن منيــع, عــن عــارم, عــن محَـّاد بــن زيــد, عــن أيــوب, عـن حممــد بــن واســع, عــن الوجـه الثــاين

فخالف عارم من هم أوىل منه عدداً وحفظاً, فزاد أيوب بني محَّاد, وحممد بن واسع, ومل يتابع  (7)مسلم بن يسار مقطوعاً.
 ممن مل تتميز روايته.عليه, فهذه الزيادة منكرة, وحممد بن سعد 

ُلُغ ِقيَمَتُه  : قال رسول اهلل الحديث السابع:    .َمْن َأْعَتَق ِشْقًصا ِمْن َمْمُلوٍك، َكاَن َلُه َما يَ ب ْ
 روي هذا احلديث عن عارم على وجهني:

,كالمها عن عارم, عن جرير بن حازم, عن (9), وأبو داود, سليمان بن سيف احلراين(8): رواه البخاريالوجه األول
, (10)مرفوعـــاً. وقـــد توبـــع فيـــه عـــارم متابعـــات تامـــة قتـــادة, عـــن النضـــر بـــن أنـــس, عـــن بشـــري بـــن هنيـــك, عـــن أب هريـــرة 

 , ومل خيتلفوا يف وصله.(1)وقاصرة

                                                 
 . وإسناده صحيح.(1116)البيهقي, شعب اإلميان,  (1)
 .(2223)البخاري, التاريخ الكبري,  (2)
 . إسناده صحيح إىل عارم.(1101)ابن عبد الرب, جامع بيان العلم,  (3)
 .(23/ 1)ينظر: احلويين, الفتاوى احلديثية,  (4)
 . إسناده صحيح مقطوع.(011)الدارمي, السنن,  (5)
. مـن طريـق محـاد بـن (501), من طريق سليمان بن حرب, وإسناده صحيح. وابن بطة, اإلبانة الكـربى, (1011 )أمحد بن حنبل, الزهد, ( 6)

/ 2). وأبــو نعــيم, احلليــة, (3112)أســامة, إســناده حســن لغــريه, فيــه حممــد بــن عبيــد اهلل احلــراين, صــدوق فيــه لــني. ابــن حجــر, التقريــب, 
, مــن طريــق (323), مــن طريــق حيــىي بــن آدم. واهلــروي, ذم الكــالم وأهلــه, (636), مــن طريــق معلــى بــن مهــدي. والفريــاب, القــدر, (230

, مـن (551), (503) ,(503). مـن طريـق سـريج بـن النعمـان. وابـن بطـة, اإلبانـة الكـربى, (116)سعيد بن منصـور. واآلجـري, الشـريعة, 
, من طريق خالد بـن (125)طريق إبراهيم بن مهدي, وأبو الربيع الزهراين, وعبيد اهلل بن عمر, واهليثم بن مجيل. وابن أب الدنيا, الصمت, 

 خداش, كلهم عن محاد بن زيد به.
 . وإسناده صحيح إىل عارم.(1/101)ابن سعد, الطبقات الكربى,  (7)
 .(2510 )باب: الشركة يف الرقيق,  البخاري, الصحيح, كتاب الشركة, (8)
 . وإسناده صحيح.(5131)أبو عوانة, املستخرج,  (9)
. (656/ 1). مــن طريــق وهــب بــن جريـر األزدي. واخلطيــب البغــدادي, الفصــل للوصــل املــدرج يف النقــل, (5133)أبـو عوانــة, املســتخرج,  (10)

 ه صحيحة.من طريق سليمان بن حرب, ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي, وأسانيد
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: رواه أبو مسلم البصري, إبراهيم بن عبد اهلل بن الكشي, عن عارم, عن جرير بن حـازم, عـن قتـادة, الوجه الثاين
رواه ع  ارم، ع  ن جري  ر، فل  م ي  ذكر أب  ا قــال اخلطيــب:  (2)مرســاًل. عــن النضــر بــن أنــس, عــن بشــري بــن هنيــك عــن النــيب 

كان عارم قد رواها قبل االختالط موصولة,   فهذه الرواية منكرة, .(3)هريرة، بل قال: عن بشير بن نهيك، عن النبي 
 ممن مل تتميز روايته عن عارم, فيحتمل مساعه منه قبل االختالط وبعده. مث رواها بعد مرسلة, وأبو مسلم الكجي

 .َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَشَوااًل َواأْلَْرِبَعاَء َواْلَخِميَس َدَخَل اْلَجَنَة  : قال رسول اهلل الحديث الثامن: 
 روي هذا احلديث عن عارم على وجهني:

: رواه احلــارث بــن أب أســامة, عــن عــارم, عــن ثابــت بــن يزيــد األحــول, عــن هــالل بــن خبــاب, عــن الوجــه األول
وتـابع عارمـاً كثـري بـن حيـىي  .(4)ب, أنـه مسـع ِمـْن ِفْلـِق رسـول اهلل عكرمة بن خالد, عن عريف من عرفاء قريش, حدثين أ

, كلهـم عــن (6), وغسـان بــن الربيـع املوصـلي(5)بـن كثـري البصـري, وعبـد الصــمد بـن عبـد الـوارث, وَعفَّــان بـن مسـلم الصـفَّار
 ثابت بن يزيد األحول باإلسناد السابق.

راين, عــن عــارم, عــن ثابــت بــن يزيــد األحــول, عــن هــالل بــن : رواه أبــو داود, ســليمان بــن ســيف احلــالوجــه الثــاين
فهــذه الروايــة منكــر, رواهــا  .(7)خبــاب, عــن عريــف مــن عرفــاء قــريش, قــال: حــدثين أب أنــه مســع مــن ِفْلــِق يفِّ رســول اهلل 

عارم مرة بذكر عكرمة بن خالد, وتابعه عليه الثقات, ومرة أخرى بدون ذكر عكرمة, ومل يتابع عليها؛ وأبو داود احلراين ممن 
 مل تتميز روايته عن عارم.

 . ىَكاَن يُوتُِر ِبَسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعلَ   أن النيب صلى اهلل عليه وسلم الحديث التاسع: 
 روي هذا احلديث عن جرير بن حاز على وجهني:

 ,(9)وحفـص بـن عمـر الضـرير (8)بـن يـونس البغدادي املعروف حبرمـي إبراهيم بن يونس بن حممد: رواه الوجه األول
 عن جرير بن حازم, عن زُبـَْيد بن احلارث اإليَّامي, عن ذر بن عبد اهلل بن زرارة, عن سـعيد بـن عبـد الـرمحن بـن أبـزى, عـن

 .(10)أبيه مرفوعاً. وكذا رواه الثقات عن زبيد اإليَّامي به

                                                                                                                                               
, مـن طريـق مهـام بـن حيـىي العـوذي. وأبـو عوانـة, (2613), من طريق معمر بـن راشـد. والـدارمي, السـنن, (13111)عبد الرزاق, املصنف,  (1)

 , من طريق شعبة, كلهم عن قتادة به, وأسانيده صحيحة.(5133)املستخرج, 
 وإسناده صحيح إىل عارم.. (650/ 1)اخلطيب البغدادي, الفصل للوصل املدرج يف النقل,  (2)
 .(650/ 1)ينظر: اخلطيب البغدادي, الفصل للوصل املدرج يف النقل,  (3)
 . وإسناده صحيح إىل عارم.(665)اهليثمي, بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث,  (4)
 . وإسناده صحيح إىل ثابت بن يزيد.(13110),  (15060)أمحد, املسند,  (5)
 .(5331). إسناده إىل عارم حسن لغريه, فيه غسان بن الربيع, ضعفه الدارقطين. ابن حجر, اللسان, (2055)أبو نعيم, معرفة الصحابة,  (6)
 , وباقي رجاله ثقات.(عريف من عرفاء قريش). إسناده ضعف, فيه راٍو مل يسمَّ, وهو: ( 2131)النسائي, السنن الكربى,  (7)
 .(211)وإسناده حسن, فيه إبراهيم بن يونس بن حممد, املعروف حبرمي, وهو صدوق. ابن حجر, التقريب,   .(1156)النسائي, اجملتىب,  (8)
 .(1021). إسناده حسن, فيه حفص بن عمر: صدوق. ابن حجر, التقريب, (21106)أمحد, املسند,  (9)
, مـن طريـق شـعبة, وإسـناده حسـن فيـه عمـرو بـن يزيـد اجلرمـي, وهبـز بـن حكـيم, وكالمهـا صـدوق. ابـن (1063)النسائي, السـنن الكـربى,  (10)

. مـن (1111). وابـن ماجـه, السـنن, (2063). وابن حبان, الصـحيح, (21101). وأمحد, املسند, (112), (5101)حجر, التقريب, 
. مـن طريـق ســفيان الثـوري, وأســانيدها (0333) اق, املصــنف, . وعبــد الـرز (15632)طريـق سـليمان بــن مهـران األعمــش. وأمحـد, املسـند, 

 صحاح.
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: رواه أبــو مســلم الكشــي, عــن عــارم, عــن جريــر بــن حــازم, عــن أبيــه, عــن جــده, عــن ســعيد بــن عبــد الوجــه الثــاين
عن جرير فهذه الرواية منكرة, خالف فيها عارم من هم أوىل منه عدداً وحفظاً, فقال  (1)الرمحن بن أبزى, عن أبيه, مرفوعاً.

بن حازم عن أبيه عن جده, وال تعرف رواية جلرير بن حازم عن أبيه عن جده, وأبو مسلم الكشي ممن مل تتميز روايته عنه 
 عارم.

 .َمن َلعَب بالَنرِد َفقد َعصى اهلَل ورسوَلُه   :قال رسول اهلل الحديث العاشر: 
 روي هذا احلديث عن عبد اهلل بن املبارك على وجهني:

عـن عبـد اهلل بـن املبـارك, عـن  (3), وعتـاب بـن زيـاد اخلرسـاين(2): رواه احلسن بـن عيسـى بـن َماِسـْرِجسَ الوجه األول
مرفوعــاً. وقـــال  أســامة بــن زيــد الليثــي, عـــن ســعيد بــن أب هنــد, عـــن أب ُمــرَّة, مــوىل عقيــل, عـــن أب موســى األشــعري 

 (4)الدارقطين يف رواية ابن ماسرجس: أهنا أشبه بالصواب. وقال أيضاً: وهو الصحيح.
: رواه إمساعيل بن إسحاق القاضي, عن عارم, عن عبد اهلل بن املبارك, عن أسامة بن زيد الليثي, عن الوجه الثاين

ة منكــرة, خــالف فيهــا عــارم احملفــوظ عــن عبــد اهلل بــن فهــذه الروايــ (5)ســعيد بــن أب هنــد, عــن أب موســى األشــعري مرفوعــاً.
كمـا أن سـعيد بـن أب هنـد مل يلـق أبـا موسـى   (7), وساقها على موافقة اجلماعة الذين خالفوه عن أسـامة بـن زيـد.(6)املبارك
.ًوإمساعيل القاضي ممن مل تتميز روايته عن عارم (8), ومل يسمع منه شيئا. 

 .ِإَن طَاِلَب اْلِعْلِم لََتُحفُُّه اْلَمالِئَكُة فَ ُتِظلُُّه بَِأْجِنَحِتَها   :اهلل  قال رسولالحديث الحادي عشر : 
 روي هذا احلديث عن الصعق بن حزن على وجهني.

ن الصــعق بـن حــزن, عـن علــي بــن , عـ(10)شـيبان بــن فــروخو , (9)عبــد الـرمحن بــن املبـارك العيشــيرواه : الوجـه األول
 مرفوعاً. , عن صفوان بن عسال احلكم البناين, عن املنهال بن عمرو, عن زر بن حبيش, عن عبد اهلل بن مسعود 

, عــن عــارم, عــن الصــعق بــن (12), وإمساعيــل بــن إســحاق القاضــي(11): رواه حممــد بــن ســعد بــن منيــعالوجــه الثــاين
مرفوعـاً. قـال احلـاكم:  عمـرو, عـن زر بـن حبـيش, عـن صـفوان بـن عسـال  حزن, عـن علـي بـن احلكـم, عـن املنهـال بـن

                                                 
 . وإسناده صحيح إىل عارم.111أبو نعيم, مسند أب حنيفة, ص (1)
 , وإسناده صحيح لغريه إىل عبد اهلل بن املبارك.(12)اآلجري, حترمي النرد,  (2)
 املبارك.. وإسناده صحيح إىل عبد اهلل بن (13522)أمحد, املسند,  (3)
 .(1621)و  (1613)ينظر: الدارقطين, العلل, سؤال:  (4)
 . إسناده صحيح إىل عارم.(25)املقدسي, صفة النيب,  (5)
 .(1613)الدارقطين, العلل, سؤال:  (6)
 .(21351)و  (21351)البيهقي, السنن الكربى,  (7)
 .(1621). والدارقطين, العلل, سؤال: (230)ينظر: ابن أب حامت, املراسيل, رقم:  (8)
خمتصــراً. إســناده صــحيح إىل  (510). والطحــاوي, شــرح معــاين اآلثــار, (16/ 2)ابــن أب حــامت, اجلــرح والتعــديل, بــاب: يف تثبيــت الســنن,  (9)

 الصعق.
. (60)قدسي, األحاديث املختـارة, . امل(1311). وابن عدي, الكامل, (1601). والطرباين, املعجم الكبري, (602)احلاكم, املستدرك,  (10)

 .(6153), وإسناده صحيح لغريه عن الصعق, فيه شيبان بن فروخ, صدوق. الذهيب, امليزان, (3531)مطوال. والنسائي, السنن الكربى, 
 . إسناده صحيح إىل عارم.(051/ 1)ينظر: ابن سعد, الطبقات الكربى,  (11)
 . إسناده صحيح إىل عارم.(132). وابن عبد الرب, جامع بيان العلم, (601)احلاكم, املستدرك على الصحيحني,  (12)
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فالظاهر أن عارم خلط يف رواية الصعق, عن علي بن احلكـم, فأسـقط ذكـر  (1).خالفه شيبان بن فروخ في هذا الحديث
 ا مل يتميز., ومساع حممد بن سعد, وإمساعيل القاضي من عارم مم(2), خالفاً للمحفوظ عن الصعقعبد اهلل بن مسعود 

بِيَ ِدِه َش ْيًئا قَ طُّ، ِإاَل َأْن  َما َض َرَب َرُس وُل اللَ ِه  : عن عائشة رضي اهلل عنها, قالت: الحديث الثاني عشر
 . روي هذا احلديث عن عارم على وجهني.َيْضِرَب ِبَها ِفي َسِبيِل الَله ِ 

محـاد بـن زيـد, عـن معمـر, والنعمـان بـن راشـد, عـن  , عن عارم, عنعلي بن عبد العزيز البغوي : رواهالوجه األول
 ( 4)وقد توبع فيه عارم متابعات تامة. ( 3)الزهري, عن عروة, عن عائشة رضي اهلل عنها.

: رواه حامد بن سهل الثغري, عن عارم, عن محـاد بـن زيـد, عـن أيـوب, ومعمـر, والنعمـان بـن راشـد, الوجه الثاين
م  ن ح  ديث أي  وب الس  ختياني "وقــد اســتغربه احلــاكم فقــال:  ( 5).حنــوه اهلل عنهــاعــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة رضــي 

فهـذا اإلسـناد  ( 6).غريب جدًا، فقد رواه سليمان بن حرب وغيره عن حماد، ول م ي ذكروا أي وب، وع ارم ثق ة م أمون "
إال أنـه كـان  ؛كمـا قـال احلـاكم  مأموناً , مل يتابع فيه عارم على زيادة أيوب السختياين يف إسناده, وعارم وإن كان ثقة منكر

 , والثغري ممن مل يتميز مساعه من عارم.قد اختلط
 المطلب الثاني: وقوع النكارة المتنية في رواياته.

وذكـــر : ِإنِّ   ي َأَص  ْبُت فَاِحَش  ًة، فَ    َرَدُه الَنبِ  يُّ ِم  َرارًا، , فـََقــالَ أن مــاعز بــن مالـــك, أتــى النــيب الح  ديث األول: 
َناُه بِ احلديث َخَزٍف َوِعظَ اٍم َوَجْن َدٍل". ، قال: فََأَمَرنَا فَاْنطََلْقَنا ِبِه إلى بَِقيِع اْلَغْرَقِد، قال: فَ َلْم َنْحُفُر َلُه، َوَلْم نُ ْوثِْقُه، فَ َرَمي ْ

 روي هذا احلديث عن يزيد بن زريع على وجهني:
عـن يزيــد بـن زريـع, عــن داود بـن أب هنـد, عــن  (8)ات, وغـريه مــن الثقـ(7): رواه أمحـد بـن عبــدة الضَّـيبِّ الوجـه األول

عبـد األعلـى مجاعة من الثقـات مـنهم  . وتابعهم متابعة قاصرة (فلم حنفر له). فقالوا: أب نضرة, عن أب سعيد اخلدري 
 عن داود بن أب هند باإلسناد السابق حنوه. (10)وغريه ,(9)بن عبد األعلى

                                                 
 .(602)و (601)ينظر: احلاكم, املستدرك,  (1)
النكـت الظـراف, . وابن حجر, (0350). املزي, حتفة األشراف, (12/ 6). وابن امللقن, البدر املنري, (1311)ينظر: ابن عدي, الكامل, ( 2)

(0305). 
. وقع يف املطبوع: عبد العزيز, وهو تصحيف, والصواب: علـي بـن عبـد العزيـز, أي البغـوي, شـيخ الطـرباين ( 53 )الطرباين, مكارم األخالق,  (3)

 .(1/ 326)( مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالرياض, حتت رقم 3فيه, ينظر: خمطوط, الصفحة )
, مــن طريـــق عفــان بــن مســـلم الصــفار. وابـــن (20335), مــن طريــق حفـــص بــن عمــر. وأمحـــد, املســند, (2133)ينظــر: النســائي, اجملتـــىب,  (4)

مـــن طريــق ســـليمان بــن حـــرب , وأســـانيده  (0226), مــن طريـــق ســعيد بـــن ســليمان, ســـعدويه. واحلـــاكم, املســتدرك, (233)بشــران, األمـــايل, 
 صحيحة إىل عارم.

 .(0226)احلاكم, املستدرك,  (5)
 .(0226)ق نفسه, املرجع الساب (6)
 وإسناده صحيح.  .(0063) ابن حبان, الصحيح, حديث: (7)
. من (3113). من طريق أب كامل, فضيل اجلحدري. واحلاكم, املستدرك, (3231). وأبو عوانة, املستخرج, (0061)أبو داود, السنن,  (8)

 الشوارب.. من طريق حممد بن أب (1131)طريق مسدد. والنسائي, السنن الكربى, 
 .(21)مسلم, الصحيح, كتاب احلدود, باب من اعرتف على نفسه بالزين,  (9)
, مـن طريـق حيـىي (0061), وأبـو داود. السـنن, (11533). من طريق سـفيان الثـوري. وأمحـد, املسـند, (23116)عبد الرزاق, املصنف,  (10)

 سعيد التميمي. وأسانيده صحاح., من طريق عبد الوارث بن (1215)بن زكريا, وأبو يعلى, املسند, 
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: رواه سليمان بن سيف احلراين, وأبو بكر حممد بن إسحاق الصََّغاين, كالمها عن عارم, عن يزيـد بـن الوجه الثاين
فهــذه اللفظــة  (1).(فلــم نــزل حنفــر لــه), وقــال فيــه: زريــع, عــن داود بــن أب هنــد, عــن أب نضــرة, عــن أب ســعيد اخلــدري 

. وقـد اسـتنكرها أبـو عوانـة, فقـال: (مـا حفرنـا لـه) ا فيه:خالف فيها عارم من هم أوىل منه عدداً وحفظاً, حيث قالو منكرة, 
 ومساع أب داود احلراين والصاغاين من عارم مما مل يتميز. (2)."َكَذا قَ ْوُل َعارٍِم: فَ َلْم نَ َزْل َنْحُفُر َلُه"

 بشري على وجهني:روي هذا احلديث عن هشيم بن  «.َمْن قَ َرَأ ُسورََة اْلَكْهِف يَ ْوَم اْلُجُمَعةِ »الحديث الثاني: 
, عن هشيم بن بشري, عن أب هاشم الرماين, (4)وغريه من الثقات (3): رواه أبو عبيد القاسم بن سالمالوجه األول

وتابعـه سـفيان الثـوري , (اجلمعـةيـوم )موقوفـاً, وقـالوا:  عن أب جملز, عن قيس بن عباد القيسـي, عـن أب سـعيد اخلـدري 
 (5)صرة.عن أب هاشم الرماين متابعة قا

: رواه الـدرامي, عـن عـارم, عـن هشـيم بـن بشـري, عـن أب هاشـم الرمـاين, عـن أب جملـز, عـن قـيس بـن الوجه الثـاين
. فهذه اللفظة منكرة يف هذه الروايـة, خـالف فيهـا (ليلة اجلمعة), وقال: (6)موقوفاً  عباد القيسي, عن أب سعيد اخلدري 

"هك ذا وق ع وقد مجع ابن حجر بـني اللفظتـني, فقـال:  (7).(يوم اجلمعة)الذين قالوا فيه: من هم أوىل عدداً وحفظاً, و  عارم
. ويمك ن الجم ع ب أَن الم راد الي وم (ي وم الجمع ة)وفي سائر الرواي ات ع ن هش يم  (ليلة الجمعة)في رواية أبي النعمان 

ة يف حـديث أب سـعيد, فأمـا وقـد تفـرد هبـذه ويصـح هـذا اجلمـع لـو توبـع عـارم علـى ذكـر الليلـ (8).بليلته، والليلة بيومه ا "
 .منه مما مل يتميزمساع الدارمي نكارهتا, كما أن , فالراجح (9)اللفظة, مع عدم وجود متابعات أو شواهد صحيحة

.  ِبَمَك َة َعْش َر ِس ِنينَ َوَأقَ اَم ، اْلُق ْرآُن َوُه َو ابْ ُن ثَ اَلٍث َوَأْربَِع يَن َس َنةً  أُْنِزَل َعَلى الَنِبيِّ  الحديث الثالث: 
 روي هذا احلديث عن محاد بن زيد على وجهني:

                                                 
 . إسناده صحيح إىل عارم.(3111)أبو عوانة, املستخرج,  (1)
 .(3111)املرجع السابق نفسه,  (2)
 . وإسناده صحيح موقوف.200أبو عبيد, فضائل القرآن, ص (3)
. مـن طريـق (211), فضـائل القـرآن, . من طريق سعيد بن منصـور, وإسـناده صـحيح.ابن الضـريس(2221)ينظر: البيهقي, شعب اإلميان,  (4)

 .(033)أمحد بن خلف البغدادي, شيخ غري مشهور, وحديثه مستقيم ابن حجر, اللسان, 
 . وإسناده حسن.(2113)البيهقي, شعب اإلميان,  (5)
 . إسناده صحيح إىل عارم.(6051)الدارمي, السنن,  (6)
. الفـــوزان, األحاديـــث الـــواردة يف قـــراءة ســـورة الكهـــف يـــوم اجلمعـــة, (615/ 6)ينظـــر: الســـيد, ابـــن قـــيم اجلوزيـــة وجهـــوده يف خدمـــة الســـنة,  (7)

 .66ص
 .(01/ 5)ابن حجر, نتائج األفكار,  (8)
ــَة ". املســتغ روي عــن ابــن عبــاس وأب هريــرة  (9) ــا ِإىَل َمكَّ ــَة اجلُُْمَعــِة, أُْعِطــَي نُــورًا, ِمــْن َحْيــُث قـَرَأََه َل ــرَأَ ُســوَرَة اْلَكْهــِف لَيـْ فري, مرفوعــاً: " َمــْن قـَ

, فيه إبراهيم بن حممـد الطيـان, عـن احلسـن بـن . وهو حديث ضعيف جداً, ال يصلح شاهداً حلديث أب سعيد (313)فضائل القرآن, 
إمساعيل بن زياد: قال ابن عراق الكنـاين: ظلمـات بعضـها فـوق بعـض. قـال ابـن حجـر: وإمساعيـل مـرتوك, وكذبـه مجعـة, مـنهم القاسم, عن 

. وقـال. (00/ 5). وابـن حجـر, نتـائج األفكـار, (33)الدراقطين. وقال الشوكاين: حديث طويـل موضـوع. ينظـر: ابـن عـراق تنزيـه الشـريعة, 
. وقال الفوزان: ختصيص قراءة السـورة, أي الكهـف, بيـوم اجلمعـة أو ليلتهـا, ال يصـح مرفوعـاً وال موقوفـاً, (06)الشوكاين, الفوائد اجملموعة, 

ومــا ســوى حــديث أب ســعيد ممــا يف البــاب ضــعيف جــداً, ويف متــون بعضــها شــيء مــن النكــارة. الفــوزا, األحاديــث الــواردة يف قــراءة ســـورة 
 .31الكهف يوم اجلمعة, ص
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: رواه عبيد اهلل بن عمـر القـواريري, عـن محـاد بـن زيـد, عـن حيـىي بـن سـعيد األنصـاري, عـن سـعيد بـن الوجه األول
 (2)., مثلهوتابعه متابعة قاصرة مجاعة من الثقات, عن حيىي بن سعيد األنصاري (1)املسيب موقوفاً.

: رواه يعقوب بن شـيبة, عـن عـارم, عـن محـاد بـن زيـد, عـن حيـىي بـن سـعيد األنصـاري, عـن سـيعد بـن الوجه الثاين
" خ الف الق واريرَي . قال ابن عبد الـرب: (ة, وأقام مبكة ثالث عشرة سنةوهو ابن أربعني سن)وقال فيه:  (3)املسيب موقوفاً.

. (ة، وأقام بمكة ثالث عش رة س نةوهو ابن أربعين سنأنزل عليه )فيه: عارم  في هذا الخبر، عن حَماد بن زيد، فقال 
"واف ق يزي د ب ن وقـال أيضـاً يف روايـة القـواريري:  (4).ورواه يزيد بن هارون، عن يحي ى ب ن س عيد مث ل رواي ة الق واريري "

, وخـالف تفـرد هبـا عـارمفهـذه اللفظـة منكـرة,  (5).هارون، وجريرًا، وخالفه محمد بن الفض ل ع ارم ع ن حم اد ب ن زي د "
 من هم أوىل منه عدداً وحفظاً, ومساع يعقوب بن شيبة من عارم مما مل يتميز.فيها 

،  الحديث الراب ع: " َقِح ط َأْه ُل الَمِديْ نَ ٍة َقْحط اً َش ِدْيَدًا، َفَش كوا ِإل ى َعاِئَش َة، فَ َقالَ ْت: اْنظُ ُروا قَ ْب ِر الَنبِ يِّ 
عـارم, عـن سـعيد بـن زيـد بـن درهـم , عـن (6)الـدارمي, وسـعيد بـن أشـعث السـمانرواه  ى الَس َماِء ".فَاْجَعُلوا ِمْنُه َك وًّى ِإلَ 

 اجلهضمي, عـن عمـرو بـن مالـك النكـري, عـن أب اجلـوزاء أوس بـن عبـد اهلل الربيعـي, عـن عائشـة رضـي اهلل عنهـا, موقوفـاً.
لثها: أن أبا النعمان وإن كان ثقة، فقد اختلط في وثا األلباين, بعدة علل, منها: اختالط عارم فقال:, وأعله وقد ضعفه

آخر عمره، وهذا األثر ال يدرى ه ل س معه ال دارمي من ه قب ل االخ تالط أو بع ده، فه و إذن غي ر مقب ول، ف ال يح تج 
وتـُُعقِّـب بأنَـّه يلـزم مـن ذلـك تضـعيف روايـات البخـاري عـن عـارم يف الصـحيح؛ ألن البخـاري لـيس بأقـدم مساًعـا مــن  (7).ب ه
وجيــاب عــن هــذا اإلشــكال بعــدم اللــزوم؛ ألن البخــاري اشــرتط  (8)دارمي, الــذي هــو يف عــداد شــيوخه, مــن أب النعمــان.الــ

, خبـالف مسـاع الـدارمي فإنـه حمتمـل.   الصحة فيما خيرجه, خبـالف الـدارمي, ومسـاع البخـاري مـن عـارم قبـل االخـتالط ثابـت 
احـدة أن يكـون الـدارمي قـد مسـع مـن عـارم قبـل االخـتالط؛ ألن أبـا كما أنه ال يلزم من كون البخاري والدارمي من طبقة و 

زرعة الرازي من طبقتهما أيضاً, ومع ذلك كان مساعه منه بعد االختالط. وهذا احلديث منكـر؛ لتفـرد عـارم بـه سـنداً ومتنـاً 
 كونــه ال يشــبه أحاديــث تفــرداً مطلقــاً مبــا ال أصــل لــه, وال يعلــم هــل أخــذ عنــه الــدارمي قبــل االخــتالط أم بعــده, إضــافة إىل

" وم ا روي ع ن عائش ة رض ي اهلل الثقات؛ ملا يف متنه من النكارة, حيث اشتمل علـى وقـائع باطلـة, فقـد قـال ابـن تيميـة: 

                                                 
 . وإسناده صحيح.(15/ 6)ابن عبد الرب, التمهيد,  (1)
. مــن (6/15). وابــن عبــد الــرب, التمهيــد, (232/ 2), مــن طريــق حيــىي القطــان. والطــربي, التــاريخ, (0216)احلــاكم, املســتدرك, حــديث  (2)

من طريق يزيـد بـن هـارون, وأنـس بـن عيـاض, وابـن منـري. والطـربي, التـاريخ,  (116/ 1)طريق جرير بن عبد احلميد. وابن سعد, الطبقات, 
, مـــن طريــق عبـــدة بــن ســـليمان, وجريــر بـــن (226), (222). مــن طريـــق عبــد الوهـــاب بــن عبـــد اجمليــد. والـــبالذري, األنســاب, (232/ 2)

 حازم.
 .(23/  6)ينظر: ابن عبد الرب, التمهيد,  (3)
 .(10/ 6)ابن عبد الرب, التمهيد,  (4)
 .(621/ 3)ابن عبد الرب, االستذكار,  (5)
 . وإسناده صحيح إىل عارم.(303/ 6). احلرب, غريب احلديث, باب: فتق (36)الدارمي, السنن,  (6)
 .121, ص(2)ينظر: األلباين, التوسل أنواعه وأحكامه, حديث رقم:  (7)
 .(531/ 1)ينظر: الغمري, فتح املنان,  (8)
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عنها، من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر: فليس بصحيح، وال يثبت إسناده، وإنما نق ل ذل ك م ن ه و 
 (1).هذا: أنه في مدة حياة عائشة، لم يكن للبيت كوة "معروف بالكذب، ومما يبين كذب 

، أَلَ ْم َيُك ِن الطَ اَلُق ال َثاَلُث َعلَ ى (2)"َه اِت ِم ْن َهَناتِ كَ : قـال أبـو الصـهباء البـن عبـاس الحديث الخامس: 
 عن محاد بن زيد على وجهني.ث احلديروي هذا  .، َوأَِبي َبْكٍر َواِحَدًة؟ فَ َقاَل: َقْد َكاَن َذِلَك "َعْهِد َرُسوِل اهلِل 

, عـــن محـــاد بــن زيـــد, عــن أيـــوب, عــن إبـــراهيم بـــن (4)وغــريه مـــن الثقــات (3): رواه ســـليمان بــن حـــربالوجــه األول
عبد اهلل بن طاوس بن كيسان . وذكر احلديث. وتابعه  , أن أبا الصهباء قال البن عباسبن كيسان ميسرة, عن طاوس

 (5).متابعة قاصرة مثله عن أبيه
: رواه حممــد بــن عبــد امللــك الــدقيقي, عــن عــارم عــن محــاد بــن زيــد, عــن أيــوب الســختياين, عــن غــري الوجــه الثــاين

" َأَم ا َعِلْم َت َأَن الَرُج ُل  واحد, عن طاوس بن كيسان أن رجاًل يقال له: أبو الصهباء كان كثري السؤال البـن عبـاس قـال: 
قبل )فزاد يف متنه قوله:   ."(6)ْبَل َأْن َيْدُخَل ِبَها، َجَعُلوَها َواِحَدًة، َعَلى َعْهِد َرُسوِل الَلِه َكاَن ِإَذا طََلَق اْمَرأََتُه َثاَلثًا، ق َ 

منكر بهذا السياق، وه ذا إس ناد معل ول , وقد استنكر األلباين هذه الزيادة, وأعلها باختالط عارم, فقال: (أن يدخل هبا
فق  د ك  ان اخ  تلط، وأب  و جعف  ر ال  دقيقي ثق  ة، وال ن  دري أس  مع من  ه قب  ل عن  دي ب  أبي النعم  ان، وه  و وإن ك  ان ثق  ة 

االختالط أم بعده؟ وهذا عندي أرجح، فقد خولف عارم في إسناده ومتنه، فهذه الروايات الصحيحة، تدل على أن 
، عارمًا إنما حدث بالحديث بعد االختالط، ولذلك لم يضبطه، فلم يحفظ اسم شيخ أيوب فيه، وزاد تل ك الزي ادة

" لم ترد إال في رواية أبي داود هذه، تفرد وقال األرنؤوط:  (7).فهي لذلك شاذة غير محفوظة؛ لمخالفته الثقات فيها
وبنــاء علــى ذلــك فــإن هــذه الزيــادة  (8).به  ا أب  و النعم  ان، ويغل  ب عل  ى الظ  ن أن  ه ح  دث به  ذا الح  ديث بع  د اختالط  ه "

 ولكن ال يعرف هل مسع منه بعد االختالط أم ال.منكرة, ومساع الدقيقي من عارم كان قبل االختالط, 
روي هـذا . َأْخَوُف َم ا َأَخ اَف َعلَ ى ُأَمتِ ي ُك لُّ ُمنَ اِفٍق َعِل يِم اللَِّس انِ  :الحديث السادس: قال رسول اهلل 

 احلديث عن ديلم بن غزوان على وجهني.
, (9)عبـــد الـــرمحن البصـــري امللقـــب جبردقـــة : رواه يزيـــد بـــن هـــارون الواســـطي, وأبـــو ســـعيد, عبـــد اهلل بـــنالوجـــه األول

, وإسحاق بن أب إسرائيل, وحممد بن عبد امللـك القرشـي ابـن أب الشـوارب, ومعلـى بـن أسـد, كلهـم عـن ديلـم (1)وغريمها.
 مرفوعاً. بن غزوان, عن ميمون الكردي, عن أب عثمان النهدي, عن عمر بن اخلطاب 

                                                 
 (136/ 1)ابن تيمية, تلخيص كتاب االستغاثة,  (1)
, وال يقال ذلك يف اخلري, وهي مجع َهَنة. ابن األثري, جامع األصول,  (2)  .(5151)اهلََنات: اخَلَصالت, يقال: يف فالن َهَنات شر 
 .(1012)مسلم, الصحيح, كتاب الطالق, باب طالق الثالث,  (3)
. مــن طريــق حممــد بــن أب نعــيم. (0113). مــن طريــق عفــان بــن مســلم الصــفار. والــدارقطين, الســنن, (11313)ابــن أب شــيبة, املصــنف, ( 4)

 . من طريق خالد بن خداش بن عجالن.(11315)والطرباين, املعجم الكبري, 
 .(1012)مسلم, الصحيح, كتاب الطالق, باب طالق الثالث,  (5)
 راو مل يسم. إسناده ضعيف, فيه (2133)ينظر: أبو داود, السنن,  (6)
 .(1160)ينظر: األلباين, السلسة الضعيفة,  (7)
 .(2133)أبو داود, السنن, حاشية التحقيق,  (8)
 . وإسناده صحيح إىل ديلم بن غزوان.(611), (106)ينظر: أمحد, املسند,  (9)
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(, عــن عــارم, عــن ديلــم بــن غــزوان باإلســناد 3لــي بــن عبــد العزيــز البغــوي)(, وع2: رواه عبــد بــن محيــد)الوجــه الثــاين
. وهــذه الزيــادة منكـرة, غــري حمفوظــة عــن ديلــم بــن غــزوان, َويَ ْعَم  ُل بِ  اْلَجْورِ  ،يَ   َتَكَلُم بِاْلِحْكَم  ةِ  السـابق, وزادوا يف متنــه: 

, وإمنا هي حمفوظة خالف فيها عارم رواية من هم أوىل منه عدداً وحفظاً, فلم يذكروا فيها هذه الزيادة مرفوعة إىل النيب 
بعــد (, فيشــبه أن يكــون قــد دخــل عليــه حــديث يف حــديث, ال ســيما أن البغــوي ممــن مســع منــه 4مــن قولــه) عــن عمــر 

 االختالط, وأما عبد بن محيد, فلم يتميز مساعه عنه.
 

 الخاتمة:
احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب اهلادي إىل الصراط املستقيم, وعلى آلـه وأصـحابه 

 الغر امليامني, وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين.
روايات كثرية منكرة, خالف فيها عارم الثقات عن شيوخه, وقـد  أما بعد, فقد وقفنا من خالل هذه الدراسة على

رواها عنه ثقات تالميذه, ممن مسع منه بعد االختالط, أو ممن مل تتميز روايته عنه, مما يرتجح معه أن يكون عارم قد أخطأ 
خــتالط علـى وجــه, فيهـا بسـبب تغــريه واختالطـه. كمـا وقفنــا علـى أحاديـث أخــرى, رواهـا عنــه مـن ثبـت مساعــه منـه قبـل اال

ورواها عنه غريهم ممن مسع منه بعد االختالط, أو ممن مل يتميز مساعه, على وجه آخر, خالف فيها عارم الثقات, ومل يتابع 
عليها؛ مما يتأكد معه بأهنا مما حدث به بعد تغريه واختالطه. وبناء على ما أثبتته هذه الدراسـة مـن وقـوع املنكـرات الكثـرية 

, والتَّهو ر, والتَّخسيف يف شأن عارم؛ لقوله (6), ووصفه بالتَّهو ك(5)م, فال وجه لتشنيع الذهيب على ابن حبانيف روايات عار 
بكثرة وقوع املنكرات يف حديثه. كما أنَّه ال وجه الدعائه بعدم قدرته على اإلتيان له حبديث منكر, بناء علـى أنَـّه مل يـذكر 

ألنَّ النقاد قبل ابن حبان مل خيتلفوا يف شأنه, فأمره ظاهر ال حيتاج إىل استدالل, وإمنَّا يف ترمجته ما يستدل به على دعواه؛ 
يقام الدليل عند اختالفهم وإرادة الرتجيح بني أقواهلم. مث إنِّ كالم ابن حبان فيه ال خيالف كالم النقاد قبله, وغاية ما فعله 

ه, ملِـاَ ظهـر هلـم مـن كثـرة املنكـرات يف رواياتـه بعـد اختالطـه, وهـو أمـر أنَّه فسر سبب ترك بعض النقـاد للروايـة عنـه بعـد تغـري 
 حُيمد له, وال يستنكر عليه فيه!

 إلى جملة من النتائج أهمها:ه الدراسة هذ توقد َخُلصَ 
 كان أحد الثقات احلفاظ املتفق على إمامتهم وضبطهم, والكالم فيه إمنا هو بعد االختالط.  اعارمً  أنَّ  .1

                                                                                                                                               
, مـن طريـق عبيـد اهلل بـن عمـر القـواريري, وعبـد الـرمحن بـن حممـد املقـدمي. وأبـو نعـيم, صـفة النفـاق, مـن طريـق (20)الفرياب, صفة النفاق, ( 1)

مــن طريــق إســحاق بــن أب إســرائيل. وابــن بطــة,  (31). واهليثمــي, املقصــد العلــي يف زوائــد أب يعلــى املوصــلي, (151)الصــلت بــن مســعود, 
 م عن ديلم به, وأسانيده صحيحة إىل ديلم بن غزوان., من طريق معلى بن أسد, كله(301)اإلبانة, 

 , وإسناده صحيح إىل عارم.(11)عبد بن محيد, املسند,  (2)
 , وإسناده صحيح إىل عارم.(1301)البيهقي, شعب اإلميان,  (3)
. من طريق محاد بن زيد, عن ميمون الكردي, بإسـناده إىل عمـر موفوقـاً. وإسـناده صـحيح. وكـذا رواه معلـى (1301)املرجع السابق نفسه,  (4)

. وقال الدارقطين: املوقوف أشبه بالصواب. الدارقطين, (23)حنوه. الفرياب, صفة النفاق,  بن زياد عن أب عثمان النهدي موقوفاً على عمر 
 .(203)العلل, 

 .(1533). وامليزان, (1311). وسري أعالم النبالء, (333/ 5)اريخ اإلسالم, ينظر: الذهيب, ت (5)
 .(616/ 0)التهوك: الوقوع يف الشيء بقلة مباالة. اجلوهري, الصحاح,  (6)
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ارم كــان متــدرجاً, بــدأ ســنة ســت عشــرة ومــائتني, واشــتد بعــد ســنة عشــرين ومــائتني, وزال اخــتالط عــ أنَّ  .2
 عقله, فأصبح ال يدري ما حيدث به قبل أن ميوت بسنة أو سنتني.

التغــري الــذي حــدث لعــارم ســنة ثــالث عشــرة ومــائتني, مل يكــن مزمنــاً, وكانــت مدتــه قصــرية جــداً, مل  أنَّ  .6
 تؤثر على مروياته, فقد عويف منه يف أثناء تلك السنة.

ه قد حدث زمن اختالطه بأحاديث مستقيمة ومنكـرة, فرتكـه بعـض احملـدثني مطلقـاً, وانتقـى آخـرون أنَّ  .5
 .عنه قبل االختالطأو ما كان حمفوظاً  ,من حديثه ما وافقه عليه الثقات

 التوصيات: يوصي الباحث بما يلي:
, وبيـــان عنـــهمجـــع أحاديـــث عـــارم يف أطروحـــة علميـــة, ومقارنتهـــا بروايـــات الثقـــات, ومتييـــز مســـاع الـــرواة  .1

 .طبقاهتم
 منهج مسلم, وأصحاب السنن, يف إخراجهم لروايات عارم, واملقارنة بينها.عقد ندوة علمية لبيان  .2

 
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
, 2, ابن بطة, عبيد اهلل بن حممد الُعْكرَبي, حتقيق: رضا معطي وآخـرون, دار الرايـة, الريـاض, طاإلبانة الكبرى .1

 م.1330هـ, 1015
الســيد, عمــادة البحـث العلمــي باجلامعــة , مجـال اب ن ق  يم الجوزي  ة وجه  وده ف  ي خدم  ة الس  نة النبوي  ة وعلومه  ا .2

 م.2110هـ, 1020, 1اإلسالمية, املدينة املنورة, السعودية, ط
 هـ.1061, 1, الفوزان, دار ابن اجلوزي, طاألحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .6
 تان., إبراهيم اجلوزجاين, حتقيق: الَبستوي, حديث أكادمي, فيصل آباد, باكسأحوال الرجال .0
, 1, حممد بن خلف امللقب بوكيع, حتقيق: عبد العزيز املراغي, املكتبة التجارية الكربى, مصر, طأخبار القضاة .5

 م.1301هـ, 1633
, عبــد اجلبــار ســعيد, مكتبــة الرشــيد, بــريوت, اخ  تالط ال  رواة الثق  ات دراس  ة تطبيقي  ة عل  ى رواة الكت  ب الس  تة .3

 م.2115هـ,1023, 1ط
البيهقي, اعتىن به وعلق عليه: أبو عبد اهلل السـعيد املنـدوه, مؤسسـة الكتـب الثقافيـة,  , أمحد بن احلسنياْلداب .1

 م.1333هـ, 1013, 1بريوت, لبنان, ط
 هـ.1626, 1, أمحد بن حممد القسطالين, املطبعة الكربى األمريية, مصر, طإرشاد الساري .3
يلي, حتقيق: حممد إدريس, مكتبة الرشد, خليل بن عبد اهلل, أبو يعلى اخللاإلرشاد في معرفة علماء الحديث،  .3

 هـ.1013, 1الرياض, ط
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ابـن عبـد الـرب, يوسـف بـن عبـد اهلل القـرطيب, حتقيـق: سـامل عطـا, االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار،  .11
 م.2111هـ, 1021, 1وحممد معوض, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

بــن حممــد, برهــان الــدين احللــيب, حتقيــق: عــالء الــدين علــى إبــراهيم االغتب  اط بم  ن رم  ي م  ن ال  رواة ب  االختالط،  .11
 م.1333, 1رضا, دار احلديث, القاهرة, ط

, مغلطـاي بـن قلـيج, حتقيـق: عـادل بـن حممـد, وأسـامة بـن إبـراهيم, إكمال تهذيب الكمال في أس ماء الرج ال .12
 م.2111هـ, 1022, 1الفاروق احلديثة, ط

احلسني بن حممد اجلياين, حتقيق: حممـد زيـنهم, وحممـود يحين، ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصح .16
 نصار, دار الفضيلة, القاهرة.

, 1ابــن بشــران, عبــد امللــك بــن حممــد ضــبط نصــه: عــادل العــزازي, دار الــوطن, الريــاض, ط أم  الي اب  ن بش  ران، .10
 م.1331هـ, 1013

 م.2111احلديث, القاهرة, , أنور محودة البنا, املكتب اجلامعي األمراض النفسية والعقلية .15
, عبد الكرمي بن حممد السمعاين, حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي, جملس دائرة املعـارف العثمانيـة, األنساب .13

 م.1332هـ, 1632, 1حيدر آباد, ط
ابــن املنــذر, حممــد بــن إبــراهيم, حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــني, دار األوس  ط م  ن الس  نن واإلجم  اع واالخ  تالف،  .11

 م.2113هـ, 1061, 1الفالح, ط
ابن امللقن, عمر بن علي, حتقيـق: أبـو البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير،  .13

 م.2110ه,1025, 1الغيط وآخرون, دار اهلجرة, الرياض, ط
لباكري, مركز خدمة , انتقاء: علي بن أب بكر اهليثمي, حتقيق: حسني ابغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .13

 م.1332هـ, 1016, 1السنة والسرية النبوية, املدينة املنورة, ط
 , حمّمد بن حمّمد الزَّبيدي, جمموعة من احملققني, دار اهلداية.تاج العروس من جواهر القاموس .21
لغـرب , حممـد بـن أمحـد الـذهيب, حتقيـق: بشـار عـّواد معـروف, دار اتاريخ اإلسالم ووفي ات المش اهير واألع الم .21

 م.2116, 1اإلسالمي, ط
حممـــد بـــن إمساعيـــل البخـــاري, حتقيـــق: حممـــود زايـــد, دار الـــوعي, حلـــب, مكتبـــة دار الـــرتاث,  الت   اريخ األوس   ط، .22

 م.1311هـ, 1631, 1القاهرة, ط
 هـ.1631, 2, حممد بن جرير الطربي, دار الرتاث, بريوت, طتاريخ الرسل والملوك .26
 خاري, حتقيق: حممود زايد, دار املعرفة, بريوت., حممد بن إمساعيل البالتاريخ الصغير .20
 حممد بن إمساعيل البخاري, دائرة املعارف العثمانية, حيدر آباد, الدكن. التاريخ الكبير، .25
, 1علــي اخلطيــب البغــدادي, حتقيــق: مصــطفى عطــا, دار الكتــب العلميــة, بــريوت, ط بــن, أمحــد ت  اريخ بغ  داد .23

 هـ. 1011
 م.1335هـ, 1015ن احلسن, حتقيق: العمروي, دار الفكر, , ابن عساكر, علي بتاريخ دمشق .21
, 1حممد بن عبد اهلل الربعي, حتقيق: عبد اهلل احلمد, دار العاصـمة, الريـاض, طتاريخ مولد العلماء ووفياتهم،  .23

 هـ.1011
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, اآلجــري, حممــد بــن احلســني, دراســة وحتقيــق واســتدراك: حممــد ســعيد عمــر تح  ريم الن  رد والش  طرنج والماله  ي .23
 م.1332هـ, 1012, 1يس, طإدر 

, يوســف بــن عبــد الــرمحن املــزي, حتقيــق: عبــد الصــمد شــرف الــدين, املكتــب تحف  ة األش  راف بمعرف  ة األط  راف .61
 م.1336هـ, 1016 2اإلسالمي, ط

 م.1333هـ, 1013, 1, حممد بن أمحد الذهيب, دار الكتب العلمية, بريوت, طتذكرة الحفاظ .61
حجــر العســقالين, أمحــد بــن علــي, حتقيــق: ســعيد القزقــي, املكتــب  , ابــنتغلي  ق التعلي  ق عل  ى ص  حيح البخ  اري .62

 هـ.1015, 1اإلسالمي, بريوت, دار عمار, األردن, عمان, ط
, 1ابـــن حجـــر, أمحـــد بـــن علـــي العســـقالين, حتقيـــق: حممـــد عوامـــة, دار الرشـــيد, ســـوريا, ط تقري   ب الته   ذيب، .66

 م.1333هـ, 1013
طــة, حممــد بــن عبــد الغــين, حتقيــق:  كمــال يوســف احلــوت, دار , ابــن نقالتقيي  د لمعرف  ة رواة الس  نن والمس  انيد .60

 م.1333هـ,  1013, 1الكتب العلمية, ط
, عبــد الــرحيم بــن احلســني العراقــي, حتقيــق: عبــد الــرمحن عثمــان, التقيي  د واإليض  اح ش  رح مقدم  ة اب  ن الص  الح .65

 م.1333هـ, 1633, 1املكتبة السلفية, املدينة املنورة, ط
ن علــي, اخلطيــب البغــدادي, حتقيــق: ُســكينة الشــهاب, طــالس للدراســات والرتمجــة أمحــد بــ تلخ  يص المتش  ابه، .63

 م.1335, 1والنشر, دمشق, ط
, ابن تيمية, أمحد بن عبد احلليم, حتقيـق: حممـد عجـال, مكتبـة الغربـاء األثريـة, املدينـة تلخيص كتاب االستغاثة .61

 هـ.1011, 1املنورة, ط
, ابـن عبـد الـرب, يوسـف بـن عبـد اهلل القـرطيب, حتقيـق: مصـطفى واألس انيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني  .63

 هـ.1631العلوي, وحممد البكري, وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية, املغرب, 
, ابـن حجـر, أمحـد بـن علـي التمييز في تلخيص تخ ريج أحادي ث ش رح ال وجيز المش هور ب التلخيص الحبي ر .63

 م.2111هـ, 1023, 1بن عمر, دار أضواء السلف, ط العسقالين, حتقيق: حممد الثاين
ابــن عــراق الكنــاين, علــي بــن حممــد, حتقيــق: عبــد تنزي  ه الش  ريعة المرفوع  ة ع  ن األخب  ار الش  نيعة الموض  وعة،  .01

 هـ.1633, 1الوهاب عبد اللطيف, وعبد اهلل الغماري, دار الكتب العلمية, بريوت, ط
الـــرمحن املـــزي, حتقيـــق: بشـــار عـــواد معـــروف, مؤسســـة  , يوســـف بـــن عبـــدته   ذيب الكم   ال ف   ي أس   ماء الرج   ال .01

 م.1331هـ,1011, 1الرسالة, بريوت, ط
, األلبـاين, حممـد ناصـر الــدين, حتقيـق: حممـد عيـد العباسـي, مكتبـة املعـارف, الريــاض, التوس ل أنواع ه وأحكام ه .02

 م.2111هـ, 1021, 1ط
ابــن ناصــر الــدين, حممــد بــن عبــد اهلل , توض  يح المش  تبه ف  ي ض  بط أس  ماء ال  رواة وأنس  ابهم وألق  ابهم وكن  اهم .06

 م.1336, 1الدمشقي, حتقيق: حممد العرقسوسي, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط
,  ه1636, 1, ابـــن حبـــان, حممـــد بـــن حبـــان البســـيت, دائـــرة املعـــارف العثمانيـــة, حيـــدر آبـــاد, اهلنـــد, طالثق   ات .00

 م.1316



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   344

 

قيـــق: عبـــد القـــادر األرنـــؤوط, مكتبـــة , ابـــن األثـــري, حممـــد بـــن حممـــد, حتج   امع األص   ول م   ن أحادي   ث الرس   ول .05
 م.1333هـ, 1633, 1احللواين, مطبعة املالح, مكتبة دار البيان, ط

, 6, حممد بن إمساعيل البخاري, حتقيق: مصطفى البغـا, دار ابـن كثـري, بـريوت, طالجامع الصحيح المختصر .03
 م.1331ه1011

رطيب, حتقيــق: أب األشــبال الــزهريي, دار ابــن , ابــن عبـد الــرب, يوســف بــن عبــد اهلل القـج  امع بي  ان العل  م وفض  له .01
 م.1330ه,  1010, 1اجلوزي, السعودية, ط

, أمحـد بـن علـي, اخلطيـب البغـدادي, حتقيـق: حممـود الطحـان, مكتبـة الجامع ألخالق الراوي وآداب الس امع .03
 املعارف, الرياض.

املعارف العثمانية, حيدر آباد, اهلند, ابن أب حامت, عبد الرمحن بن حممد الرازي, جملس دائرة  الجرح والتعديل، .03
 م.1352هـ, 1211, 1دار إحياء الرتاث العرب, بريوت, ط

 هـ.1010, 1, أمحد القطيعي, حتقيق: بدر البدر, دار النفائس, الكويت, طجزء األلف دينار .51
لفكر, بريوت, , أمحد بن حيىي الَباَلُذري, حتقيق: سهيل زكار, ورياض الزركلي, دار اجمل من أنساب األشراف .51

 م.1333هـ, 1011, 1ط
عبد الرمحن بن حممـد الثعـاليب, حتقيـق: حممـد علـي معـوض, وعـادل أمحـد الجواهر الحسان في تفسير القرآن،  .52

 هـ.1013, 1عبد املوجود, دار إحياء الرتاث العرب, بريوت, ط
 يبزك بأملانيا., خمطوط, مكتبة حممد بن الرتكي, مصورة عن نسخة مكتبة الحديث أبي الفضل الزهري .56
, عبيد اهلل بن عبد الرمحن الزهـري, أبـو الفضـل, دراسـة وحتقيـق: حسـن البلـوط, أضـواء السـلف, حديث الزهري .50

 م.1333هـ, 1013, 1الرياض, ط
, إمساعيـــل ســـعيد حممـــد رضـــوان, جملـــة اجلامعـــة حص   ين ب   ن عب   د ال   رحمن الس   لمي وروايات   ه ف   ي الص   حيحين .55

 م.2112لعدد الثاين, اإلسالمية, غزة, اجمللد العاشر, ا
, أبـــو نعـــيم, أمحـــد بـــن عبـــد اهلل األصـــبهاين, الســـعادة, جبـــوار حمافظـــة مصـــر, حلي   ة األولي   اء وطبق   ات األص   فياء .53

 م.1310هـ 1630
؟ حســن ناصــر بــوكلي, الــدفاع, القــوات املســلحة الســعودية, الخ  رف ف  ي أرذل العم  ر ه  ل يمك  ن الوقاي  ة من  ه .51

 م.1333, 111, عدد61السعودية, جملد 
, حممد بن أمحد الذهيب, حتقيـق: محـاد بـن وان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم ليندي .53

 م.1331هـ, 1631, 2حممد األنصاري, مكتبة النهضة احلديثة, مكة, ط
, حممـد بـن أمحـد الـذهيب, حتقيـق: حممـد احلـاجي, وأمريـر امليـاديين, مكتبـة ذكر أسماء من تكلم في ه وه و موث ق .53

 م.1333هـ, 1013, 1املنار, الزرقاء, ط
, أبو موسى املديين, حممد بن عمر, حتقيق: عامر حسـن صـربي, دار البشـائر ذكر اإلمام أبو عبد اهلل بن مندة .31

 م.2110هـ, 1025, 1اإلسالمية, بريوت, ط
دار البشـائر, , حممد بن أمحد الذهيب, حتقيـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة, ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل .31

 م.1331هـ, 1011, 0بريوت, ط
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, عبد اهلل بن حممـد اهلـروي, حتقيـق: عبـد الـرمحن الشـبل, مكتبـة العلـوم واحلكـم, املدينـة املنـورة, ذم الكالم وأهله .32
 م.1333هـ, 1013, 1ط

, دار , حممد بن أمحد الذهيب, حتقيق: حممـد إبـراهيم املوصـليالرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم .36
 م.1332ه, 1012, 1البشائر اإلسالمية, بريوت, ط

, العــدد: 61, إميــان اليوســف, األمــن واحليــاة, أكادميــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة, الســعودية, اجمللــد الزه  ايمر .30
 م.2111, 601

 هـ.1021, 1, أمحد بن حنبل الشيباين, حتقيق: حممد شاهني, الكتب العلمية, بريوت, طالزهد .35
, األلبـــاين, حممــد ناصـــر الـــدين, مكتبـــة املعـــارف, األحادي   ث الص   حيحة وش   يء م   ن فقهه   ا وفوائ   دهاسلس   لة  .33

 م.1335هـ, 1015, 1الرياض, ط
, األلبـاين, حممـد ناصـر الـدين, دار املعـارف, سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األم ة .31

 م.1332هـ, 1012, 1الرياض, ط
زيد القزويين, حتقيق: شعيب األرنـؤوط, وعـادل مرشـد, وحممَّـد كامـل, وَعبـد الّلطيـف , حممد بن يسنن ابن ماجة .33

 م.2113هـ, 1061, 1حرز اهلل, دار الرسالة العاملية, ط
ــد قــره بللــي, دار الرســالة س  نن أب  ي داود .33 , ســليمان بــن األشــعث السِِّجْســتاين, حتقيــق: شــَعيب األرنــؤوط, وحَممَّ

 م.2113هـ, 1061, 1العاملية, ط
هـــ, 1021, 1, أمحــد بــن شــعيب النســائي, حتقيــق: حســن شــليب, مؤسســة الرســالة, بــريوت, طالس  نن الكب  رى .11

 م.2111
, عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي, حتقيق: حسني سليم أسد الداراين, دار املغين للنشـر والتوزيـع, اململكـة السنن .11

 م.2111هـ, 1012, 1العربية السعودية, ط
حممد بن احلسني السلمي, حتقيق: فريق من البـاحثني بإشـراف وعنايـة: سـعد بـن طني، سؤاالت السلمي للدارق .12

 هـ.1021, 1عبد اهلل احلميد, وخالد بن عبد الرمحن اجلريسي, ط
, سـري أعـالم النـبالء, الرسـالة, حممــد بـن أمحـد الـذهيب, جمموعـة مـن احملققـني بإشـراف الشــيخ س ير أع الم الن بالء .16

 م.1335هـ, 1015, 6رسالة, طشعيب األرناؤوط, مؤسسة ال
, هبـة اهلل بـن احلسـن الاللكـائي, حتقيـق: أمحـد الغامـدي, دار طيبـة, شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماع ة .10

 م.2116هـ, 1026, 3السعودية, ط
, ابــن رجــب احلنبلــي, عبــد الــرمحن بــن أمحــد, حتقيــق: مهــام ســعيد, مكتبــة املنــار, الزرقــاء, ش  رح عل  ل الترم  ذي .15

 م.1331هـ, 1011, 1األردن, ط
, 1, أمحــد بــن حممــد الطحــاوي, حتقيــق: حممــد النجــار, وحممــد جــاد احلــق, عــامل الكتــب, طش  رح مع  اني اْلث  ار .13

 م.1330هـ, 1010
, ابن أب احلديد, عز الدين بن هبة اهلل, حتقيق: حممد النمري, دار الكتب العلميـة, بـريوت, شرح نهج البالغة .11

 ,1333هـ, 1013, 1ط
 هـ.1021, 2ري, حممد بن احلسني, حتقيق: الدميجي, دار الوطن, الرياض, طاآلج ,الشريعة .13
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, 1, أمحـــد بـــن احلســـني البيهقـــي, حتقيـــق: عبـــد العلـــي عبـــد احلميـــد, مكتبـــة الرشـــد, الريـــاض, طش   عب اإليم   ان .13
 م.2116هـ, 1026

الــوادعي, , أبــو احلســن, مصــطفى بــن إمساعيــل, تقــدمي: مقبــل ش  فاء العلي  ل بألف  اظ وقواع  د الج  رح والتع  ديل .31
 م.1331هـ, 1011, 1مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ط

, حممــد بـــن عيســى الرتمــذي, حتقيــق: ســـيد بــن عبــاس اجلليمـــي, الش  مائل المحمدي  ة والخص   ائل المص  طفوية .31
 م.1336هـ, 1016, 1املكتبة التجارية, مصطفى أمحد الباز, مكة املكرمة, ط

, 2ب األرنــــؤوط, مؤسســــة الرســــالة, بــــريوت, ط, حممــــد بــــن حبــــان الُبســــيت, حتقيــــق: شــــعيص    حيح اب    ن حب    ان .32
 م.1336هـ, 1010

 حممد بن إسحاق بن خزمية, حتقيق: حممد مصطفى األعظمي, املكتب اإلسالمي, بريوت. الصحيح، .36
 , مسلم بن احلجاج القشريي, حتقيق: حممد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العرب, بريوت.الصحيح .30
, حممد بن عبـد الواحـد املقدسـي, حتقيـق: وِبْشرِه، وحسن سيرته في أمتهصفة النبي، وجميل أخالقه، وأدبه،  .35

 م.2110هـ, 1025, 1فواز أمحد زميلي, دار ابن حزم, بريوت, ط
دار الصــحابة , أبـو عبــد الــرمحن املصـري األثــري, جعفــر بــن حممـد الفريــاب, حتقيــق: ص فة النف  اق وذم المن  افقين .33

 .م 1333, هـ1013, 1, طللرتاث, مصر
البشائر اإلسالمية, , عامر صربي, أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم األصبهاين, حتقيق: النفاق ونعت المنافقينصفة  .31

 .م2111 ,هـ1022, 1, طلبنان ,بريوت
, ابن أب الدنيا, عبد اهلل بن حممد, حتقيق: أبـو إسـحاق احلـويين, دار الكتـاب العـرب, الصمت وآداب اللسان .33

 .هـ1011, 1بريوت, ط
, 1, حممــد بــن عمــرو العقيلــي, حتقيــق: عبــد املعطــي قلعجــي, دار املكتبــة العلميــة, بــريوت, طالكبي  رالض  عفاء  .33

 م.1330هـ, 1010
, 1, ابن سعد, حممد بن سعد بن منيع, حتقيـق: حممـد عطـا, دار الكتـب العلميـة, بـريوت, طالطبقات الكبرى .31

 م.1331هـ, 1011
 .1336ه,1010زكار, دار الفكر, , خليفة بن خياط الشيباين, حتقيق: سهيل الطبقات .31
, 1, أبو الشيخ, عبد اهلل بن حممد األصبهاين, حتقيق: رضاء اهلل املبـاركفوري, دار العاصـمة, الريـاض, طالعظمة .32

 هـ.1013
, علـــي بـــن ُعَمـــر الـــدارقطين, حتقيـــق: حمفـــوظ الـــرمحن زيـــن اهلل, دار طيبـــة العل   ل ال   واردة ف   ي األحادي   ث النبوي   ة .36

 م.1335هـ, 1015, 1طالرياض, شارع عسري, 
, أمحــد بـــن حممــد بـــن حنبــل الشــيباين, حتقيـــق: وصــي اهلل بــن حممـــد عبــاس, دار اخلـــاين, العل  ل ومعرف   ة الرج  ال .30

 م.211هـ, 1022, 2الرياض, ط
, ُشــْهدة بِْنــت أمحــد ْبــن الفــرج, حتقيــق: فــوزي عبــد العم  دة م  ن الفوائ  د واْلث  ار الص  حاح ف  ي مش  يخة ش  هدة .35

 م.1330هـ,1015, 1لقاهرة, طاملطلب, مكتبة اخلاجني, ا
 هـ.1015, 1إبراهيم بن إسحاق احلرب, حتقيق: العايد, جامعة أم القرى, مكة, طغريب الحديث،  .33
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 أبو إسحاق احلويين, دار التقوى.الفتاوى الحديثية،  .31
, , ابن مندة, حممد بن إسـحاق العبـدي, حتقيـق: نظـر الفاريـاب, مكتبـة الكـوثرفتح الباب في الكنى واأللقاب .33

 م.1333هـ, 1011, 1الرياض, ط
ابن حجر العسقالين, أمحـد بـن علـي, تـرقيم: حممـد عبـد البـاقي, إشـراف:  فتح الباري شرح صحيح البخاري، .33

 هـ.1613حمب الدين اخلطيب, تعليقات: ابن باز, دار املعرفة, بريوت, 
ف مهــيم, ومــاهر الفحــل, دار , زكريــا بــن حممـد األنصــاري, حتقيــق: عبــد اللطيـف تح الب  اقي بش  رح ألفي  ة العراق  ي .111

 م.2112هـ, 1022, 1الكتب العلمية, ط
, حممد بن عبد الرمحن السخاوي, حتقيق: علي حسني علي, مكتبة السنة, فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .111

 م.2116هـ, 1020, 1مصر, ط
 م.1333هـ, 1013, 1, نبيل الغمري, دار البشائر, طفتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي .112
, أمحــد بــن علــي, اخلطيــب البغــدادي, حتقيــق: حممــد بــن مطــر الزهــراين, دار الفص  ل للوص  ل الم  درج ف  ي النق  ل .116

 م.1331هـ,1013, 1اهلجرة, ط
, أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين, حتقيق: وصـي اهلل حممـد عبـاس, مؤسسـة الرسـالة, بـريوت, فضائل الصحابة .110

 م.1336هـ, 1016, 1ط
هـــ, 1013, 1, حممــد بــن أيــوب, حتقيــق: غــزوة بــدير, دار الفكــر, دمشــق, طاب  ن الض  ريس, فض  ائل الق  رآن .115

 م.1331
, أبـو عبيـد, القاسـم بـن سـاّلم حتقيـق: مـروان العطيـة, وحمسـن خرابـة, ووفـاء تقـي الـدين, دار ابـن  فضائل القرآن .113

 م.1335هـ, 1015, 1كثري, دمشق, ط
 م.2113, 1, دار ابن حزم, ط, جعفر بن حممد املستغفري, حتقيق: أمحد السلومفضائل القرآن .111
حممد بن عبد اهلل الدقاق, حتقيق: نبيـل سـعد الـدين جـرار, دار أضـواء السـلف, فوائد ابن أخي ميمي الدقاق،  .113

 م.2115هـ, 1023, 1الرياض, ط
, حممــد بــن علــي الشــوكاين, حتقيــق: عبــد الــرمحن املعلمــي, دار الفوائ  د المجموع  ة ف  ي األحادي  ث الموض  وعة .113

 بريوت, لبنان. الكتب العلمية,
حممــد بــن أمحــد الــذهيب, حتقيــق: حممــد عوامــة, وأمحــد الكاش  ف ف  ي معرف  ة م  ن ل  ه رواي  ة ف  ي الكت  ب الس  تة،  .111

 م.1332هـ, 1016, 1اخلطيب, دار القبلة للثقافة اإلسالمية, جدة, ط
معـوض, ابن عدي, أمحـد بـن عـدي اجلرجـاين, حتقيـق: عـادل عبـد املوجـود, وعلـي الكامل في ضعفاء الرجال،  .111

 م.1331ه,ـ1013, 1الكتب العلمية, بريوت, ط
 م.1331هـ, 1013, 1, جعفر الِفْرياِب, حتقيق: عبد اهلل املنصور, أضواء السلف, طكتاب القدر .112
 , اخلطيب البغدادي, حتقيق: السورقي, واملدين, املكتبة العلمية, املدينة املنورة.الكفاية في علم الرواية .116
ابن الكيال, بركات بن أمحـد, حتقيـق: عبـد القيـوم عبـد رب  ة من خلط من الرواة،في معرف الكواكب النيرات .110

 م.1331, 1النيب, دار املأمون, بريوت, ط
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, عبد الرمحن بن أب بكـر السـيوطي, حتقيـق: صـالح بـن حممـد بـن الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة .115
 م.1333هـ, 1011, 1عويضة, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

 هـ.1010, 6, ابن منظور, حممد بن مكرم اإلفريقي, دار صادر, بريوت, طان العربلس .113
ابــن حجــر العســقالين, أمحــد بــن علــي, حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة, دار البشــائر اإلســالمية, لس  ان المي  زان،  .111

 م. 2112, 1ط
الرتبيـــة اإلســـالمية, أمحـــد بـــن مـــروان الـــدينوري, حتقيـــق: مشـــهور بـــن حســـن, مجعيـــة المجالس   ة وج   واهر العل   م،  .113

 هـ.1013البحرين, دار ابن حزم, بريوت, 
, أمحــد بــن شــعيب النســائي, املؤلــف: أمحــد بــن شــعيب النســائي, حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو المجتب  ى م  ن الس  نن .113

 م.1333هـ, 1013, 2غدة, مكتب املطبوعات اإلسالمية, حلب, ط
حممـد بـن حبـان الُبسـيت, حتقيـق: حممـود إبـراهيم ابـن حبـان,  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمت روكين، .121

 هـ.1633, 1زايد, دار الوعي, حلب, ط
, حممد بن عمـرو بـن البخـرتي, حتقيـق: نبيـل سـعد الـدين جـرار, مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري .121

 م.2111هـ, 1022, 1دار البشائر اإلسالمية, لبنان, بريوت, ط
, احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي, حتقيق: حممد عجاج اخلطيب, دار يالمحدث الفاصل بين الراوي والواع .122

 هـ. 1010, 6الفكر, بريوت, ط
, 1, خليــل بــن كيكلــدي العالئــي, حتقيــق: رفعــت فــوزي, وعلــي مزيــد, مكتبــة اخلــاجني, القــاهرة, طالمختلط  ين .126

 م.1333هـ, 1011
شــكر اهلل قوجــاين, مؤسســة الرســالة, بــريوت,  حتقيــق: ابــن أب حــامت, عبــد الــرمحن بــن حممــد الــرازي, , المراس  يل .120

 هـ.1631, 1ط
 ه.1021, 1, جاسم العيساوي, مكتبة الصحابة, الشارقة, طمرويات المختلطين في الصحيحين .125
حممــد بــن عبــد اهلل احلكــم النيســابوري, حتقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا, دار المس  تدرك عل  ى الص  حيحين،  .123

 م.1331ه, 1011, 1الكتب العلمية, بريوت, ط
ابــن أب شــيبة, عبــد اهلل بــن حممــد, حتقيــق: عــادل العــزازي وأمحــد املزيــدي, دار الــوطن, مس  ند اب  ن أب  ي ش  يبة،  .121

 م.1331, 1الرياض, ط
, أبو نعيم, أمحد بن عبد اهلل األصبهاين, حتقيق: نظر حممد الفارياب, مكتبة الكوثر, الريـاض, مسند أبي حنيفة .123

 .111م, ص1330هـ 1015, 1ط
, 1, ســــليمان بــــن داود الطيالســــي, حتقيــــق: حممــــد الرتكــــي, دار هجــــر, مصــــر, طب    ي داود الطيالس    يمس    ند أ .123

 م.1333هـ,1013
أمحـــد بـــن عمـــرو بـــن عبـــد اخلـــالق, حتقيـــق: حمفـــوظ الـــرمحن زيـــن اهلل, وعـــادل بـــن ســـعد, وصـــربي مس   ند الب   زار،  .161

 م.1333, 1الشافعي, مكتبة العلوم واحلكم, املدينة املنورة, ط
عبد اهلل بن حممد البغوي, حتقيق: حسن أمني بن املندوه, دار الضياء, الحب أسامة بن زيد،  مسند الحب بن .161

 هـ.1013, 1الرياض, ط
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ــــن ســــالمة القضــــاعي, حتقيــــق: محــــدي الســــلفي, مؤسســــة الرســــالة, بــــريوت, طمس    ند الش    هاب،  .162 , 2حممــــد ب
 م.1333هـ, 1011

بـن إسـحاق اإلسـفراييين, حتقيـق: جمموعـة أبـو عوانـة, يعقـوب المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم،  .166
 م.2110هـ, 1065, 1من احملققني, اجلامعة اإلسالمية, السعودية, ط

أبـــو نعـــيم, أمحـــد بـــن عبـــد اهلل األصـــبهاين, حتقيـــق: حممـــد المس   ند المس   تخرج عل   ى ص   حيح اإلم   ام مس   لم،  .160
 م.1333هـ, 1011, 1الشافعي, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

مــد بــن حنبــل الشــيباين, حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط, وعــادل مرشــد, وآخــرون, إشــراف: اهلل , أمحــد بــن حمالمس  ند .165
 م.2111هـ, 1021, 1الرتكي, مؤسسة الرسالة, ط

عبــد اهلل بــن حممــد, حتقيــق: كمــال احلــوت, مكتبــة الرشــد,  ابــن أب شــيبة,المص  نف ف  ي األحادي  ث واألخب  ار،  .163
 هـ.1013, 1الرياض, ط

 هـ.1016, 2م الصنعاين, حتقيق: األعظمي, اجمللس العلمي, اهلند, ط, عبد الرزاق بن مهاالمصنف .161
, ابــن األعــراب, حممــد بــن زيــاد البصــري, حتقيــق: عبــد احملســن احلســيين, دار ابــن اجلــوزي,  معج  م اب  ن األعراب  ي .163

 م.1331هـ,1013, 1السعودية, ط
 احلرمني, القاهرة. سليمان بن أمحد الطرباين, حتقيق: طارق بن عوض اهلل, دارالمعجم األوسط،  .163
 .2, سليمان بن أمحد الطرباين, حتقيق: محدي السلفي, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, طالمعجم الكبير  .101
هــ, 1633, ابن فارس, أمحـد بـن فـارس, حتقيـق: عبـد السـالم حممـد هـارون, دار الفكـر,  معجم مقاييس اللغة .101

 م.1313
هـــ, 1022, 1نان أبــو زيــد, مكتبــة الثقافــة الدينيــة, ط, حممــد بــن طــاهر املقدســي, حتقيــق: عــدمعرف  ة األلق  اب .102

 م.2111
, أمحـد بـن عبـد اهلل معرفة الثقات م ن رج ال أه ل العل م والح ديث وم ن الض عفاء وذك ر م ذاهبهم وأخب ارهم .106

 م.1335هـ, 1015, 1العجلي, حتقيق: البستوي, مكتبة الدار, املدينة املنورة, ط
, حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي, دار الــوطن, اهلل األص  بهانيمعرف  ة الص  حابة، أب  و نع  يم، أحم  د ب  ن عب  د  .100

 م.1333هـ, 1013, 1الرياض, ط
, ابن الصالح, عثمان بن عبد الرمحن, حتقيق: عبد اللطيف اهلميم, وماهر الفحل, معرفة أنواع علوم الحديث .105

 م.2112هـ, 1026, 1دار الكتب العلمية, ط
, 2ي, حتقيــق: أكــرم ضــياء العمــري, مؤسســة الرســالة, بــريوت, ط, يعقــوب بــن ســفيان الفســو المعرف  ة والت  اريخ .103

 م.1331هـ, 1011
, حممـد بـن أمحـد الـذهيب, حتقيـق: مهـام عبـد الـرحيم سـعيد, دار الفرقـان, عمـان, المعين في طبق ات المح دثين .101

 هـ.1010, 1األردن, ط
دار , يد كسـروي حسـنسـ, علـي بـن أب بكـر اهليثمـي, حتقيـق: المقصد العل ي ف ي زوائ د أب ي يعل ى الموص لي .103

 .لبنان, الكتب العلمية, بريوت
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, كتب هوامشه: أمحد )مطبوع مع مكارم األخالق البن أب الدنيا(, سليمان بن أمحد الطرباين, مكارم األخالق .103
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فال  املبعوث رمحة للعاملني , وعلى آله وصحبه أمجعني , وبعد : حممداحلمد هلل رب العاملني , والصالة والسالم على 
يزال اجلامع الصحيح لإلمام البخاري رمحه اهلل حمل عناية أهل العلم وطالبه قدميا وحديثا لتلقي األمة اإلسالمية له بالقبول 

  , وملا حيوي من درر قرآنية وحديثية وفقهية وعقدية فصار أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل .
استخراج أحاديثه , وترمجة رجاله , واختصارُه , وشرُحه , ومن جتليات هذه احلفاوة استظهار اجلامع الصحيح , و 

 وحل مشكالته , وإبراز مناسبات تراجم أبوابه .
من حديث  (2)الصحيح املسند (1)اجلامعومل يبني البخاري رمحه اهلل منهجه يف جامعه بل اكتفى بتسمية كتابه بِـــــ 

 على أنه ال يورد فيه إال حديثا صحيحا . ؛ للداللة يامهأرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه و 
ووجازة تعليقه يف كتبه ؛ فيخفي رأيه ,  (4), واستعمال ألطف األلفاظ يف اجلرح (3)وقد ُعرف عن البخاري قلة كالمه

بني السطور ويدع صنيعه يتحدث عن نفسه أو يعرب عنه بأوجز عبارة أو أخصر عنوان , ومن هنا قيل : "فقه البخاري يف 
 . (2)"بصاردهشت العقول واألأت األفكار و حريّ  هترامج, "و  (1)ترامجه"

                                                 
: واجلامع عندهم ما يوجد فيه من احلديث من مجيع األنواع احملتاج إليها من العقائد واألحكام والرقاق وآداب األكل  23قال الشيخ الكتاين يف الرسالة املستطرفة ص  (1)

 والشرب والسفر واملقام , وما يتعلق بالتفسري والتاريخ والسري والفنت واملناقب واملثالب وغري ذلك .

: وصُفهم احلديَث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بني راويه وبني من أسند عنه , إال أن أكثر استعماهلم هذه العبارة هو فيما  33اخلطيب يف الكفاية صقال  (2)
ره وإن مل يبني فيه السماع بل اقتصر أسند عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خاصة , واتصال اإلسناد فيه أن يكون واحد من رواته مسعه من فوقه حىت ينتهي ذلك إىل آخ

: واملسند من احلديث أن يرويه احملدث عن شيخ يظهر مساعه منه لسن  حيتمله , وكذلك مساع شيخه من  161على العنعنة , وقال احلاكم يف معرفة علوم احلديث ص
واملسند يف قول أهل احلديث : :  105ال احلافظ ابن حجر يف نزهة النظر ص شيخه إىل أن يصل اإلسناد إىل صحاب مشهور إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , وق

 "هذا حديث مسند" هو مرفوع صحاب بسند ظاهره االتصال .

كان قليل   مودة :قال حممد بن أب حامت : مسعت احلسني بن حممد السمرقندي يقول : كان حممد بن إمساعيل خمصوصا بثالث خصال مع ما كان فيه من اخلصال احمل (3)
 ( 12/003الكالم , وكان ال يطمع فيما عند الناس , وكان ال يشتغل بأمور الناس ؛ كل شغله كان يف العلم ) سري أعالم النبالء للذهيب 

:صدق  12/063عالم النبالء ( , قال الذهيب يف سري أ2/622قال اإلمام البخاري : إين أرجو أن ألقى اهلل وال حياسبين أين اغتبت أحدا )تاريخ بغداد للخطيب  (4)
ديث , سكتوا عنه , فيه نظر , رمحه اهلل ؛ ومن نظر يف كالمه يف اجلرح والتعديل علم ورعه يف الكالم يف الناس , وإنصافه فيمن يضعفه , فإنه أكثر ما يقول : منكر احل

عشر من النكت الحديثية التي صّرح بها اإلمام 

 البخاري في الجامع الصحيح

 دراسة حديثية نقدية  

 لبيأحمد أشرف عمر الدكتور 
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 : ولقد أجاد القائل
  . (3)أبداه يف األبواب من أسرار ...ما  رموزِ  العلم حل   أعيا فحولَ 

هذا وقد وقفت على مواضع يف اجلامع الصحيح يبدي فيها اإلمام البخاري رأيه احلديثي أو الفقهي صراحة , ورأيت 
حتمل يف طياهتا دررا غالية وجواهر نفيسة ؛ فعزمت بعون من اهلل  –على وجازهتا وقلتها باعتبار حجم الكتاب  –أهنا 

وافيا , وحاولت أن أستكشف عما كان يدور يف ذهن البخاري رمحه العظيم على إبراز عشرة مناذج منها , وشرحها شرحا 
, ولعل اهلل ييسر يل أو لغريي إكمال ما تبقى  (4)اهلل حني سجل هذه املالحظات يف اجلامع حىت أُدرك ما خفي وراءها

 منها بالبحث والدراسة .
ليت أشار إليها بتصرفه وصنيعه فهي حبر مث إمنا مجعُت هنا النكت اليت صرح هبا البخاري يف جامعه الصحيح , أما ا

 ال ساحل له !!!
 النكت الحديثة

،  النكت احلديثية هي عبارة عن مجل موجزة يف اجلامع الصحيح يعرب هبا البخاري عن رأيه يف قضية حديثية أو فقهية
 وغالبا تكون عقب األحاديث اليت يرويها .

 الدراسات السابقة
, ثية اليت صرح هبا اإلمام البخاريالنكت احلدي –وهو غري إمام احلرم املكي  –لقد مجع الشيخ عبد الرمحن السديس 

منوذجا , لكنه مل  31" , ونشرها يف موقع األلوكة , وبلغت تعليالت وأحكام للبخاري يف اجلامع الصحيحومساها "
 وهي قابلة للزيادة عند مزيد من التتبع .يدرسها دراسة حديثية , واستدركت عليه تسعة مناذج , 

 منهجي في البحث :
 ميكن تلخيص املنهج الذي اتبعته فيما يلي : 

 أسوق نص كالم اإلمام البخاري املوجز مع ذكر موضعه من اجلامع الصحيح . -
 مث أشرحه شرحا يفي مبقصود اإلمام البخاري .  -

                                                                                                                                               
: فالن يف حديثه نظر, فهو متهم واه , وهذا معىن قوله : ال حياسبين اهلل أين وحنو هذا , وقل أن يقول : فالن كذاب , أو كان يضع احلديث حىت إنه قال : إذا قلت 

 غايُة الورع . -واهللِ -اغتبت أحدا , وهذا هو 
 . زائد وحتر  بليغ يظهر ملن تأمل كالمه يف اجلرح والتعديل  توق  : وللبخاري يف كالمه على الرجال  310وقال ابن حجر يف هدي الساري ص 

يقول : ال يكون يل خصم يف اآلخرة , فقلت : إن بعض الناس ينقمون عليك يف كتاب التاريخ , ويقولون : فيه  -يعين البخاري–ن أب حامت الوراق : مسعته وقال حممد ب
ة( يعين : حديث عائشة )سري أعالم النبالء : )بئس موىل العشري -صلى اهلل عليه وسلم  -اغتياب الناس ! فقال : إمنا روينا ذلك رواية ؛مل نقله من عند أنفسنا , قال النيب 

 (12/001للذهيب 
مسعت جدي يقول :كتابان فقههما يف ترامجهما : كتاب البخاري يف احلديث , وكتاب سيبويه يف  61قال ناصر الدين ابن املنريِّ يف املتواري على أبواب البخاري ص (1)

 م .النحو اهــ ومل أقف على ترمجة جده منصور , واهلل أعل

  16هدي الساري البن حجر ص  (2)
 

 1/20إرشاد الساري للقسطالين  (3)
بدون دراسة ومساها "تعليالت وأحكام  –وهو غري إمام احلرم املكي  –بلغْت اثنني ومخسني منوذجا , وهي قابلة للزيادة , وقد مجعها الشيخ عبد الرمحن السديس  (4)

 منوذجا . 06للبخاري يف اجلامع الصحيح" , ونشرها يف موقع األلوكة , وبلغت 
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خاري أو يعلقها خترجيا علميا دقيقا , واحلكم عليها أقوم بتخريج األحاديث واآلثار اليت يشري إليها الب -
. 

, ومجل البخاري يف  ورواهتا , والرتجيح بينهاوأسانيدها  األحاديث واآلثار ألفاظ اختالفأعىن ببيان  -
 الغالب ترتكز على الرتجيح بني الروايات املختلفة .

 أشرح القرينة أو القرائن اليت استنتجُت أن البخاري استند إليها . -
 قد أتتبع وأستقرأ أحاديث الراوي يف الصحيحني أو أحدمها إذا كان له صلة بنكتة البخاري . -
 أشرح قاعدة فقهية أو أصولية يشري إليها البخاري .  -
 قد أذكر من نقل كالم البخاري أو استفاد منه من األئمة . -

  وقد جعلت البحث بعد املقدمة يف إحدى عشر مبحثا :
 لنكت الحديثية التي صرح بها اإلمام البخاري .المبحث األول : صور ا

المبحث الثاني : من النكت التي فيها ترجيح ما فيه اإلحتياط والخروج من الخالف المبحث الثالث : من 
 النكت التي فيها ترجيح ما هو آخر ِفعل النبي صلى اهلل عليه وسلم
 المبحث الرابع : من النكت التي فيها ترجيح األقوى إسنادا

 المبحث الخامس : من النكت التي فيها ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف
 المبحث السادس : من النكت التي فيها ترجيح رواية من هو أكثر حفظا .

 المبحث السابع : من النكت التي فيها ترجيح رواية الجماعة
 احد  المبحث الثامن: من النكت التي فيها ترجيح رواية االثنين على رواية الو 

 في شيخ   المبحث التاسع : من النكت التي فيها ترجيح رواية من هو أثبتُ 
 المبحث العاشر  : من النكت التي فيها ترجيح رواية من حضر القصة وشاهدها

 المبحث الحادي عشر : من النكت التي فيها تقديم الحديث المرفوع على قول التابعي 
 النتائج اليت توصلت إليها .وقد ختمت البحث خبامتة بينت فيها أهم 

وأن جيعلنا مجيعا من الذين يستمعون القول واهلل أسأل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي , وأن ينفع به طالب العلم , 
 فيتبعون أحسنه .

 
 المبحث األول : صور النكت الحديثية التي صرح بها اإلمام البخاري .

 ا اإلمام البخاري فيما يلي : ميكن تفصيل طبيعة النكت احلديثية اليت صرح هب
 ( ترجيح حديث على حديث لالحتياط واخلروج من اخلالف .1)
 ( ترجيح حديث على حديث ألصحيته وأكثرية رواته .2)
 ( اإلشارة إىل رواية بعض الرواة للحديث موقوفا .6)
 ( ترجيح حديث على حديث باألكثرية عند االختالف وقفا ورفعا .0)
 ف يف احلديث .( يذكر االختال5)
 ( يعلق عن الصحاب بصيغة التمريض مث يرجح خالف ذلك .3)
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 ( قد ينبه على اختالف يف العدد املذكور يف احلديث .  1)
 ( ينبه إىل اختالف يف ضبط كلمة يف منت احلديث مث يرجح .3)
 ( قد ينبه إىل اختالف الرواة يف تسمية سورة من سور القرآن ورد ذكرها يف احلديث .3)
 ( قد ينبه على االختالف يف احلديث وصال وإرساال .11)
 ( قد ينص على عدم مساع راو تابعي من أحد الصحابة .11)
 ( قد يؤصل قاعدة كلية فيما مل يصح .12)
 ( قد ينبه إىل أنه ليس له حديث مسند إال هو .16)
 ( قد يذكر االختالف يف احلديث هل هو مرسل صحاب أم ال ؟10)
 يشك الراوي يف أحد األمساء الواردة يف املنت فيحقق هو .( قد 15)
 ( قد حيكم على بعض الرواة باجلهالة .13)
 ( قد يذكر الشك الذي اعرتى الراوي .11)
 ( أنه يذكر أن الراوي استثبت من غريه .13)
 ( قد يذكر ما يتعلق بالوجادة .13)
 هل بلده هو ال يعرفون ذلك احلديث .( قد يذكر أن الراوي قد حيدث حبديث يف بلد , لكن أ21)
 ( قد يشري إىل اللفظ يف احلديث هل هو مرفوع أو من قول بعض التابعني .21)
 ( قد يرجح أن اآلية يف احلديث من قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ال من أحد رواته .22)
 ( قد ينبه على الناسخ واملنسوخ .26)
 عنه .( قد يذكر ان فالنا مسع ممن روى 25)

 
 من النكت التي فيها ترجيح ما فيه اإلحتياط والخروج من الخالف المبحث الثاني: 

 

 :(1)باب َما ُيْذَكُر فِي اْلَفِخذِ  -قال اإلمام البخاري في كتاب الصالة 
اٍس َوَجْرَهدٍ  َوُيْرَوى بِيِّ  (2)َعِن اْبِن َعبَّ ِد ْبِن َجْحٍش َعِن النَّ  : - وسلمصلى هللا عليه  -َوُمَحمَّ

بِيُّ  َعْن َفِخِذِه ، َوَحِديُث أََنٍس أَْسَنُد ،  -صلى هللا عليه وسلم  -اْلَفِخُذ َعْوَرةٌ ، َوَقالَ أََنٌس : َحَسَر النَّ
 َوَحِديُث َجْرَهٍد أَْحَوُط َحتَّى ُيْخَرَج ِمِن اْختاِلَفِِهْم .

 : أمورا ؛ منها -رمحه اهلل  –أقول : تضمن كالم اإلمام البخاري 
 .   ستدل هبا على وجوب سرت الفخذ , وعدم وجوبهأشار إىل أطراف من األحاديث اليت يُ أنه  (7)
بينما علق احلديث الذي استدل به ,  أنه عّلق األحاديث اليت يستدل هبا من يرى سرت الفخذ بصيغة التمريض (3) 

 من يرى وجوب سرت الفخذ بصيغة اجلزم مث أسنده .
 .على أن الفخذ ال جيب سرتها  دالحديث أنس ال مل يسند غريأنه  (2)

                                                 
 1/163اجلامع الصحيح للبخاري  (1)
 (1/033هد كجعفر وُسْنُبل ) تاج العروس للزبيدي جر  (2)



 

 355    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 – أنسعن  حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا إمساعيل ابن علية قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب:  (1)قال 
 -فركب نيب اهلل , غزا خيرب فصلينا عندها صالة الغداة بغلس  -صلى اهلل عليه وسلم  - أن رسول اهلل -رضي اهلل عنه 

يف زقاق خيرب  - صلى اهلل عليه وسلم -وركب أبو طلحة وأنا رديف أب طلحة فأجرى نيب اهلل ,  - صلى اهلل عليه وسلم
حىت إين أنظر إىل بياض  (4)عن فخذه اإلزار(3)رسَ حَ مث  - صلى اهلل عليه وسلم -(2)لتمس فخذ نيب اهلل  وإن ركبيت, 

 .. احلديث . ...... - صلى اهلل عليه وسلم -فخذ نيب اهلل 
 ومراد البخاري هبذا : االستدالل به على أن الفخذ ليست عورة , وذلك من وجهني :قال احلافظ ابن رجب : 

, ومل ينكر ذلك , وهذا يدل على أن الفخذ ال   - صلى اهلل عليه وسلم -أحدمها : أن ركبة أنس مست فخذ النيب
 ينكر مسها , ولو كانت عورة مل جيز ذلك .

                                                 
   611باب ما يذكر يف الفخذ برقم :  –كتاب الصالة   – 1/163اجلامع الصحيح للبخاري  (1)
برقم :  21/631( وابن أب عدي ) مسند أمحد 5/311( وعبد الوهاب الثقفي ) األم للشافعي  311برقم : 1/256) صحيح البخاري رواه إمساعيل بن جعفر (2)

,  - صلى اهلل عليه وسلم -وإن قدمي لتمس قدم النبي ( عن محيد الطويل عن أنس بلفظ :  16111برقم :  21/233( وعبد اهلل بن بكر ) مسند أمحد 16101
ورواه ثابت ،  -صلى اهلل عليه وسلم  -وإن ركبتي لتمس فخذ نبي اهلل ( عن محيد به بلفظ :  6635كبري للبيهقي برقم : ورواه مروان بن معاوية ) كتاب السنن ال

 ( 16332برقم :  21/605) مسند أمحد  : وإني ألرى قدمي لتمس قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أنس بلفظ
من طريق زهري بن حرب عن إمساعيل بن علية به , ولفظه  0301, وكتاب اجلهاد برقم :  6032ح برقم : كتاب النكا   – 226-5/221رواه مسلم  يف صحيحه  (3)

وانحسر عن إمساعيل بلفظ :  11332 برقم :  13/51" , ورواه أمحد يف مسنده  وانحسر" , ولفظ زهري : "  وحَسر اإلزار" , فلفظ يعقوب : " وانحسر اإلزار: "
 أثر يف اخلالف يف عورة الرجل . , وهلذا االختالف اإلزار

وقد تنكشف عورة اإلنسان  -صلى اهلل عليه وسلم -وىف قوله : احنسر أو انكشف دليل على أن ذلك مل يكن بقصده :  0/211قال البيهقي يف كتاب السنن الكبري 
" حيتمل أن يكون أراد : حسر ضيُق الزقاق الذي أجرى حسر اإلزار عن فخذهثم بريح أو سقطة أو غريمها , فال يكون منسوبا إىل الكشف , وقوله يف الرواية األوىل : "

وقال الذهيب يف املهذب يف اختصار  ، ويكون موافقا لرواية غريه عن إمساعيل -صلى اهلل عليه وسلم -فيه مركوبه إزارَه عن فخذه , فيكون الفعل جلدار الزقاق ال للنيب 
  .يسم فاعله ]أي ُحِسر اإلزاُر[ وتوافق األلفاظ مبعىن : أو هو مبين مل  2/333السنن الكبري 

صلي اهلل  -حممول علي أنه انكشف اإلزار واحنسر بنفسه ؛ ال أن النيب  - وحسر اإلزارأي  –فقال : : فهذا  6/115وقد تبع البيهقيَّ النووي  يف اجملموع شرح املهذب 
:  5/222" , وقال يف شرحه على صحيح مسلم  فانحسر اإلزارعليه أنه ثبت يف رواية يف الصحيحني "  تعمد كشفه بل انكشف إلجراء الفرس , ويدل -عليه وسلم 

, فاحنسر للزمحة وإجراء املركوب , ووقع نظر أنس إليه فجأة ال  -صلى اهلل عليه وسلم  -وحيمل أصحابنا هذا احلديث على أن احنسار اإلزار وغريه كان بغري اختياره 
 ست ركبته الفخذ من غري اختيارمها بل للزمحة , ومل يقل : إنه تعمد ذلك , وال أنه حسر اإلزار بل قال : احنسر بنفسه .تعمدا , وكذلك م

,  -صلى اهلل عليه وسلم  -" بفتح املهملتني , ويدل على ذلك تعليقه املاضي حيث قال : وقال أنس : حَسر النيب  حسر: "  1/516قال ابن حجر يف فتح الباري 
, وليس ذلك مبستقيم إذ ال يلزم من وقوعه كذلك يف رواية مسلم أن ال يقع عند  فانحسرضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم : و 

 . البخاري على خالفه , ويكفي يف كونه عند البخاري بفتحتني ما تقدم من التعليق
فقال : منع املالزمة ممنوع , ولئن سلمنا فيحتمل أن أنسا ملا رأى فخذ رسول اهلل مكشوفا ظن أنه كشفه فأسند الفعل  0/125لقاري وتعقب العيين  ابَن حجر يف عمدة ا

 إليه , ويف نفس األمر مل يكن ذلك إال من أجل الزحام أو من قوة اجلري .
"] أي سقط[ باخلاء  "خرّ قال : هكذا وقع عندي :,  خّر اإلزاررى نيب اهلل يف زقاق خيرب إذ عن يعقوب بن إبراهيم , ولفظه : فأج القاسم بن زكرياعن ورواه اإلمساعيلي 

 نتهى  املعجمة والراء , فإن كان حمفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به , وإن كانت روايته هي احملفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة ا
 ة البخاري بفتحتني كما قدمناه أي َكَشَف اإلزار عن فخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك .قال ابن حجر : وهذا مصري منه إىل أن رواي

هو األصوب , ألنه مل يكشف إزاره قال العيين موجِّها لرواية اإلمساعيلي : وال شك أن اخلرور هنا مبعىن الوقوع , فيكون الزما , وكذلك االحنسار يف رواية مسلم , وهذا 
 عن فخذه قصدا , وإمنا انكشف عن فخذه ألجل الزحام أو كان ذلك من قوة إجرائه . 

 " , وهو احملفوظ , واهلل أعلم .  حسر اإلزار" , بينما رواه عنه البخاري بلفظ "خرّ زكريا اإلمام البخاريَّ فرواه عن يعقوب بلفظ "أقول : خالف القاسم بن 
ن على فخذه , أي اإلزار الكائ -" على فخذه: " -أي ويف بعض النسخ أو يف بعض الرواية  -: وقال الكرماين : ويف بعضها  0/125قال العيين يف عمدة القاري  (4)

اله ألنه حينئذ ال جيوز أن فال يتعلق حبسر إال أن يقال :  حروف اجلر يقام بعضها مقام بعض , مث قال العيين :  إن صحت هذه الرواية يكون متعلق على حمذوفا كما ق
ا على الناس  ؛  أي من الناس ؛ ألن "على" تأيت لتسعة معان ؛ منها يتعلق على بقوله حسر لفساد املعىن , وجيوز أن تكون على مبعىن من كما يف قوله تعاىل : إذا اكتالو 

 أن تكون مبعىن ِمْن . 
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صلى اهلل  -حىت نظر أنس إىل بياض فخذ النيب  - صلى اهلل عليه وسلم -والثاين : حسر اإلزار عن فخذ نيب اهلل 
على رواية من رواه : حسر  وتعمد له - صلى اهلل عليه وسلم -, وسواء كان ذلك عن قصد من النيب - عليه وسلم

فإن  -على رواية من رواه : حسر اإلزار بضم الراء  -د , أو كان من شدة اجلري عن غري تعم -بنصب الراء  -, اإلزار
 .(1)عليه ؛ فإنه لو فعل لنقله أنس استدام ذلك , ومل يرد اإلزار  - صلى اهلل عليه وسلم -النيب 

حديث حديث ابن عباس , و  :ثالثة هي  أن الفخذ عورة البخاري واليت تدل على األحاديث اليت علقهاأن  (4)
 . -رضي اهلل عنهم  –. بن جحشحممد حديث جرهد , و 

 .من حديث جرهد أن البخاري صرح بأن حديث أنس أثبُت وأصح إسنادا  (3)
عن أب حيىي عن جماهد عن ابن عن إسرائيل من طريق حيىي بن آدم  (2)أن حديث ابن عباس وصله الرتمذي( 6)

 . (3)وهو ضعيف - القتات وهو -أبو حيىي  قال : الفخذ عورة , ويف سنده -صلى اهلل عليه وسلم  -عباس عن النيب 
النضر عن  عن أب  عبد اهلل بن مسلمة عن مالكمن طريق  (4)أن حديث جرهد وصله أبو داود يف سننه (1)

جلس رسول اهلل  : قال ؛كان جرهد هذا من أصحاب الصفة :قال  -عن أبيه  (7)بن جرهد (6)عبد الرحمنبن  (5)زرعة
 .أن الفخذ عورة أما علمتَ : فقال , عندنا وفخذي منكشفة  -صلى اهلل عليه وسلم -

                                                 
  135 – 2/130فتح الباري البن رجب  (1)
ه , عن إسرائيل بمن طريق حممد بن سابق  2036يف مسنده برقم :  0/235, ورواه أمحد  2133أبواب االستئذان واآلداب برقم :  – 0/030جامع الرتمذي  (2)

: وال  11/133قال البزار يف مسنده على رجل وفخذه خارجة , فقال : غط فخذك , فإن فخذ الرجل من عورته ,  -صلى اهلل عليه وسلم  -ولفظه : مر رسول اهلل 
 نعلمه يروى عن ابن عباس إال من هذا الوجه .

 016- 60/011مال للمزي , وهتذيب الك 0/533, وميزان االعتدال للذهيب  0/211الكامل البن عدي  (3)
, قال عبد اهلل بن أمحد : سألت أب عن الفخذ من العورة  قال : نعم ! حديث  0110باب النهي عن التعري برقم :  –كتاب احلمام   – 0/52سنن أب داود  (4)

 (32ص  مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل: الفخذ عورة ) -صلى اهلل عليه وسلم  -جرهد عن النيب 
, وذكره ابن خلفون يف الثقات ) إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي  0/233قال النسائي ثقة , وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات زرعة بن عبد الرمحن األسلمي ؛  (5)

ن إىل أن النسائي قد يوثق اجملهول , : وثقه النسائي , وكأهنما يشريا 1/015, وابن حجر يف تقريب التهذيب  1/010( وقال كل من الذهيب يف الكاشف  5/53
 ابَن حجر مبا ال طائل حتته .  1/015وتعقب احملققان يف حترير التقريب 

 : جمهول احلال . 2/611قال ابن حجر يف تقريب التهذيب عبد الرمحن بن جرهد ؛  (6)
 

( , وفرق ابن أب حامت يف كتاب اجلرح 5/212قال الزهري : هو جرهد بن خويلد األسلمي , وقال الواقدي : جرهد بن رِزاح ) كتاب الطبقات الكبري البن سعد  (7)
احد من أسلم ال تكاد تثبت له وهذا غلط , وهو رجل و فقال :  1/31بني جرهد بن خويلد وجرهد بن رزاح , وتعقبه ابن عبد الرب يف االستيعاب  2/563والتعديل 

: وكان شريفا , يكىن  أبا عبد الرمحن , وكان من أهل الصفة , وكان جلرهد دار باملدينة يف زقاق ابن ُحنني ,  5/212وقال ابن سعد يف كتاب الطبقات الكبري ,  صحبة
عداده يف أهل البصرة , ومات باملدينة , :  6/32وقال ابن حبان يف كتاب الثقات ومات باملدينة يف آخر خالفة معاوية بن أب سفيان , وأول خالفة يزيد بن معاوية , 

عبد اهلل بن سعد )معامل اإلميان يف  وقال ابن يونس : غزا إفريقية , وال أعلم له رواية عند املصريني وشهد احلديبية , وبايع بيعة الّرضوان مث شهد فتح إفريقية وغزوها مع
حممد بن ( , وقال 1/230, وهتذيب التهذيب البن حجر  1/36, ورياض النفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية ألب بكر  1/110 زيد معرفة أهل القريوان ألب

ة : تويف سن 11/56( وقال الصفدي يف الوايف  بالوفيات 1/133: شهد فتح مصر )حسن احملاضرة للسيوطي  الربيع اجليزي يف كتاب من دخل مصر من الصحابة
( واحلديث اآلخر هو ما رواه  233, قال الربقي : له حديثان ) تلقيح فهوم أهل األثر البن اجلوزي ص  30,  5/5إحدى وستني , وتبعه الذهيب يف تاريخ اإلسالم 

عن بعض بين   سفيان بن فروةثه عن حرملة بن حيىي عن ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بكريا حد من طريق 2151برقم : 2/216الطرباين يف املعجم الكبري 
وبني يديه طعام , فأدىن جرهد يده الشمال ليأكل , وكانت اليمىن مصابة , فقال : " كل باليمني " , فقال : يا  -صلى اهلل عليه وسلم  -جرهد عن جرهد أنه أتى النيب 

سفيان رواه الطرباين من طريق :  5/25ما شكى حىت مات , قال اهليثمي يف جممع الزوائد , ف -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل ! إهنا مصابة , فنفث عليها رسول اهلل 
خالد بن من طريق  1332برقم :  320-2/326عن بعض بين جرهد , وكالمها مل أعرفه , وبقية رجاله ثقات , أقول : رواه أبو نعيم يف معرفة الصحابة  بن فروة

" , ورواية حرملة هي أرجح ؛ ألنه أعلم الناس بابن وهب كما قال ابن معني ) تاريخ ابن  بكر بن سوادةمرو بن احلارث " ِخداش عن ابن وهب به , لكنه مسى شيخ ع
بريدة بن سفيان بن فروة  يف ترمجة 2/615إكمال هتذيب الكمال ( , وسفيان بن فروة وثقه أمحد بن صاح املصري ؛ فقد قال مغلطاي يف 0/011معني رواية الدوري 

هو صاحب مغازَي ؛ وذكره ابن شاهني يف مجلة الثقات ]ومل أجد ترمجة بريدة يف تاريخ أمساء الثقات البن شاهني[, وقال : قال فيه أمحد بن صاح املصري :  سلمي :األ
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, وإسحاق بن  (3), وابن وهب (2), وتابعه على ذلك الشافعي (1)هكذا رواه عبد اهلل بن مسلمة القعنيب عن مالك
 .(9), وإبراهيم بن طهمان (8), وسويد بن سعيد (7), وحيىي بن بكري (6), واحلكم بن املبارك (5), وابن أب أويس (4)عيسى

وقالوا : عن مالك عن أب النضر عن  (12), عبد اهلل بن نافع (11), وعبد الرمحن بن مهدي (10)وخالفهم أبو مصعب 
 ".عن جدهزرعة عن أبيه عن جده , فزادوا : " 

 . (14)حديث مالك هذاالصحيح من مرجحا لزيادة "عن جده" :  (13)قال احلافظ ابن اجلنيد املالكي
 عن مالك عن سامل أب النضر عن ابن جرهد عن جرهد . (15)ورواه أبو داود الطيالسي

 أقوال أئمة الحديث في بيان اختالف الرواة عن مالك في رواية الحديث
بن عيسى  وإسحاقوروى ابن وهب ومعن لقد احتلف الرواة عن مالك يف إسناد احلديث , قال ابن أب حامت : 

صلى اهلل عليه  -عن النيب  أبيه: زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن  ويس فقالواأ أبباع وحممد بن حرب املكي وابن الط
 .(16) - وسلم

معن وابن بكري وابن أب أويس وابن يوسف , ومل يذكره ابن القاسم وابن وهب وابن عفري وأبو وقال الدارقطين : 
 . (17)والقعنيبمصعب , ورواه ابن وهب يف غري املوطأ 
يف املوطأ عند ابن بكري ومعن بن عيسى وسليمان بن برد , وهو عند القعنيب  (1)وقال احلافظ ابن عبد الرب : هذا

 . (2)خارج املوطآت يف الزيادات , وليس عند غريهم يف املوطأ من رواة املوطأ
                                                                                                                                               

نعم اهــ , ولفظ " له شأن " من ألفاظ التعديل ,  له شأن , وأبوه سفيان بن فروة له شأن من تابعي أهل تابعي أهل املدينة , قيل ألمحد : الذي روى بكري عنه ؟ فقال :
 وفيه أيضا أنه بكري ال بكر , واهلل أعلم .

 : إنه من أمثل طرق احلديث .  2/213: وحديث مالك أمت , وقال ابن حجر يف تغليق التعليق  2/532قال املزي يف حتفة األشراف  (1)
 0111برقم :  156-6/152 معرفة السنن واآلثار للبيهقي (2)
ويف املطبوع زيادة " عن جرهد " , قال الشيخ شعيب يف   1116برقم :  0/013, وشرح مشكل اآلثار له  2123برقم :  1/015شرح معاين اآلثار للطحاوي  (3)

 : ليست يف األصل اخلطي .  25/213تعليقه على مسند أمحد 
 . زرعة بن جرهد , فسبه إىل جده , وفيه : 15361برقم :  25/213مسند أمحد  (4)
 6211برقم :  0/211 كتاب السنن الكبري للبيهقي  (5)
 2356برقم :  311سنن الدارمي ص (6)
ه , , وقد ارتكب حمقق " معرفة السنن" خطأ شنيعا إذ يف النسختني اخلطيتني : عن أبي 6/152, ومعرفة السنن واآلثار للبيهقي  2/201التاريخ الكبري للبخاري  (7)

يف طبعة سيد كسروي حسن  فاستبدله بـــــ "عن جده " , وبرر ذلك بأنه هكذا يف جامع الرتمذي , مع أن هذا إسناد مالك , وذاك إسناد سفيان , وقد جاء على الصواب
2/33 

 311برقم :  566املوطأ رواية سويد بن سعيد احلدثاين ص  (8)
 31برقم :  163مشيخة )سنن( ابن طهمان ص  (9)
" بني القوسني , ما معىن ذلك ؟ هل هو كذلك يف  عن جده, لكن جعل حمقق الكتاب الدكتور بشار "   2122برقم :  2/136املوطأ برواية أب مصعب الزهري  (10)

 إحدى النسخ أو زيادة من عنده أو من تعليقات الناسخ . 
  031برقم :  103وتاريخ ابن أب خيثمة ص  15323برقم :  25/210مسند أمحد  (11)
  2100برقم :  2/212املعجم الكبري للطرباين  (12)
حامت يف اجلرح  قال ابن أبهو اإلمام احلافظ احلجة أبو احلسن علي بن احلسني بن اجلنيد النخعي الرازي املعروف يف بلده باملالكي لكونه مجع حديث مالك اإلمام ,  (13)

حافظ حديث الزهري ومالك , وقال   3/613,  1/621,  3/133,  5/3,  2/060: كتبنا عنه , وهو صدوق ثقة , ومساه يف مواضع من كتابه  3/113والتعديل 
 هــ . 231: وكان من أئمة هذا الشأن , تويف سنة  11-10/13الذهيب يف سري أعالم النبالء للذهيب 

   15323برقم :  25/210مسند أمحد  (14)
    1212برقم :   2/033مسند الطيالسي  (15)
    2/563كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت   (16)
    113أحاديث املوطأ للدارقطين ص  (17)
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رد , وهو عند القعنيب يف الزيادات , ويف وقال أبو العباس الداين : هكذا يف املوطأ عن طائفة ؛ منهم سليمان بن ب
, وقال فيه ابن بكري : زرعة عن أبيه  -صلى اهلل عليه وسلم  –رواية ابن وهب : زرعة بن عبد الرمحن عن أبيه عن النيب 

ومل يذكر جرهدا , ويف رواية معن : زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن أبيه عن جده  –وكان من أصحاب الصفة  –
ال : وكان جرهد من أصحاب الصفة , وتابعه ابن نافع , وهي رواية عبد الرمحن بن مهدي وإبراهيم بن طهمان جرهد , ق

 . (3)خارج املوطأ
وهو عند القعنيب خارج , وال أعلمه عند غريهم يف املوطأ , وهذا عند معن وابن بكري وابن برد وقال اجلوهري : 

 . (4)املوطأ
وخالفهم , الرمحن بن مهدي وعبد اهلل بن نافع  على وصله عن مالك عبدُ  القعنيبَّ وتابع وقال احلافظ ابن حجر : 

عن مالك عن أب النضر : الطباع وعبد اهلل بن وهب وإمساعيل بن أب أويس وغريهم فقالوا  معن بن عيسى وإسحاق بن
ورواه مطرف عن ,  كري عن مالكوهكذا رواه البخاري يف التاريخ عن حيىي بن ب,  ومل يذكروا جده, عن زرعة عن أبيه 

 . (5)وهو غريب جدا لكن الراوي له عن مطرف ضعيف, مالك عن الزهري عن عبد الرمحن بن جرهد عن أبيه 
 الروايات األخرى للحديث 

 - صلى اهلل عليه وسلم -النضر عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن جده عن النيب  أىبالضحاك بن عثمان عن  رواه
(6). 

 . (7)ورواه ابن هليعة عن أب النضر عن زرعة عن أبيه
بن جرهد األسلمي عن جده جرهد , لكن  مسلمعن سفيان بن عيينة عن أب النضر عن زرعة بن  (8)ورواه ابن أب عمر

 , أي إنه وهم من ابن عيينة. (9)مسى والد زرعة مسلما , قال البخاري : ومل يصح
 .   (10)زرعة بن مسلم بن جرهد مرسالورواه أمحد عن أب النضر عن 
الزناد عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن جده  أبعن سفيان الثوري عن  (11)ورواه حيىي بن سعيد القطان

 .جرهد
 (12)الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن جده جرهد أبعن  مسعر ورواه 

                                                                                                                                               
  أي : مالك عن أب النضر عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن أبيه .   (1)
    550التقصي ملا يف املوطأ من حديث النيب البن عبد الرب ص   (2)
   613-0/613اإلمياء إىل أطراف أحاديث كتاب املوطأ ألب العباس الداين  (3)
    635حتت رقم :  653مسند املوطأ للجوهري ص  (4)
    2/213تغليق التعليق البن حجر  (5)
 2/203التاريخ الكبري للبخاري  (6)
 2105برقم :  2/212جم الكبري للطرباين املع (7)
من طريق ابن أب عمر عن سفيان به , قال : هذا حديث حسن ؛ ما أرى إسناده  2135أبواب االستئذان واآلداب برقم :  - 0/036رواه الرتمذي يف جامعه  (8)

, عن ابن عيينة به , ورواه  21223: يشري إىل أن زرعة مل يسمع من جده , ورواه ابن أب شيبة يف مصنفه برقم :   2/131مبتصل , قال ابن رجب يف فتح الباري 
 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . يق علي بن حرب عن سفيان به , مث قال : هذامن طر  1063برقم :  0/231احلاكم يف املستدرك 

 6/001,  2/203يخ الكبري للبخاري التار  (9)
 15321برقم :  25/213مسند أمحد  (10)
 15366برقم :  25/231مسند أمحد  (11)
 2123برقم :  1/015, وشرح معاين اآلثار له  1110برقم :  0/013شرح مشكل اآلثار للطحاوي  (12)
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ورواه حسني بن حممد املّروذي عن ابن أب الزناد عن أبيه عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن جده جرهد ونفر 
 . نفرا من أسلم, فزاد (1)من أسلم سواه ذوي رضا 

, ومل (3) عن جده جرهد األسلميعن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد  أبيهالزناد عن  أىبابن  عن (2)ورواه إمساعيل
 . را من أسلمنفيذكر 

عبد الرمحن بن أب الزناد عن أبيه عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن  (4)سعد بن عبد احلميد األنصاريورواه 
 . -صلى اهلل عليه وسلم -األسلمي عن أبيه عن جده جرهد عن النيب 

 . عن أب الزناد عن زرعة بن عبد الرمحن عن أبيه  عن جده بن عيينة سفيان  عن(5)أبو أسامة ورواه
 . موقوفا عليهعن سفيان بن عيينة عن أب الزناد عن جرهد (8)وصدقة  (7)وابن معني (6)ورواه أمحد

آل جرهد عن  عنالزناد  أبعن سفيان عن  (11)وبشر بن مطر وعلي بن حرب (10)وأبو خيثمة (9)ورواه احلميدي
 . مرفوعا – صلى اهلل عليه وسلم - النيبجرهد عن 

 عن أب الزناد قال : أخربين ابن جرهد عن أبيه . (12)ورواه معمر
عن عبد  الحسن بن صالحعن  (15)وأبو غسان مالك بن إمساعيل (14)إسحاق بن منصورو (13)ورواه حيىي بن آدم 

 . -عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  (16)اهلل بن حممد بن عقيل عن عبد اهلل بن جرهد األسلمي
فخذ عن ابن عقيل عن ابن جرهد عن أبيه ؛ قال :   حسن بن صالحال عن (17)الفضل بن دكني أبو نعيم ورواه

  . فذكر مثله , ومل يرفعه,  "الرجل
, وفيه زيادة مفهومها أن فخذ  عورة المرء المسلمفخذ , ولفظه :  (1)ورواه زهري بن حممد التميمي عن عبد اهلل به

 الكافر ليست بعورة .

                                                 
 رمحن بن أب الزناد , وهو ضعيف .: رواه أمحد , وفيه عبد ال 2/33, قال اهليثمي يف جممع الزوائد  15362برقم :  25/231مسند أمحد  (1)
 لكثرة روايته عنه , واهلل أعلم .ب إمساعيل هو إما ابن أب أويس أو ابن موسى الفزاري , وكالمها رويا عن ابن أب الزناد , وروى عنهما البخاري , واألول أقر  (2)
 203-2/203لتاريخ الكبري للبخاري ا (3)
 053برقم :  153اليها للخرائطي ص مكارم األخالق ومع (4)
  16/031رواه الدارقطين يف علله  (5)
 15323برقم :  25/211مسند أمحد  (6)
 6/110ريخ ابن معني رواية الدوري تا (7)
 2/203للبخاري التاريخ الكبري  (8)
 331برقم :  2/111مسند احلميدي  (9)
 )السفر الثاين(053برقم :  103ة صتاريخ ابن أب خيثم (10)
 031برقم :  153اليها للخرائطي ص انظر روايتهما يف مكارم األخالق ومع (11)
 ( قال الرتمذي : هذا حديث حسن . 2133برقم :  0/030وجامع الرتمذي  13313,  1115مصنف عبد الرزاق  برقم :  (12)
برقم  105ابن أب خيثمة ص , وتاريخ  5/36قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه , والتاريخ الكبري للبخاري   2133برقم :  030/ 0جامع الرتمذي (13)

 :051  
 جرهد .ال : عبد اهلل بن مسلم بن , لكن ق 1111برقم :   0/010شرح مشكل اآلثار للطحاوي  (14)
 051برقم :  103خ ابن أب خيثمة صتاري (15)
وقال الذهيب يف ميزان االعتدال ,  روى عنه عبد اهلل بن حممد بن عقيل إن كان حفظه:  5/22عبد اهلل بن جرهد األسلمي , قال ابن حبان يف كتاب الثقات  (16)

: وابن عقيل خمتلف يف أمره , فابن حبان   2/131قيل , وقال ابن رجب يف فتح الباري : عبد اهلل بن جرهد عن أبيه , وعنه ابن عقيل فقط مع لني ابن ع  2/011
 : مقبول .2/131: مستور , وقال ابن حجر يف التقريب  1/502والذهيب وابن رجب يشكون يف صحة االسم )عبد اهلل ( , وقال الذهيب يف الكاشف 

  053برقم :  1/103ابن أب خيثمة تاريخ   (17)
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اختالف كثري واضطراب شديد , مما دفع جبماعة من األئمة إىل احلكم  -كما ترى   –ويف أسانيد حديث جرهد 
 عليه باالضطراب , منهم :

اضطرابا , وإذا حديث جرهد ال يقوم به احلجة ؛ ألن يف أسانيده ؛ فقد قال : و  (2)اإلمام الحافظ ابن المنذر -
 . مل يثبت حديث جرهد مل جيز أن يلزم الناس فرضا باختالف

وقد رواه مجاعة , روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم:  الفخذ عورة احلافظ ابن عبد الرب ؛ فقد قال :  جرهد  -
 . (3)وحديثه ذلك مضطرب, غريه 

 .   (4)ديث عن أب النضر وأب الزناد ورواهتماوكثر اخلالف يف هذا احل : فقد قالالحافظ أبو العباس الداني ؛  -
لسقوط الثقة  هذا احلديث له علتان : إحدامها : االضطراب املورث؛ فقد قال : الحافظ ابن القطان الفاسي  -

ومنهم من , ومنهم من يقول : زرعة بن عبد اهلل , به , وذلك أهنم خيتلفون فيه .فمنهم من يقول : زرعة بن عبد الرمحن 
ومنهم من يقول : عن ,  -صلى اهلل عليه وسلم   -مث من هؤالء من يقول : عن أبيه عن النيب , يقول : زرعة بن مسلم 

 -عن جرهد عن النيب  ومنهم من يقول : زرعة عن آل جرهد,  -صلى اهلل عليه وسلم   -أبيه  عن جرهد عن النيب 
ضطراب يف اإلسناد علة , وإمنا ذلك إذا كان من يدور عليه احلديث ثقة , وإن كنت ال أرى اال,  -صلى اهلل عليه وسلم  

وأما إذا كان الذي اضطرب ,  فحينئذ ال يضره اختالف النقلة عنه إىل مسند ومرسل , أو رافع وواقف , أو واصل وقاطع 
ادة يف وهنه , وهذه حال هذا معروف فاالضطراب حينئذ يكون زي ثقة , أو غريَ  عليه جبميع هذا أو ببعضه أو بغريه غريَ 

 .  (5)اخلرب , وهي العلة الثانية , وذلك أن زرعة وأباه غري معرويف احلال وال مشهوري الرواية
 .   (6)ويف إسناد حديثه اختالف كثري  فقد قال يف ترمجة جرهد :الحافظ المزي ؛  -
: يف إسناده فقيل  االضطرابال نسلم أيضا صحته ملا فيه من ...  : ؛ فقد قال  الحافظ زين الدين العراقي -

عن أبيه عن  : وقيل, عن زرعة عن جده ومل يذكر أباه  : وقيل, عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن أبيه عن جده 
ن زرعة ع : وقيل, عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده  : وقيل, مل يذكر جده -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

 (7)عن عبد اهلل بن جرهد عن أبيه : وقيل, ومل يتم ,  عن ابن جرهد عن أبيه: وقيل , ومل يذكر أباه  , بن مسلم عن جده
. 

ولو ذهبت أحكي , مث قال :  وأما حديث جرهد فإنه حديث مضطرب جدا؛ فقد قال :  الحافظ ابن حجر -
 . (10)كثريا  (9)وقد اختلفوا يف إسناده اختالفا, وقال أيضا :  (8)ما عندي من طرق هذا احلديث الحتمل أوراقا

                                                                                                                                               
 15361برقم :  25/213مسند أمحد   (1)
 1/616األوسط البن املنذر   (2)
  1/211فة أألصحاب البن عبد الرب االستيعاب يف معر   (3)
   631/ 0اإلمياء إىل أطراف أحاديث كتاب املوطأ ألب العباس الداين  (4)
 601-6/663ام البن القطان الفاسي بيان الوهم واإليه  (5)
 0/520مزي هتذيب الكمال لل  (6)
  21التقييد واإليضاح للعراقي ص   (7)
 2/213تغليق التعليق البن حجر   (8)
 031 -16/032يف العلل للدارقطين  انظر االختالف وتفصيله  (9)
 2/133اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   (10)
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من طريق  (2)وأمحد يف مسنده  (1)أن حديث حممد بن جحش الذي علقه البخاري وصله هو يف التاريخ الكبري( 8)
عليه صلى اهلل  -حممد بن جحش قال : مر النيب  مواله عن أب كثري عنبن عبد الرمحن العالء  عن بن جعفر إمساعيل

 . غط فخذيك ؛ فإن الفخذين عورة ! (3)وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان , فقال : يا معمر - وسلم
, وقال  (5), وقال ابن القطان : ال يعرف (4)قال ابن حزم : جمهولويف سنده أبو كثري , وهو جمهول احلال , فقد 

فقد , رجاله رجال الصحيح غري أب كثري وقال ابن حجر :  , (6)وأبو كثري هذا ال يعرف إال يف هذا اإلسنادابن رجب : 
ورجال أمحد  قال اهليثمي :: ثقة ! (8), ومع ذلك قال يف التقريب (7)روى عنه مجاعة لكن مل أجد فيه تصرحيا بتعديل

 . (10)وبقية رجاله ثقات, وهو مستور  , وفيه أبو كثري, رواه أمحد  , مث استدرك يف حديث آخر فقال : (9)ثقات
عن حممد بن محيد من طريق  (11)صاحب القصة ؛ فقد روى ابن قانع -رضي اهلل عنه-وروي احلديث عن معمر 

صلى  -سلمة عن حممد بن إسحاق عن احلسن بن زيد عن عبد الرمحن األعرج عن معمر بن عبد اهلل بن نضلة أن النيب 
 . مر به , وهو كاشف عن فخذه , فقال : غط فخذك , فإن الفخذ عورة - اهلل عليه وسلم

 أقول : سنده مسلسل بالعلل : 
وقال ابن عدي : يروي عن أبيه وعكرمة أحاديث  (12): أن احلسن بن زيد قال ابن معني : ضعيف احلديث األولى 

, (15), لكن وثقه ابن سعد (14)دوق يهم, وقال ابن حجر: ص (13)معضلة , وأحاديثه عن أبيه أنكر مما رواه عن عكرمة
 .(17), وابن حبان(16)والعجلي
 : أنه ال يعرف للحسن مساع من األعرج . الثانية 
 مل يصرح بالسماع  . -وهو مدلس –: أن ابن إسحاق  الثالثة 
, وقال ابن حبان: (1) ]بن املديين[نه عليّ وهَّ  , مناكري عنده: أن فيه سلمة بن الفضل , قال البخاري :  لرابعةا 
 . (2)وخيطئخيالف 

                                                 
 1/16التاريخ الكبري للبخاري  (1)
      22035برقم :  131-61/133مسند أمحد  (2)
, وتأخرت هجرته ِإىَل معمر بن عبد اهلل بن نضلة العدوي القرشي ؛  وكان قدمي اإلسالم مبكة , وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية مث قدم مّكة فأقام هبا معمر هو  (3)

) كتاب الطبقات الكبري البن سعد  1532ح مسلم برقم : املدينة مث هاجر بعد ذلك ,  وعاش عمرا طويال ,  فهو معدود يف أهل املدينة , وله حديث واحد يف صحي
 ( 3/13, وحتفة األشراف للمزي  6/1060, واالستيعاب البن عبد الرب 0/123

 6/210احمللى البن حزم  (4)
   3/221البدر املنري البن امللقن  (5)
    2/132فتح الباري البن رجب  (6)
  1/511فتح الباري البن حجر  (7)
    0/2تقريب التهذيب البن حجر  (8)
 2262برقم :  2/33جممع الزوائد للهيثمي  (9)
 3323,  3323برقم :  0/103نفس املصدر  (10)
 6/33معجم الصحابة البن قانع  (11)
 6/111الكامل البن عدي  (12)
  6/112نفس املصدر   (13)
 1/216التقريب  (14)

 1/506كتاب الطبقات الكبري البن سعد   (15)

 1/230معرفة الثقات للعجلي (16)
 3/131كتاب الثقات   (17)
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 , واهلل أعلم .   (3): أن فيه حممد بن محيد ؛ فقد ضعفه األكثرونالخامسة  
 أن البخاري يرى أنه مل يصح يف عورة الفِخذ شيء , ووافقه على ذلك طائفة من فقهاء احملدثني ؛ منهم : (1)
حديث جرهد ال يقوم به احلجة ؛ ألن يف أسانيده اضطرابا , ؛ فقد قال : قال ابن املنذر: و  اإلمام ابن المنذر -

 . (4)وإذا مل يثبت حديث جرهد مل جيز أن يلزم الناس فرضا باختالف
 . (5)؛ فقد قال : فإن ذكروا األخبار الواردة يف أن الفخذ عورة فهي كلها ساقطة اإلمام ابن حزم -
   . (6)األحاديث كلها ال حجة فيهاوهذه ؛ فقد قال :  الحافظ عبد الحق اإلشبيلي -
صلى  -وقد جاءت عن رسول اهلل  لكن يرى اإلمام الطحاوي أن ما ورد يف عورة الفخذ يبلغ التواتر ؛ فقد قال : 

 . (7)آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة - اهلل عليه وسلم
يف مواضع كثرية من كتابه شرح معاين اآلثار  غلو ومبالغة من الطحاوي رمحه اهلل , وقد ادعى -ال شك  –وهذا 

تواتر أحاديث , وال ميكن التسليم له بذلك , إال أن حيمل التواتر يف كالمه على املعىن اللغوي , قال العيين بصدد شرح  
 , واهلل أعلم .  (8)كالمه : أي وقد جاءت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحاديث متكاثرة صحاح

أمجعوا على وقد  ؟ال يف هذا الباب إىل اختالف العلماء يف الفخذ : هل هي عورة أم  شارأأن اإلمام البخاري  (9)
مالك و حنيفة  وأبذهب  , لكنهم اختلفوا فيما سوامها ؛ فقد (9): القبل والدبر أن الرجل مما جيب عليه سرته يف الصالة

يف  - قال أمحدو , من الرجل ما بني السرة والركبة   العورة أنإىل قهاء وأكثر الف  -يف روايِة مجاعٍة  –وأمحد والشافعي 
 . (10)قبل والدبرهنا الإ , وأهل الظاهر : -مهّنا رواية 

واملخففة ما عدامها , , فاملغلظة هي القبل والدبر , العورة على ضربني مغلظة وخمففة  : روي عن أب حنيفة أنه قالو 
 . (11)وإن زاد على ذلك بطلت الصالة, فإن انكشف من املغلظة قدر الدرهم ومن املخففة دون الربع صحت الصالة 

, ولعله نظر إىل عموم البلوى بانكشاف  (12)ويف احلمام ليست بعورة, ألوزاعي : الفخذ يف املسجد عورة وقال ا
 الفخذ يف احلمامات العامة يف بالد الشام يف عصره .

  آثار عن السلف في حكم الفِخذ :
 ؛ منها :الفخذ حكم عن السلف يف  وردتْ وجدت آثارا 

                                                                                                                                               
 0/30التاريخ الكبري للبخاري  (1)
 3/231الثقات  (2)
 113-25/31هتذيب الكمال  ( 3)

 1/616األوسط البن املنذر  (4)
 6/216احمللى البن حزم  (5)
 1/013األحكام الكربى لعبد احلق  (6)
 1/010شرح معاين اآلثار للطحاوي  (7)
 1/215َنب األفكار للعيين  (8)
 .  23ومراتب اإلمجاع البن حزم ص  03اإلمجاع البن املنذر ص  (9)
  156-2/152( , واالستذكار له 052-5/001والتمهيد البن عبد الرب ) موسوعة شروح املوطأ  6/211, واحمللى البن حزم  211, 2/13133األم للشافعي  (10)

 1/211وبداية اجملتهد البن رشد  , 233-2/236, واملغين البن قدامة 
 , ومل أجده يف كتب احلنفية .   2/632, واحلاوي للماوردي  2/223املنتقى يف شرح املوطأ للباجي   (11)
 .  ورواته إىل األوزاعي ثقات:  1/603, قال اهليثمي يف جممع الزوائد   2/216رواه الطرباين يف املعجم الكبري   (12)
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 سمعابن عيينة عن حممد بن املنكدر عن  (4)والشافعي (3)وابن سعد (2)وابن أب شيبة (1))أ( ما رواه اإلمام أمحد
وهو  (6)زحوهو واقف على قُ  -رضي اهلل عنه  –خيرب عن جبري بن احلويرث مسع أبا بكر  (5)سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع

ش بعريه فكأين أنظر إىل فخذه قد انكشفت مما حيرِّ , أصبحوا , مث دفع  ! أصبحوا , أيها الناس ! يقول : أيها الناس
     . مبحجنه

صلى اهلل  -, قال ابن سعد : ويذكرون أنه رأى رسول اهلل  (7)ويف سنده جبري بن احلويرث ؛ قال احلسيين : فيه نظر
معتمدا يف ذلك  (10)من التابعني , بينما عده ابن حجر من الصحابة (9)ن عبد الربواب (8), وعّده ابن حبان -عليه وسلم 

 . (11)على رواية الواقدي
, لكن  (12)من عبد الرمحن بن يربوع  يسمعحممد بن املنكدر مل :الرتمذي قال وقد يعل احلديث باالنقطاع , فقد 

 يرِد عليه ما يف رواية أمحد وابن أب شيبة من تصريح ابن املنكدر بالسماع من عبد الرمحن .  
: فخذ  عمر عن منصور قال : قال (14)حدثنا حيىي بن آدم قال : حدثنا ابن صاح:  (13)قال ابن أب شيبة )ب( 

  , ورجاله ثقات لكنه مرسل ؛ ألن منصور بن املعتمر مل يدرك عمر . الرجل من العورة
  . أنه كان يقول : الفخذ من العورة (2)إبراهيمعن (1)حدثنا جرير عن مغرية:  (15)وقال أيضا )ج(

                                                 
 1301برقم :  2/132العلل ومعرفة الرجال   (1)
 15531,  10111برقم :  315,  3/611مصنف ابن أب شيبة   (2)
  1/5كتاب الطبقات الكبري البن سعد     (3)
  551-6/551األم للشافعي   (4)
بن يربوع , وهذا وهل وغلط يف : هكذا قال سفيان بن عيينة : سعيد بن عبد الرمحن  1/5قال ابن سعد يف كتاب الطبقات الكبري   (5)

) العلل ومعرفة الرجال  وإمنا هو عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع نسبه , إمنا هو عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع املخزومي , وقال اإلمام أمحد :
يربوع" , وإمنا هو : عبد الرمحن بن قد وهم ابن عيينة يف قوله : "سعيد بن عبد الرمحن بن :  1/216وقال الدارقطين يف العلل  ( ,2/132

 سعيد بن يربوع .
, وتقريب التهذيب  5/13, وكتاب الثقات البن حبان 1/103وعبد الرمحن وثقه ابن سعد , وابن حبان , وابن حجر ) طبقات ابن سعد 

 . ه: وعبد الرمحن بن يربوع معروف , روى عنه عطاء بن يسار وغري  1/212( وقال البزار يف مسنده 2/622
ل قـُزَُح : اسم جبل باملزدلفة , وهو القرن الذي يقف عنده اإلمام هبا , ال ينصرف للعدل والعلمية , يقال : أضيفت القوس إليه , ألنه أو  (6)

 (1/53, وتاج العروس للزبيدي  0/30) النهاية البن األثري  ما ظهرت فوقه يف اجلاهلية
  1/261التذكرة مبعرفة رجال الكتب العشرة للحسيين   (7)
 0/112كتاب الثقات البن حبان   (8)
  1/260االستيعاب البن عبد الرب   (9)
  1/613, وتعجيل املنفعة البن حجر  213,  131-2/133اإلصابة البن حجر   (10)
  3/12كتاب الطبقات الكبري البن سعد     (11)
عن الرتمذي أنه نسب ذلك إىل البخاري , ومل  3/025حكى البيهقي يف كتاب السنن الكبري للبيهقي , و  2/113جامع الرتمذي  (12)

 أجده يف اجلامع وال يف العلل الكبري .
  21223برقم :     16/531مصنف ابن أب شيبة  (13)
 (  13-3/111ابن صاح هو احلسن بن صاح بن حي ) ترمجته يف هتذيب الكمال للمزي  (14)
 21261برقم :   16/531مصنف ابن أب شيبة  (15)
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,  قال : خروج الفخذ يف املسجد من العورة مجاهدحدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن :  (3)وقال أيضا )د(
مقرونا بأب إسحاق  (4)روى له مسلمويف سنده ليث بن أب سليم , وهو سيء احلفظ , وقد علق له البخاري , و 

 .  (5)الشيباين
أنه صرح أيضا بأن حديث جرهد أقرب إىل االحتياط خروجا من خالف من قال من العلماء بتحرمي كشف  (70)

 الفخذ .
بن أب  زكريامن طريق  (7)ومسلم (6)وما ذهب إليه اإلمام البخاري من اعتبار اخلروج من اخلالف يؤيده ما رواه هو

 - صلى اهلل عليه وسلم -يقول : مسعت رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  – قال : مسعت النعمان بن بشري الشعيبعن  زائدة
فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه , ال يعلمها كثري من الناس  هاتمشبَ وبينهما , واحلرام بني  , احلالل بنيِّ يقول : 
 .. احلديث . , ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه وعرضه

وأما املشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف يف حله أو حترميه , إما من األعيان كاخليل :  (8)قال احلافظ ابن رجب
والضب , وشرب ما اختلف من األنبذة اليت يسكر كثريها , ولبس ما اختلف يف إباحة لبسه من جلود والبغال واحلمري 

, وبنحو هذا املعىن فسر املشتبهات  وحنو ذلك والتورق السباع وحنوها , وإما من املكاسب املختلف فيها كمسائل العينة
 . وغريمها من األئمة (10)وإسحاق (9)أمحد

العلماء متفقون على فإن لم على صحة قاعدة اخلروج من اخلالف ؛ فقد قال النووي :  وقد اتفق أئمة أهل الع
 . (11)احلث على اخلروج من اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسنة أو وقوع يف خالف آخر

 .(12)ويكاد حيسبه الفقيه جممعا عليه من أن اخلروج من اخلالف أوىل وأفضلوقال تاج الدين السبكي : 
 الفأقسام الخ

 : اخلالف أقسام 
 .فاخلروج من اخلالف باالجتناب أفضل , أن يكون يف التحليل والتحرمي :   األول 
 . ضلففالفعل أ, اب إلجيأن يكون اخلالف يف االستحباب وا:   الثاني 
واجبة عند  , فإهنا مكروهة عند مالك؛ كقراءة البسملة يف الفاحتة شروعية  الف يف املأن يكون اخل:  الثالث 

 .  (1)فالفعل أفضل, الشافعي 
                                                                                                                                               

, وقال علي بن املديين : ويف كتاب  كان يرسل احلديث عن إبراهيم:  2/236قال العجلي يف معرفة الثقات هو مغرية بن ِمْقسم الضيب ,  (1)
   مغرية .واألثر من رواية جرير عن ( 62) سؤاالت أب عبيد اآلجري ص  إبراهيم مائة مساعجرير عن مغرية عن 

 هو إبراهيم النخعي . (2)

 21261برقم :   16/531مصنف ابن أب شيبة  (3)
 5653كتاب اللباس برقم :   – 1/23صحيح مسلم  (4)

 233 - 20/213هتذيب الكمال للمزي  (5)

  52برقم :  باب فضل من استربأ لدينه  –كتاب اإلميان   – 1/60اجلامع الصحيح للبخاري  (6)
 0111كتاب املساقاة برقم :   – 61-3/23صحيح مسلم  (7)

 1/33جامع العلوم واحلكم البن رجب  (8)

 615-610مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أب الفضل صاح ص  (9)
 6112/ 3مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  (10)
 216 1/216شرح النووي على صحيح مسلم  (11)

 1/121األشباه والنظائر البن السبكي  (12)
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 شروط مراعاة الخالف
 : شروط ة اخلالفملراعا

ومن مث كان فصل ,  - أن يكون اجلمع بني املذاهب ممكناأي  - أن ال يوقع مراعاته في خالف آخر:  أحدها
  . ألن من العلماء من ال جييز الوصل؛ ومل يراع خالف أب حنيفة , الوتر أفضل من وصله 

ومل يبال برأي من قال بإبطاله الصالة من , ومن مث سن رفع اليدين يف الصالة ,  أن ال يخالف سنة ثابتة : الثاني
 .  من رواية حنو مخسني صحابيا - صلى اهلل عليه وسلم -ألنه ثابت عن النيب ؛ احلنفية 

؛ ألن  عرف السنة ومل يتبني احلقاحتياطا إذا مل تُ وأما اخلروج من اختالف العلماء فإمنا يفعل قال اإلمام ابن تيمية : 
, وهلذا كان  فال معىن ملطلب اخلروج من اخلالف , فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة من اتقى الشبهات استربأ لعرضه ودينه

مع اخلالف , والعقيقة مستحبة أو واجبة  اإليتار بثالث مفصولة أوىل من املوصولة مع اخلالف يف جوازمها من غري عكس
, وفسخ احلج إىل العمرة ملن يريد  واإلمجاع على جواز تركه, , وإشعار اهلدي سنة مع اخلالف يف كراهته  يف كراهتها

, وإعطاء صدقة  التمتع أوىل من البقاء عليه اتباعا ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع اخلالف الشائع يف جواز ذلك
اجلهر أفضل بل قراءهتا له مكروهة على  وترك القراءة للمأموم يف صالة  الف يف جوازه,الفطر ملسكني واحد أفضل مع اخل

وأمثال , , وتفريق قيمة صدقته بنفسه أفضل مع اخلالف يف جوازه يف األحوال الظاهرة  املشهور مع اخلالف يف اإلجزاء
 . (2)ذلك كثرية

بقول  بالَ ومل يُ , ومن مث كان الصوم يف السفر أفضل ملن قوي عليه ,  مدركه بحيث ال يعد هفوة ىأن يقو  : الثالث
 . إنه ال يصح:  الظاهري داود

كما نقل عن ابن سريج أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه وميسحهما   أن ال تؤدي مراعاته إلى خرق اإلجماع:  لرابعا
فوقع يف خالف اإلمجاع إذ  , أس أو عضوان مستقالنهنما من الوجه أو الر إ : ويفردمها بالغسل مراعاة ملن قال س ,مع الرأ

 . (3) مل يقل أحد باجلمع
بالقبول والنقل , منهم  َوَحِديُث أََنٍس َأْسَنُد ، َوَحِديُث َجْرَهٍد َأْحَوطُ أنه تلقى األئمة قول اإلمام البخاري : ( 77) 

, واإلمام  (8), ومشس الدين الزركشي(7), واإلمام أبو العباس القرطيب (6), وابن قدامة (5), واإلمام البغوي (4)الفقيه ابن رشد
,  (1), واحلافظ ابن امللقن (11), واإلمام املــْنَبجي (10), واحلافظ الشمس ابن عبد اهلادي (9)املفسر أبو عبد اهلل القرطيب

 . (2)واإلمام ابن مفلح
                                                                                                                                               

    2/121املنثور يف القواعد للزركشي  (1)

    013-1/011شرح العمدة البن تيمية  (2)

,  2/121, واملنثور يف القواعد للزركشي  123-1/121, واألشباه والنظائر البن السبكي  213-1/215قواعد األحكام يف مصاح األنام للعز ابن عبد السالم  (3)
 . 1/251, واألشباه والنظائر للسيوطي  0/503والبحر احمليط له 

    1/115بداية اجملتهد البن رشد  (4)

 .   3/61, ومعامل التنزيل له أيضا  3/22 شرح السنة للبغوي (5)

   1/351املغين البن قدامة  (6)

 0/163املفهم للقرطيب  (7)

   1/133شرح مشس الدين الزركشي على خمتصر اخلرقي  (8)

   1/132اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  (9)

 , وكالمها البن عبد اهلادي .  2/113, واحملرر يف احلديث  2/111تنقيح التحقيق  (10)

   1/210اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب للمنبجي  (11)
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 فِعل النبي صلى هللا عليه وسلمالمبحث الثالث: من النكت التي فيها ترجيح ما هو آخر 

 : (3)قال اإلمام البخاري رمحه اهلل 
َوَأْخبَ َرِني أَبُو َسَلَمَة َأَن َعطَاَء ْبَن َيَساٍر :  (5)قَاَل َيْحَيى (4)َعِن اْلُحَسْينِ  َحَدثَ َنا أَبُو َمْعَمٍر ، َحَدثَ َنا َعْبُد اْلَواِرثِ 

 ؟ فَ َلْم يُْمنِ  َأرَأَْيَت ِإَذا َجاَمَع الَرُجُل اْمَرأَتَهُ : َأْخبَ َرُه َأَن زَْيَد ْبَن َخاِلٍد اْلُجَهِنَي َأْخبَ َرُه أَنَُه َسَأَل ُعْثَماَن ْبَن َعَفاَن فَ َقاَل 
 ،صلى اهلل عليه وسلم َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اهللِ  : قَاَل ُعْثَمانُ ، َويَ ْغِسُل ذََكَرُه ، أُ َكَما يَ تَ َوَضأُ لِلَصاَلِة يَ تَ َوضَ  : قَاَل ُعْثَمانُ 

َر ْبَن اْلَعَواِم َوطَْلَحَة ْبَن ُعبَ ْيِد اهلِل َوأَُبَي ْبنَ  ُهم ،  َكعْ َفَسأَْلُت َعْن َذِلَك َعِلَي ْبَن أَِبي طَاِلٍب َوالزُّبَ ي ْ ٍب َرِضَي الَلُه َعن ْ
 .(6) فََأَمُروُه ِبَذِلكَ 

ِمْن َرُسوِل  (9)َذِلكَ  (8)َوَأْخبَ َرِني أَبُو َسَلَمَة َأَن ُعْرَوَة ْبَن الزُّبَ ْيِر َأْخبَ َرُه َأَن أَبَا أَيُّوَب َأْخبَ َرُه أَنَُه َسِمعَ : (7)قَاَل َيْحَيى
  .(10)- صلى اهلل عليه وسلم -اهلِل 

َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة قَاَل : َأْخبَ َرِني أَِبي قَاَل : َأْخبَ َرِني أَبُو أَيُّوَب  (12)َحَدثَ َنا ُمَسَدد  ، َحَدثَ َنا َيْحَيى:  (11)قالثم 
يَ ْغِسُل َما َمَس اْلَمْرأََة  : قَالَ  ؟ ْم يُ ْنِزلْ ِإَذا َجاَمَع الَرُجُل اْلَمْرَأَة فَ لَ !  قَاَل : َأْخبَ َرِني أَُبىُّ ْبُن َكْعٍب أَنَُه قَاَل يَا َرُسوَل اهللِ 

   . ِمْنُه ثَُم يَ تَ َوَضأُ َوُيَصلِّي
رُ ا (1)َوَذاكَ ،  َأْحَوطُ ْسُل اْلغُ  : قَاَل أَبُو َعْبِد اهللِ   .(2) َوِإنََما بَ يَ َنا اِلْخِتاَلِفِهمْ ،  أَلِخي ْ

                                                                                                                                               
   0/150البدر املنري البن امللقن  (1)

    1/613املبدع شرح املقنع البن مفلح  (2)

كتاب احليض برقم :   – 2/231, ورواه مسلم يف صحيحه  232ب غسل ما يصيب من فرج املرأة برقم : با –كتاب الغسل   – 1/11اجلامع الصحيح للبخاري  (3)
 من طريق عبد الوارث به . 113

 احلسني هو ابن ذكوان املعلم . (4)
 . حيىي هو حيىي بن أب كثري (5)
" , قال ابن "فقالوا مثل ذلك: ثنا عبد الوارث به , ومل يذكر عليا , وفيه :  من طريق أب سلمة املنقري قال 322: برقم :  1/201رواه أبو عوانة يف مستخرجه  (6)

وهذا ظاهره الرفع ؛ ألن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النيب صلى اهلل عليه وسلم , فاملثلية تقتضي أهنم أيضا أفتوه وحدثوه , وروى :  1/012حجر يف الفتح 
برقم :  1/101( عن إبراهيم بن عبد اهلل أنا حممد بن إسحاق بن خزمية )يف صحيحه 133برقم :  2/11السنن الكبري اإلمساعيلي )ومن طريقه البيهقي يف كتاب 

ام وطلحة بن عبيد اهلل ( ثنا احلسني بن عيسى البسطامي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أب به , وفيه : فسألت بعد ذلك علي بن أب طالب والزبري بن العو 220
 . فقالوا مثل ذلك بن كعب وأب

,  1/012معلقا )فتح الباري قوله ": وأخربين أبو سلمة : كذا ألب ذر , وللباقني : قال حيىي : وأخربين أبو سلمة , وهو املراد , وهو معطوف باإلسناد األول وليس  (7)
 (1/663وإرشاد الساري للقسطالين 

حسني املعلم عن حيىي قال أبو سلمة : وأخربين عروة أن أبا أيوب أخربه أنه مسع ذلك من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويف حديث :  6/62قال الدارقطين يف العلل  (8)
شام عليه وسلم , قال ذلك ه, ويف هذا املوضع وهم ؛ ألن أبا أيوب مل يسمع هذا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , وإمنا مسعه من أب بن كعب عن النيب صلى اهلل 

الظاهر أن أبا أيوب مسعه منهما الختالف السياق ؛ ألن يف  : 016-1/012بن عروة عن أبيه عن أب أيوب عن أب بن كعب , لكن قال ابن حجر قي فتح الباري 
كرب قدرا وسنا وعلما من هشام بن عروة أ -وهو ابن عبد الرمحن بن عوف-روايته عن أب بن كعب قصة ليست يف روايته عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مع أن أبا سلمة 

 يهان صحابيان كبريان ., وروايته عن عروة من باب رواية األقران ؛ ألهنما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة , وكذلك رواية أب أيوب عن أب بن كعب ؛ ألهنما فق
أن أبا أيوب أخربه  أنه مسع ذلك من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , يعين : املاء من  شيبان عن حيىي بن أب سلمة أن عروة بن الزبري أخربهروى السّراج من طريق  (9)

 (1311برقم :   2/631)حديث السّراج  املاء
قال حيىي : وأخربين أبو سلمة أن  الحسين: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد]بن عبد الوارث[ حدثين أب عن جدي عن  131قال مسلم يف صحيحه برقم : (10)

 سمع ذلك من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .عروة بن الزبري أخربه أن أبا أيوب أخربه أنه 
كتاب احليض برقم :   – 2/231, ورواه مسلم يف صحيحه  236باب غسل ما يصيب من فرج املرأة برقم :  –كتاب الغسل   – 1/11اجلامع الصحيح للبخاري  (11)

 من طريق محاد بن زيد وأب معاوية وشعبة عن هشام به 113- 111
 (1/112حيىي هو القطان )حتفة األشراف للمزي  (12)
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 أقول : تضمَّن كالم اإلمام البخاري أمورا ؛ منها :
؛ منها ما يفيد أنه ال  (3)يشري إىل أنه ورد أحاديث متعارضة يف حكم من جامع ومل ينزل –رمحه اهلل  –أنه  (1)

 جيب عليه الغسل , ومنها ما يفيد أنه جيب عليه ذلك .
أن اإلمام البخاري مال إىل ترجيح األحاديث اليت تدل على عدم وجوب الغسل , إال أنه يرى استحباب ( 2)
 . الُغسل أحوطمن باب االحتياط ؛ فإنه قال : الُغسل 

"  الغسل أحوطوقد فسر األئمة قول البخاري هذا ؛ فقد قال اإلمام أبو بكر ابن العرب : وحيتمل قول البخاري " 
يعين يف الدين من باب حديثني تعارضا فقدَّم الذي يقتضي االحتياط يف الدين , وهو باب مشهور يف أصول الفقه , وهو 

 . (4)األشبه يف إمامة الرجل وعلمه
قد حتقق أن التقاء اخلتانني موجب لطهارة , ووقع الرتدد : هل يكفي الوضوء أو ال يكفي وقال احلافظ ابن رجب : 

وهذا معىن قول البخاري : الغسل ,  بدن كله ؟ فوجب األخذ بالغسل ؛ ألنه ال يتيقن براءة الذمة بدونهدون غسل ال
: األمر عندي يف اجلماع أن آخذ باالحتياط فيه , وال أقول : املاء  -يف رواية ابن القاسم  -ولذلك قال أمحد ,  أحوط

 . (5)من املاء
أي على تقدير أن ال يثبت الناسخ وال يظهر الرتجيح فاالحتياط  " الغسل أحوط"قوله وقال احلافظ ابن حجر : 

 . (6)للدين االغتسال
أي االغتسال من اجلماع بغري إنزال أحوط أي أكثر احتياطا  " الغسل أحوط" قوله وقال اإلمام بدر الدين العيين : 

 . (7)يف أمر الدين
حوط ال ينحصر يف االستحباب بل يُْطَلق على الواجب أيضا أّن األ وميكن أن يـَُؤوَّل قولهوقال الشيخ الكشمريي : 

إنك اخرتت األحوط : صدق قوُلك   , يعين إذا تعارض الدليالن فاخرتَت الوجوب احتياطًا مثالً  عند تعارض الدليلني
 . (8)على الواجب أيضاً 

وذاك أن اإلمام البخاري يرى أن احلديث الدال على عدم الغسل هو آخر األمرين من الشارع ؛ فقد قال :  (2)
باملد بغري ياء  "اْلخر: "ولغريه , كذا ألب ذر   "األخير" : قوله , قد عّلق على ذلك احلافظ ابن حجر فقال :  األخيرُ 

                                                                                                                                               
رُ  َوَذاكَ : أي ترك الغسل , وقوله :  ذاكقوله :  (1) باملد من غري مثناة , أي آخر األمرين من فعل الشارع , وهو  "اْلِخر": باملثناة من غري  مد , ولغري أب ذر :  اأَلِخي ْ

ر أو احلديث اآلخر الدال على يشري إىل أن حديث الباب غري منسوخ بل ناسخ ملا قبله , وضبطه البدر الدماميين كابن التني : "واآلَخر" بفتح اخلاء أي ذاك الوجه اآلخَ 
 ( 1/601عدم الغسل ) إرشاد الساري للقسطالين 

, ويف نسخة الصغاين  إنما بيناه الختالفهم, ولألصيلي :  إنما بينا اختالفهم, ويف روايِة كرمية :  إنما بينا الختالفهم: قوله :  1/010قال ابن حجر يف فتح الباري  (2)
: قوله "إمنا بينا   6/256قال العيين يف عمدة القاري , والالم تعليلية أي حىت ال يظن أن يف ذلك إمجاعا , و  إنما بينا الحديث اْلخر الختالفهم ، والماء أنقى: 

أي ألجل اختالف الصحابة يف الوجوب وعدمه أو الختالف احملدثني يف  إنما بيناه الختالفهم, ويف رواية األصيلي :  إنما بينا اختالفهمالختالفهم"  ويف رواية كرمية : 
 صحته وعدمها .  

فيوجل مث يفرت ذكره قبل أن ينزل , وهو من أقحط الناس , إذا مل ميطروا , واإلقحاط واإلكسال مبعىن واحد   ينزل , ومعناه أن ينتشريقال : أقحط الرجل , إذا جامع ومل (3)
 (21/3وتاج العروس للزبيدي 1/610) لسان العرب 

  1/111عارضة األحوذي البن العرب  (4)
 1/630فتح الباري البن رجب  (5)
 1/010 فتح الباري البن حجر (6)
 6/615 عمدة القاري للعيين (7)
 013-1/011 فيض الباري للكشمريي (8)
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 : فعلى هذا اإلشارة يف قوله, ضبطناه بفتح اخلاء : بن التني ال وقا , من الشارع أو من اجتهاد األئمة األمرينأي آخر 
 . (1)إىل حديث الباب "وذاك"

إىل أن هذا احلديث الذي يف الباب غري منسوخ أي آخر األمرين من  "وذلك األخري" : وأشار بقولهوقال العيين :  
وقال ابن  , وذلك اآلخر باملد بغري ياء : ويف رواية غريه , وهو رواية أب ذر, على وزن فعيل  " األخري " قوله, الشارع 

 .(2)ضبطناه بفتح اهلاء  :التني
وقال القسطالين : وضبطه الدماميين كابن التني " اآلخر" بفتح اخلاء أي ذاك الوجه اآلخر أو احلديث اآلخر الدال 

 . (3)على عدم الغسل
فقد فسر هؤالء األئمة املشاَر إليه بقوله " ذاك" بأنه عدم الغسل ؛ إال أن اإلمام النووي فسر ذلك بأنه الغسل 

وقصدنا بيان اختالف الصحابة مع أن آخر  - صلى اهلل عليه وسلم -من رسول اهلل  األمرينأن الغسل آخر  يعين :فقال
 البخاري وسياقه , واهلل أعلم ., وهذا تفسري خمالف لظاهر كالم  (4)الغسل األمرين
 أن اإلمام البخاري استدل ملا ذهب إليه بأربعة أحاديث :( 4)

وأخربين أبو سلمة أن عطاء  بن أب كثري : حيىي قال بن ذكوان احلسنيمن طريق  (5)ما رواه هو الحديث األول :
: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم مين؟  أخربه أن زيد بن خالد اجلهين أخربه أنه سأل عثمان بن عفان فقال بن يسار

فسألت , : مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قال عثمان , : يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره قال: عثمان
 فأمروه بذلك -رضي اهلل عنهم  -, وأب بن كعب  , وطلحة بن عبيد اهلل , والزبري بن العوام عن ذلك علي بن أب طالب

وأخربين أبو سلمة أن عروة بن الزبري أخربه أن أبا أيوب أخربه أنه مسع ذلك من رسول اهلل صلى اهلل عليه  :حيىي قال ,
 وسلم .

 وقد أعله مجاعة من األئمة بأن من رواه خالف ما رواه , منهم :
حيىي بن أب كثري عن حديث حسني املعلم عن  : قلت ألمحد بن حنبل: قال أبو بكر األثرم ؛ فقد  اإلمام أحمد -

عثمان وعليا وطلحة  خمسة من أصحاب رسول اهللسألت عنه  : أب سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال
عن  : قلت , نعم ما يروى من خالفه عنهم: قال  ؟ أفيه علة تدفعه هبا ؛ املاء من املاء: والزبري وأب بن كعب فقالوا 

 .  (3)نعم: قال  ؟ (2)وأب بن كعب (1)وعثمان (6)علي

                                                 
 1/010فتح الباري البن حجر  (1)
 6/615عمدة القاري للعيين  (2)
 1/601إرشاد الساري للقسطالين  (3)
   2/150اجملموع شرح املهذب للنووي  (4)
 سبق خترجيه يف بداية النكتة الثالثة   (5)
عن معمر قال : أخربين من مسع أبا جعفر يقول : كان املهاجرون يأمرون بالغسل , وكانت األنصار يقولون : املاء من املاء فمن  1/203قال عبد الرزاق يف مصنفه   (6)

, فحكموا بينهم علي بن أب طالب فاختصموا إليه , فقال : أرأيتم لو رأيتم رجال يدخل  يفصل بني هؤالء؟ وقال املهاجرون : إذا مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل
هلل صلى اهلل عليه احلد ؟ قال : فيوجب احلد , وال يوجب عليه صاعا من ماء ؟ فقضى للمهاجرين , فبلغ ذلك عائشة فقالت : رمبا فعلنا ذلك أنا ورسول اوخيرج أجيب 

-135وأبو جعفر هو حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أب طالب , وهو مل يدرك علي بن أب طالب )املراسيل البن أب حامت ص،  عليه وسلم, فقمنا واغتسلنا
ما  : عن حممد بن مسلم]الطائفي[ عن عمرو بن دينار عن أب جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا : 302 ( والراوي عنه مبهم , وقال عبد الرزاق أيضا برقم :133

( وعلق له البخاري حديثني )صحيح 6/611أوجب احلدين اجللد أو الرجم أوجب الغسل , ويف سنده الطائفي , وهو صدوق خيطئ )تقريب التهذيب البن حجر 
: عن معمر  361برقم :  1/205وقال عبد الرزاق يف مصنفه  ( 610 ( وروى له مسلم حديثا واحدا متابعة )صحيح مسلم برقم :1263,  2163 البخاري برقم :

ا مؤثرا )هتذيب الكمال عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل أن عليا قال : كما جيب احلد كذلك جيب الغسل , وهو مرسل ألن عبد اهلل مل يدرك عليا مع أن يف حفظه كالم
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 : فقال – وذكر هذا احلديث -مسعت علي بن املديين  : قال يعقوب بن شيبة؛ فقد  اإلمام علي بن المديني -
وقد روي عن عثمان وعلي وأب بن كعب بأسانيد جياد أهنم  : قال عليّ ,  ولكنه حديث شاذ غري معروف, إسناد حسن 

 .  (4)أفتوا خبالفه
عرف من مذهب عثمان وال من مذهب علي وال من ال يُ  حديث منكروهذا :  قال؛ فقد  البرالحافظ ابن عبد  -

ونكارته أنه , وهو ثقة إال أنه جاء مبا شذ فيه وأنكر عليه  , ومل يتابع عليه , انفرد به حيىي بن أب كثري, مذهب املهاجرين 
 . (5)اخلتانني مث يفيت بإجياب الغسل منهحمال أن يكون عثمان مسع من رسول اهلل ما يسقط الغسل من التقاء 

ألن ؛ حديث عثمان املسند أوىل باملصري إليه مما روي عنه يف ذلك وأجيب عن علة خمالفة الصحاب ملا رواه بأن 
 فأما إذا دفعه , وإمنا يسوغ ما ذهب إليه راوي احلديث إذا مل يدفعه, وليس هو على احلديث حجة , احلديث عليه حجة 

 . (6) املسندفاحلجة يف
وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من مث قال :  عللثالث ب فقد أعله؛ القاضي أبو بكر ابن العربي  -

 : (8)مع اجلواب عنها , وإليك إياها(7)؟!!فيه فكيف حبديث اجتمعتْ  ! هذه العلل الثالث
أن مرجعه ايل احلسني بن ذكوان املعلم يرويه عن حييي بن أب كثري عن أب سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن  (أ)

, أخرجه البخاري عنه بصفة املقطوع وكذلك , خالد , ومل يسمعه من حييي , وإمنا نقله له فقال : "قال حييي بن أب كثري"
 وهذه علة .

                                                                                                                                               
بو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال : إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل , وأبو : حدثنا أ363برقم :  1/513( وقال ابن أب شيبة  13/13للمزي 

حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن : 300برقم :  1/513بكر بن عياش خمتلف فيه كما يأيت تفصيل ذلك يف النكتة احلديثية الرابعة , وقال ابن أب شيبة يف مصنفه 
ومعبد بن خالد وإبراهيم النخعي مل يدركا  اهلذيل , عن إبراهيم ]النخعي[عن علي قال : إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل ,خالد عن علي )ح( وعن غالب أب 

اخلتان فقد  : حدثنا حممد بن قيس عن علي بن ربيعة عن علي رضي اهلل عنه قال : إذا جاوز اخلتان 60برقم :  31بن دكني يف الصالة ص  نعيم الفضل أبوعليا , وقال 
 وجب الغسل , ورجاله ثقات , وسنده متصل لكن البخاري مل يرو حملمد بن قيس .

: عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النيب صلى  110برقم : 1/31قال اإلمام مالك يف املوطأ رواية الليثي   (1)
هذا حديث صحيح عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء إذا مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل , قال ابن عبد الرب يف االستذكار :  اهلل عليه وسلم كانوا يقولون :

 : إسناده صحيح على شرط مسلم . 1/033اخلتانني , وقال مغلطاي يف شرح ابن ماجه : وهو صحيح , وقال العيين يف َنب األفكار 
: عن حيىي بن سعيد عن عبد اهلل بن كعب موىل عثمان بن عفان أن حممود بن لبيد األنصاري سأل زيد بن  113برقم : 1/115ية الليثي قال مالك يف املوطأ روا (2)

ب نزع عن إن أبي بن كعثابت عن الرجل يصيب أهله مث يكسل وال ينزل؟ فقال زيد : يغتسل , فقال له حممود : إن أب بن كعب  كان ال يرى الغسل , فقال له زيد : 
( وقد روى 6/663, ويف سنده عبد اهلل بن كعب موىل عثمان , وهو جمهول ال يعرف , ومل يصح له مساع من زيد بن ثابت )التمهيد البن عبد الرب  ذلك قبل أن يموت

وابن خلفون يف الثقات , وقال ابن  , 1/31 , 61,  5/26ذكره ابن حبان يف كتاب الثقات ( و 1113,  1113له مسلم حديثني يف الشواهد )صحيح مسلم برقم : 
 561وطبعة بيت األفكار ص 561)وقد سقط احلكم يف طبعة بشار وشعيب , ويف طبعة صغري الباكستاين صثقة ,طبعة عوامة :  613حجر يف التقريب ص 

روى حيىي]بن سعيد[ أو عبد الرمحن بن مهدي عن رجل جمهول  : قلُت ألمحد : إذا161برقم :133, وقال أبو داود يف سؤاالته ص: صدوق(  121واملخطوط اللوحة : 
راو ليست توثيقا له غتد اجلمهور حيتج حبديثه؟ قال : حيتج حبديثه اهـ واألثر من رواية حيىي عن عبد اهلل بن كعب , فتكون روايته عنه توثيقا له , لكن رواية الثقة عن 

 (222البن الصالح ص  , وأنواع علوم احلديث 231-1/231)الكفاية للخطيب 
   6/36االستذكار البن عبد الرب   (3)
   6/36نفس املصدر   (4)
 31-6/31نفس املصدر   (5)
 6/663التمهيد البن عبد الرب   (6)
 . 112-131ص  والقبس يف شرح موطأ أنس 135-2/132, وراجع أيضا كتابيه : املسالك يف شرح موطا مالك  1/111عارضة األحوذي البن العرب (7)
 , وكالمها البن امللقن , وفتح الباري 333-0/330, والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح  31-2/33اجلواب عن العلل مستفاد من اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  (8)

 مع التوثيق والتعليق . 1/012البن حجر 
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ديث عثمان من غري طريق احلسني بن ذكوان ؛ فرواه عن سعد بن حفص بأنه قد أخرج البخاري ح هاعن أجيبو 
عن شيبان عن حيىي عن أب سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد عن عثمان مرفوًعا , وقال الدارقطين : حدَّث به عن حيىي 

ذكره يف موضع , وقوله : إن البخاري رواه بصيغة املقطوع فيه نظر, بل (1)حسنُي املعلم وشيبان , وهو صحيح عنهما
وعنعنة غري املدلس , بدل : "قال حيىي" , وليس احلسني مبدلس  (2)االحتجاج به , وقد أخرجه مسلم بصيغة : "عن حيىي"

يف رواية احلسني عن حيىي  (3)أنه وقع التصريح يف رواية ابن خزمية حممولة على السماع إذا لقيه على الصحيح على
 ؛فقد رواه عن حيىي أيضا معاوية بن سالم؛ ومل ينفرد احلسني مع ذلك به , حدثين حيىي بن أب كثري  : ولفظه, بالتحديث 

                        . (5)بخاريوشيبان بن عبد الرمحن أخرجه ال (4)أخرجه بن شاهني
, لم سو  صلي اهلل عليهومل يذكر فيه النيب , فا علي عثمان و قد خولف حسني فيه عن حييي فرواه غريه موقأنه  )ب(

 .وهذه علة ثانية 
ومل أقف على رواية الوقف هذه , ومل جيب عنها ابن امللقن وال ابن حجر , لكن اختلف الرواة عن حيىي وقفا ورفعا ؛ 

, ومل يذكر فيه النيب  أن زيدا سأل عليا وطلحة والزبري وأبيا فأمروه بذلك ]عن حيىي[ويف حديث شيبانقال الدارقطين : 
اهــ , ومل يذكر الدارقطين من روى احلديث عن شيبان موقوفا , وقد روى كل من سعد بن  (6)صلى اهلل عليه وسلم

عن شيبان مرفوعا , وهؤالء  (10), وحسني بن حممد بن هبرام(9), وعبيد اهلل بن موسى(8), وحسن بن موسى(7)حفص
 اها الدارقطين .الثقات رووه عن شيبان مرفوعا مما يضعف رواية الوقف اليت حك

بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل مخسة أو  قدخولف أيضا فيه أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاءأنه  )ج(
 .وهذه علة ثالثة , ومل يرفعه , اهلل صلي اهلل عليه و سلم فأمروه بذلك  لأربعة من أصحاب رسو 

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد عن خالد  عيينةابن عن  (11)يشري ابن العرب إىل ما رواه ابن أب شيبة
 . منهم علي بن أب طالب , : املاء من املاء اجلهين سأل مخسة من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم كلهم يقول

عروة ومل أجد له ترمجة , لكن قال البخاري يف ترمجة ؛  (1)عبد اهلل بن أب عياض وقد تابع ابَن عيينة على الوقف :
 ,(2)"عياض عبيد اهلل بنعمرو عن : "إمنا هو ,  "عبيد اهلل بن أبي عياضأنا عمرو عن " : وقال ابن جريج : بن عياض

                                                 
  6/61العلل للدارقطين  (1)
  113صحيح مسلم برقم :  (2)
 220برقم  1/101 صحيح ابن خزمية (3)
من طريق معمَّر بن يعمر حدثنا معاوية بن سالم عن حيىي بن كثري به , ومعمر هذا ذكره ابن حبان  6برقم :  63رواه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه  ص   (4)

: وحمله الصدق ,  5/030, وقال الذهيب يف تاريخ اإلسالم : حاله جمهولة  0/633وقال : يغرب , وقال ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام 3/132يف كتاب الثقات 
وهو ثقة يف نفسه وإن تكلم فيه لرأيه  (2363برقم :  0/33/ : مقبول , لكن تابعه حيىي بن صاح الوحاظي )مسند الشاميني للطرباين 2وقال ابن حجر يف التقريب 

  ثابتة . ( فمتابعة معاوية 506) من تكلم فيه وهو موثق للذهيب ص وجتهمه
  113برقم :  اجلامع الصحيح للبخاري (5)
   6/62العلل للدارقطين  (6)
  113برقم :  1/31اجلامع الصحيح للبخاري  (7)
  053برقم :  1/515مسند أمحد  (8)
  311برقم :  1/523مصنف ابن أب شيبة  (9)
 163برقم :  31اللطائف ألب موسى املديين ص  (10)
 332برقم :  1/525مصنف ابن أب شيبة  (11)
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يف الثقات , (5)وابن خلفون(4)وابن حبان(3), ذكره العجلي كيامل عمرو بن عبد القاري بنا هو عبيد اهلل بن عياضو 
, يعين : ومل يرو له استقالال , ومثله (8)يف أثناء حديث الزهري  (7)البخاري, قال املزي : وقد ذكره (6)ووافقهم ابن حجر

 ال يطلق عليه الثقة , وإمنا هو "مقبول" على اصطالح ابن حجر يف التقريب . 
واحلاصل أنه روى أبو سلمة عن عطاء بن يسار احلديَث املشتمل متنه على الرفع والوقف تاما , ورواه سفيان بن 

:  ىي بن آدمحي بن أسلم عن عطاء فاختصره مقتصرا على الوقف , وابن عيينة خيتصر احلديث أحيانا ؛ قال عيينة عن زيد
: ما رأيت أحدا يروي احلروف إال وهو  الكسائي , وقال (9)ما رأيت أحدا خيتصر احلديث إال وهو خيطئ إال ابن عيينة

, فال يصح إعالل  (11)خيتصر احلديث أحيانا بن عيينة وكان سفيان, وقال ابن رجب :  (10)خيطئ فيها إال ابن عيينة
 الرواية التامة هنا باملختصرة .

: إن  وقولهوقد افرتض ابن العرب املخالفة واقعة بني أب سلمة وزيد بن أسلم ؛ فأجاب عن ذلك ابن امللقن فقال : 
 . احلكم قد ينشط فريفع , وألن الراوي فيقبل؛ ألن أبا سلمة إمام حافظ وقد زاد  أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم ال يضره

عن ذكوان أب صاح عن أب سعيد اخلدري  شعبة عن احلكممن طريق النضر عن  (12)ما رواه هو الحديث الثاني :
صلى اهلل عليه  -فقال النيب , أرسل إىل رجل من األنصار فجاء ورأسه يقطر  - صلى اهلل عليه وسلم -أن رسول اهلل 

, أو قحطت فعليك  أعجلت: إذا -صلى اهلل عليه وسلم  -نعم , فقال رسول اهلل  : فقال ! لنا أعجلناكلع : - وسلم
 . الوضوء

,  عن أبيه يعن عبد الرمحن بن أىب سعيد اخلدر  بن جعفر عن شريك بن أىب منر إمساعيلمن طريق  (13)ورواه مسلم
 " . (14)إنما الماء من الماءوفيه زيادة "

  " وجوب الغسل من خروج املين , ومفهومه أنه ال جيب إذا مل خيرج . الماء من الماءإنما ومنطوق "

                                                                                                                                               
عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال : سألت  بن أبي عياض عبد اهلل: عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن  333برقم :  1/252عبد الرزاق يف مصنفه قال  (1)

ا يف املطبوع , والصواب : "  عبد اهلل:  مخسا ! من املهاجرين األولني , منهم علي , فكل منهم قال : املاء من املاء , وقوله " مصغرا كما يأيت يف   عبيد اهلل, كذا مكربَّ
 كالم البخاري .

 5/636,  1/20,  1/66التاريخ الكبري للبخاري  (2)
, فاغرت به الدكتور بشار يف  1/06, وقد حتّرف "مكي" إىل " مالك " يف الطبعة اهلندية لتهذيب التهذيب  مكي تابعي ثقة, قال : 2/116معرفة الثقات للعجلي  (3)

 .  6/20! , وجاء على الصواب يف هتذيب التهذيب طبعة الرسالة  : وقال مالك : تابعي ثقةفقال  13/101حاشية هتذيب الكمال 
 5/12كتاب الثقات البن حبان  (4)
 3/53الكمال ملغلطاي  إكمال هتذيب (5)
 2/012تقريب التهذيب البن حجر  (6)
أخربين عمرو بن أب سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي  عن الزهري : حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب 6105,  1012برقم :  2/313,  5/206قال البخاري  (7)

عبيد عث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشرة , منهم خبيب األنصار ,]قال الزهري:[ فأخربين أن أبا هريرة قال : ب -وكان من أصحاب أب هريرة  -حليف لبين زهرة 
 ( 6112برقم :  203-6/205أن ابنة احلارث أخربته أهنم حني اجتمعوا استعار منها موسى يستحد هبا ... )راجع أيضا سنن أب داود  اهلل بن عياض

  13/101هتذيب الكمال للمزي  (8)
  1/211ابن أب خيثمة  تاريخ (9)
  1/211نفس املصدر  (10)
  2/056فتح الباري البن رجب  (11)
  – 2/253, ورواه مسلم يف صحيحه  131باب من مل ير الوضوء إال من املخرجني القبل والدبر برقم :  –كتاب الوضوء   - 1/33اجلامع الصحيح للبخاري  (12)

 .   فال غسل عليك ، وعليك الوضوء من طريق غندر عن شعبة به , ولفظه :  113كتاب احليض برقم : 
   116برقم : كتاب احليض   – 2/253صحيح مسلم  (13)
 ( 2/163أي ماء الغسل من ماء املين , ومعناه ال جيب الغسل باملاء إال من إنزال املاء الدافق وهو املين )شرح املهذب للنووي  (14)
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ي عبد الرمحن بن أىب سعيد اخلدر أقول : لعل البخاري مل يرو الوجه الذي فيه الزيادة اليت تقوي عدم الغسل ؛ ألن 
, وإن  (1)وال حيتجون به, روايته وكان كثري احلديث , وليس هو بثبت , ويستضعفون ليس على شرطه ؛ قال ابن سعد : 

 . (4), وابن حبان (3), والعجلي (2)وثقه مسلم بالرواية له يف األصول , والنسائي
وقال الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أىب هالل عن أب بكر بن وزعم املزي أن البخاري عّلق له فقال :  

ومل أقف على هذا التعليق يف , قال ابن حجر :  (5)عن أبيه عبد الرحمن بن أبي سعيداملنكدر عن عمرو بن سليم عن 
  .   (6)وال ذكره أبو مسعود وال خلف, شيء من النسخ اليت وقعت لنا من الصحيح 

سعيد  حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرمحن حدثه عن أب الزهري عمرو بن احلارث عنمن طريق (7)ورواه أيضا
 . إنما الماء من الماء :أنه قال  -صلى اهلل عليه وسلم - عن النيب ياخلدر 

فرواه الزهري عنه  الختالف الرواة عليه -مع كونه مما يدعم مذهبه  – حديث أب سلمة هذا أقول : مل يرو البخاري
 , ولعل البخاري رجححيىي بن أب كثري عن أب سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان رواه و هكذا , 

أمحد  , وقال (8): حيىي بن أب كثري أحسن حديثا من الزهريفقد قال شعبة رواية ابن أب كثري ؛ ألنه أثبت من الزهري , 
بن حنبل : حيىي بن أب كثري من أثبت الناس , إمنا يعد مع الزهري وحيىي بن سعيد , فإذا خالفه الزهري فالقول قول حيىي 

 .(9)بن أب كثري
فقد جعلهما حديثني وروامها يف صحيحه لتساويهما يف احلفظ , ويف نفس الوقت مراعيا لقول أما اإلمام مسلم 

 . , واهلل أعلم (10): ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم حبديث أهل املدينة من حيىي ابن أب كثري أيوب السختياين
: ثنا عمرو بن دينار عن عروة  ان قال: ثنا سفي : ثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا أبو بكرة قال: (11)وقال الطحاوي

أرأيتم إن  !املاء من املاء  :بن عياض عن أب سعيد اخلدري قال: قلت إلخواين من األنصار: أنزلوا األمر كما تقولون 
لكن يف , (12)إسناده صحيح, قال العيين : حىت ال يكون يف نفسك حرج مما قضى اهلل ورسوله  !: ال واهلل  اغتسل؟ فقالوا

 , واحلديث من روايته عنه .(13)سنده إبراهيم بن بشار ؛ ويف حفظه كالم , ويغرب عن ابن عيينة
من طريق محاد بن زيد وأيي  (1), ومسلم بن سعيد القطان حيىي من طريق (14)ما رواه هو الحديث الثالث :

يا  : أخربين أىب بن كعب أنه قالعن هشام بن عروة قال : أخربين أب قال : أخربين أبو أيوب قال : , كالمها معاوية
                                                 

 1/236كتاب الطبقات الكبري البن سعد   (1)
 11/165 هتذيب الكمال للمزي (2)
 2/1معرفة الثقات للعجلي (3)
 11/ 5كتاب الثقات البن حبان   (4)
 2/621لعبد الرمحن ِب "خت" , وتبعه ابن حجر يف التقريب  11/160, وقد رمز يف هتذيب الكمال  6/632حتفة األشراف للمزي  (5)
 2/025, وفتح الباري له  6/630النكت الظراف على األطراف البن حجر  (6)
كتاب   – 2/253, ورواه مسلم يف صحيحه  131باب من مل ير الوضوء إال من املخرجني القبل والدبر برقم :  –كتاب الوضوء   1/33اجلامع الصحيح للبخاري   (7)

 .   فال غسل عليك ، وعليك الوضوء من طريق غندر عن شعبة به , ولفظه :  113احليض برقم : 
    533برقم : 101/ 3كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت   (8)
 3/102نفس املصدر  (9)
 321/  1املعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي  (10)
  611برقم :  1/50شرح معاين اآلثار للطحاوي  (11)
 1/015َنب األفكار للعيين  (12)
 32-2/53 هتذيب الكمال للمزي (13)
  236برقم : 1/121اجلامع الصحيح للبخاري  (14)
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 (3)ورواه ابن جريج,  مث يتوضأ ويصلي (2)يغسل ما مس املرأة منه : قال ؟ فلم ينزلإذا جامع الرجل املرأة  ! رسول اهلل
 . : فكان أبو أيوب يفيت هبذا عن أب بن كعبعن هشام به وزاد  (4)وحجاج

عن  (6)رواه معمراللفظ الذي , ولعل الشافعي يشري إىل (5)"ءالماء من الماقال الشافعي : وهذا أثبت من إسناد "
: أحدنا يأيت  , فقال هشام بن عروة عن أبيه عن أب أيوب األنصاري أن أب بن كعب سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم

 . الماء من الماء:  فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟املرأة مث يكسل
صلى اهلل -هشام عن قتادة عن احلسن عن أب رافع عن أب هريرة عن النيب من طريق  (8)ومسلم (7)ما رواه هو)د( 
 . قال : إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسل - عليه وسلم

" , ويأيت الكالم على هذه الزيادة يف وإن لم ينزل" : ويف حديث مطروقد مجع مسلم بني قتادة ومطر مث قال : 
 إن شاء اهلل . الرقم التايل

:بلوغك  واجلهد أيضا كأن املراد باجلهد عند اإلمام البخاري : اإلنزال ؛ ألنه هو الغاية يف األمر , قال األزهري : 
, وقال  واجتهدت رأيي ونفسي حىت بلغت جمهودي , جهدت جهدي : تقول,  غاية األمر الذي ال تألو عن اجلهد فيه

, واجهد جهدك يف هذا األمر: أي ابلغ فيه  : أي الغاية : بلغت به اجلهد وقال الفراء,  : الغاية : اجلهد ابن السكيت
,  ألنه هو الغاية يف األمر؛  أن يراد باجلهد اإلنزالُ فاحلديث ليس حجة للقائلني بوجوب الغسل مع احتمال , (9)غايتك

 واهلل أعلم .
, فرواه قتادة عن احلسن ؛ , واختلف عنه احلسن البصرييرويه وقد اختلف يف احلديث رفعا ووقفا , قال الدارقطين : 

فرواه شعبة وهشام وأبان ومهام وأبو عوانة عن قتادة عن احلسن عن أب رافع عن أب هريرة عن النيب  ؛ واختلف عن قتادة
عن سعيد عن فرواه ؛ وخالفه عبد األعلى ,  كذلك قال يزيد بن زريع عن ابن أب عروبة عن قتادة, صلى اهلل عليه وسلم

 , فقد خالف عبد األعلى اجلماعة . (10), ومل يذكر فيه أبا رافع  يرفعمل قتادة عن احلسن عن أب هريرة موقوفا
 أنه ذهب اجلمهور إىل وجوب الغسل من اإلكسال , واستدلوا لذلك مبا يلي :( 3)

صلى اهلل  -اهلل  رافع عن أىب هريرة أن نيب عن أب البصري عن احلسن الوراق مطرمن طريق  (11))أ( ما رواه مسلم
 . فقد وجب عليه الغسل وإن مل ينزل جهدهاإذا جلس بني شعبها األربع مث :  قال -عليه وسلم

ويف حفظه كالم  -" ليست على شرط البخاري ؛ ألهنا شاذة , فقد خالف مطر  وإن لم ينزلأقول : زيادة " 
عن ,كالمها  شعبةمن طريق  (3), ومسلم الدستوائي هشام من طريق (2)البخاريمن هو أوثق منه ؛ فقد رواه  - (1)مؤثر

                                                                                                                                               
 111صحيح مسلم برقم :  (1)
 . ليغسل ذكره وأنثييه( من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة به , ولفظه : 1111برقم :  6/005روى ابن حبان )اإلحسان  (2)
 351برقم :   1/203مصنف عبد الرزاق  (3)
 313برقم :  1/201مستخرج أب عوانة  (4)
 036/ 3اختالف احلديث للشافعي  (5)
 353برقم :  1/251مصنف عبد الرزاق  (6)
 231باب إذا التقى اخلتانان برقم :  –كتاب الغسل   - 111/ 1اجلامع الصحيح للبخاري  (7)
 131برقم :  2/231صحيح مسلم  (8)
 3/23هتذيب اللغة لألزهري  (9)
 256 - 3/252العلل للدارقطين  (10)
 131كتاب احليض برقم :  – 2/231صحيح مسلم  (11)
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: "  -أي شعبة  -" , وقد أشار مسلم إىل هذا فقال : ومل يقل وإن لم ينزلالبصري به , فلم يذكرا "عن احلسن  قتادة
 " . وإن لم ينزل

 لكن وافق مطرا على الزيادة كل من :
 . نزل أو لم ينزلأ : يف آخره ازادف, (4)همام وأبان -
 .  أنزل أو لم ينزل , فزاد :(5)سعيد بن أبي عروبة -
 . أنزل أو لم ينزل فزاد :، (6)حماد بن سلمة -

احلفاظ و ،  واحلاصل أن هشاما وشعبة مل يذكرا الزيادة عن قتادة بينما ذكرها عنه مهام وأبان وسعيد ومحاد بن سلمة
 , وحنوهم , وأبان , ومهام , والشيوخ من أصحابه مثل محاد بن سلمة , وهشام , وسعيد من أصحاب قتادة ثالثة : شعبة

فإذا روى سعيد حديثًا عن قتادة وخالفه فيه شعبة وهشام , فاثنان من احلفاظ مل يذكرا الزيادة , وذكرها واحد منهم , 
 . (7)فالقول قوهلما

شعبة كان ال يكتب عن قتادة إال ما يقول , وأن  (8)عنه ويزيد روايَة شعبة قوًة أن قتادة صرح بالسماع يف رواية شعبة
فإذا , حفظته  "حدثنا"و "مسعت: " كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال , قال شعبة : , ويسأله عن مساعه حدثنا : فيه
 . (9)تركته "حدث فالن:"قال

  (10)خيطئ يف حديث قتادة كثرياً  مذكر مسلم أن محاد بن سلمة عندهأما رواية محاد فقد 
وال أعلمه إال عن  -عن محيد بن هالل قال بن حسان  هشام عن عبد األعلى من طريق (11)ما رواه مسلم )ب(

ال جيب الغسل إال  : ذلك رهط من املهاجرين واألنصار فقال األنصاريون اختلف يف : عن أىب موسى قال - أبى بردة
فأنا أشفيكم من  : قال أبو موسى : قال , وجب الغسل بل إذا خالط فقد:  وقال املهاجرون , من الدفق أو من املاء

 شيءأريد أن أسألك عن  إين - !أو يا أم املؤمنني - !فقلت هلا يا أماه فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن يل , ذلك
 فما: قلت  , فإمنا أنا أمك , ولدتك عما كنت سائال عنه أمك اليت ال تستحىي أن تسألين: فقالت , أستحييك  وإين

إذا جلس بين شعبها األربع  : -صلى اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل  ! على اخلبري سقطت : قالت ؟ يوجب الغسل
 . ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

                                                                                                                                               
اق بابن أىب ليلى قال ابن سعد : فيه ضعف يف احلديث , وقال أبو حامت : ضعيف , وقال أمحد وحيىي : ضعيف يف عطاء خاصة , وكان حيىي القطان يشبه مطر الور   (1)

 23/51هتذيب الكمال للمزي  يف سوء احلفظ , وقال النسائي : ليس بالقوى , وقال أبو داود : ليس هو عندي حجة , ومطر ال يقطع به يف حديث إذا اختلف )
 ( 1130برقم :  12 – 2/11وسؤاالت اآلجري ألب داود 

  231باب إذا التقى اخلتانان برقم :  –كتاب الغسل   - 111/ 1اجلامع الصحيح للبخاري  (2)
 132كتاب احليض برقم :   – 2/232صحيح مسلم   (3)
 3510برقم :  201 – 201/ 10مسند أمحد  (4)
  133برقم :  2/1بري للبيهقي السنن الك (5)
 2511برقم :  0/133مسند أب داود الطيالسي  (6)
 513-515شرح علل الرتمذي البن رجب  (7)
: أخربنا حممد بن عبد األعلى قال : حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة عن قتادة قال : مسعت احلسن حيدث عن  131برقم :  121- 1/113قال النسائي يف سننه  (8)

 أب رافع عن أب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : إذا جلس بني شعبها األربع مث اجتهد فقد وجب الغسل .
 1/133وكتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت ، 2/211البن معني رواية ابن حمرز  فة الرجالمعر  (9)
 213ص  كتاب التمييز لإلمام مسلم  (10)
 136كتاب احليض برقم :   – 230 – 2/236صحيح مسلم   (11)
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 . (1)عن محيد وقال الدارقطين : صحيح غريب , تفرد به : هشام بن حسان
أن ترى عائشة نفسها يف رأيها حجة على غريها من الصحابة يف حني اختالفهم يف هذه فال ابن عبد الرب : حمال 

وحمال أن يسلم أبو موسى لعائشة قوهلا من رأيها يف مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غريها برأيه , املسألة النازلة بينهم 
نازعوا يف شيء أن يردوه إىل كتاب اهلل وسنة رسوله ألهنم أمروا إذا ت ؛ ألن كل واحد ليس حبجة على صاحبه عند التنازع؛ 
وهذا يدلك على أن تسليم أب موسى لعائشة يف هذه املسألة إمنا كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول اهلل , 
 . (2)فلذلك سلم هلا إذ هي أوىل بعلم مثل ذلك من غريها, 

 علل : أقول : هذا احلديث ليس على شرط البخاري ملا فيه من
وقد عجب , فرتدد يف وصل إسناده أن محيد بن هالل شك يف مساعه من أب بردة , قال احلافظ ابن رجب :  -

 . (3)أمحد من هذا احلديث , وأن يكون محيد بن هالل حدث به هبذا اإلسناد
 .   (5)اختالفا شديدا , ورواة الوقف أكثر وأحفظ (4)ووقفا احديث اختلف فيه على عائشة رضي اهلل عنها رفع أنه -

الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  من طريق (7)وابن ماجه (6)ما رواه الرتمذي )ج(
 -صلى اهلل عليه وسلم  -فعلته أنا ورسول اهلل ؛  وجب الغسل فقد إذا جاوز الختان الختانعن عائشة قالت : 

 . فاغتسلنا

                                                 
 16/111العلل لدارقطين  (1)
 622-6/621التمهيد البن عبد الرب  (2)
 1/633فتح الباري البن رجب  (3)
أن أبا موسى األشعري أتى عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه  سعيد بن المسيببرقم : عن حيىي بن سعيد عن  1/03قال اإلمام مالك يف املوطأ رواية حيىي الليثي  (4)

ائال عنه أمك ؟! فسلين وسلم , فقال له : لقد شق علّي اختالف أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أمر , إين ألعظم أن أستقبلك به , فقالت : ما هو؟ ما كنت س
: إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل , فقال أبو موسى األشعري ال أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا , عنه , فقال : الرجل يصيب أهله مث يكسل وال ينزل ؟ فقالت 

مل يسند القصة ألب موسى  أقول : يف سنده انقطاع ؛ فإن سعيدا, هذا إسناد صحيح , إال أنه موقوف على عائشة :  1/032قال البيهقي يف معرفة السنن واآلثار 
ألنه إن روى التابعي عن الصحاب قصة أدرك وقوعها كان أب موسى األشعري أنه أتى عائشة ... لكان متصال ,  عن ر إتيانه عائشة , فلو قال : األشعري , ومل حيض

قدمة ابن الصالح )النكت على م متصال , وإن مل يدرك وقوعها وأسندها إىل الصحاب كانت متصلة , وإن مل يدركها وال أسند حكايتها إىل الصحاب فهي منقطعة
سعيد بن ( مث مل يسمع ابن املسيب من عائشة أحد طريف القصة , قال أبو حامت : 1/203وتدريب الراوي للسيوطي  33والتقييد واإليضاح للعراقي ص  2/60للزركشي 

ثالثة  لسعيد بن المسيب عن عائشةج البخاري ومسلم وقد أخر  ( 16) املراسيل البن أب حامت ص  املسيب عن عائشة رضي اهلل عنها إن كان شيئا فمن وراء السرت
( والثاين يف عمر النيب صلى اهلل عليه وسلم )صحيح البخاري :  2111, وصحيح مسلم : 2361, أحدها قصة اإلفك )صحيح البخاري :  مقرونا بغيرهأحاديث 
( وأخرج مسلم لسعيد بن املسيب عن  2603, وصحيح مسلم : 0036( والثالث حديث "الرفيق األعلى")صحيح البخاري :  2603, وصحيح مسلم : 6563

 ( 1603,  1133عائشة حديث "مخس فواسق يقتلن" متابعة , وحديثا آخر يف فضل يوم عرفة على أنه يف الفضائل أو على شرطه يف العنعنة )صحيح مسلم : 
عن الثوري , كالمها عن علي بن زيد بن عجالن عن ابن املسيب عن عائشة  363قم : بر  1/05عن ابن عيينة , وعبد الرزاق يف مصنفه 2/31ورواه الشافعي يف األم 

 قالت : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : إذا جلس بني الشعب األربع مث ألزق اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل .
وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل :  3/311 اختالف احلديث زيد بن جدعان حيىي بن سعيد فرواه عن سعيد مرفوعا , قال الشافعي يف وخالف علي  بن

 ( . 6/121اهــ وابن جدعان ضعيف )ميزان االعتدال للذهيب  احلديث , وهو ال تقوم به احلجة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا التقى  من طريق محاد بن سلمة عن علي بن زيد به , وزاد : "ذكر أصحاب 613برقم :   1/55ورواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار 

حىت أتى عائشة " , ففيه شهود سعيد القصة , وهي زيادة منكرة ؛ ألن محادا خالف  وتبعُتهبعلم ذلك , فنهض  اخلتانان أيوجب الغسل؟ فقال أبو موسى : أنا آتيكم
 السفيانني , ومل يذكراها , واهلل اعلم . 

 161 - 113/ 16العلل للدارقطين  (5)
 113باب ما جاء : إذا التقى اخلتان جب الغسل برقم :  –أبواب الطهارة  – 1/151جامع الرتمذي  (6)
 313باب ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى اخلتانان برقم :  –كتاب الطهارة   -  1/02سنن ابن ماجه  (7)
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األغلب أن عائشة ال تقول : إذا مس اخلتان اخلتان أو جاوز اخلتان اخلتان  فقد وجب الغسل , قال الشافعي : 
, واعرتض عليه احملدث احلجازي الذي  وتقول : فعلته أنا ورسول اهلل فاغتسلنا إال خربا عن رسول اهلل بوجوب الغسل منه

ن : إشة : فعلته أنا ورسول اهلل فاغتسلنا , فقد يكون تطوعا منهما بالغسل , ومل تقل أما قول عائناظره يف املسألة فقال : 
 اغتسل اغتسلتْ  -صلى اهلل عليه وسلم  -فيحتمل أن تكون ملا رأت النيب  ,قال : عليه الغسل  - عليه السالم -النيب 

 . (1)هإجياب - صلى اهلل عليه وسلم -ورأته واجبا , ومل تسمع من النيب 
عن هذا احلديث فقال : هذا  -يعين البخاري  – سألت حممداوقد أعله اإلمام البخاري باإلرسال ؛ قال الرتمذي : 

وروى األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه ,  حديث خطأ , إمنا يرويه األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم مرسال
وقال أبو الزناد : سألت القاسم بن حممد : مسعت يف هذا ,  األذى عن عائشة شيئا من قوهلا : فأخذ اخلرقة فمسح هبا

, أي فكيف يروي القاسم حديث عائشة يف التقاء اخلتانني وهو يقول : إنه ال يعرف شيئا يف  (2)الباب شيئا ؟ قال : ال
 الباب ؟! .

, كان حدث به ابنه مث نسيوأجاب من صححه بأنه حيتمل أن يكون القاسم كان نسيه مث تذكر فحدث به ابنه أو   
 . ن نظرموال خيلو اجلواب :  (4)وابن حجر (3)قال احلافظان ابن امللقن

ثنا به الوليد بن : حد فقال أمحد بن حنبلاألوزاعي  وسألت أبا عبد اهلل عن حديثوقال أبو زرعة الدمشقي : 
 حدثنا أبو مسهر عن أب مساعة عن األوزاعي:  ن عندهفقلت له ليحسُ , فلم يعجبه ,  (5)يعين عن األوزاعي -مسلم 

عن يحيى ابن أبي كثير بلغني عن عائشة أنها "فإذا بلغ هذا املوضع زاد  , كان األوزاعي حيدث هبذا احلديث  : فقال يل
فإن كان أبو عبد اهلل قال هذا فإين رأيت أبا  : قال أبو زرعة,  هذا عنده الصواب " قالت فعلته أنا ورسول اهلل فاغتسلنا

  . (6)ومل ينكره, حيىي بن معني عن ابن مساعة عن األوزاعي فقبله حيىي  دمسهر ميليه عن
وعمرو , وأبو املغرية , رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد , ورواه بشر بن بكر وأعله الدارقطين بالوقف ؛ قال : 

 . (7)بن كثري املصيصي , وحممد بن مصعب وغريهم موقوفابن أب سلمة , وحممد 
حدثنا ابن وهب : حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد األيلى قاال :  (8)ورواه مسلم من وجه آخر ؛ قال

صلى اهلل عليه  -عن جابر بن عبد اهلل عن أم كلثوم عن عائشة زوج النىب  أبى الزبيرعن  عياض بن عبد اهلل أخربين
؟ عن الرجل جيامع أهله مث يكسل هل عليهما الغسل  -صلى اهلل عليه وسلم -إن رجال سأل رسول اهلل  : قالت -موسل

 ألفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل . يإن : -صلى اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل  , وعائشة جالسة

                                                 
  11/11األم للشافعي  (1)
  51 للرتمذي ص العلل الكبري (2)
 2/513 البدر املنري البن امللقن (3)
 212/ 1 التلخيص احلبري البن حجر (4)
 25231 برقم : 02/131مسند أمحد  (5)
 213برقم :  256الفوائد املعللة ألب زرعة الدمشقي ص (6)
 1/133 سنن الدارقطين  (7)
 130كتاب احليض برقم :   – 2/235صحيح مسلم  (8)
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منكر  عبد اهلل بن سعد الفهريعياض بن أقول : هذا الوجه أيضا ال يصح عند اإلمام البخاري فقد قال : 
وعلق له عدة , قرنه بعطاء عن جابر ؛  (2)نائزلم يرو له البخاري سوى حديث واحد يف اجلف, أما أبو الزبري  (1)احلديث
 .  (4( )3)أحاديث

وإمنا  أن من اجلمهور من يرى أن عدم الغسل منسوخ , وأقدم من قال بالنسخ هو اإلمام الشافعي, إذ قال : )د(
 , ومل يسمع خالفه , ونزوعه أن فيه داللة على أنه مسع املاء من املاء عن النيب : املاء من املاء بدأت حبديث أب يف قوله

 . (5), مث ال أحسبه تركه إال ألنه ثبت له أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال بعده ما نسخه فقال به
, فنظرنا هل  , وتعذر اجلمع حت األخبار يف طريف اإلجياب والرخصةوقد صوقال احلازمي بصدد إثبات النسخ : 

,  فوجدنا آثارا تدل على ذلك ؛ حيث تعذر معرفته من صريح اللفظ جند مناصا عن غوائل التعارض من جهة التاريخ
 . (6)تعني املصري إىل اإلجياب لتحقق النسخ يف ذلك , فحينئذ وبعضها يصرح بالنسخ

 ودليل اجلمهور يف دعوى النسخ ما يلي : 
قال : إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها  - صلى اهلل عليه وسلم-عن أب هريرة عن النيب ما رواه مسلم )أ( 

 . فقد وجب الغسل
 .ذلك على عدم اإلنزال كما مر بيان, لكن نوزع يف داللته (7)قالوا : حديث أب هريرة ناسخ حلديث "املاء من املاء"

, وقوله املاء من املاء  حديث عثمان بن عفان وأب سعيد اخلدري يف ترك الغسل من اإلكسالقال اإلمام مسلم : 
:  , منسوخ حبديث عائشة وأب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ثابت متقدم من أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . (8)انإذا جلس بني شعبها األربع, ومس اخلتان اخلت
احلسني بن  من طريق أب محزة السكري عن (10)وابن شاهني (9)وروي ما يدل على تاريخ النسخ ؛ روى ابن حبان

: كان ال يأمر بالغسل حىت  : حدثتين عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمران حيدث عن الزهري عن عروة قال
 . بالغسلفلما فتحت مكة أمرهم , ينزل قبل أن تفتح مكة 

عن الزهري  : حدثنا حسني بن عمران قال :(11)وقال أبو ضمرة,  وال يتابع يف حديثه أعله اإلمام البخاري فقال :
احلسني بن عمران قد يأيت عن الزهري , وقال احلازمي :  (13), وقد عد العقيلي حديثه هذا من مناكريه (12)مناكري

 . (1)ثباملناكري, وقد ضعفه غري واحد من أصحاب احلدي

                                                 
 6/651كتاب الضعفاء للعقيلي    (1)
 1621برقم :  1/515صحيح البخاري  (2)
 باب إذا اشرتط البائع ظهر الدابة .... . –باب اإلهالل من البطحاء ... , وكتاب البيوع  –, وكتاب احلج  0632,  0161,  0161صحيح البخاري بأرقام :  (3)
 030هدي الساري البن حجر ص  (4)
   11/33األم للشافعي  (5)
   61االعتبار للحازمي ص  (6)
   1/153, وكشف املشكل من الصحيحني البن اجلوزي  1/56بداية اجملتهد البن رشد  (7)
  13معرفة علوم احلديث للحاكم ص  (8)
 1131برقم : 6/050اإلحسان  (9)
 26برقم :  01ناسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني ص  (10)
 هو أنس بن عياض , ولعله : " أبو محزة" , وهو السكري ؛ ألنه الراوي عن حسني بن عمران , واهلل أعلم . (11)
 233-2/231التاريخ الكبري للبخاري  (12)
 1/250كتاب الضعفاء للعقيلي   (13)
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أبي بن  عن الزهري عن سهل بن سعد عن  -فرقهما  –من طريق يونس بن يزيد ومعمر  (2)ما رواه الرتمذي )ب(
 .قال : إمنا كان املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم مث هنى عنها كعب

  . هذا حديث حسن صحيحقال الرتمذي : 
 . (3)هو صحيح على شرط البخاري : وقال اإلمساعيلي

كان الزهري إمنا فقال :موسى بن هارون , وقد تبعه احلافظ (4)أعله اإلمام أمحد بعدم مساع الزهري له من سهللكن 
ومل يسمع الزهري هذا احلديث من سهل بن سعد وقد مسع من سهل , قال سهل بن سعد  : يقول يف هذا احلديث

 . (5)أحاديث إال أنه مل يسمع هذا
: املاء من املاء كانت رخصة من النيب صلى اهلل  سهل بن سعد عن أب بن كعبفأما حديث وقال اإلمام مسلم :  

: حدثين بعض من أرضى عن سهل  , وإمنا قال عليه وسلم مث أمرنا باالغتسال فإن الزهري مل يسمعه من سهل بن سعد
 . (6)بن سعد

"  الماء من الماء سعد عن"عن حديث يونس عن الزهري عن سهل بن  -أي الدارقطين – وسألتهوقال الربقاين : 
فقال  فما تنكر أن يكون مسع هذا منه ؟؛  (7)قلت له : فقد مسع منه , ألن الزهري مل يسمه من سهل ؛ فقال : ال يصح

 . (8)عن سهل بن سعد من أرضاه: الدليل عليه أن عمرو بن احلارث رواه عن الزهري فقال : فيه حدثين 
 عن بن الحارث عمرو عنابن وهب من طريق  (10)ومسلم خارج صحيحه (9)داوديشري الدارقطين إىل ما رواه أبو 

صلى اهلل عليه  -أخربه أن أىب بن كعب أخربه أن رسول اهلل  يأن سهل بن سعد الساعد بعض من أرضى حدثين الزهري
 .مث أمر بالغسل وهنى عن ذلك لقلة الثيابأول اإلسالم  إمنا جعل ذلك رخصة للناس يف -وسلم

, فإن  ولعله مسعه من أب حازم؛ قال :  أبا حازموترجى اإلمام مسلم أن يكون املبهم الذي مسع منه الزهري هو 
, حدثنيه حممد بن مهران الرازي  عن أب حازم - وهو ثقة - مبشر بن إمساعيل قد رواه عن أب غسان حممد بن مطرف

 . (11)عن سهل بن سعد عن أب بن كعب أبي حازم: ثنا مبشر احلليب عن حممد أب غسان عن  قال
أبا حازم وهذا الرجل الذي مل يسمه عمرو بن احلارث يشبه أن يكون ووافق مسلما على ذلك ابن خزمية فقال :  

عن سهل بن  أبي حازمبن إمساعيل روى هذا اخلرب عن أب غسان حممد بن مطرف عن  بشرألن م ؛ سلمة بن دينار
 . (12)وقال : حدثنا أبو جعفر اجلّمال مسلم بن احلجاج , حدثين بذلكسعد 

                                                                                                                                               
 65االعتبار للحازمي ص   (1)
  111-111باب ما جاء : إذا التقى اخلتان وجب الغسل برقم :  –الطهارة  - 156-1/152جامع الرتمذي  (2)
 1/016فتح الباري البن حجر   (3)
 5131-5113بأرقام :  015-6/010العلل ومعرفة الرجال   (4)
 (6/623التمهيد البن عبد الرب )موسوعة شروح املوطأ    (5)
 13حاكم ص معرفة علوم احلديث لل  (6)
 منه , فسقط الفاعل , واهلل أعلم . –أي الزهري  –, فما تنكر أن يكون مسع هذا  فالنلعل فيه سقطا , فيحتمل أن يكون النص كالتايل :  فقد مسع منه   (7)
 30-36سؤاالت الربقاين للدارقطين  ص (8)
  210باب يف اإلكسال برقم :  –كتاب الطهارة   – 1/111سنن أب داود  (9)
ل بن سعد قال اإلمام مسلم : وحدثنا هارون بن سعيد قال : ثنا ابن وهب قال : أخربين عمرو بن احلارث قال : قال ابن شهاب: وحدثين من أرضى عن سه (10)

 ( 13) معرفة علوم احلديث للحاكم ص  الساعدي أن أب بن كعب حدثه
 13معرفة علوم احلديث للحاكم ص  (11)
  1/103صحيح ابن خزمية  (12)



 

 379    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

طرق هذا اخلرب على أن أجد أحداً رواه عن سهل بن سعد فلم أجد أحداً  وقد تتبعتُ وتبع ابن حبان شيخه فقال: 
 .(1): حدثين من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه , ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري إال أبا حازم

ومسعت أب قال : ذكرت لعبد الرمحن احلليب  لكن رواية مبشر اليت فيها ذكر أب حازم معلولة , قال ابن أب حامت : 
, قال : حدثنا مبشر  (2)حدثنا حممد بن مهران :ابن أخي اإلمام , وكان يفهم احلديث , فقلت له : تعرف هذا احلديث 

بن سعد عن أب بن كعب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم , قال :  عن سهل أبي حازم احلليب عن حممد بن مطرف عن 
فقال يل  ؟ مث قال النيب صلى اهلل عليه وسلم : إذا التقى اخلتانان وجب الغسل  "املاء من املاء" كان الفتيا يف بدو اإلسالم

 . (3)ما نعرف هلذا احلديث أصال ؛: قد دخل لصاحبك حديث يف حديث 
معمر  عنحممد بن جعفر من طريق  (4)الزهري احلديث من سهل ؛ فقد روى ابن خزمية وقد وقع التصريح بسماع

 .: إمنا كان قول األنصار : املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم مث أمرنا بالغسلقال سهل بن سعدعن الزهري قال أخربين 
يف القلب من هذه وِهم يف قوله : أخربين سهل , قائال :  –وهو غندر  –مث أعله ابن خزمية بأن حممد بن جعفر 

من حممد بن  وأهاب أن يكون هذا ومهاً  , - أخبرني سهل بن سعد : أعين قوله -اللفظة اليت ذكرها حممد بن جعفر 
ألن ابن وهب روى عن عمرو بن احلارث عن الزهري قال : أخربين من أرضى عن سهل بن سعد  ؛ جعفر أو ممن دونه

 . أب بن كعبعن 
 .  واحلديث حمفوظ عن سهل عن أب بن كعب  : (6), قال البيهقي (5)وفيه علة أخرى ؛ فقد وقفه معمر على سهل

روى وّجه االختالف بوجه آخر على مذهبه الواسع يف قبول الزيادات يف املتون واألسانيد فقال : إال أن ابن حبان 
:  قال عن الزهري , ورواه عمرو بن احلارث : أخربين سهل بن سعد فقالهذا اخلرب معمر عن الزهري من حديث غندر 

ويشبه أن يكون الزهري مسع اخلرب من سهل بن سعد كما قاله غندر, ومسعه عن  , حدثين من أرضى عن سهل بن سعد
 . (7), وأخرى عن الذي رضيه عنه عنه فرواه مرة عن سهل بن سعد بعض من يرضاه

 اء" على االحتالمحمل جديث "الماء من الم
؛ألنّه ال جيب الغسل يف  من اجلمهور من يرى أن حديث " املاء من املاء " حممول على االحتالم ال يف اليقظة

 . االحتالم إال مع إنزال املاء

                                                 
 6/001اإلحسان البن بلبان  (1)
 عن حممد بن مهران به . 215برقم :  1/112وهو أبو جعفر اجلمال , رواه أبو داود أيضا يف سننه  (2)
 1/01العلل البن أب حامت  (3)
  223برقم :  103/ 1صحيح ابن خزمية  (4)
( وعبد الواحد بن زياد ) املعجم الكبري للطرباين برقم 351برقم :  وعبد األعلى ) مصنف ابن أب شيبة 351برقم :  1/203رواه عن معمر : عبد الرزاق يف مصنفه  (5)

( , ورواية عبد الرزاق ومن معه 111 ( موقوفا على سهل , بينما رواه ابن املبارك عن معمر عن الزهري عن سهل عن أب بن كعب ) جامع الرتمذي برقم : 5530: 
يعقوب بن شيبة : عبد  وقال( 131) تاريخ أمساء الثقات البن شاهني ص  أصح ؛ قال أمحد : إذا اختلف أصحاب معمر يف حديث معمر فاحلديث حديث عبد الرزاق

قطين : أثبت أصحاب معمر بن راشد : هشام بن يوسف وابن املبارك الدار ( لكن قال  2/513الرزاق متثبت يف معمر , جيد االتقان ) شرح علل الرتمذي البن رجب 
 (  50للدارقطين ص  سؤاالت ابن بكري)
 1/253 معرفة السنن واآلثار للبيهقي (6)
  6/001اإلحسان البن بلبان  (7)
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 -لعمري–وهذا , أنه جيامع ومل ينزل أنه ال غسل عليه  يف منامه وهذا جمتمع عليه فيمن رأى:  قال ابن عبد الرب 
, املاء من املاء لوال أن بعضهم يروي حديث أب بن كعب وحديث أب سعيد اخلدري بغري هذا اللفظ  تأويل حمتمل يف

 . إذا جامع أحدكم فأكسل أو أقحط فال يغتسل ولكن يتوضأ : وذلك قوله
عن أب اجلحاف عن عكرمة عن ابن  بن عبد اهلل الكويف شريكمن طريق  (1)وقد اسُتدل لذلك مبا رواه الرتمذي

 جند هذا احلديث إال مل : : مسعت وكيعا يقول مسعت اجلارود يقول, مث قال :  : إمنا املاء من املاء يف االحتالم عباس قال
 . (2), فكأن وكيعا يضعفه بتفرد شريك وهو سيء احلفظ عند شريك

 مرجح خارجي لكل من القولين 
وأقل أحوال هذه املسألة أن تتكافأ جح نظري ؛ فقال من ال يرى الغسل من اإلكسال : جلأ طرفا اخلالف إىل مر  لقد

وليس يف كتاب اهلل إجياب الغسل إال على من كان , ثار فريجع حينئذ إىل ظاهر كتاب اهلل فيها احلجج وتتعارض فيها اآل
عليه االتفاق عند التعارض الذي ال ميكن  ما, كما يرجع أيضا إىل  (4)وال جنب إال الذي ينزل املاء الدافق,  (3)جنبا

 .(5)وهو وجوب املاء من املاء,  اجلمع فيه وال الرتجيح
أوجب اهلل عز وجل الغسل من اجلنابة فكان معروفا يف لسان العرب أن اجلنابة وقال من يرى الغسل من اإلكسال : 

بأن فالنا  خوطبوكل من  , جياب املهر وغريهوكذلك ذلك يف حد الزنا وإ , اجلماع وإن مل يكن مع اجلماع ماء دافق
 . (6)أجنب من فالنة عقل أنه أصاهبا وإن مل يكن مقرتفا

أن اإلمام البخاري يرى أن األحاديث الواردة يف عدم الغسل صحيحة وحمكمة ال ناسخ هلا لكن العمل  (6)
 بأحاديث الغسل أحوط , وقد سبقه إىل ذلك طائفة من اهل العلم ؛ منهم :

: وال تطيب نفسي إذا التقى اخلتانان وإن  (7)عن ابن جريج قال عطاء؛ فقد روى عبد الرزاق  عطاء بن أبي رباح -
 . (8)مل أهرق املاء حىت أغتسل باملاء من أجل اختالف الناس حىت آخذ بالعروة الوثقى

 . (9)املاء ِمن املاء, وال أقول:  األمر عندي يف اجلماع أن آخذ باالحتياط فيه؛ قال :  اإلمام أحمد -
 نقد القاضي أبي بكر ابن العربي لموقف اإلمام البخاري

لقد ذهب القاضي أبو بكر ابن العرب إىل مذهب اجلمهور يف وجوب الغسل من اإلكسال ودافع عنه بقوة , لكن 
,  (10)املخالفني من غري املالكيةاختذ موقفا حاّدا جتاه قول اإلمام البخاري : "والغسل أحوط " على عادته يف التشنيع على 

والغسل أحوط وإمنا بيَّنا ذلك فإنه ذكر اختالف األحاديث مث قال: ؛ وقعت للبخاري يف جامعه كلمة منكرة  قال :
                                                 

 112 برقم : 1/112جامع الرتمذي  (1)
 2/211ميزان االعتدال للذهيب  (2)
 ( 06) سورة النساء اآلية :  ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيٍل َحىتََّ تـَْغَتِسُلواْ  َواَل ُجُنًباا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل تـَْقرَبُواْ الصَّاَلَة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحىتََّ تـَْعَلُمواْ َما تـَُقوُلوَن يشري إىل قوله تعاىل : يَ  (3)
  2/663التمهيد البن عبد الرب  (4)
  50-1/56بداية اجملتهد البن رشد  (5)
 2/13األم للشافعي  (6)
( , لكن قال أمحد : كل شيء يقول ابن جريج  : 1/251قال ابن جريج : إذا قلت : "قال عطاء" فأنا مسعته منه , وإن مل أقل : "مسعُت") تاريح ابن أب خيثمة  (7)

 , واهلل أعلم . ( ولعل اإلمام أمحد مل يقف على قول عطاء 112"قال عطاء" أو "عن عطاء" فإنه مل يسمعه من عطاء ) حبر الدم البن املربد ص 
  1/010بالوقيت , والتصويب من فتح الباري , وفيه :  305برقم :  1/201مصنف عبد الرزاق   (8)
  1/635فتح الباري البن رجب  (9)
وعارضة ,  1113,  661, والقبس ص  011,  126/ 1, واملسالك  256,  203,  213,  13انظر مناذج من ذلك يف كتبه : العواصم من القواصم ص  (10)

   1/33األحوذي 
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وهذا خطأ فاحش , كيف ينقل الغسل من الوجوب إىل االحتياط بعد ما ثبت ما قدمناه وصح من ,  الختالفهم
 . ؟! (1)األحاديث ما أوردناه

وهو أحد أئمة الدين وأجل , وحكمه أن الغسل مستحب , مر الصعب خالف البخاري يف ذلك األ اإمنو وقال : 
من البخاري أن يساوي بني حديث عائشة يف  والعجب مث قال :وما هبذه املسألة خفاء , علماء املسلمني معرفة وعدال 

الغسل " : وحيتمل قول البخاري,  إال باالنزال الغسل إجياب الغسل بالتقاء اخلتانني وبني حديث عثمان وأب يف نفي
وهو باب مشهور يف أصول , من باب حديثني تعارضا فقدم الذي يقتضي االحتياط يف الدين ؛ يعين يف الدين  "أحوط
 .(2) مامة الرجل وعلمهإوهو األشبه يف , الفقه 

الغسل فإنه مل يرتجم جبواز ترك ؛ ر من تصرفه وهذا هو الظاهوقد علق ابن حجر على آخر كالم ابن العرب فقال : 
 اهــ (3)وإمنا ترجم ببعض ما يستفاد من احلديث من غري هذه املسألة كما استدل به على إجياب الوضوء فيما تقدم, 

باب من أقول : كل هذا مناقض لصنيع اإلمام البخاري , فإنه بوب أوال لنواقض الوضوء يف كتاب الوضوء فقال : "
" مث روى حتته مخسة أحاديث , واحلديثان األخريان منها يف اإلكسال , ويف الوضوء إال من املخرجني من القبل والدبرمل ير 

أحدمها : "يتوضأ كما يتوضل للصالة" , ويف الثاين : "فعليك الوضوء" , إشارة منه إىل أن اجلماع من غري إنزال ناقض  
" , وروى حتته حديث باب غسل ما يصيب من فرج املرأةالفرج فقال : " للوضوء مث بوب يف كتاب الغسل لنجاسة رطوبة

عثمان يف اإلكسال ؛ ألن فيه : "ويغسل ذكره" مث ثىن حبديث أب بن كعب ؛ ألن فيه : يغسل ما مس املرأة منه , ويف 
وجب الُغسل , ألن فيه حديثه زيادة أخرى , وهي : "مث يتوضأ ويصلي" , وفيها أن الغسل من اإليالج من غري إنزال ال ي

اآلِخر , فاتضح  –أي عدم الغسل  –أن املكسل يصلي بعد الوضوء , ومن هنا قال البخاري : الغسل أحوط , وذلك 
من هذا كله أن البخاري يرى عدم الغسل من اإلكسال , وأن الغسل منه مستحب لالحتياط وخروجا من خالف من 

 أوجبه .
, الغسل أحوط وذاك اآلخر إمنا بينا اختالفهم  النووي رمحه اهلل لقول البخاري :ومن هنا يتبني ضعف تفسري اإلمام 

وقصدنا بيان اختالف الصحابة مع أن آخر األمرين , يعين أن الغسل آخر األمرين من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 , واهلل أعلم . (4)الغسل
لة خالفية لقوله : وإمنا بّينا اختالفهم , لكن القاضي أن اإلمام البخاري يرى مسألة الغسل من اإلكسال مسأ( 1)

 أبا بكر ابن العرب ادعى إمجاع الصحابة بعد االختالف على إجياب الغسل من اإلكسال , مث إمجاع من بعدهم ؛ قال :
ه باألمر على فأعلمتْ ]رسوال[ فأرسلت الصحابة من املهاجرين واألنصار حني اختلفوا يف ذلك إىل عائشة رضي اهلل عنها 

وال أعلم يف ذلك خالفًا بني أحد من ،  فوقع االتفاق وارتفع اخلالف واستقر احلكم يف الدين؛ نّصه فأعلمهم به 

                                                 
 1/133والقبس له  1/111عارضة األحوذي البن العرب  (1)
  1/111عارضة األحوذي البن العرب  (2)
   1/010فتح الباري البن حجر  (3)
   2/163 اجملموع شرح املهذب للنووي (4)
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, (1)ال داودإوما خالف يف ذلك , ن مل ينزل إوانعقد االمجاع علي وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني و , قال أيضا :  املسلمني
 . (3)رفاخلالف ما عُ نه لوال إف , (2)به أعبوال يُ 

 إذا التقى اخلتان ومن بعدهم على األخذ حبديث : رجع التابعونوكذا ادعى ابن القّصار املالكي إمجاع التابعني فقال 
عصار حجة عندنا كإمجاع , وإمجاع األ ويصري ذلك إمجاعا قبله وإذا صّح اإلمجاع بعد اخلالف كان مسقطا للخالف, 

 وإذا كان ىف املسألة قوالن بعد انقراض الصحابة مث أمجع العصر الثاين, وإليه مال ابن بطال املالكي؛ قال : (4)الصحابة
  .(5)بعدهم على أحد القولني كان ذلك مسقطًا للخالف قبله ويصري ذلك إمجاًعا

ذا اتفق أهل العصر الثاين إمث دعوى ابن القصار وابن بطال اإلمجاع يف املسالة مبنية على مسألة أصولية , وهي أنه 
, وقد حصل هنا اخلالف يف عصر الصجابة مث وقع  على أحد قويل أهل العصر األول كان ذلك إمجاعا ال جتوز خمالفته

 الوفاق يف عصر التابعني .
على أن احلق مل خيرج عن  أهل العصر األول حصل اإلمجاع من ؛ ألنهلكن اجلمهور على أن ذلك ال يصري إمجاعا 

ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال إمام احلرمني :  , (6), وعلى تسويغ االجتهاد يف طلب احلق بني القولني القولني
ن اخلالف باقيا وإن اأي فك,  (7)ون عن مذاهبهمر كأن املنقرضني أحياء ذابّ : املذاهب ال متوت مبوت أصحاهبا فيقدَّ  قال

 .(8)ذهب أهله
 مث دعوى إمجاع الصحابة أو التابعني يف املسالة مردودة ملا يأيت :

أن من الصحابة من قال بعدم الغسل من اإلكسال , فال يصح أن يُدعى إمجاعهم على وحوب الغسل منه ؛  )أ(
 سعيد الخدري أبيأخربين عمرو بن دينار عن عبيد اهلل بن أب عياض عن  : وأخربنا ابن جريج قال:  (9)قال عبد الرزاق

                                                 
 ( 1/205خالفه ابن حزم فقال بوجوب الغسل من اإلكسال أنزل أم مل ينزل )احمللى البن حزم  (1)
الذي ذهب إليه ذوو التحقيق أنا ال نعد  : 2/61قال إمام احلرمني يف الربهان كأنه يشري إىل أن الظاهرية ال يعتد خبالفهم , وهذا ما قال به طائفة من الفقهاء ؛   (2)

وثق بقوله ومذهبه اء األمة ومحلة الشريعة ؛ فإهنم مباهتون أوال على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا , ومن مل يزعه التواتر ومل حيتفل مبخالفته مل يمنكري القياس من علم
هاده , وهم فأداهم اجتهادهم إىل نفي القول هذا القول من أب املعايل أداه إليه اجتتعقبا علميا رائعا فقال :  16/115, وتعقبه احلافظ الذهيب يف سري أعالم النبالء 

هبا وبغريها , فلم نرهم قاموا عليه , بالقياس , فكيف يرد االجتهاد مبثله؟! وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه , ويناظر عليه , ويفيت به يف مثل بغداد وكثرة األئمة 
, وباحلضرة مثل إمساعيل القاضي شيخ املالكية , وعثمان بن بشار األمناطي شيخ الشافعية , واملروذي شيخ  وال أنكروا فتاويه وال تدريسه , وال سعوا يف منعه من بثه

قال هيم احلرب , بل سكتوا له حىت لقد احلنبلية , وابين اإلمام أمحد , وأب العباس أمحد بن حممد الربيت شيخ احلنفية , وأمحد بن أب عمران القاضي , ومثل عامل بغداد إبرا
وابن سريج , فقلت هلما :  كتاب ابن قتيبة يف الفقه  أين هو عندكما ؟ قاال : ليس بشيء , وال كتاب أب عبيد ,  -يعين ابن جرير–قاسم بن أصبغ : ذاكرت الطربي 

, وعلى أكتافهم مثل ابن سريج شيخ الشافعية , وأب فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما , مث كان بعده ابنه أبو بكر وابن املغلس وعدة من تالمذة داود 
منهم حبججه , وال يسعون  بكر اخلالل شيخ احلنبلية , وأب احلسن الكرخي شيخ احلنفية , وكان أبو جعفر الطحاوي مبصر , بل كانوا يتجالسون ويتناظرون , ويربز كل

خلالف يف تصانيفهم قدميا وحديثا , وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها , وهلم مسائل مستهجنة بالداودية إىل السلطان , بل أبلغ من ذلك ]أهنم[ ينصبون معهم ا
[ حيث يقول : الذي اختاره األستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من املذهب أنه 211ُيشغَّب عليهم هبا , وإىل ذلك يشري اإلمام أبو عمرو بن الصالح]يف فتاويه ص

م ل ابن الصالح : وهذا الذي استقر عليه األمر آخرا  كما هو األغلب األعرف من صفو األئمة املتأخرين الذين أوردوا مذهب داود يف مصنفاهتيعترب خالف داود , مث قا
يد يراجع البحر احمليط للزركشي لمز املشهورة كالشيخ أب حامد اإلسفراييين واملاوردي والقاضي أب الطيب , فلوال اعتدادهم به ملا ذكروا مذهبه يف مصنفاهتم املشهورة ) ل

3/020-021) 
  1/635فتح الباري البن رجب  (3)
  1/315شرح ابن ماجه ملغلطاي  (4)
  1/012شرح صحيح البخاري البن بطال  (5)
    1/223وإرشاد الفحول للشوكاين  6/121وتشنيف املسامع للويل العراقي  3/513البحر احمليط للزركشي  (6)
  1/213الربهان إلمام احلرمني  (7)
  3/513 البحر احمليط للزركشي (8)
 سند عبد الرزاق , ومل أجده يف مصنفه .  6/661ساق ابن عبد الرب يف التمهيد  (9)



 

 383    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

,  (1)يقول املاء من املاء: مسعت ابن عباس : وأخربنا ابن جريج قال قال يل عطاء, وقال أيضا :  أنه قال املاء من املاء
 باإلضافة إىل مخسة من الصحابة سبق ذكرهم .

وليس ذلك  , اخلتاننيبنداد أن إمجاع الصحابة انعقد على إجياب الغسل من التقاء وازِ ذكر ابن خُ قال ابن عبد الرب : 
وأن اجلمهور الذين هم احلجة على من خالفهم من السلف , إن االختالف يف هذا ضعيف  : ولكنا نقول, عندنا كذلك 

وكيف جيوز , وهو احلق إن شاء اهلل , انعقد إمجاعهم على إجياب الغسل من التقاء اخلتانني وجماوزة اخلتان اخلتان  واخللف
 ؟! (2)بيف شيء من هذه املسألة مع ما ذكرناه يف هذا الباالقول بإمجاع الصحابة 

أن من التابعني من قال بعدم الغسل من اإلكسال , فال تصح أيضا دعوى إمجاعهم على الوحوب من )ب( 
عن أب سلمة بن عبد  حدثنا أمحد بن صاح حدثنا ابن وهب أخربين عمرو عن ابن شهاب اإلكسال ؛ قال أبو داود :

 . (3)وكان أبو سلمة يفعل ذلك,  : املاء من املاء ب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالالرمحن عن أ
: لقد أصبت أهلي فأكسلت فلم أنزل فما  : مسعت هشام بن عروة يقول عبد الرزاق عن معمر قالوقال 

 . (4)اغتسلت
من  نا , , نا مسلمة بن القاسم(7)أمحد بن عبد اهللأخربنا :  (6)؛ قال ابن عبد الرب (5)وهو مذهب األعمش أيضا

: دخلت  : مسعت الفضل بن موسى يقول علي بن خشرم قالعن (9)حممد بن أمحد بن فريوز عن (8)أمحد بن عيسى طريق
 : لوال التثقيل عليك لرتددت يف عيادتك أو قال !: يا أبا حممد فقال له أبو حنيفة, مع أب حنيفة على األعمش نعوده 

:  قال الفضل ؟! إنك لثقيل وأنت يف بيتك فكيف إذا دخلت عليّ  ! : واهلل فقال له األعمش , لعدتك أكثر مما أعودك
: ما يعين  , فقلت للفضل ومل يغتسل من جنابة, : إن األعمش مل يصم رمضان قط  فلما خرجنا من عنده قال أبو حنيفة

 .(11) على حديث حذيفة (10)ويتسحر, : كان األعمش يرى املاء من املاء  ؟ قال بذلك

                                                 
 333,  331برقم :  256,  1/252مصنف عبد الرزاق   (1)
  6/663التمهيد البن عبد الرب  (2)
  211باب يف اإلكسال برقم :  –كتاب الطهارة   1/112سنن أب داود  (3)
   353برقم :  1/203مصنف عبد الرزاق  (4)
   1/10معامل السنن للخطاب  (5)
 )ثقة( حممد بن معاذ بن الفرح ) قيل : الفرة ( , وأمحد بن حممد بن علي بن رزين, وتابعه عن علي بن خشرم : 2/1111جامع بيان العلم و فضله البن عبد الرب  (6)

 (15)املشيخة البغدادية ألب طاهر السَِّلفي برقم : 
ن من أهل العلم , متقدما هو أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن علي بن شريعة اللخمي, يعرف: بابن الباجي من أهل إشبيلية , يكىن أبا عمر , ذكره اخلوالين وقال : كا (7)

 (  3/131وتاريخ اإلسالم للذهيب  1/13)الصلة البن بشكوال يف الفهم , عارفا باحلديث ووجوهه , إماما مشهورا بذلك 
ل مسلمة يف الصلة : انفرد بأحاديث أنكرت أمحد بن عيسى بن حممد بن ُعَبيد اهلل أبو العباس الكندي الكتيب الصويف املقرىء املعروف بابن الوشاء التنيسي , قاهو  (8)

) لسان امليزان البن  ا , وكان جامعا للعلم , وكان أصحاب احلديث خيتلفون فيه ؛ فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفهعليه مل يأت هبا غريه شاذة , كتبت عنه حديثا كثري 
 (1/511حجر 

 (3/102البن قطلوبغا  قال مسلمة : أخربنا عنه ابن الوشَّاء قال : وكان رجالً صاحلاً )الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة (9)
 : حدثنا وكيع قال : قال األعمش : لوال الشهرة لتسحرت بعد الصالة . 1/266قال اإلمام أمحد يف العلل  (10)
باب ما جاء يف تأخري  –كتاب الصيام   – 6/35وابن ماجه يف سننه  2152باب تأخري السحور برقم :  –كتاب الصيام   – 0/051روى النسائي يف سننه  (11)

عاصم بن هبدلة عن زر قال : قلنا حلذيفة : أي ساعة تسحرت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ قال: هو النهار إال أن الشمس مل  من طريق 1335السحور برقم : 
طريق عدي من  2150( يشري إىل شذوذ الرفع وأن احملفوظ هو ما رواه هو برقم : 2/363)حتفة األشراف للمزي  ال نعلم أحدا رفعه غري عاصمتطلع , قال النسائي : 

س بينهما إال هنيهة , قال بن ثابت قال : مسعت زر بن حبيش قال : تسحرت مع حذيفة , مث خرجنا إىل الصالة , فلما أتينا املسجد صلينا ركعتني , وأقيمت الصالة ولي
" خطأ منه , وهو وهم فاحش ؛ ألن عديا ]روى[ عن زر  : هذا حديث منكر , وقول عاصم :"هو النهار إال أن الشمس مل تطلع 2/166واملناكرياألباطيل اجلورقاين يف 

 بن حبيش خبالف ذلك , وعدي أحفظ وأثبت من عاصم .
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 من النكت التي فيها ترجيح األقوى إسناداالمبحث الرابع : 
 :  (1)قال اإلمام أبو عبد اهلل البخاري

َعْن َماِلٍك َعْن ُسَميٍّ َمْوَلى أَِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد الَرْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغيَرِة  (2)َحَدثَ َنا َعْبُد اهلِل ْبُن َمْسَلَمةَ 
َحَدثَ َنا أَبُو و (4) )ح( (3)َمةَ أَنَُه َسِمَع أَبَا َبْكِر ْبَن َعْبِد الَرْحَمِن قَاَل : ُكْنُت أَنَا َوأَِبي ِحيَن َدَخْلَنا َعَلى َعاِئَشَة َوأُمِّ َسلَ 

قَاَل : َأْخبَ َرِني أَبُو َبْكِر ْبُن َعْبِد الَرْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم َأَن أَبَاُه َعْبَد الَرْحَمِن  اْلَيَماِن َأْخبَ َرنَا ُشَعْيب  َعِن الزُّْهِريِّ 
َكاَن يُْدرُِكُه اْلَفْجُر َوُهَو ُجُنب  ِمْن    -صلى اهلل عليه وسلم -َأَن َرُسوَل اهلِل َأْخبَ َر َمْرَواَن َأَن َعاِئَشَة َوأَُم َسَلَمَة َأْخبَ َرتَاُه 

  . َأْهِلِه ثَُم يَ ْغَتِسُل َوَيُصومُ 
فَ َقاَل أَبُو ، َوَمْرَواُن يَ ْوَمِئٍذ َعَلى اْلَمِديَنِة ، ُأْقِسُم بِالَلِه لَتُ َقرَِّعَن ِبَها أَبَا ُهَريْ َرَة  : َوقَاَل َمْرَواُن ِلَعْبِد الَرْحَمِن ْبِن اْلَحاِرثِ 

َفِة :  َبْكرٍ  َر لََنا َأْن َنْجَتِمَع ِبِذي اْلُحَلي ْ فَ َقاَل َعْبُد ، وََكاَنْت ألَِبي ُهَريْ َرَة ُهَناِلَك َأْرض  ، َفَكرَِه َذِلَك َعْبُد الَرْحَمِن ثَُم ُقدِّ
، ْوَل َعاِئَشَة َوأُمِّ َسَلَمةَ َفذََكَر ق َ  ؛ َوَلْواَل َمْرَواُن َأْقَسَم َعَلَي ِفيِه َلْم َأذُْكْرُه َلكَ ، نِّي َذاِكر  َلَك َأْمًرا إِ  : الَرْحَمِن ألَِبي ُهَريْ َرةَ 

 . (6)َأْعَلمُ  وَوهُ ، (5)َكَذِلَك َحَدثَِني اْلَفْضُل ْبُن َعَباسٍ   : فَ َقالَ 

                                                 
       1325باب الصائم يصبح جنبا برقم :  –كتاب الصوم   – 2/61اجلامع الصحيح لإلمام البخاري  (1)
عن مالك عن مُسي موىل أب بكر  : 032-031برقم :  620كذا أورده البخاري من رواية مالك خمتصرا , ومتامه كما يف املوطأ رواية عبد اهلل بن مسلمة القعنيب ص   (2)

فذكر له أن  -وهو أمري املدينة  -ن بن احلكم بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ]أنه مسع أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام[ يقول :كنت أنا وأب عند مروا
, فقال مروان : أقسمت عليك يا عبد الرمحن ! لتذهنب إىل أمَِّي املؤمنني عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك ,  أفطر ذلك اليوم جنبامن أصبح أبا هريرة يقول : 

محن مث قال : يا أم املؤمنني ! إنا كنا عند مروان بن احلكم فذكر له أن أبا هريرة يقول : من فذهب عبد الرمحن وذهبت معه حىت دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الر 
يصنع ؟! فقال عبد الرمحن :  –صلى اهلل عليه وسلم  -أفطر ذلك اليوم , قالت عائشة : ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرمحن ! أترغب عما كان رسول اهلل  جنباأصبح 

, قال : مث دخلنا على أم سلمة  من غير احتالم ثم يصوم ذلك اليومجنبا إن كان ليصبح  –صلى اهلل عليه وسلم  -عائشة : فأشهد على رسول اهلل  ال ؛ واهلل ! قالت
يا أبا حممد ! لرتكنب دابيت فسأهلا عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة , قال : فخرجنا حىت جئنا مروان بن احلكم فذكر له عبد الرمحن ما قالتا , فقال : أقسمت عليك 

معه عبد الرمحن ساعة مث ذكر له فإهنا بالباب فلتذهنب إىل أب هريرة , فإنه بأرضه بالعقيق , فلتخربنه ذلك , فركب عبد الرمحن وركبت معه حىت أتينا أبا هريرة فتحدث 
 135برقم :  1/631عكوفتني سقط من املطبوع( , وانظر أيضا يف املوطأ رواية حيىي الليثي )ما بني امل ، إنما أخبرنيه مخبرذلك , فقال له أبو هريرة : ال علم يل بذاك ؛ 

هذا اإلسناد أثبت أسانيد هذا احلديث , وهو حديث جاء من وجوه  : 3/113, قال ابن عبد الرب يف التمهيد  131برقم :  1/616, واملوطأ رواية أب مصعب الزهري 
 . كثرية متواترة صحاح

زوجي النيب صلى اهلل  عائشة وأم سلمة: عن مسي موىل أب بكر عن أب بكر بن عبد الرمحن عن  133برقم :  1/632قال اإلمام مالك يف املوطأ رواية حيىي الليثي  (3)
كتاب الصيام برقم :   0/226سلم يف صحيحه عليه وسلم أهنما قالتا : إن كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لَُيصبُح جنبا من مجاع غري احتالم مث يصوم , ورواه م

 عن حيي بن حيي عن مالك به . 2531
 2530برقم :  222 – 0/221, وقد رواه مسلم يف صحيحه  1323باب الصائم يصبح جنبا برقم :  –كتاب الصوم   – 2/61اجلامع الصحيح لإلمام البخاري  (4)

يقص ؛ يقول يف قصصه : من أدركه الفجر جنبا  –رضي اهلل عنه  -قال : مسعت أبا هريرة الرمحن عن أىب بكر  من طريق ابن جريج أخربين عبد امللك بن أىب بكر بن عبد
 . فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك, قال :  سمعت ذلك من الفضل ، ولم أسمعه من النبي صلى اهلل عليه وسلموفيه : .  فال يصم ...

خالد بن خملد القطواين عن حيىي بن عمري عن املقربي يقول : كان أبو هريرة يفيت , ففي رواية مسي : أنه الفضل بن عباس , ويف رواية  اختلف عليه فيمن أخرب أبا هريرة (5)
هلل صلى اهلل عليه وسلم وسلم مبثل هذا , فأشهد على رسول االناس أنه من يصبح جنبا فال يصم ذلك اليوم , فبعثت إليه عائشة : ال حتدِّْث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

, ومل يوثقه غري ابن  حيىي بن عمري( , ويف سندها  2363 برقم : 6/231أنه كان يصبح جنبا من أهله مث يصوم , فقال : ابن عباس حدثنيه )السنن الكربى للنسائي 
.. قال أبو هريرة : فهي أعلم برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منا , عمر بن أب بكر بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده .( , ويف رواية 1/311حبان )الثقات البن حبان 

( ويف سنده عمر بن أب بكر , ومل يوثقه غري ابن حبان )الثقات البن حبان  2306 برقم : 6/231)السنن الكربى للنسائي  حدثين بذلكأسامة بن زيد إمنا كان 
1/131 ) 

( , أما ما رواه ابن عدي يف مقدمة كتابه 1/32, ومرسل الصحاب حجة عند اجلماهري )شرح املهذب للنووي  ركه أو حيضرهوهو روايته ما مل يدهذا مرسل الصحاب ,  (6)
لس حيث قال :  حدثنا احلسن بن عثمان التسرتي أخربنا سلمة بن شبيب قال : مسعت يزيد بن هارون , قال: مسعت شعبة يقول : أبو هريرة كان يد 1/151الكامل 

كان عندي يضع ويسرق حديث الناس , وساق له عدة :  6/211ه احلسن بن عثمان التسرتي وهو كذاب وضاع , فقد قال ابن عدي نفسه يف الكامل ففي سند
الصدق , نه إىل أحاديث وقال : وللحسن بن عثمان أحاديث غري ما ذكرت منكرة كنا نتهمه بوضعها , وأحاديث قد سرقها من قوم ثقات , وهو إىل الضعف أقرب م



 

 385    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

، يَْأُمُر بِاْلِفْطِر  - صلى اهلل عليه وسلم -َكاَن الَنِبيُّ   : َعْن أَِبي ُهَريْ َرةَ  (2)َواْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمرَ  (1)َوقَاَل َهَمام  
 .َأْسَندُ  (3)َواأَلَولُ 

 أقول : تضمن كالم اإلمام البخاري أمورا :
 أنه ورد يف حكم الصائم إذا أصبح صائما حديثان متعارضان ؛ ومها :  (7)

كان يدركه الفجر وهو   - صلى اهلل عليه وسلم - أن رسول اهلل -رضي اهلل عنهما  –)أ( حديث عائشة وأم سلمة 
 . جنب من أهله مث يغتسل ويصوم
نودي للصالة صالة إذا قال :  - صلى اهلل عليه وسلم -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  –)ب(  حديث أب هريرة 

 . يومئذالصبح  وأحدكم جنب فال يصم 
 أن حديث أب هريرة صحيح عند اإلمام البخاري ؛ ألنه علقه بصيغة اجلزم فقال : وقال مهام ... (2)
" اختلف األئمة يف تفسريه , فقد قال اإلمام أبو احلسن ابن القصار "واألول أسند ( أن قول اإلمام البخاري :1)
 . (5)وأبني يف االتصالإسنادا معناه أظهر :  (4)املالكي

ليس املراد  , وتعقبه العيين فقال : (1)أي أصح إسنادا: أسند ,  أي حديث أمهات املؤمنني:  األول : قال الكرماينو 
 . (2)الطرق ي املؤمنني يف أكثرمَّ ألن اإلسناد إىل أب هريرة هو اإلسناد إىل أُ ؛ أسند أي أصح : بقوله 

                                                                                                                                               
, فإنه ملا حوقق عليه قال :  من أصبح جنبا فال صيام لهعلى قول شعبة فقال : وكأّن شعبة يشري هبذا إىل حديثه :  11/611وقد علق ابن كثري يف البداية والنهاية 

دليس الصحابة كثري , وال عيب فيه , فإن تدليسهم عن : ت 2/313أخربنيه خمرب ومل أمسعه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء 
: واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يرويه  1/326, قال ابن حجر يف النكت على ابن الصالح  صاحب أكرب منهم , والصحابة كلهم عدول

طلقوا عليه اسم التدليس أدبا ... اهــ وال يعول على ما روي عن شعبة ؛ ألنه مل يصح السند مما مل يسمعوه منه , وإمنا مل ي -صلى اهلل عليه وسلم  -الصحابة عن النيب 
 إليه .  

( من طريق عبد الرزاق بن مهام حدثنا معمر  6035برقم :  3/231, وابن حبان ) اإلحسان  3105برقم :  16/031ما علقه البخاري وصله أمحد يف مسنده   (1)
 . ومئذنودي للصالة صالة الصبح وأحدكم جنب فال يصم يإذا :  -صلى اهلل عليه وسلم  –عن مهام بن منبه عن أب هريرة قال : قال رسول اهلل 

عن ابن جريج قال : أخربين عمرو بن دينار أن حيىي بن جعدة أخربه عن عبد اهلل بن عمرو بن عبد القارئ أنه مسع أبا  1633برقم : 0/131عبد الرزاق يف مصنفه ورواه 
 . هريرة يقول : ورب هذا البيِت ! من أدركه الصبح جنبا فليفطر , ولكن حممدا صلى اهلل عليه وسلم قال

وابن ماجه يف سننه  2363برقم :  6/233, والنسائي يف الكربى  1103برقم :  2/221واحلميدي يف مسنده  1633برقم :  12/601ه أمحد يف مسنده وروا
ول : ال ورب سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة عن عبد اهلل بن عمرو القاري قال : مسعت أبا هريرة يق من طريق 1112برقم :  6/131-132

 . : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 203الكعبة ! ما أنا قلُت : من أصبح وهو جنب فليفطر , حممد صلى اهلل عليه وسلم قاله , قال البوصريي يف مصباح الزجاجة ص
بن عبد اهلل بن عمر أنه احتلم ليال يف رمضان هلل عبد اشعيب بن أب محزة عن الزهري , قال : أخربين  من طريق  2361برقم :  6/231روى النسائي يف الكربى  (2)

فإن رسول اهلل أفِطْر ؛  فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر , مث نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حىت أصبح , قال : فلقيت أبا هريرة حني أصبحت فاستفتيته يف ذلك فقال :
, قال عبد اهلل بن عبد اهلل : فجئت عبد اهلل بن عمر فذكرت له الذي أفتاين به أبو هريرة , فقال  اقد كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنب -صلى اهلل عليه وسلم  -

نَـْيك , صم , وإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل ,  ورواه النسائي يف الكربى أيضا برقم :  فقال شعيب : "عبد اهلل" مكربا ,: أقسم باهلل لئن أفطرت ألوجعن َمتـْ
قال ابن حجر يف تغليق .... , فقال عقيل : "عبيد اهلل" مصغرا ,  بن عبد اهلل بن عمر : أنه احتلم ليالعبيد اهلل من طريق عقيل عن ابن شهاب قال : أخربين  2363
 . : وكأن البخاري مل يسمه هلذا االختالف يف امسه 6/101التعليق 

كان يدركه الفجر وهو   -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما  -لبخاري : "واألول أسند" أشار به إىل ما رواه قبله عن عائشة وأم سلمة وقول ا (3)
قرعن هبا أبا هريرة فذكر له عبد الرمحن جنب من أهله مث يغتسل ويصوم , وأن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ذكر ذلك ملروان بن احلكم فقال له مروان : أقسم باهلل لت

 (0/126قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثين الفضل بن عباس وهو أعلم )طرح التثريب آلل العراقي 
وهو علي بن أمحد البغدادي  وِهم العيين يف عزو القول إىل ]أب احلسن[ الدارقطين إن مل يكن ذلك سبق قلم , ألن ابن التني إمنا ينقل عن أب احلسن ابن القصار , (4)

أكرب منه ,  -يف اخلالف  -القاضي أبو احلسن املعروف بابن القصار , تفقه باألهبري , وله كتاب يف مسائل اخلالف , قال القاضي عياض : ال أعرف للمالكيني كتابًا 
ملالكيني , وكان ثقة قليل احلديث , تويف سنة مثان وتسعني وثالمثائة ) ترتيب املدارك وكان أصولياً نظاراً , ويل قضاء بغداد , وقال احلافظ أبو ذر : هو أفقه من رأيت من ا

   (2/111, والديباج املذهب البن فرحون  0/312لعياض 
 16/131, ومنه يف التوضيح البن امللقن  215اخلرب الفصيح اجلامع لفوائد مسند البخاري الصحيح البن التني ص  (5)
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, يعين أن حديث عائشة وأم سلمة فيه (3)إىل قائله , وهذان قد رفعا إىل قائلهما  هإسناد اخلرب رفعُ  : وقال ابن التني
, خبالف حديث أب هريرة , فليس فيه ذلك التصريح , وإمنا فيه  -صلى اهلل عليه وسلم  -التصريح بالرفع إىل النيب 

حديثهما أكثر وضوحا يف الرفع من  , فيكون -صلى اهلل عليه وسلم  –"حدثين الفضل بن عباس" , ومل يرفعه إىل النيب 
 حديث أب هريرة , واهلل أعلم . 

أن حديث أب  -واهلل أعلم  -يريد  "واألول أسند" وإىل تفسري ابن التني مال احلافظ زين الدين العراقي , قال :
وإمنا قال كذلك  -صلى اهلل عليه وسلم  –فليس يف أحد من الصحيحني إسناده إىل النيب ,  (4)هريرة خمتلف يف إسناده

  (5)وتارة بإهبام, هريرة فيه عليه وعلى غريه تارة بتصريح  ووقد أحال أب, حدثين الفضل بن عباس 
والذي يظهر يل  وخالفهم احلافظ ابن حجر ففسر قول البخاري : "األول أسند" بأن معناه "أقوى إسنادا" , قال :

يف ذلك  ألن حديث عائشة وأم سلمة؛  وهي من حيث الرجحان كذلك, األوىل أقوى إسنادا أن مراد البخاري أن الرواية 
 . (7)نه صح وتواترإ : (6)بن عبد الرباجاءا عنهما من طرق كثرية جدا مبعىن واحد حىت قال 

أن اإلمام البخاري سلك مسلك الرتجيح فرجح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أب هريرة بقوة إسناد  (4)
 :وجوه أخرى من وجوه الرتجيح , وهياألول أو كونه مرفوعا صرحيا , وقد سبقه إىل مسلك الرتجيح اإلمام الشافعي لكن ب

 .  وهو الفضل بن عباس –تقدم على رواية غريه  -وهو عائشة وأم سلمة  –أن رواية صاحب القصة واملباشر هلا  -
 تقدم على رواية الواحد , وهو الفضل بن عباس .  –وهي عائشة وأم سلمة  -أن رواية اجلماعة  -
شبيه مبن مينع من التطيب وهو حمرم لكن لو تطيب وهو حالل مث أحرم  أن حديثهما أشبه بالُسنَّة ؛ فإن حكمه -

كأين أنظر إىل وبيص رضي اهلل عنه أهنا قالت :   –عن عائشة  (8), وقد روى الشيخان فبقي عليه لونه أو رحيه مل حيرم عليه
 . وهو حمرم - صلى اهلل عليه وسلم -الطيب يف مفرق النيب 

فقد  , وليس يف فعله شيء حيرم على صائم, وهو أن الغسل شيء وجب باإلنزال , أن حديثهما أوفق باملعقول  -
, فكذلك إذا احتلم ليال بل هو من باب األوىل ؛ وال حيرم عليه بل يتم صومه إمجاعا , فيجب عليه الغسل  حيتلم بالنهار

 .وإمنا مينع الصائم من تعمد اجلماع هنارا
دون ما روى أبو هريرة عن  -صلى اهلل عليه وسلم  -فأخذنا حبديث عائشة وأم سلمة زوجي النيب قال الشافعي : 

: منها : أهنما زوجتاه , وزوجتاه أعلم هبذا من رجل إمنا يعرفه مساعا  ملعانٍ  -صلى اهلل عليه وسلم  -رجل عن رسول اهلل 
ومنها : أن , افظة , ورواية اثنني أكثر من رواية واحد ومنها : أن عائشة مقدمة يف احلفظ , وأن أم سلمة ح, أو خربا 

وبسط الكالم يف شرح هذا , املعروف يف املعقول , واألشبه بالسنة ]هو[  – صلى اهلل عليه وسلم -الذي روتا عن النيب 

                                                                                                                                               
  3/111يف شرح صحيح البخاري للكرماين الكواكب الدراري  (1)
 6/3عمدة القاري للعيين   (2)
 215اخلرب الفصيح اجلامع لفوائد مسند البخاري الصحيح البن التني ص   (3)
 .  02-11/01والعلل للدارقطين  233-6/231انظر تفصيل االختالف يف السنن الكربى للنسائي  (4)
 6/11عمدة القاري للعيين  (5)
:  30-3/36, وقال أيضا يف  هذا اإلسناد أثبت أسانيد هذا احلديث , وهو حديث جاء من وجوه كثرية متواترة صحاح:  3/113قال ابن عبد الرب يف التمهيد  (6)

 روي هذا احلديث من وجوه كثرية وطرق متواترة , وكذلك روي أيضا عن أم سلمة .
  0/116فتح الباري البن حجر  (7)
كتاب احلج برقم :   – 0/663, وصحيح مسلم  211باب من تطيب مث اغتسل وبقي أثر الطيب برقم :  -كتاب الغسل   – 1/113حيح للبخاري اجلامع الص (8)

2320   
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الغسل ,  ومعناه : أن الغسل شيء وجب باجلماع , وليس يف فعله شيء حمرم على صائم , وقد حيتلم بالنهار فيجب عليه
ويتم صومه ألنه مل جيامع يف هنار , وجعله شبيها باحملرم ينهى عن الطيب , مث يتطيب حالال , مث حيرم وعليه لونه ورحيه , 

 . (1)ألن نفس التطيب كان , وهو مباح
 (5)واخلطاب (4)وابن املنذر (3)وابن خزمية (2)أن مسلك الرتجيح الذي سلكه البخاري خالفه يف ذلك ربيعة الرأي (3)

 فادعوا أن حديث الفضل بن عباس الذي رواه أبو هريرة منسوخ حبديث عائشة وأم سلمة . (7)وابن حزم (6)والطحاوي
كان حظر - صلى اهلل عليه وسلم  -تعاىل عند ابتداء فرض الصوم على أمة حممد  أن اهللواستندوا يف ذلك إىل  

من أصبح و هو "فيشبه أن يكون خرب الفضل بن العباس : ؛ م بعد النوم ياالص ةيف ليل واجلماع والشرب عليهم األكلَ 
فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر ,  , يف ذلك الوقت قبل أن يبيح اهلل اجلماع إىل طلوع الفجر" جنب فال يصوم

بعد ما كان يدركه الصبح جنبا  - صلى اهلل عليه وسلم - يف صوم النيب - رضي اهلل عنهما -سلمة  عائشة وأم فخربُ 
شبه أن يكون بعد نزول إباحة اجلماع يُ  -صلى اهلل عليه وسلم  -ألن هذا الفعل من النيب  ؛ خلرب الفضل بن عباس ناسخ  

 . إىل طلوع الفجر
شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل أو بأن جتمع األمة على ترك اخلرب  : واستشكلت طائفة ثبوت النسخ وقالت

؟! فمن أين لكم أن خرب أب هريرة متقدم على خرب عائشة , وكال األمرين منتف ههنا  ض له فيعلم أنه منسوخ املعار 
ألن ؛ إبطال الصوم بذلك  - صلى اهلل عليه وسلم -واجلواب عن هذا أنه ال يصح أن يكون آخر األمرين من رسول اهلل 

ولو كان هذا هو , أنه كان يصبح جنبا ويصوم  - هلل عليه وسلمصلى ا -وقد أخربن بعد وفاته , أزواجه أعلم هبذا احلكم 
وحمال أن , ومل حيتج أزواجه بفعله الذي كان يفعله مث نسخ , املتقدم لكان املعروف عند أزواجه مثل حديث أب هريرة 

  . (8)فإنه كان يقسم بينهن إىل أن مات يف الصوم والفطر ؛ خيفى هذا عليهن
اآليت بعد قليل  - عائشةأب يونس عن  أن يف حديث النسخَ  ويقويلكن أثبت ابن حجر النسخ بالتاريخ , قال : 

وهي إمنا , وأشار إىل آية الفتح , قد غفر اهلل لك ما تقدم وما تأخر  : ما يشعر بان ذلك كان بعد احلديبية لقوله فيه -
 . (9)كان يف السنة الثانية  وابتداء فرض الصيام, نزلت عام احلديبية سنة ست 

, , فقد يكون ذكر اآلية ومهًا منه أقول : أبو يونس موىل عائشة ليس ممن حيتمل منه تفرده كما يأيت حتت الرقم التايل
 فال يكون دليال لدعوى النسخ , واهلل أعلم .

 خمتلفة ؛ منها :أن من األئمة من جلأ إىل التوفيق بني حديث عائشة وأم سلمة وحديث الفضل بوجوه ( 6)
عبد اهلل بن عبد من طريق  (2), وينقض دعوى اخلصوصية ما رواه مسلم(1)أن حديثهما من اخلصائص النبوية -
 -اهلل عنها  يرض -عن عائشة  أخربه (3)أن أبا يونس موىل عائشة - وهو ابن معمر بن حزم األنصاري أبو طوالة-الرمحن 

                                                 
 161, واالعتبار للحازمي ص  3/252(  ومعرفة السنن واآلثار للبيهقي 3/361اختالف احلديث للشافعي )األم له  (1)
 0/51 بطال شرح صحيح البخارى ـ البن (2)
  331-2/333صحيح ابن خزمية  (3)
    6/353أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري للخطاب  (4)
 6/353نفس املصدر  (5)
 2/11شرح مشكل اآلثار للطحاوي  (6)
 221-3/213احمللى البن حزم  (7)
 11-1/13حاشية ابن القيم على خمتصر أب داود للمنذري (8)
 0/115 فتح الباري البن حجر (9)



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   388

 

 تدركين ! يا رسول اهلل : فقال, يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب  -صلى اهلل عليه وسلم - أن رجال جاء إىل النيب
 فقال , الصالة وأنا جنب فأصوم يوأنا تدركن : - صلى اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل  ؟ الصالة وأنا جنب أفأصوم

 أخشاكمألرجو أن أكون  إين ! واهلل: فقال  , قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ! لست مثلنا يا رسول اهلل :
 . هلل وأعلمكم مبا أتقى

ذكر اخلرب الدال على أن إباحة هذا الفعل املزجور عنه مل يكن فقد أورده اإلمام ابن حبان يف صحيحه حتت ترمجة "
 . (4), وإمنا هي إباحة له وهلم املصطفى صلى اهلل عليه وسلم خمصوصا به دون أمته

, فلو خالف جاز , فإن األفضل أن يغتسل قبل الفجر ؛ إىل األفضل  إرشادٍ  األمر يف حديث أب هريرة أمرُ  أن -
 . (5)وحيمل حديث عائشة على بيان اجلواز

يف كثري من طرق حديث أب هريرة باألمر بالفطر  ويعكر على محله على اإلرشاد التصريحُ وتعقبه ابن حجر فقال : 
 . (6)؟! فكيف يصح احلمل املذكور إذا وقع ذلك يف رمضان ؛وبالنهى عن الصيام 

ويعكر عليه ما رواه ,  (7)حممول على من أدركه جمامعا فاستدام بعد طلوعه عاملا بذلكأن حديث الفضل  -
أب حازم عن عبد امللك بن أب بكر بن عبد الرمحن عن أبيه أن أبا هريرة كان  فضيل بن سليمان عن من طريق (8)النسائي

 . ومل يغتسل حىت أصبح فال يصوم وعلم باحتالمهمن احتلم  : يقول
, قال ابن حجر : ليس له يف البخاري سوى أحاديث توبع (9)ويف سنده فضيل بن سليمان , وهو كثري اخلطأ

 . (11)إال يف موضعني متابعة , وكذا مل يرو له مسلم (10)عليها
أن حديثهما حممول على التطوع , وأن حديث أب هريرة حممول على الفريضة ؛ فيقضيها من يصبح جنبا , قاله  -

 (15)يونس عنابن وهب من طريق  (14)ومسلم (13)يرِد عليه ما رواه البخاري, أقول :  (12)احلسن البصري وإبراهيم النخعي

                                                                                                                                               
 2/13حكاه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار  (1)
 2533برقم :  220-0/226صحيح مسلم  (2)
,  323وروى له مالك يف املوطأ ومسلم يف صحيحه حديثني يف الشواهد )( ,  531/ 5أبو يونس املدين موىل عائشة , تفرد بتوثيقه ابن حبان )كتاب الثقات   (3)

1111 . ) 
 3/235 اناإلحسان البن بلب (4)
  0/221شرح النووي على صحيح مسلم  (5)
   0/115فتح الباري البن حجر  (6)
 0/221شرح النووي على صحيح مسلم  (7)
 2300برقم :   236/  6السنن الكربى للنسائي  (8)
 6/631, وميزان االعتدال للذهيب  26/211هتذيب الكمال للمزي  (9)
 051هدي الساري البن حجر ص (10)
 1133, 1131مسلم برقم :  صحيح (11)
 226-0/222, وشرح النووي على صحيح مسلم  3/30التمهيد البن عبد الرب و  2/115معامل السنن للخطاب  (12)
 1361, كتاب الصوم باب اغتسال الصائم برقم :  2/63 اجلامع الصحيح للبخاري (13)
 2535كتاب الصيام برقم :   – 0/226صحيح مسلم  (14)
:  اختلف عن يونس بن يزيد األيلي ؛ فرواه شبيب بن سعيد عن يونس عن الزهري عن أب بكر بن عبد الرمحن عن أبيه عن  15/36قال الدارقطمي يف العلل   (15)

عن عروة وأب عن يونس عن الزهري عائشة وأم سلمة , زاد يف آخره : عن الفضل بن عباس مبتابعة رواية ليث, عن عقيل ومن تابعه, عن الزهري , وخالفه ابن وهب فرواه 
 بن عبد الرمحن عن عائشة, وحدها ومل يذكر أم سلمة وال الفضل .بكر 
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صلى  -كان النيب قالت :   –رضي اهلل عنها  -عائشة  أن بن عبد الرحمن وأبي بكر (1)بن الزبير عروةعن  الزهريعن 
 . من غري حلم فيغتسل ويصوم رمضان فييدركه الفجر جنبا  - اهلل عليه وسلم

اهلل صلى  - وإمنا احلديث أن النيب!  - "رمضان يف"  :يعين –من يقول هذه الكلمة  وما أقلَّ :  (2)قال أبو داود
 , فكأهنا عند أب داود شاذة .  (3)كان يصبح جنبا وهو صائم  -عليه وسلم

قال اخلطاب: إن ثبتْت هذه اللفظة فهي حجة على إبراهيم النخعي , وإال فسائر األخبار حجة عليه من جهة 
 . (4)العموم

  
 المبحث الخامس : من النكت التي فيها ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف

 :  (5)اإلمام أبو عبد اهلل البخاريقال 
َعِن  - َعْنهُ  َرِضَي الَلهُ  -َحِصيٍن َعْن أَِبي َصاِلٍح َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة  َعْن أَِبي (6)َحَدثَ َنا َيْحَيى ْبُن يُوُسَف َأْخبَ َرنَا أَبُو َبْكرٍ 

ْرَهِم َواْلَقِطيَفِة َواْلَخِميَصةِ  -صلى اهلل عليه وسلم-الَنِبيِّ  يَناِر َوالدِّ َوِإْن َلْم ، ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي  ؛ قَاَل : تَِعَس َعْبُد الدِّ
   . يُ ْعَط َلْم يَ ْرضَ 

 . َعْن أَِبي َحِصيٍن  (9)َوُمَحَمُد ْبُن ُجَحاَدةَ  (8)ِإْسَرائِيلُ  (7)يَ ْرفَ ْعهُ  َلمْ  : قَاَل أَبُو َعْبِد اهللِ 
َعْن أَِبي َصاِلٍح َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َعِن  (1)قَاَل : َأْخبَ َرنَا َعْبُد الَرْحَمِن ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ِديَناٍر َعْن أَبِيهِ  (11)َعْمر و (10)َوزَاَدنَا
ْرَهِم َوَعْبُد  -صلى اهلل عليه وسلم  -الَنِبيِّ  يَناِر َوَعْبُد الدِّ َوِإْن َلْم ، ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي ؛ اْلَخِميَصِة قَاَل : تَِعَس َعْبُد الدِّ

 ُطوَبى ِلَعْبٍد آِخٍذ ِبِعَناِن فَ َرِسِه ِفي َسِبيِل اهلِل َأْشَعَث ، َفاَل انْ تَ َقَش  ، َوِإَذا شيكَ (2)تَِعَس َوانْ َتَكسَ ، يُ ْعَط َسِخَط 

                                                 
: وهذا احلديث إمنا يُعرف عن الزهري عن أب بكر بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهلل عنها وأم سلمة , وال نعلم أحدا رواه عن  106/ 13قال البزار يف مسنده   (1)

 إال يونس اهــــ  عروة وأب بكر
 2/021سنن أب داود  (2)
عن الزهري قال : أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن أباه عبد  شعيب بن أبي حمزةمن طريق  1323برقم :  2/150يشري إىل ما رواه البخاري  (3)

, وليس فيه ذكر رمضان ,  يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوميه وسلم كان الرمحن أخرب مروان أن عائشة وأم سلمة أخربتاه أن رسول اهلل صلى اهلل عل
( , وخالفهم يونس 113برقم :  2/101)جامع الرتمذي  والليث بن سعد( 23320برقم :  00/263) مسند أمحد  ابن جريجوقد تابعه على ذلك عن الزهري : 

وأب بكر بن عبد الرمحن أن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت : قد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  الزبيرعروة بن بن يزيد األيلي فرواه عن الزهري عن 
, ونقص "في رمضان" , ويف املنت  "عروة"(  فزاد يونس يف اإلسناد : 2535وهو جنب من غري حلم , فيغتسل ويصوم )صحيح مسلم برقم :  في رمضانيدركه الفجر 

فأشهد على ئشة وأم سلمة : مُسي موىل أب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أنه مسع أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن عا , ورواه لمة"أم س"
القعنيب عن مسي به , ومل يسق عن  1325 ... ) رواه البخاري برقم من غير احتالم ثم يصوم ذلك اليومجنبا إن كان ليصبح  –صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

 في رمضان" . "( ومل يذكر مسي عن أب بكر بن عبد الرمحن لفظَة 032-031برقم :  620لفظه , وهو يف املوطأ رواية عبد اهلل بن مسلمة القعنيب ص 
 2/115معامل السنن للخطاب  (4)
  2333 باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهلل برقم : -كتاب اجلهاد    - 2/551اجلامع الصحيح للبخاري  (5)
 (3/221للمزي أبو بكر هو ابن عياش ) حتفة األشراف  (6)
 " بزيادة الواو .      ولم يرفعه: " 3/221يف حتفة األشراف  (7)
      6/006ل من إسرائيل بن يونس وحممد بن جحادة , وبيض هلا يف تغليق التعليق مل يذكر ابن حجر يف فتح الباري من وصل رواية ك (8)
 " .      ومحمد بن جحادة: سقط لغري أب ذر : " 5/33قال القسطالين يف إرشاد الساري  (9)
 املراد بالزيادة : " تعس وانتكس .... " .      (10)
, فهو على هذا متصل , يشري أن رواية  "قال البخاري : وزادنا عمرو"فوقع يف روايتنا من طريق أب ذر وأب الوقت : :  6/002قال ابن حجر يف تغليق التعليق  (11)

 1/21, وعمرو هو ابن مرزوق , لكن رمز املزي يف حتفة األشراف  "وزاد لنا عمرو: ويف نسخة : " 5/33"وزاد عمرو " تعليق , وقال القسطالين يف إرشاد الساري
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ِإِن اْسَتْأَذَن ، َكاَن ِفي الَساَقِة   (4)َوِإْن َكاَن ِفي الَساَقةِ ، َكاَن ِفي اْلِحَراَسِة (3)رَْأُسُه ُمْغبَ َرٍة َقَدَماُه ِإْن َكاَن ِفي اْلِحَراَسِة 
  .(5)َوِإْن َشَفَع َلْم ُيَشَفعْ ، َلْم يُ ْؤَذْن َلُه 

 أقول : تضمن كالم اإلمام البخاري أمورا ؛ منها : 
أب صاح عن أب هريرة مرفوعا : تعس عبد عن أب حصني عن  -وهو ابن عياش  -أنه روى حديث أب بكر  (1)

 الدينار ....... . 
أنه أشار عقب ذلك إىل االختالف فيه على أب حصني , فرواه إسرائيل وحممد بن جحادة عن أب احلصني عن أب  (2)

 صاح عن أب هريرة موقوفا عليه .
 وذلك بتصدير الباب هبا . أنه أشار إىل ترجيح رواية الرفع اليت رواها أبو بكر بن عياش ,( 3)
أنه أورد متابعة عبد اهلل بن دينار لرواية أب احلصني عن أب صاح عن أب هريرة مرفوعا للداللة على تقوية رواية أب  (4)

 بكر بن عياش .
 أنه نبه إىل اشتمال رواية عبد اهلل بن دينار على زيادة ؛ وهي : " تعس انتكس .... . (5)
وافق أبا بكر على رفعه شريك : قال اإلمساعيلي ( أن هناك مجاعة من الرواة تابعوا أبا بكر بن عياش على رفعه , 6)

 . لكن يف حفظهما كالم،  (8)عن أب حصني (7)وقيس بن الربيع (6)القاضي
وهو إسحاق بن إبراهيم  -عنه لكن الراوي ،  (9)أنه تابع عبد الرمحن عن أبيه عبد اهلل بن دينار : صفوان بن سليم( 7)

 . (10)ضعيف  -بن سعيد 
أحفظ من ابن عياش , فقد  –وهو راوي الوقف  –أن يف رواية الوقف قرينة ترجحها , وهي احلفظ , ألن إسرائيل ( 7)

 :قال ؟ مل : إسرائيل فقلت :  فقال ؟ سألت أمحد بن حنبل أيهما أحب إليك إسرائيل أو أبو بكر بن عياش : املهىن قال
, وقال حيىي  (11)إذا حدث من حفظه ]خيطئ[ كان  ؛ ال: قال ؟ كان يف كتبه خطأ   : قلت , ألن أبا بكر كثري اخلطأ جدا

 .  (12) بكر بن عياشِب إسرائيل فوق أبن سعيد القطان : 

                                                                                                                                               
عن عبد الرمحن بن عبد  -يعين ابن مرزوق  - وزاد عمرووقال : خ يف اجلهاد عقيب حديث أب حصني عن أب صاح عن أب هريرة :  عمرو بن مرزوق بالتعليقحلديث 

 فذكره .   ...اهلل بن دينار, عن أبيه
    2331 رقم :باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهلل ب -كتاب اجلهاد - 2/553اجلامع الصحيح للبخاري  (1)
 املراد بالزيادة : " تعس وانتكس .... " .      (2)
تماره ملا أمر وإقامته إن كان يف احلراسة أي يف حراسة العدو خوفا من أن يهجم العدو عليهم , وذلك يكون يف مقدمة اجليش , والساقة مؤخرة اجليش , واملعىن ائ (3)

احلراسة والساقة ألهنما أشد مشقة وأكثر آفة ؛ األول عند دخوهلم دار احلرب , واآلخر عند خروجهم منها ) عمدة القاري  حيث أقيم ال يفقد من مكانه حبال , وإمنا ذكر
 .    املعىن أنه خامل الذكر ال يقصد السمو فأين اتفق له كان فيه:  1/1113من حديث الصحيحني  ( قال ابن اجلوزي يف كشف املشكل10/112للعيين 

      (2/020ع سائق , وهم الذين يسوقون جيش الغزاة , ويكونون من ورائه حيفظونه )النهاية يف غريب احلديث البن األثري الساقة مج (4)
 (      10/112) عمدة القاري للعيين  مل يشفع : مل تقبل شفاعته (5)
 (      015-12/032استشهد به البخاري , وروى له مسلم يف املتابعات ) هتذيب الكمال للمزي  (6)
 (   63-20/25حتايده البخاري ومسلم ) هتذيب الكمال للمزي (7)
    11/253, وفتح الباري البن حجر  11/532التوضيح البن امللقن  (8)
       0163باب يف املكثرين برقم :  –كتاب الزهد   – 5/510سنن ابن ماجه  (9)
        635 – 2/636هتذيب الكمال للمزي  (10)
        13/551تاريخ بغداد للخطيب  (11)
     5/03كتاب الضعفاء للعقيلي   (12)
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 , ة يقاوم ذلكولكن اجتماع اجلماع, مث استدرك فقال : إسرائيل أثبت منهم وانتبه احلافظ ابن حجر إىل هذا فقال : 
, وعلى هذا فيكون احلكم للعدد ال للحفظ , لكن  (1) فيكون احلكم للرفع , وحينئذ تتم املعارضة بني الرفع والوقف

 اإلشكال يبقى يف مدى مقاومة اجلماعة الذين يف حفظهم كالم ملن هو أحفظ منهم مجيعا .
وهو من نظر إىل اختصاص أب بكر بن عياش بأب حصني , قال ابن عدي :  -رمحه اهلل  –البخاري  اإلمامولعل 

 .  (2)حصني مشهوري مشايخ الكوفة ومن املختصني بالرواية عن مجلة مشاخيهم مثل أب إسحاق السبيعي وأب
 –وهي موقوفة  –ة إسرائيل لكن قد يُلزم البخاري برتجيح رواية الوقف هنا ؛ ألنه رجح يف نفس اإلسناد مبنت آخر رواي

حدثنا حيىي بن آدم عن أب بكر بن  حدثنا أبو كريب: (3)؛ قال اإلمام الرتمذي-وهي مرفوعة  –على رواية ابن عياش
مبثل حديث قبله : صلوا يف  - صلى اهلل عليه وسلم - عياش عن أب حصني عن أب صاح  عن أب هريرة عن النيب

 مرابض الغنم , وال تصلوا يف أعطان اإلبل.
عن هذا احلديث فقال : رواه إسرائيل عن أب حصني عن أب صاح عن أب هريرة  -أي البخاري – سألت حممدامث قال : 

 ., فظهر أن البخاري رجح رواية إسرائيل على رواية أب بكر بن عياش , واهلل أعلم (4) موقوفا
, وقال أمحد يف رواية ابنه عبد اهلل : صدوق  (5)أن أبا بكر بن عياش خمتلف فيه , فقد أثىن عليه عبد اهلل بن املبارك (1)

بن عدي : اوقال ,  (9), وأبو داود(8)ووثقه العجلي , (7)وقال ابن معني : وأبو بكر ثقة,  (6), صاحب قرآن وخريثقة 
ال بأس به , وذلك أين مل أجد له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة إال أن يروي عنه وهو يف رواياته عن كل من روى عنه 

 .  (10)ضعيف
, (13), وقال ابن سعد : ثقة صدوق إال أنه كثري الغلط(12), قال الرتمذي : كثري الغلط (11)غلط قال أمحد : ثقة , ورمباو 

 قال عثمان بن سعيدو , (14)فكان يهم إذا روى ملا كرب سنه ساء حفظه, و  كان من احلفاظ املتقننيوقال ابن حبان :
بن عبد  :حممدقال , و  (15)واألمانةبنا عياش ليسا بذاك يف احلديث , ومها من أهل الصدق ا: أبو بكر واحلسن  الدارمي

وقال ابن سعد : وكان أبو بكر ثقة صدوقا عارفا باحلديث والعلم إال ,  (16)اهلل بن منري : هو ضعيف يف األعمش وغريه

                                                 
        11/233فتح الباري البن حجر  (1)
  5/03الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  (2)
    13العلل الكبري للرتمذي ص  (3)
حديث غريب , ورواه  -صلى اهلل عليه وسلم  - عن أب هريرة عن النيب :  وحديث أب حصني عن أب صاح 651برقم :   613-1/611قال الرتمذي يف جامعه  (4)

 إسرائيل عن أب حصني عن أب صاح عن أب هريرة موقوفا ومل يرفعه .      
     3/603اجلرح والتعديل البن أب حامت (5)
   651- 3/603نفس املصدر   (6)
 111تاريخ ابن معني رواية الدارمي ص  (7)
 2/633معرفة الثقات للعجلي  (8)
   015برقم  2/233سؤاالت اآلجري ألب داود   (9)
   5/03الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  (10)
      2/031العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد  (11)
 0/625جامع الرتمذي  (12)
      3/513كتاب الطبقات الكبري البن سعد   (13)
 1/333 كتاب الثقات البن حبان  (14)
  111تاريخ ابن معني رواية الدارمي ص   (15)
 5/01الكامل البن عدي   (16)
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وقال يعقوب ,  (3): ليس باحلافظ عندهم وقال احلاكم أبو أمحد, (2)وقال أبو زرعة : يف حفظه شيء,  (1)أنه كثري الغلط
بني لو كان أبو بكر بن عياش : وقال حيىي بن سعيد ,  (5)وقال الساجي: صدوق يهم,  (4)بن شيبة: ويف حديثه اضطراب

لم يكن وأبو بكر ف:  وقال البزار,  (7)شيوخنا أكثر غلطا منه منمل يكن :  وقال أبو نعيم,  (6)يءما سألته عن ش يديّ 
, لكنه يف احلديث يغلط  صدوق ثبت يف القراءةوقال الذهيب : ,  (8)باحلافظ وقد حدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه

 . (10) وكتابه صحيح, ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظه , وقال ابن حجر :  (9) ويهم
قال  -يعىن ابن عياش  -حدثنا على بن خشرم أخربنا أبو بكر : ؛ قال  (11) روى له مسلم يف مقدمة صحيحه وقد

أصحاب عبد اهلل بن  (13)احلديث عنه إال من يف -اهلل عنه  يرض - ي  على عل(12)مل يكن يصدق : مسعت املغرية يقول
 . (14)مسعود

أما اإلمام البخاري فقد روى له أربعة عشر حديثا , وكلها إما متابعة عنده وعند غريه أو تعليق أو حديث مقطوع عن 
 أحد أتباع التابعني مما ليس يف أصل موضوع الكتاب . 

ى حتته , ورو  الغزو يف سبيل اهلل يفاب احلراسة أن يف صنيع البخاري إشكاال , وهو أن اإلمام البخاري ترجم بب (8)
أوال حديث عائشة يف حراسة سعد بن أب وقاص للنيب صلى اهلل عليه وسلم باملدينة يف إحدى الليايل , وثىن حبديث أب 

عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار عن , ومن طريق  بكر عن أب حصني عن أب صاح عن أب هريرة أبهريرة من طريق 
وال يدل على الرتمجة إال ما يف الطريق ,  (15)ائشة أن احلراسة كانت يف الغزوبه , وليس يف حديث عأبيه عن أب صاح 

 " ,وإن كان في الساقة كان في الساقة ، إن كان في الحراسة كان في الحراسة"الثاين من حديث أب هريرة , وهو 
عن أبيه عن أب حصني ,  بن دينارعبد الرمحن بن عبد اهلل وهو زيادة مل يذكرها أبو بكر بن عياش يف روايته , وتفرد هبا 

                                                 
  3/513كتاب الطبقات الكبري البن سعد (1)
 2/623علل احلديث البن أب حامت  (2)
 2/102األسامي والكىن ألب أمحد احلاكم   (3)
       551-3/503تاريخ بغداد للخطيب   (4)
       0/030هتذيب التهذيب البن حجر   (5)
          6/1253, والتعديل والتجريح للباجي  551/ 13تاريخ بغداد للخطيب  (6)
      551/ 13تاريخ بغداد للخطيب  (7)
     1/33مسند البزار  (8)
      0/033ميزان االعتدال للذهيب  (9)
      0/131تقريب التهذيب البن حجر  (10)
 من طريق ابن منري عن أب بكر به .  162ورواه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى ص , 02-1/01مسلم صحيح  (11)
شرح صحيح مسلم للنووي ؛ ضبط على وجهني أحدمها : بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال , والثاين : بضم الياء وفتح الصاد والدال املشددة ) "يصدق"وقوله:  (12)

1/06) 
وجهان ؛ أحدمها : أهنا لبيان اجلنس , والثاين أهنا  "ِمْن"؛ فيجوز يف  "إال من أصحاب"فهكذا هو يف األصول : :  06-1/02قال النووي يف شرح صحيح مسلم  (13)

 د والدال املشددة .زائدة , وقوله : : "يصدق" ؛ ضبط على وجهني أحدمها : بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال , والثاين : بضم الياء وفتح الصا
هذا هو الذي محل بعض الفقهاء على ترجيح قول من مضى قبل علي  من اخللفاء على ما روي عن علي ,  : 166قال البيهقي املدخل إىل كتاب السنن الكربى ص  (14)

يستشريون , ويف وقت علي رضي اهلل عنه كانوا قد تفرقوا ,  فإذا جاء الثبت عن علي فهو كما جاء عن سائر األئمة رضي اهلل عنهم , وقد قيل : إمنا هو ألهنم كانوا
: وذلك أن ابن مسعود كان بالكوفة يف عهد علي وبعده , فكان له أصحاب طالت صحبتهم له وفقهوا ,  230وذهب بعضهم , وقال املعلمي يف األنوار الكاشفة ص

 وهذه اآلثار إمنا تدل على فشو الكذب بالكوفة بعد علي رضي اهلل عنه .  فلما جاء علي إىل الكوفة أخذوا عنه أيضاً , وكانوا أوثق أصحابه ,
: فإن قلت : الرتمجة "احلراسة يف الغزو يف سبيل اهلل" , فعلى ما ذكر مل تقع احلراسة يف الغزو يف سبيل اهلل قلُت : مل يزل   10/111قال العيين يف عمدة القاري  (15)

 سفر أو احلضر , ومل يزل حاله يف الغزو كذلك اهــ وال خيفى بُعده .النيب يف سبيل اهلل سواء كان يف ال
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يف حديثه  : الدوري عنهيف رواية وهو ليس ممن يقبل تفرده ؛ ألن يف حفظ عبد الرمحن كالما قويا ؛ فقد قال ابن معني 
, قال (3)إنه صاح: يف رواية إسحاق الكوسج وقال ,  (2)إنه ضعيف : ويف رواية املفضل بن غسان عنه, (1)عندي ضعف

واأللفاظ يف , صاح  :  ألنه مل يوثقه فقال؛ هذا الكالم من حيىي بن معني فيه يوجب السكوت عنه و ابن شاهني : 
   . (5)املعاين (4)الشيوخ منتبذة

ويف , وقال العقيلي :  (7), يكتب حديثه وال حيتج به فيه لني , وقال أبو حامت : (6)وقال علي بن املديين : صدوق
وهو يف مجلة من يكتب حديثه من , وبعض ما يرويه منكر مما ال يتابع عليه وقال ابن عدي :  (8),  حديثه عندي ضعف

ال جيوز االحتجاج , روايته كان ممن ينفرد عن أبيه مبا ال يتابع عليه مع فحش اخلطأ يف:  (10), وقال ابن حبان (9)الضعفاء
 , (11)!!!البخاري ممن حيتج به يف كتابه ويرتك محاد بن سلمة انوك, مث أنكر على البخاري الرواية له قائال :  خبربه إذا انفرد

خالف حممد بن إمساعيل , وقال أيضا : (12)الدارقطين : أخرج عنه البخاري , وهو عند غريه ضعيف , فيعترب بهوقال 
بن سعيد  , وحدث عنه حيىي (14)وقد وثق,  صاح احلديثوقال الذهيب :  , (13)هو مبرتوك البخاري الناس فيه , وليس

 . (16)ئ, وقال ابن حجر : صدوق خيط (15)مع تعنته يف الرجال

                                                 
      2/651تاريخ ابن معني رواية الدوري  (1)
               31ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه البن شاهني ص   (2)
                          31نفس املصدر ص  (3)
( فكأن كال من األلفاظ يتخذ ناحية غري ناحية اآلخر , فيكون معناه : " أي األلفاظ اليت 13/03انتبذ : حتيز كل من الفريقني , وتنحى ناحية )تاج العروس للزبيدي  (4)

بالثقات لتوفر مطلق الضبط فيهم , وشبها بالضعفاء متجاذبة املعاين ؛ ألن هبم شبها  –وهم دون األئمة يف احلفظ واإلتقان  -يطلقها أئمة اجلرح والتعديل يف الشيوخ 
        لقصورهم عن متام الضبط , فيلحقهم بعضهم بالثقات , وبعضهم بالضعفاء فتكون ألفاظهم متجاذبة املعاين , واهلل أعلم .     

               31ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه البن شاهني ص   (5)
     2/522يب البن حجر هتذيب التهذ (6)
    5/250كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت     (7)
     2/663للعقيلي كتب الضعفاء   (8)
     5/033الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   (9)
     2/13كتاب اجملروحني البن حبان    (10)
 2161, 2636 163: محاد بن سلمة  أحد األئمة األثبات إال أنه ساء حفظه يف اآلخر, استشهد به البخاري تعليقا ] 013قال ابن حجر يف هدي الساري ص (11)

سلمة فذكره , وهو يف كتاب  ( قال فيه : قال لنا أبو الوليد حدثنا محاد بن3001[ , ومل خيرج له احتجاجا وال مقرونا وال متابعة إال يف موضع واحد )5132, قبل
يستعملها البخاري يف األحاديث املوقوفة ويف املرفوعة أيضا إذا كان يف إسنادها من ال حيتج به عنده , واحتج به مسلم واألربعة ,  -يعين قال لنا  -الرقاق , وهذه الصيغة 

أخرج له فمتابعة , زاد البيهقي أن ما عدا حديث ثابت ال يبلغ عند مسلم اثين عشر  لكن قال احلاكم : مل حيتج به مسلم إال يف حديث ثابت عن أنس , وأما باقي ما
ألب طلحة : اجعلها لفقراء أقاربك , فجعلها  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال النيب  وقال ثابت عن أنسحديثا قلت : علق اإلمام البخاري يف كتاب الوصايا فقال : 

( , وذكره البخاري يف الرتمجة اهـ فكأنه 2636[ : حديث محاد عن ثابت أخرجه مسلم يف الصحيح )3/053تاب السنن الكبري حلسان وأب بن كعب , قال البيهقي]ك
: مسعت أبا احلسن علي بن عمر احلافظ يقول : مسعت أبا الفضل الوزير يقول   1/103وقال احلاكم يف املستدرك  مل يروه عن ثابت إال محاد بن سلمة , واهلل أعلم , 

مأمون املصري يقول : قلت ألب عبد الرمحن النسائي : مل ترك حممد بن إمساعيل]البخاري[ حديث محاد بن سلمة ؟ فقال : ]أبا القاسم احلسني بن حممد بن داود[مسعت 
 , يعين الذي روى عنه البخاري .   وأصدق من إمساعيل بن أب أويس أخيَـرُ  واهلل ! إن محاد بن سلمة

   35ربقاين صسؤاالت ال (12)
   33سؤاالت السلمي ص (13)
 مل أجد له توثيقا غري رواية حيىي القطان عنه ورواية البخاري له .       (14)
   2/512ميزان االعتدال للذهيب  (15)
  2/623تقريب التهذيب البن حجر  (16)
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ورد يف فضل احلراسة عدة أحاديث ليست على  مث ليس لزيادة عبد الرمحن شاهد صحيح يقويها ؛ قال ابن حجر :
 .  (1)شرط البخاري

 
 المبحث السادس: من النكت التي فيها ترجيح رواية من هو أكثر حفظا .

  : (2)البخاريقال اإلمام 
 َعْن أَِبي ِعْمَراَن اْلَجْوِنيِّ َعْن ُجْنَدِب ْبِن َعْبِد اهلِل َعِن الَنِبيِّ صلى اهلل عليه (4)َحَدثَ َنا َحَماد   (3)َحَدثَ َنا أَبُو الن ُّْعَمانِ  

 . فَ ُقوُموا َعْنهُ وسلم قَاَل : اقْ َرُؤوا اْلُقْرآَن َما ائْ تَ َلَفْت قُ ُلوبُُكْم فَِإَذا اْختَ َلْفُتْم 
 ي ِعْمَراَن اْلَجْوِنيِّ َعْن ُجْنَدبٍ َحَدثَ َنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َحَدثَ َنا َعْبُد الَرْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ َحَدثَ َنا َسالَُم ْبُن أَِبي ُمِطيٍع َعْن أَبِ 

 فَِإَذا اْختَ َلْفُتْم فَ ُقوُموا َعْنُه.,  ا ائْ تَ َلَفْت َعَلْيِه قُ ُلوبُُكمْ اقْ َرُؤوا اْلُقْرآَن مَ : قَاَل الَنِبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  رضي اهلل عنه
 . تَابَ َعُه اْلَحاِرُث ْبُن ُعبَ ْيٍد ، َوَسِعيُد ْبُن زَْيٍد َعْن أَِبي ِعْمَرانَ 

 . َحَماُد ْبُن َسَلَمَة َوأَبَانُ  َوَلْم يَ ْرفَ ْعهُ 
 . ِعْمَراَن َسِمْعُت ُجْنَدبًا قَ ْوَلهُ  َعْن ُشْعَبَة َعْن أَِبي: َوقَاَل ُغْنَدر  

 . َوقَاَل اْبُن َعْوٍن َعْن أَِبي ِعْمَراَن َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن الَصاِمِت َعْن ُعَمَر قَ ْوَلهُ 
 . َوُجْنَدب  َأَصحُّ َوَأْكثَر

 أقول : احتوى كالم اإلمام البخاري على درر وفوائد , منها :
 وموقوفا .أن حديث جندب روي مرفوعا  (1)
 أنه روي موقوفا مرة على جندب وأخرى على عمر بن اخلطاب . (2)
 اجلوين . امللك بن حبيب البصري عبد أن احلديث يدور على أب عمران (3)
 أنه اختلف على أب عمران اجلوين ؛ فقد رواه عنه مرفوعا كل من : (4)
؛ رواه عنه أبو النعمان حممد بن الفضل السدوسي , وأمحد بن إبراهيم املوصلي , جازمني بالرفع , لكن  حماد بن زيد -

وعباس بن الوليد ,  (8)راينأبو الربيع الزه, و  (7), وحجاج بن حممد (6), وخلف بن هشام البزار (5)رواه عنه أمحد بن املقدام
بالشك يف الرفع , وجانب احلفظ مع اجلزم ؛ فقد قال سليمان  (1)ومحيد بن مسعدة (9)إسرائيلأب وإسحاق بن , النرسي 

                                                 
      3/33فتح الباري البن حجر  (1)
 5131,  5131برقم : اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم باب  -كتاب فضائل القرآن   - 60-0/66اجلامع الصحيح للبخاري  (2)
أحاديث , وروى أيضا  أبو النعمان هو : حممد بن الفضل السدوسي , ولقبه عارم , إمنا مسع منه البخاري سنة ثالث عشرة قبل اختالطه مبدة , وقد اعتمده يف عدة (3)

 يف جامعه عن عبد اهلل بن حممد املسندي عنه )هدي الساري البن حجر ص (
 (  1/031, وإرشاد الساري للقسطالين  2/530محاد هو ابن زيد ) حتفة األشراف للمزي  (4)
وال أعلمه إال أنه  -جندب بن عبد اهلل  من طريق أمحد بن املقدام حدثنا محاد بن زيد عن أىب عمران اجلوين قال : مسعت 5/611روى اخلطيب يف تاريخ بغداد  (5)

 قال : اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم , فإذا اختلفتم فيه فقوموا . -رفعه 
إىل  - وال أعلمه إال رفعه -: حدثنا خلف الرباز حدثنا محاد بن زيد عن أب عمران عن جندب بن عبد اهلل البجلي  1513برقم :  6/33قال أبو يعلى يف مسنده  (6)

 النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم , فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه .
وال أعلمه حدثنا حجاج عن محاد بن زيد عن أب عمران اجلوين عن جندب بن عبد اهلل , قال : قال : :  650قال أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن ص  (7)

 أنه قال مثل ذلك . فعهإال ر 
 2636,  316برقم :  3/105,  2/316رواه ابن بطة يف اإلبانة  (8)
 رواية الثالثة األخريين ومل يسندها .  5/611ذكر اخلطيب يف تاريخ بغداد  (9)
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, لكن اجلماعة من الثقات مع  (2)مهديعبد الرمحن بن  بعدمحاد بن زيد  أصحابثبت أ بن حرب : حممد بن الفضل
عمران اجلوين عن  سالم بن أب مطيع عن أب عن (3)عبد الرمحن بن مهديالشك , فتجاذب احلفظ والعدد , ورواه 

 , فكأن الوقف راجح عنده , واهلل أعلم . ومل يرفعه محاد بن زيد قال :مرفوعا مث جندب 
 .   (4)سالّم بن أبي مطيع -
 (5) الحارث بن عبيد -
 (6)سعيد بن زيد -
,  (8), رواه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث مرفوعا , لكن خالفه يزيد بن هارون عن مهام موقوفا (7)همام بن يحيى -

 وهارون أثبت من عبد الصمد , واهلل أعلم .
 (9)هارون األعور -

 وساق البخاري رواية هؤالء مسندة غري رواية احلارث بن عبيد وسعيد بن زيد وهارون األعور ؛ فإنه أوردها معلقة .
 . (10)اد بن نجيححم -
 . (11)حجاج بن فرافصة -
 أنه رواه عن أب عمران موقوفا كل من : (5)
 (12)حماد بن سلمة -
 (13)أبان بن يزيد العطار -
  (1)شعبة -

                                                                                                                                               
  203برقم :  1/232فضائل القرآن للمستغفري  (1)
 3/53كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت   (2)
 110-112/ 61مسند أمحد  (3)
  1630باب كراهة اخلالف برقم :  -كتاب االعتصام   - 5/223اجلامع الصحيح للبخاري  (4)
-15/521من طريق حيىي بن حيىي , وابن أب شيبة يف مصنفه  3113كتاب العلم برقم :   - 3/065رواية احلارث علقها البخاري , ووصلها مسلم يف صحيحه  (5)

 به . الحارث بن سعيدمن طريق أب غسان مالك بن إمساعيل كالمها عن  6632برقم :  1122والدارمي يف سننه ص  61136برقم :  521
فقال : ثنا حممد بن حيىي الصائغ ثنا إسحاق ثنا املخزومي ثنا سعيد بن زيد مسعت أبا عمران اجلوين رواية سعيد علقها البخاري , ووصلها احلسن بن سفيان يف مسنده  (6)
 ( 0/631) تغليق التعليق البن حجر  عليه قلوبكم , فإذا اختلفتم فيه فقوموا ائتلفتنا جندب بن عبد اهلل البجلي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : اقرؤوا القرآن ما ث
  3121كتاب العلم برقم :   - 3/065, ومسلم يف صحيحه  1635باب كراهة اخلالف برقم :  -كتاب االعتصام   - 5/223اجلامع الصحيح للبخاري  (7)
, وال أدري هل ذلك  مرفوعاسند رواية الدارمي حلديث يزيد بن هارون  5/623, لكن ساق ابن حجر يف تغليق التعليق  6631برقم :  1122سنن الدارمي ص  (8)

,  عن همام: )قوله : وقال يزيد بن هارون اخل( وصله الدارمي عن يزيد بن هارون لكن قال :  16/653اختالف النسخ أم وهم من ابن حجر ؛ ألنه قال يف فتح الباري 
من طريق يزيد بن هارون  23رواه أبو إمساعيل اهلروي يف ذم الكالم ص, وقد  ثنا هماميعين أنه مل يصرح يزيد بالسماع من مهام مع أنه أورده يف تغليق التعليق هكذا : 

 مرفوعا , واهلل أعلم .
وقال حممد بن أيوب بن الضريس يف كتاب فضائل القرآن : ثنا مسلم , مث قال :  مل أجده عند يزيد بن هارون إال عن مهام:  5/623قال ابن حجر يف تغليق التعليق  (9)

 اهــ ومل أجده يف فضائل القرآن البن الضريس املطبوع , واهلل أعلم . به , فيحرَّر هذابن إبراهيم ثنا هارون 
 ذكر اخلطيب رواية جنيح ومل يسندها .   (10)
عن أب  حجاج بن فرافصةأخربنا هارون بن زيد بن يزيد قال : حدثنا أب قال : حدثنا سفيان عن  : 3102برقم :  1/231قال النسائي يف السنن الكربى   (11)

ولم : وأخربنا به مرة أخرى ,  عمران اجلوين عن جندب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : اجتمعوا على القرآن ما ائتلفتم عليه , وإذا اختلفتم عليه فقوموا , مث قال
 .يرفعه

 : وأما رواية محاد بن سلمة فلم تقع يل موصولة .  3/162, وقال يف فتح الباري  0/631بيض ابن حجر لرواية محاد بن سلمة يف تغليق التعليق  (12)
  3121كتاب العلم برقم :   - 3/065رواه مسلم يف صحيحه  (13)
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 . (2)عبد اهلل بن شوذب -
اتفقتم اقرؤوا القرآن ما :  قال عمرأنه رواه عبد اهلل بن عون عن أب عمران عن عبد اهلل بن الصامت قال :  (6)

 ؛ فرواه ابن عون موقوفا على عمر . (3)فإذا اختلفتم فقوموا , عليه
 أشار البخاري إىل رواية ابن عون وأهنا شاذة عنده , ولعل ذلك ملا يلي :

:  وقال بعضهم , أي ال حيتج به , (4)أن البخاري مل حيتج بعبد اهلل بن الصامت , قال أبو حامت : يكتب حديثه -
, ووثقه (7), وقال النسائي : ثقة (6)لكن احتج مسلم حبديثه عن عمه أب ذر ورافع بن عمرو الغفاري,  (5)ليس حبجة

 . (10), وقال ابن سعد : وكان ثقة , وله أحاديث(9)وابن حبان (8)العجلي
ضمن  مل يذكره وكأن البخاري,  من عمر بن اخلطاب بالسماع عبد اهلل بن الصامتأقف على تصريح مل  أين -
روى عن أب ذر ورافع  , قال :ابن أب حامت كذا صنيع , و (11)مسع أبا ذر ورافع بن عمرو؛ قال :  من أجل ذلك شيوخه

 . (12)بن عمرو وابن عمر
أنه قد رجح اإلمام البخاري رواية الرفع فقال : وجندب أصح وأكثر , وفسره ابن حجر فقال : أي أصح  (1)

, هنم اختلفوا عليه يف رفعه ووقفهال ؛ فإن اجلم الغفري رووه عن أب عمران عن جندب إال أإسنادا وأكثر طرقا , وهو كما ق
 . (13)والذين رفعوه ثقات حفاظ فاحلكم هلم

يرويه مهام بن حيىي , مسلم حيث روى يف صحيحه رواية الرفع , واإلمام الدارقطين فقال :  ووافق البخاريَّ اإلمامُ 
ومحاد بن سلمة , وأبو عامر اخلزاز عن أب عمران اجلوين عن جندب موقوفا , ورفعه احلارث بن عبيد أبو قدامة , وهارون 
بن موسى األعور , وسهيل ابن أب حزم القطعي , واحلجاج بن فرافصة , وسالم بن أب مطيع , واختلف عن مهام بن 

يب عن مهام , ووقفه عاصم بن علي عنه , وقيل : عن محاد بن زيد عن أب عمران عن جندب حيىي : فرفعه داود بن شب
ورفعه عن جندب مرفوعا , ورواه ابن عون , عن أب عمران اجلوين عن عبد اهلل بن الصامت عن عمر قوله , 

 .(14)صحيح

                                                                                                                                               
, والتوضيح البن  0/631عن شعبة به ) تغليق التعليق البن حجر ثنا غندر ثنا بندار ثنا علقه البخاري , ووصله اإلمساعيلي يف مستخرجه فرواه عن ابن عبد الكرمي  (1)

 . 650)وسقط منه "غندر"( , وتابع غندر عن شعبة : حجاج بن حممد , رواه أبو عبيد يف فضائل القرآن ص  20/113امللقن 
صدوق كثري الغلط[ عن عبد اهلل بن شوذب عن أب عمران اجلوين قال : كنا نأيت جندب  حدثنا حممد بن كثري]املصيصي , 650قال أبو عبيد يف فضائل القرآن ص  (2)

 . بن عبد اهلل , فيقول لنا ذلك أيضا , ومل يرفعه
عبد اهلل بن من طريق معاذ بن معاذ كالمها عن  650من طريق إسحاق األزرق , وأبو عبيد يف فضائل القرآن ص  3105برقم :  1/231رواه النسائي يف الكربى  (3)

 عون عن عبد اهلل بن الصامت عن عمر .
 5/30اجلرح والتعديل البن أب حامت  (4)
 2/001ميزان االعتدال للذهيب  (5)
 15/121هتذيب الكمال للمزي   (6)
  15/121نفس املصدر  (7)
   2/61معرفة الثقات للعجلي  (8)
  5/61كتاب الثقات البن حبان   (9)
 3/211كتاب الطبقات الكبري البن سعد   (10)
    5/113التاريخ الكبري للبخاري  (11)
 5/30اجلرح والتعديل البن أب حامت  (12)
  3/166فتح الباري البن حجر  (13)
   16/013العلل للدارقطين  (14)
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وسألت أب ؛ قال ابن أب حامت :  وخالفهم اإلمام أبو حامت مرجحا أنه قول عمر موقوفا عليه ال قول جندب مرفوعا
عن حديث رواه احلارث بن عبيد عن أب عمران اجلوين عن جندب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم , قال : اقرؤوا القرآن 

فقال : روى هذا ابن عون عن أب عمران اجلوين عن عبد اهلل بن ,  ما ائتلفت عليه قلوبكم , فإذا اختلفتم فقوموا
 . (1)قال : احلارث بن عبيد قلت : الوهم ممن ؟,  ال عمر , وهذا الصحيحالصامت قال : ق

 وهذا من أب حامت رمحه اهلل عجيب , فقد تابع حارثا على ذلك مجاعة من الثقات . 
يف  إالبن عون قط ا خيطئمل  قال :  بالشذوذ ,القضية فحكم على رواية ابن عون  أبو بكر بن أب داودوقد عكس 

, مث حاول التوفيق  بن عون فشاذة مل يتابع عليهااوأما رواية , وأقره ابن حجر فقال :  (2)"عن جندب"والصواب , هذا 
وإمنا , ويكون ألب عمران فيه شيخ آخر , بن عون حفظه اوحيتمل أن يكون بني موقفي أب حامت وابن أب داود فقال : 

 . (3)رفعهابتوارد الرواة على طريق جندب لعلوها والتصريح 
 

 المبحث السابع : من النكت التي فيها ترجيح رواية الجماعة 

 : (4)قال اإلمام البخاري
َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َساِلِم  (5)َحَدثَ َنا َسِعيُد ْبُن ُعَفْيٍر قَاَل : َحَدثَِني الَلْيُث قَاَل : َحَدثَِني َعْبُد الَرْحَمِن ْبُن َخاِلدٍ 

َنا رَُجل  َيُجرُّ ِإزَارَُه ُخسِ  َف ِبِه فَ ْهَو يَ َتَجَلُل ِفي ْبِن َعْبِد اهلِل َأَن أَبَاُه َحَدثَُه َأَن َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل : بي ْ
 . اأَلْرِض ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ 

   . َعِن الزُّْهِريِّ  (7)ُشَعْيب   َوَلْم يَ ْرفَ ْعهُ ، ْهِريِّ َعِن الزُّ  (6)تَابَ َعُه يُوُنسُ 
ِه َجرِيِر ْبِن زَْيدٍ (9)َحَدثَ َنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر َأْخبَ َرنَا أَِبي (8)َحَدثَِني َعْبُد اهلِل ْبُن ُمَحَمدٍ  قَاَل : ُكْنُت َمَع  (10)َعْن َعمِّ

 . (11)وسلم َنْحَوهُ  َساِلِم ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر َعَلى بَاِب َدارِِه فَ َقاَل : َسِمْعُت أَبَا ُهَريْ َرَة َسِمَع الَنِبَي صلى اهلل عليه
                                                 

   1315برقم :  312-0/311العلل البن أب حامت  (1)
 , ومل أجد النص يف املصاحف البن أب داود .   6231برقم :  2/535حتفة األشراف للمزي  (2)
   3/166فتح الباري البن حجر   (3)
   5131باب ما أسفل من الكعبني فهو يف النار برقم :  -كتاب اللباس   - 0/616اجلامع الصحيح للبخاري  (4)
 هو ابن مسافر (5)
؛ قال :  حدثنا بشر بن  6035برقم :  50باب  -كتاب أحاديث األنبياء   - 6/31يونس هو بن يزيد اإليلي , وقد وصله البخاري يف موضع آخر من جامعه  (6)

ما رجل جير إزاره من اخليالء خسف به حممد أخربنا عبد اهلل ]بن املبارك[ أخربنا يونس عن الزهري أخربين سامل أن ابن عمر حدثه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : بين
 فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة . 

: ثنا ]أبو اسحاق إبراهيم بن يوسف بن خالد[ اهِلَسْنجاين ثنا حممد بن مسلم  (50/ 5) تغليق التعليق البن حجر البن حجر قال أبو بكر اإلمساعيلي يف مستخرجه  (7)
عن الزهري أخربين سامل أن عبد اهلل بن عمر قال : بينما امرؤ جر إزاره مسبال من اخليالء  ابن أب محزة[ال : ثنا أبو اليمان أنا شعيب]ح وأنا القاسم ثنا ابن زجنويه قا

 .  خسف به يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة , لفظ القاسم
 عبد اهلل بن حممد هو اُلمسندي .    (8)
 البصري . هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدي (9)
 1/233, وتعقبه ابن حجر يف هتذيب التهذيب  : روى له البخاري مقرونا بغريه 0/562جرير بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدي , قال املزي هتذيب الكمال  (10)

سامل عن أب هريرة , وخالفه فيه الزهري ؛ فإنه رواه عن سامل عن أبيه , وكان الطريقني صّحا عند البخاري ؛  فقال : بل مجيع ماله عنده حديث واحد يف اللباس رواه عن
  فبىن على أنه عند سامل عن االثنني , وليس مثل هذه الرواية تسمى مقرونة .

قال نا أب عن عمه جرير بن زيد : كنت مع سامل بن عبد اهلل بن عمر  عبد اهلل بن حممد حدثنا وهب بن جرير قال لي:  2/212قال البخاري يف التاريخ الكبري  (11)
بينما رجل يمشى في حلة معجبة به نفسه إذ خسف اهلل به االرض يتجلجل فيها إلى على باب داره فقال : مسعت أبا هريرة مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول : 

برقم :  3/021ورواه النسائي يف الكربى  : حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي عن وهب بن جرير به , 3553:  برقم 5/202وقال أبو عوانة يف مسنده ,  يوم القيامة
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 أقول : اشتمل كالم اإلمام البخاري على فوائد حديثية ؛ منها : 
 عنهم اختلف فيه رفعا ووقفا .أن حديث ابن عمر رضي اهلل ( 7)
 أن احلديث يدور على الزهري مث اختلف عليه . (3)
 أن عبد الرمحن بن خالد ويونس اإليلي روياه عن الزهري مرفوعا .( 2)
 أن شعيب بن أب محزة رواه عنه موقوفا .( 4)
 -العدد ؛ فقد رواها اثنان  رجح رواية الرفع , ولعل ذلك ألن معها جانب -رمحه اهلل  -أن اإلمام البخاري  (3)

عن الزهري بالرفع , خبالف رواية الوقف اليت رواها واحد , وهو شعيب , لكن له مزيتان يف  -ومها عبد الرمحن ويونس 
 .  (2), والثانية أنه كتب عنه إمالء للسلطان , وكان كاتبا (1)الزهري , فاألوىل أنه كان يالزمه مالزمة طويلة

دافعا آخر , وهو اختصاص عبد الرمحن  (3)اري لرواية عبد الرمحن مع قصر مدة صحبته للزهريأن لرتجيح البخ( 6)
وكان عنده عن الزهري  :  قال معاوية بن صاح عن حيىي بن معنيبكتاب أحاديث الزهري ورواية الليث له عنه , فقد 

واحلديث من رواية الليث عن عبد الرمحن ,  (4)ئة حديث , كان الليث حيدث هبا عنهائتا حديث أو ثالث ماكتاب فيه م
كما راعى  , (5)يف جامعه عن الزهري , وقد راعى اإلمام البخاري هذه الكيفية يف رواية أحاديث عبد الرمحن بن خالد

 , واهلل املوفق . (6)ذلك اإلمام مسلم ذلك يف االستشهاد حبديثيه
يلي عند البخاري تقدمي ابن معني له على شعيب بن أب ( أنه ميكن أن يكون مما يرجح رواية يونس بن يزيد اإل1)

: من أثبت من روى عن الزهري؟ فقال: مالك بن أنس  سئل حيىي بن معني وأنا أمسعقال ابن اجلنيد : محزة يف الزهري , 
, إال أن اإلمام أمحد   (7), وكل هؤالء ثقات واألوزاعي والزبيدي وسفيان بن عيينة شعيبمث  يونسمث معمر مث عقيل مث 

 , ويف الوقت نفسه فكان يقدر قيمة رواية يونس عن الزهري إذ قال: (8)كان سيئ الرأي يف يونس, وكان يقدم شعيبا عليه
 . (9)فإنه كتب كل شيء هناك ؛ الزهري من معمر إال ما كان من يونس االيلي ما أحد أعلم حبديث

ضع آخر هي من رواية عبد اهلل بن املبارك عنه , قال عبد الرمحن بن ورواية يونس اليت علقها هنا ووصلها يف مو 
 .  (10)مل أكتب حديث يونس بن يزيد إال عن ابن املبارك , فإنه أخربين أنه كتبها عنه من كتابهمهدي : 

                                                                                                                                               
برقم :  15/23وقال أمحد يف مسنده حممد بن عبيد اهلل بن عبد العظيم القرشي قال : كنا عند علي بن املديين  قال : حدثنا وهب بن جرير به ,  أخربين 3533
 : ثنا أسود بن عامر عن جرير بن حازم قال : حدثين جرير بن زيد به .  3135

   2/032شرح علل الرتمذي البن رجب  (1)
 02تاريخ ابن معني رواية الدارمي ص  (2)
  1/633شرح علل الرتمذي البن رجب  (3)
 3/151هتذيب الكمال للمزي  (4)
 1202,  1223,  3325,  5153,  5653,  0312,  6111,  2113,  2163,  1053,  113صحيح للبخاري األرقام التالية : امع الانظر يف اجل (5)

 ,1025  . 
,  136ص  للرشيد العطار غرر الفوائد اجملموعة يف بيان ما وقع يف صحيح مسلم من األحاديث املقطوعةويف ,  3021,  0633انظر يف صحيح مسلم  الرقمني :  (6)

133 . 
   101برقم :  613سؤاالت ابن اجلنيد ص  (7)
   2/036شرح علل الرتمذي البن رجب  (8)
   62/550هتذيب الكمال للمزي  (9)
  2/533شرح علل الرتمذي البن رجب  (10)



 

 399    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

ه عن ( أنه نبه البخاري إىل االختالف على سامل ؛ فرواه الزهري عنه عن ابن عمر لكن خالفه جرير بن زيد فروا1)
سامل عن أب هريرة , والسؤال : ملاذا أورد هذا االختالف ؟ هل ذلك من أجل التنبيه على شذوذه أم الحتمال أن يكون 

رواه الزهري " رواية شاذة , قال : " سالم عن أبي هريرة ويرى املزي أن احلديث عن سامل عن ابن عمر وعن أب هريرة ؟
بينما مييل ابن حجر إىل االحتمال  , (1), وهو احملفوظلى اهلل عليه وسلم النيّب ص وغريه عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه عن

 , قوي عند البخاري أنه عن سامل عن أبيه وعن أب هريرة معا لشدة إتقان الزهري ومعرفته حبديث ساملالثاين ؛ إذ قال : 
 فإهنا قرينة يف أنه حفظ ذلك عنه ؛ با هريرةمسعت أ: كنت مع سامل على باب داره فقال :ولقول جرير بن زيد يف روايته 

فمر به شاب من قريش جير إزاره  : من طريق علي بن سعيد عن وهب بن جرير (2)ووقع عند أب نعيم يف املستخرج, 
 .(3)وهذا أيضا مما يقوي أن جرير بن زيد ضبطه, أبو هريرة  حدثنا : فقال

 النيبحممد بن زياد عن أىب هريرة عن  من طريق (4)ه الشيخانوقد جاء احلديث من وجه آخر  عن أب هريرة ؛ روا
األرض حىت  يفبينما رجل ميشى قد أعجبته مجته وبرداه إذ خسف به األرض فهو يتجلجل  :قال  صلى اهلل عليه وسلم

 . تقوم الساعة
 

 المبحث الثامن : من النكت التي فيها ترجيح رواية االثنين على رواية الواحد  

َلَة َيْحَيى ْبُن َواِضحٍ  : قَالَ  (6)َحَدثَ َنا ُمَحَمد  :(5)اإلمام البخاريقال  َعْن  (8)َعْن فُ َلْيِح ْبِن ُسَلْيَمانَ (7)َأْخبَ َرنَا أَبُو ُتَمي ْ
 .  َكاَن الَنِبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ِإَذا َكاَن يَ ْوُم ِعيٍد َخاَلَف الطَرِيقَ   : َعْن َجابٍِر قَالَ  (9)َسِعيِد ْبِن اْلَحاِرثِ 

                                                 
 3/252 حتفة األشراف للمزي (1)
من طريق بكار بن قتيبة كالمها  3553برقم :  5/202املديين , وأبو عوانة يف مستخرجه من طريق علي بن  3533برقم :  3/021رواه النسائي يف السنن الكربى  (2)

إزاره فصاح به سامل  عن وهب بن جرير قال : حدثنا أب عن عمه جرير بن زيد قال : كنت جالسا إىل سامل بن عبد اهلل على باب داره , فمر به شاب من قريش يسحب
  رضي اهلل عنه ..... . حدثنا أبو هريرةيعتذر من اسرتخاء إزاره , مث أقبل علي سامل فقال :  , وقال : ارفع إزارك , وجعل الشاب

   11/216 فتح الباري البن حجر (3)
كتاب اللباس برقم :   - 1/231,  وصحيح مسلم  5133باب ما أسفل من الكعبني فهو يف النار برقم :  -كتاب اللباس   - 0/616اجلامع الصحيح للبخاري  (4)

5060    
ن مسلم , قال الرتمذي يف جامعه , وهو من أفراده ع 333باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد برقم :  -كتاب العيدين   - 1/633اجلامع الصحيح للبخاري  (5)

 (2315برقم :  1/00, وابن حبان )اإلحسان  111برقم :  1/111: حديث حسن غريب , وصححه ابن خزمية يف صحيحه  1/500
, قال احلافظ العراقي يف " محمد بن سالم الِبيكندي: نسبه أبو نصر وأبو علي بن السكن يف مصنفه : " 516الغساين يف تقييد املهمل ومتييز املشكل ص قال  (6)

: ورأيت خبط احلافظ أب بكر بن ياسر اجلياين يف نسخته من البخاري من طريق أب سهل احلفصي وأب اهليثم الكشميهين كالمها عن  313تكملة شرح الرتمذي ص 
: وكان حممد بن سالم من كبار احملدثني , وقال سهل بن املتوكل :  نا أبو متيلة , وحممد بن ساَلم قال فيه عبيد بن شريح محمد بن سالمالفربري عن البخاري : حدثنا 

)هتذيب الكمال للمزي قلت ألمحد بن حنبل : حدثين ! فقال : من أين أنت ؟ فقلت : من خبارى ! فقال : أمل تسمع من حممد بن سالم ؟! ما يكفيك ؟! 
 .  3/15( , وذكره ابن حبان يف الثقات 6/535)هتذيب التهذب البن حجر  , وقال ابن أب حامت : سألت أب عنه فقال :  ثقة صدوق(25/606

: ووهم أبو حامت حيث حكى أن  3/211أبو متيلة حيىي بن واضح املروزي , قال حيىي بن معني : ثقة , وقال أمحد : ليس به بأس , قال الذهيب يف سري أعالم النبالء  (7)
 ألب متيلة يف كتاب الضعفاء للبخاري ال يف الكبري وال الصغري . البخاري تكلم يف أب متيلة , ومل أر ذكرا

 ومائة ) تقريب التهذيب هو فليح بن سليمان بن أب املغرية اخلزاعي أو األسلمي أبو حيىي املدين , ويقال: فليح لقب , و امسه عبد امللك , ومات سنة مثان وستني (8)
 ( 6/135البن حجر 

, وقال يعقوب بن سفيان يف  0/232هو سِعيد بن احلارث بن أب سعيد األنصاري املدين قاضي املدينة , قال حيىي بن معني : مشهور , وذكره ابن حبان يف الثقات  (9)
:  5/135( قال الذهيب يف سري أعالم النبالء 55,  60/ 6الرواية عنهم وكنت أمسع أصحابنا يضعفوهنم : ... , وَسِعيد بن احلارث )املعرفة والتاريخ  عنباب من يرغب 

  جممع على االحتجاج به .
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، (5)[(4): عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة(3)،]وقال محمد بن الصلت(2()1)تَابَ َعُه يُوُنُس ْبُن ُمَحَمٍد َعْن فُ َلْيحٍ 
  . َوَحِديُث َجاِبٍر َأَصحُّ 

 البخاري فيما يلي :يمكن توضيح كالم اإلمام 
كان النيب صلى   : قال جابرعن فليح بن سليمان عن سعيد بن احلارث عن أن أبا مُتيلة حيىي بن واضح روى ( 1)

 . اهلل عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق
-كان رسول اهلل , ولفظه :   جابرفليح عن سعيد بن احلارث عن  عنيونس بن حممد أنه تابعه على ذلك  (2)

 . إذا خرج إىل العيد رجع من غري الطريق الذى ذهب فيه -صلى اهلل عليه وسلم
, "جابر" مكان "  أبا هريرة, فجعل "  عن أبي هريرةأن حممد بن الصلت خالفهما ورواه عن فليح عن سعيد  (3)

  . كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يف طريق رجع يف غريهولفظه :  
 اإلمام البخاري رمحه اهلل رجح رواية االثنني على رواية الواحد فقال : وحديث جابر أصح .أن ( 4)
 . وحديث جابر كأنه أصحأن تلميذه اإلمام الرتمذي وافقه على هذا الرتجيح فقال :  (5)
من  فقد رواه حممد بن سالم فجعله أبي تميلةلكن يف ترجيح اإلمام البخاري إشكال ؛ فقد اختلف على  (6) 

فرواه عن أب متيلة وجعله من حديث أب هريرة ,  (6)كما يف رواية البخاري , وخالفه حممد بن محيد الرازي  جابرحديث 

                                                 
أبي بكر بن أبي احلسن بن سفيان عن )يف مستخرجه( عن من طريق اإلمساعيلي  2/632وابن حجر يف تغليق التعليق  3/311رواه البيهقي يف كتاب السنن الكبري  (1)

)تغليق التعليق  مثله أبي بكر بن أبي شيبةعبيد بن غنام عن , ورواه أبو نعيم يف املستخرج من طريق  جابرعن فليح عن سعيد بن احلارث عن  يونس بن محمدعن  شيبة
2/636 ) 

: كذا  2/503" , وقال ابن حجر يف فتح الباري تابعه يونس بن محمد عن فليح ، وحديث جابر أصح: " : ويف أكثر النسخ 3/33قال ابن رجب يف فتح الباري  (2)
 ة الدالة على عدم املساواة ؟!عند مجهور رواة البخاري من طريق الفربري , وهو مشكل ؛ ألن قوله "أصح" يباين قوله : "تابعه" إذ لو تابعه لساواه , فكيف تتجه األصحي

وتقريب التهذيب البن  233/ 1, وثقه أبو حامت ) كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت بن الصلت بن احلجاج األسدي موالهم أبو جعفر الكويف االصمحممد هو  (3)
 (011-25/633, وهتذيب الكمال للمزي 6/253حجر 

,  501هلل عليه وسلم إىل العيد يف طريق ورجوعه من طريق آخر برقم : باب ما جاء يف خروج النيب صلى ا -أبواب العيدين  - 1/506رواه الرتمذي يف جامعه  (4)
 , قال الرتمذي : حديث حسن غريب . أبي هريرةعن فليح عن سعيد عن  محمد بن الصلتمن طريق  1321كتاب الصالة برقم : -033والدارمي يف سننه ص 

اين )التنبيه على األوهام ما بني املعكوفتني يف أطراف الصحيحني ألب مسعود الدمشقي واملستخرج على البخاري ألب نعيم , وحنوه يف املستخرج على الصحيحني للربق (5)
برقم :  2/225األشراف للمزي  , وحتفة 2/210للحميدي  واجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم,  53-53الواقعة يف املسند الصحيح للبخاري للغساين ص

 3/311يف كتاب السنن الكبري (  ( , وقال البيهقي : 2/503, وفتح الباري البن حجر  612, وهدي الساري البن حجر ص 11/631, وهتذيب الكمال 2250
من طريق أب مسعود , وال غىن يف الباب عنه لقول البخاري  , قال الغساين : مل يقع لنا يف اجلامع حديث حممد بن الصلت إال : وقد أشار إليه البخاري يف بعض النسخ

"تابعه يونس بن محمد عن فليح ، وقال محمد بن :  2/632قال ابن حجر يف تغليق التعليق ( , 3/31: وحديث جابر أصح ) شرح الكرماين على البخاري 
 من الروايات اليت وقعت لنا اضطراب يف هذا املوضع , والذي كتبناه الصواب . انتهى , ويف كثري الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة ، وحديث جابر أصح"

, ولفظه : أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا خرج إىل العيد   1611باب ما جاء يف اخلروج يوم العيد برقم : -كتاب إقامة الصالة   - 2/005سنن ابن ماجه   (6)
 رجع يف غري الطريق الذي أخذ فيه ,



 

 411    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

كان إمام عصره يف واحلرشي قال احلاكم :   ، (2)يأمحد بن عمرو احلرش, لكن تابعه على ذلك : (1)ابن محيد ضعيفو 
 .  (3)العلم واحلديث والزهد ثقة

حوثرة بن حممد  وأبو األزهر , (5)علي بن معبد, و  (4)أمحداإلمام فرواه ؛  يونس بن محمد( أنه اختلف على 1)
يونس عن  (9), واهليثم بن مجيل(8)النيسابوري أمحد بن األزهرو ,  (7)حممد بن عبيد اهلل بن أب داود املناديو ,  (6)البصري

ولفظهم :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا خرج إىل العيدين رجع يف  , أبي هريرةعن فليح عن سعيد عن  بن محمد
 غري الطريق الذي خرج فيه .

فرواه من حديث  بن أب شيبةأبو بكر , وخالفهم  أبي هريرةرواه ستة من الثقات عن يونس من حديث أنه ( 8)
 , فرواية األكثر حفظا وعددا حمفوظة , ورواية ابن أب شيبة شاذة . جابر

عن أب متيمة من حديث أب هريرة هي حمفوظة ,  يأمحد بن عمرو احلرشو ( أن رواية كل من حممد بن محيد 7)
 ورواية حممد بن سالم عنه من حديث جابر شاذة .

( أن الراجح عن يونس بن حممد أنه حديث أب هريرة , والراجح عن أب متيلة أيضا أنه حديث أب هريرة , 20) 
اإلمام البخاريَّ  ة حممد بن الصلت الذي جعله من حديث أب هريرة , ومن هنا خالف طائفة من األئمةوتتقوى هبما رواي

, وأبو بكر (12)والبيهقي (11), وأبو مسعود الدمشقي(10)أنه حديث أب هريرةحيث ذكر  اإلمام أمحد يف ترجيحه ؛ منهم :
 . (13)ابن العرب

؛  نالسعيد بن احلارث فيه شيخ وحيتمل أن يكونأن احلافظ ابن حجر حاول التوفيق بني الروايتني فقال : ( 77)
 .  (14)فسمعه من جابر ومن أب هريرة , ويقوي ذلك اختالف اللفظني , مث قال : ومل يظهر يل يف ذلك ترجيح

آخر , وهو أن سعيد بن احلارث مل أن للبخاري يف ترجيح حديث جابر ملحظا  -واهلل أعلم  -أين أرى  (12)
 يثبت مساعه من أب هريرة مما خيالف شرطه يف العنعنة , ويؤيد ذلك أمران :

                                                 
:   61( وقال الذهيب يف املوقظة ص113-25/31وضعفه اآلخرون ) هتذيب الكمال للمزي ,  فيه نظر: 1/33حممد بن محيد الرازي قال البخاري يف التاريخ الكبري (1)

" , فيه نظر: قال البخاري : " 2/60امليزان إذا قال "فيه نظر" مبعىن أنه متهم أو ليس بثقة , فهو عنده أسوأ حااًل من الضعيف , وقد قال يف  -أي البخاري -كذا عادته
" فإنه يكون فيه نظر" أو "سكتوا عنه: من ذلك أن البخاري إذا قال يف الرجل: " 115وال يقول هذا إال فيمن يتهمه غالبا , وقال ابن كثري يف اختصار علوم احلديث ص

يقوهلما البخاري فيمن تركوا  وفالن سكتوا عنه,  فالن فيه نظر: 2/11ال العراقي يف شرح األلفية يف أدىن املنازل وأردئها عنده , ولكنه لطيف العبارة يف التجريح , وق
     حديثه .  

 , ولفظه : إذا جاء إىل العيد رجع ىف غري الطريق الذى يأخذ فيه . 3613برقم :  3/311كتاب السنن الكبري للبيهقي    (2)
 1/611العرب يف خرب من غرب للذهيب   (3)
 3050برقم :   10/133مسند أمحد   (4)
 (   2315برقم :  1/50, ومن طريقه ابن حبان ) اإلحسان  1033برقم :  1/111صحيح ابن خزمية   (5)
 .  1033برقم :  1/111روايته يف صحيح ابن خزمية   (6)
 . خيرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل , قال :  1111برقم :  1/021املستدرك للحاكم   (7)
 1113برقم :  0/616شرح السنة للبغوي   (8)
 (  53قال أبو مسعود الدمشقي : وكذلك رواه اهليثم بن مجيل عن فليح عن سعيد عن أب هريرة ) التنبيه للغساين ص (9)
   3/130فتح الباري البن رجب   (10)
   51التنبيه على األوهام للغساين ص   (11)
  3/311يهقي كتاب السنن الكبري للب   (12)
 6/11عارضة األحوذي البن العرب  (13)
   2/503فتح الباري البن حجر (14)
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 , فلم يذكر أبا هريرة . (1)وجابرا وأبا سعيد مسع ابن عمرأن البخاري قال يف التاريخ الكبري: :  )أ(
, فكأن اإلمام مرتدد  (2)أب هريرة ؟ فلم يقل شيئاا : قلت ألمحد : هل مسع سعيد بن احلارث من هنّ قال مُ  أنه )ب(

 يف مساع سعيد منه .
أين مل أقف على تصريح سعيد بن احلارث بالسماع من أب هريرة يف شيء من الروايات , بل رأيته يروي عنه  )ج(

كان أبو هريرة حيدثنا عن رسول   : قال رث عن أبي سلمةافليح عن سعيد بن الحمن طريق  (3)بواسطة فيما رواه أمحد
 . ال آتاه إياهإن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو يف صالة يسأل اهلل خريا إنه قال : أاهلل صلى اهلل عليه وسلم 

واحلديث قد روي عن  , ال نعلم أسند سعيد بن احلارث عن أب سلمة عن أب هريرة إال هذا احلديث: (4)قال البزار
 . (5)أب هريرة من غري وجه

, فقد قال احلافظ  (6)أنه انتبه بعض احلفاظ إىل أن طرق احلديث كلها تدور على فليح ؛ وهو خمتلف فيه (72)
فقد  -إن احتج به الشيخان و - وهو, على فليح بن سليمان  - مع هذا االختالف -مدار هذا احلديث :  (7)العراقي

وكذا قال ,  (10)ضعيف:  وقال مرة,  (9)ليس هذا بثقة : وقال فيه مرة,  (8)ال حيتج حبديثه : معني قال فيه ابن
هو  : وقال ابن عدي,  (13)خيتلفون فيه وال بأس به : وقال الدارقطين,  (12)ال حيتج حبديثه : وقال أبو داود,  (11)النسائي

   . (15), وذكره ابن حبان يف الثقات (14)عندي ال بأس به
, ووثقه آخرون , بن معني والنسائي وأب داود اف عند وهو مضعَّ , تفرد به فليح وتبعه تلميذه ابن حجر فقال : 

وعثمان بن عبيد اهلل  , (2)وأب رافع,  (1)وسعد القرظ,  (16)بن عمرافحديثه من قبيل احلسن لكن له شواهد من حديث 
 . هو من القسم الثاين من قسمى الصحيحفعلى هذا , يعضد بعضها بعضا , وغريهم ,  (3)التيمي

                                                 
 6/030التاريخ الكبري للبخاري  (1)
   3/130فتح الباري البن رجب  (2)
 11320برقم :    13/133مسند أمحد  (3)
 3333برقم :  15/200مسند البزار  (4)
 1331,  1333برقم :  6/613, وصحيح مسلم  365برقم :  1/635اجلامع الصحيح للبخاري  (5)
 . : وهو إىل الثقة أقرب , وحديثه جيد قليل املنكر 31ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه ص قال ابن شاهني يف  (6)
     323-321تكملة شرح الرتمذي للعراقي ص  (7)
    013,  2/631تاريخ الدوري  (8)
    3/53كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت    (9)
    335وتاريخ الدارمي برقم :  311سؤاالت ابن اجلنيد برقم :   (10)
   1311برقم :  0/232, وسنن النسائي 131كتاب الضعفاء للنسائي ص   (11)
    626-26/622هتذيب الكمال للمزي  (12)
     22برقم :  63سؤاالت ابن بكري للدارقطين ص  (13)
  1/100الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  (14)
   1/620كتاب الثقات البن حبان   (15)
  - 2/000وابن ماجه يف سننه  1153باب باب اخلروج إىل العيد من طريق ويرجع يف طريق برقم :  -كتاب الصالة     -023 - 1/025روى أبو داود يف سننه  (16)

من طريق عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب  1233برقم :  باب ما جاء يف اخلروج يوم العيد من طريق والرجوع من غريه -كتاب إقامة الصالة 
: وأخرجه ابن ماجه , ويف  2/66تصر أب داود قال املنذري يف خم عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ يوم العيد ىف طريق مث رجع ىف طريق ,

 : إسناده ضعيف .5/13, وقال النووي يف اجملموع  إسناده عبد اهلل بن عمر بن حفص العمري , وفيه مقال , وقد أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد اهلل بن عمر
ع هذا قط , وقال أيضا : العمري يرفعه , ومالك وابن عيينة ال يرفعانه ؛ يعين : يقفانه وقد استغربه اإلمام أمحد وقال : مل أمس : 3/135وقال ابن رجب يف فتح الباري 

يعين :  -بد العزيز بن حممد على ابن عمر من فعله , قيل له : قد رواه عبيد اهلل  يعين : أخا العمري عن نافع عن ابن عمر ؟ فأنكره , وقال : من رواه ؟ قيل له : ع



 

 413    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

وهو , وروى له مسلم حديثا واحدا , احتج به البخاري وأصحاب السنن ,  من طبقة مالكوقال أيضا : فليح 
وإمنا أخرج له أحاديث , بن عيينة وأضراهبما امل يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك و , مث قال :  حديث اإلفك

 . (4)وبعضها يف الرقاق, أكثرها يف املناقب 
يثه يف األحكام اال ما توبع ومل خيرج البخاري من حد, وهو صدوق تكلم بعض األئمة يف حفظه وقال أيضا : 

 . (5)فرادهأوأخرج له يف املواعظ واآلداب وما شاكلها طائفة من , عليه
اعتمد أبو  قد,  يف الصحيحني هجاحتجا , وعدة والزهرى عن نافع,  أحد العلماء الكباروقال احلافظ الذهيب : 

, وغريه أقوى  , ومتابعة وحديثه يف األصول الستة استقالال, وقال أيضا :  (6)عبد اهلل البخاري فليحا يف غري ما حديث
 . (7)منه

 أقول : يف كالم احلفاظ رمحهم اهلل تعاىل أمور :
 (8)أن يف كالمهم أن اإلمام مسلما احتج بفليح , وليس األمر كذلك ؛ ألنه روى له يف املتابعات : األمر األول

 فقط ال يف األصول .
أخرج له  أنهو أن احلافظ ابن حجر يرى أن البخاري مل يرو لفليح يف األحكام إال ما توبع عليه ,  :  األمر الثاني

 . وبعضها يف الرقاق, أحاديث أكثرها يف املناقب 
 أقول : تتبعُت أحاديث فليح يف البخاري , وتبني يل بعد مجعها ودراستها ما يلي :

 . ( حديثا42أنه بلغ عددها اثنين وأربعين ) )أ(

                                                                                                                                               
( : سألت الدارقطين : هل رواه عن نافع غرُي العمري ؟ قال 366برقم :  136العزيز يروي مناكري , وقال الربقاين )سؤاالت الربقاين للدارقطين ص  الدراوردي , قال : عبد

 موقوفا . -وكيع عن العمري من وجه يثبت , ال , مث قال : روي عن مالك عن نافع , ولكن اليثبت انتهى , والصحيح عن مالك وغريه : وقفه دون رفعه , وكذا رواه  :
( : وحضرت معه العيد يعين أبا عبد اهلل( فلم يصل قبلها وال بعدها , قلت له ملا فرغ من الصالة  032برقم :  1/33وقال ابن هانئ )مسائل اإلمام أمحد رواية ابن هانئ 

عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا خرج إىل العيد مل يرجع يف الطريق الذى وأخذ يف الطريق : الذي جئنا فيه ؟ فقال يل : روى العمري الصغري عن نافع عن ابن 
 جاء فيه , فقال : لو رواه عبيد اهلل كان , مث أخذ أبو عبد اهلل يف غري الطريق الذى جاء فيه . 

عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن من طريق  1233برقم : باب ما جاء يف اخلروج يوم العيد  -كتاب إقامة الصالة   - 000-2/006روى ابن ماجه يف سننه  (1)
ب الفساطيط , مث أخربين أب عن أبيه عن جده  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا خرج إىل العيدين , سلك على داري سعيد بن أب العاص , مث على أصحا سعد

 انصرف يف الطريق األخرى طريق بين زريق , مث خيرج على دار عمار بن ياسر , ودار أب هريرة إىل البالط .
بن عمار , وأبوه ال يعرف حاله اهــ وجده عمار أيضا جمهول , وقد تفرد  سعدهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرمحن بن :  1/101مصباح الزجاجه قال البوصريي يف 

ال يتابع على  ( , وقد عد البخاري حديثه هذا منكرا فقال :33-3/35( , ووهم من ذكره يف الصحابة , )اإلصابة البن حجر 5/231بتوثيقه ابن حبان )كتاب الثقات
 ( 1161-6/1161حديثه )كتاب الضعفاء للعقيلي 

مندل عن حممد بن عبيد اهلل بن أب من طريق  1611باب ما جاء يف اخلروج يوم العيد برقم :  -كتاب إقامة الصالة   - 000-2/006روى ابن ماجه يف سننه  (2)
هذا :  1/156قال البوصريي يف مصباح الزجاجة يف غري الطريق الذي ابتدأ فيه ,  ماشيا , ويرجععيد رافع عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يأيت ال

 . إسناد فيه مندل وحممد بن عبيد اهلل , ومها ضعيفان
د اهلل[ التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى : أخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين معاذ بن عبد الرمحن ]عثمان بن عبي 522برقم :  2/033قال اإلمام الشافعي يف األم  (3)

لربكة اليت بالسوق قام النيب صلى اهلل عليه وسلم رجع من املصلى يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حىت إذا كان عند مسجد األعرج الذي هو عند موضع ا
واتفق العلماء على :  1/101خ الشافعي , قال النووي يف هتذيب األمساء واللغاتفاستقبل فج أسلم فدعا مث انصرف , ويف سنده إبراهيم بن حممد بن أب حيىي شي

 .   تضعيفه وجرحه , وأنه كان يرى القدر, ويتهمونه بالكذب
     051هدي الساري البن حجر ص  (4)
     1/112فتح الباري البن حجر  (5)
 11/631تاريخ اإلسالم للذهيب  (6)
   1/652سري أعالم النبالء للذهيب  (7)
 (  3/112,  5/101,  6/022,  3/630,  2/126) 3352,  3121,  2151,  1301,  533صحيح مسلم بأرقام :  (8)
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 , وإليك أرقامه مع أرقام املتابعات  : أن منها ما له متابعة عند البخاري )ب(
مع  1215, ووصله النسائي ,  مث ساق املتابعة تعليقا 2603,  2551مع  2553,  171مع 171

,  7276وعند مسلم :  6661 - 3232 - 3015 - 1617مع 1662,  2301مع 1171, 3111
,  657مع  1117,  1331مع  1331,  1370- 1367وعند مسلم :  2365,  6317مع  1131
وعند مسلم :  7111-6531 - 1117 - 1135مع 1153,  1152وشاهد يف  1152مع 1151/3112
 3603,  3117 - 1711مع  3300,   3656-3655 - 1277 - 2611- 167مع  3161,  533

 7510-3610-1321وشاهد آخر يف  3601, وشاهد عند البخاري يف  6107وعند مسلم :  1306مع 
 6515مع 6517,   1570 - 5307مع  5306,  5107مع 3736/3105,  6120وعند مسلم : 

- 6601مع 6671,  6110, 133مع  6625,  10153م :ومصنف عبد الرزاق برق 6516وشاهد عنده 
 . 7311مع  7311,  6673- 6607وشاهد يف  6671

 وإليك أرقامه مع أرقام الشواهد :أن منها ما له شاهد عند البخاري ،  )ج(
مع  703,  116مع  115,  710مع  6361/ 737,  360مع  366/1653,  321مع  327

مع  1702/3151,  3131مسلم : وعند  6712مع  1177,  1010/ 1017وعند مسلم : 3261
 5711,  5631مع 5633/7366,  5621مع  5621,  1226مع 1227,  1773مع  1771, 1700

 .  5717مع 
 216مع سنن أب داود برقم :  251وهو واحد رقمه : صحيح البخاري ،  أن منه ما له شاهد خارج  )د(

, وهو  عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان, لكن يف سنده  وهو إسناد حسن صحيح, قال :   31وجامع الرتمذي برقم : 
 . (1)خمتلف فيه

 أن منه ما له متابعة خارج صحيح البخاري :)ه(  
 . (3)مع وهم يف تسمية بنت النيب صلى اهلل عليه وسلم(2)مع التاريخ الصغري للبخاري 2115

  , وهو أربعة أحاديث : )و( ما له متابعة أو شاهد لكنه ضعيف 
حدثنا هالل وحدثنا عبد اهلل بن حممد حدثنا أبو فليح حدثنا حممد بن سنان , حدثنا قال : الحديث األول : 

عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان  فليحعامر حدثنا 
قال  ؟! ألست فيما شئت : يوما حيدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجال من أهل اجلنة استأذن ربه يف الزرع فقال له

 : فيقول اهلل, واؤه واستحصاده فكان أمثال اجلبال فبذر فبادر الطرف نباته واست : قال , ولكين أحب أن أزرع؛ بلى 
, فإهنم أصحاب زرع ؛ ال جتده إال قرشيا أو أنصاريا  ! واهلل : فقال األعراب , فإنه ال يشبعك شيء ! دونك يا ابن آدم

 . (4)فضحك النيب صلى اهلل عليه وسلم , وأما حنن فلسنا بأصحاب زرع

                                                 
 11/12هتذيب الكمال للمزي  (1)
 1/00التاريخ الصغري للبخاري  (2)
 6/133فتح الباري البن حجر  (3)
 1513, 2603برقم :  21باب -, كتاب احلرث واملزارعة  613-2/613اجلامع الصحيح للبخاري  (4)
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هذا احلديث ال نعلمه يروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال من حديث هالل بن علي عن قال البزار : 
وأحاديث هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أب هريرة ال نعلم رواها عن عطاء إال , عطاء بن يسار عن أب هريرة 

 . (1)وقد رويت عن أب هريرة من وجوه أخر, وال عن هالل إال فليح  , هالل
, لكن يف السند إليه إبراهيم بن عبد اهلل بن خالد املصيصي , وهو (2)تابع هالال عن عطاء بن يسار : زيد بن أسلم

 , واحلديث يف أحوال أهل اجلنة ال يف األحكام . (3)مرتوك
عن سعيد بن  أبيقال : حدثين  فليححدثنا إبراهيم بن املنذر , قال : حدثين حممد بن قال : الحديث الثاني :  

قد كنا زمان النيب صلى اهلل  ؛ احلارث عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال : ال
فإذا حنن وجدناه مل يكن لنا مناديل إال أكفنا وسواعدنا وأقدامنا مث , عليه وسلم ال جند مثل ذلك من الطعام إال قليال 

  .(4) نصلي , وال نتوضأ
, ومل يرو البخاري يف كتاب الوضوء شيئا يف  كنا زمان النيب صلى اهلل عليه وسلم  وهو من املرفوع حكما لقوله :

الوضوء مما مست النار , ألنه مل يصح عنده يف الباب شيء ,  لكن روى حديث جابر هذا يف كتاب األطعمة يف باب 
, وله شاهد رواه البخاري  مفهومه يدل على إهنم لو كانت هلم مناديل ملسحوا هبا "لم يكن لنا مناديلوقوله : "  املنديل ,

,  (5)لعقهالعقها , أو يُ حىت يَ  ميسح يدهأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : إذا أكل أحدكم فال حديث ابن عباس  من
 بن عيينة سفيانويف حديث جابر من طريق , ومفهوم الغاية أنه جيوز املسح بعد اللعق أو اإللعاق , وليس فيه ذكر املنديل 

 . , لكن أبا الزبري ليس ممن حيتج به البخاري وال يمسح يده بالمنديل : (7)ه عند مسلمعن (6)الزبري عن أب
من طريق حجاج بن حممد عن  (8), رواه أبو داودأما عدم الوضوء مما مست النار فقد روي من وجه آخر عن جابر 

قربت للنىب صلى اهلل عليه وسلم خبزا وحلما : مسعت جابر بن عبد اهلل يقول  : حممد بن املنكدر قال ابن جريج أخربين
 . فأكل مث دعا بوضوء فتوضأ به مث صلى الظهر مث دعا بفضل طعامه فأكل مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ

, إمنا مسعه من عبد اهلل بن حممد بن مل يسمع ابن املنكدر هذا احلديث من جابر لكن أعله اإلمام الشافعي فقال : 
وذلك ألن صاحيب الصحيح مل , وهذا الذي قاله الشافعي حمتمل , وعلق البيهقي على ذلك فقال : (9)عقيل عن جابر

وألن عبد اهلل بن  , مع كون إسناده من شرطهما خيرجا هذا احلديث من جهة حممد بن املنكدر عن جابر يف الصحيح
 (11)ورواه عنه مجاعة , إال أنه قد روى عن حجاج بن حممد وعبد الرزاق,  (10)حممد بن عقيل قد رواه أيضا عن جابر

                                                 
 3153حتت رقم :  2/031مسند البزار  (1)
ه حجاج بن , قال الطرباين : مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أب هريرة إال أبو غسان ؛ تفرد ب 1212برقم :  1/212املعجم األوسط للطرباين  (2)

  حممد .
  1/612, ولسان امليزان البن حجر  01- 1/01ميزان االعتدال للذهيب  (3)
  5051باب املنديل برقم :  -كتاب األطعمة   - 0/131اجلامع الصحيح للبخاري  (4)
 5053باب لعق األصابع برقم :  -كتاب األطعمة   - 0/131اجلامع الصحيح للبخاري  (5)
 , فقد صرح أبو الزبري بالسماع . ابن جريج قال : أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللمن طريق  3233برقم : 5/111رواه أبو عوانة يف مسنده  (6)
 5233كتاب األشربة برقم :   - 1/215صحيح مسلم  (7)
 131برقم :  باب يف ترك الوضوء مما مست النار -كتاب الطهارة   - 1/36سنن أب داود  (8)
 (1/003سنن حرملة ) معرفة السنن واآلثار للبيهقي (9)
   31باب يف ترك الوضوء مما مست النار برقم :  -أبواب الطهارة  - 1/121جامع الرتمذي  (10)
 (6/016صحيح ابن حبان ) اإلحسان  (11)
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فإن مل يكن , فذكروا هذا احلديث  ,عن ابن جريج عن ابن املنكدر قال : مسعت جابر بن عبد اهلل  (1)وحممد بن بكر
 . (2)ريج  فاحلديث صحيح على شرط صاحيب الصحيحا من ابن جالسماع فيه ومهً  كرُ ذِ 

حدثنا حممد بن أب غالب  أخربنا إبراهيم بن املنذر احلزامي  حدثنا حممد بن فليح عن : قال :  الحديث الثالث
 .(3)أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بفناء الكعبة حمتبيا بيده هكذا

 : عبد اهلل بن حسان العنربي قالمن طريق  (5), وأبو داود(4)وله شواهد ؛ منها رواه البخاري يف األدب املفرد
لة قالت : رأيت النيب صلى يْ أهنما أخربهتما قَـ  - كانتا ربيبيت قيلة-ليبة وحيبة بنت عُ حدثتين جدتاي صفية بنت عليبة ودُ 

, ويف سنده  أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم املتخشع يف اجللسة أرعدت من الفرقفلما ر  , اهلل عليه وسلم قاعدا القرفصاء
جمهولتان , فلم يرو عنهما إال عبد اهلل , وتفرد بتوثيقهما ابن حبان , وقد حسن حديثهما هذا ابن  (7)ودحيبة (6)صفية

 . (8)عبد الرب
: حدثين إسحاق بن حممد األنصاري عن ربيح بن عبد اهلل بن إبراهيم , قال من طريق  (9)ومنها ما رواه أبو داود

, مث  عبد الرمحن عن أبيه عن جده أب سعيد اخلدري : أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا جلس احتىب بيده
 , أقول بل فيه علة أعلى مما ذكره , وهي ربيح , قال فيه البخاري : : عبد اهلل بن إبراهيم شيخ منكر احلديث ضعفه فقال

 .  (10)منكر احلديث
,  (12)عن أب هريرة , قال اهليثمي : وفيه مسلم بن كيسان املالئي , وهو مرتوك الختالطه (11)ومنها ما رواه البزار

 (13)بل هو ضعيف قبل اختالطه
حدثنا حممد بن سنان حدثنا فليح , حدثنا هالل بن علي  عن عطاء بن يسار عن أب قال : :  الحديث الرابع

 ؟ ومن يأىب !قالوا : يا رسول اهلل  , رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب هريرة  أن
 .  (14)من أطاعين دخل اجلنة , ومن عصاين فقد أىب : قال

هلل عن رسول اكلثوم حدثنا عطاء عن أب هريرة تابع عطاء بن يسار : عطاء اخلراساين ؛ رواه إسحاق بن راهويه عن  
, كلثوم بن حممدلكن يف السند إليه  ,  (15)ليدخلن اجلنة إال من أىب ! قال : والذي نفس حممد بيده صلى اهلل عليه وسلم

 .(1)وهو ضعيف 
                                                 

 10056برقم :  22/605مسند أمحد  (1)
   1/003معرفة السنن واآلثار للبيهقي  (2)
 3212باب االحتباء باليد برقم :  -كتاب   االستئذان   - 031-0/031اجلامع الصحيح للبخاري  (3)
 1112برقم :  012األدب املفرد للبخاري ص  (4)
 0301باب يف جلوس الرجل برقم :  -كتاب األدب   - 0/600سنن أب داود  (5)
 026-0/022وتقريب التهذيب  0/313وميزان االعتدال للذهيب  3/031كتاب الثقات البن حبان   (6)
 0/010, وتقريب التهذيب  0/313, وفيه الذال املعجمة , وميزان االعتدال للذهيب  3/235كتاب الثقات البن حبان (7)
 0/1313االستيعاب البن عبد الرب  (8)
 0303باب يف جلوس الرجل برقم :  -دب كتاب األ  - 0/600سنن أب داود (9)
  1/23العلل الكبري للرتمذي  (10)
  3655برقم :  13/213مسند البزار  (11)
  1/610جممع الزوائد للهيثمي  (12)
    21/521هتذيب الكمال للمزي  (13)
  1231 عليه وسلم برقم : باب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل -كتاب االعتصام   - 211-5/133اجلامع الصحيح للبخاري  (14)
 برقم :  1/631مسند إسحاق بن راهويه  (15)



 

 417    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أب عن صاح وروي من وجه آخر عن أب هريرة ؛ فقد روى احلاكم من طريق 
ال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : لتدخلن اجلنة إال من أىب وشرد على اهلل  بن كيسان عن األعرج عن أب هريرة ق

,  (3), ويف السند إليه أمحد بن جعفر القطيعي , ويف حفظه شيء (2)على شرطهما هإسناد, قال احلاكم :  كشراد البعري
:  بن أب حامتا قال, وقد روى عنه الفضل بن حممد الشعراين ؛  (4)لكن تابع يعقوب عن أبيه : إمساعيل بن أب أويس

 . (5)تكلموا فيهو 
ن أبا أمامة الباهلى أبن خالد  يعن سعيد بن أب هالل عن عل ]بن سعد[ليث من طريق (6)وله شاهد ؛ رواه أمحد

مسعت رسول  : فسأله عن ألني كلمة مسعها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال (7)على خالد بن يزيد بن معاوية مرّ 
رواه , قال اهليثمي :  ال كلكم يدخل اجلنة اال من شرد على اهلل شراد البعري على أهلهأاهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : 

ن خالد جمهول , وقد تفرد بتوثيقه ابن علي ب, أقول : (8)وهو ثقة, ورجاله رجال الصحيح غري علي بن خالد , أمحد 
,   (9)حبان , وهو غري علي بن خالد الدؤيل الراوي عن أب هريرة الذي وثقه النسائي وقال فيه الدارقطين : شيخ يعترب به

 . (12)وابن حبان (11)وابن أب حامت(10)كما فرق بينهما البخاري
حدثنا شبابة بن سوار , قال : حدثنا :  (13)؛ قال ابن أب شيبة موقوفا عليهوروي من وجه آخر عن أب أمامة 

قال : حدثنا عبد الرمحن بن ميسرة احلضرمي , قال : مسعت أبا أمامة يقول : ال يدخل النار من هذه األمة إال من  حريز
, وقد وثقه  (14)ثقات: شيوخ حريز كّلهم , وعبد الرمحن فيه توثيق ضمين حيث قال أبوداود  شراد البعريشرد على اهلل 

 . (16)وابن حبان (15)العجلي
 , وهو حديثان فقط , ومها : أن منها ما ليس له متابعة وال شاهد مطلقا )ز( 

حدثنا هالل بن علي عن عطاء بن يسار  فليح بن سليمانحدثنا حممد بن سنان حدثنا قال : الحديث األول : 
كيف   : قال, عن أب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة 

  . (17) إذا أسند األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة: قال  ! يا رسول اهلل؟  إضاعتها
                                                                                                                                               

 3/026, ولسان امليزان البن حجر  010-6/016ميزان االعتدال للذهيب  (1)
  136برقم :  1/112املستدرك للحاكم  (2)
مل نر أحدا امتنع من الرواية قال الربقاين : غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب ذكروا أنه مل يكن مساعه فيه, فغمزوه ألجل ذلك , وإال فهو ثقة , وقال اخلطيب :  (3)

 ( 113 - 5/115)تاريخ بغداد للخطيب عنه , وال ترك االحتجاج به
 1111برقم :  0/611املستدرك للحاكم  (4)
 3/651, وانظر أيضا يف لسان امليزان البن حجر  1/33اب اجلرح والتعديل البن أب حامت كت   (5)
 22223برقم :  63/531مسند أمحد  (6)
 16/512انظر سرية األمري خالد بن يزيد بن معاوية يف تاريخ اإلسالم للذهيب  (7)
    13123برقم :  11/32جممع الزوائد للهيثمي  (8)
    6/153, وهتذيب التهذيب البن حجر  021-2/013لمزي هتذيب الكمال ل  (9)
     216 - 3/212التاريخ الكبري للبخاري  (10)
     3/130كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت   (11)
     1/211,  5/132كتاب الثقات البن حبان   (12)
     65313برقم :   13/223مصنف ابن أب شيبة (13)
    3/136هتذيب الكمال للمزي  (14)
    2/33معرفة الثقات للعجلي  (15)
    5/113كتاب الثقات البن حبان   (16)
 3033,  53باب من سئل علما ...  برقم :  -كتاب العلم   - 1/65اجلامع الصحيح للبخاري  (17)
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 مفهومه حكم ؛ وهو التلميح بعدم إسناد الوالية إىل غري أهلها , وقد قال ابن وهو يف أشراط الساعة , وإن كان يف
 . (1)وهو حسن , ألنه من رواية فليحالقطان الفاسي : 

مل  : حدثنا هالل بن علي عن أنس قال فليح بن سليمانحدثنا حممد بن سنان حدثنا قال : :  الحديث الثاني
 . (2)ترب جبينه ! ما له : كان يقول عند املعتبة؛  يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاحشا , وال لعانا , وال سبابا 

,  (3)وال نعلم روى هذين احلديثني إال هالل بن علي عن أنس هبذا اللفظقال البزار بعد أن رواه مع حديث آخر : 
 علم .وهو يف الفضائل ال يف األحكام , واهلل أ

 المبحث التاسع : من النكت التي فيها ترجيح رواية من هو أثبُت في شيخ  

 :  (4)قال اإلمام البخاري
َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهلِل  (7)َعْن أَِبي َصاِلحٍ  (6)َعِن اأَلْعَمشِ  (5)َحَدثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحَدثَ َنا َجرِير  

فَِإَذا َوَجُدوا قَ ْوًما يَْذُكُروَن الَلَه تَ َناَدْوا  ؛صلى اهلل عليه وسلم : ِإَن لَِلِه َمالَِئَكًة يَُطوُفوَن ِفي الطُُّرِق يَ ْلَتِمُسوَن َأْهَل الذِّْكرِ 
نْ َيا قَالَ َهُلمُّوا ِإَلى َحاَجِتُكْم قَاَل فَ َيُحفُّون َ  ُهْم َما يَ ُقوُل :  ُهْم بَِأْجِنَحِتِهْم ِإَلى الَسَماِء الدُّ فَ َيْسأَُلُهْم رَب ُُّهْم َوْهَو َأْعَلُم ِمن ْ

 : فَ يَ ُقوُلونَ  : قَالَ ؟ َهْل رََأْوِني : فَ يَ ُقوُل  : ِعَباِدي قَاُلوا يَ ُقوُلوَن ُيَسبُِّحوَنَك َوُيَكب ُِّروَنَك َوَيْحَمُدوَنَك َويَُمجُِّدوَنَك قَالَ 
 :قَالَ  ؟ َوَهْل رََأْوَها :يَ ُقولُ  :قَالَ  ، قَاَل َيْسأَُلوَنَك اْلَجَنةَ : قَاَل  ؟ وََكْيَف َلْو رََأْوِني : فَ يَ ُقولُ  : قَالَ ، َما رََأْوَك  ! اَل َوالَلهِ 
َلْو أَنَ ُهْم رََأْوَها َكانُوا  : يَ ُقوُلونَ  : قَالَ  ؟ َف َلْو أَنَ ُهْم رََأْوَهاَفَكيْ  : يَ ُقولُ  : قَالَ ، َما رََأْوَها  ! اَل َوالَلِه يَا َربِّ : يَ ُقوُلوَن 

َها ِحْرًصا َوَأَشَد َلَها طََلًبا َوَأْعَظَم ِفيَها َرْغَبًة   : قَالَ ، ِمَن الَناِر  : يَ ُقوُلونَ : قَاَل ؟ َفِمَم يَ تَ َعَوُذوَن  : قَالَ ، َأَشَد َعَلي ْ
َلْو  : يَ ُقوُلونَ  : قَالَ ، َفَكْيَف َلْو رََأْوَها  : يَ ُقولُ  : قَالَ ، َما رََأْوَها  ! اَل َوالَلهِ  : يَ ُقوُلونَ : قَاَل  ؟ رََأْوَها َوَهلْ : يَ ُقولُ 

َها ِفَرارًا َوَأَشَد َلَها َمَخاَفةً  َمَلك  ِمَن  يَ ُقولُ  : قَالَ  ، فَُأْشِهدُُكْم أَنِّي َقْد َغَفْرُت َلُهمْ  : فَ يَ ُقولُ : قَاَل  ، رََأْوَها َكانُوا َأَشَد ِمن ْ
ُهمْ : اْلَمالَِئَكِة   . ُهُم اْلُجَلَساُء الَ َيْشَقى بِِهْم َجِليُسُهمْ : ِإنََما َجاَء ِلَحاَجٍة قَاَل  ِفيِهْم ُفاَلن  لَْيَس ِمن ْ

 .(9)َوَرَواُه ُسَهْيل  َعْن أَبِيِه َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َعِن الَنِبيِّ صلى اهلل عليه وسلم،  ْعهُ َوَلْم يَ ْرف َ َعِن اأَلْعَمِش (8)َرَواُه ُشْعَبُة 
 أقول : لقد تضمن كالم اإلمام البخاري ما يلي : 

 ( أن حديث أب هريرة يف فضل الذكر وأهله يدور على األعمش .1)

                                                 
  5/356بيان الوهم واإليهام البن القطان الفاسي  (1)
,  3161باب مل يكن النيب صلى اهلل عليه وسلم فاحشا , وباب ما ينهى من السباب واللعن برقم :  -كتاب األدب   -632,  0/611اجلامع الصحيح للبخاري  (2)

3103 
 3225,  3220برقم :  2/212مسند البزار  (3)
 3011كتاب الدعوات باب فضل ذكر اهلل عز وجل برقم :   - 0/515اجلامع الصحيح للبخاري  (4)
 بن عبد احلميد .جرير هو ا (5)
 : هذا مما تفرد به األعمش عن أب صاح , وهو من عيون حديثه ومشاهريه . 3/111قال أبو نعيم يف حلية األولياء  (6)
مل أره من حديث األعمش إال بالعنعنة لكن اعتمد البخاري على وصله لكون شعبة رواه عن  (قوله : عن أبي صالح (: 11/210قال ابن حجر يف فتح الباري  (7)

عن  1/152السنن واآلثار األعمش ؛ فان شعبة كان ال حيدث عن شيوخه املنسوبني للتدليس إال مبا حتقق أهنم مسعوه , يشري ابن حجر إىل ما علقه البيهقي يف معرفة 
من طريق أمحد بن علي األديب عن احلاكم عن حممد بن صاح بن هانئ عن إبراهيم بن أب طالب عن رجاء  01الته مسألة التسمية ص شعبة , ووصله ابن طاهر يف رس

هؤالء  د القطان يف غرياحلافظ املروزي عن النضر بن مشيل قال : مسعت شعبة يقول : كفيتكم تدليس ثالثة : األعمش وأب إسحاق وقتادة , بل طرد ذلك حيىي بن سعي
 (2/65, 1/132عديل البن أب حامت الثالثة فقال : كل شيء حيدث شعبة عن رجل فال حتتاج أن تقول عن ذاك الرجل أنه مسع فالنا , قد كفاك أمره ) كتاب اجلرح والت

 ن أب هريرة موقوفا عليه . من  طريق حممد بن جعفر عن شعبة عن األعمش عن ذكوان أب صاح ع 1025برقم :  12/632وصله أمحد يف مسنده  (8)
 من طريق هبز عن وهيب عن سهيل به . 3131كتاب الذكر والدعاء برقم :   - 13-3/11وصله مسلم  (9)
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 اهلل عليه وسلم .( أنه رواه جرير عن األعمش  مرفوعا إىل النيب صلى 2)
 ( أنه رواه شعبة عن األعمش موقوفا على أب هريرة .6)
 ( أن البخاري علق رواية شعبة ومل يسندها مع كوهنا على شرطه ؛ ألن املوقوف ليس من أصل موضوع كتابه .0)
 ( أنه قّوى رواية جرير وشعبة برواية سهيل بن أب صاح عن أبيه .5)
 ؛ ألنه ليس على شرطه ؛ وذلك ملا يلي : (2)هنا ويف موضع آخر (1)سهيل ( أنه عّلق البخاري رواية3)

؛ ألن روايته عنه وجادة , والبخاري يرى ثبوت السماع , قال احلافظ ابن طاهر  أنه تكلم في سماعه من أبيه -
 بخاري قال يف تارخيه :, لكن يرِد على ذلك أن ال صحيفة : سهيل بن أب صاح ُتُكلِّم يف مساعه من أبيه فقيل املقدسي :

؛ قال :  (4)استند يف ذلك إىل ما رواه مسلم هولعل , (3)وعبد اهلل بن دينار وأباه مسع سعيد بن املسيب وعطاء بن يزيد
 -قال  -حارثة  إىل بين أب أرسلين : حدثنا روح عن سهيل قال -ابن زريع  يعين -حدثنا يزيد  أمية بن بسطام حدثين

, على احلائط فلم ير شيئا  يمع يوأشرف الذ -قال  -فناداه مناد من حائط بامسه  -أو صاحب لنا  -غالم لنا  يومع
مسعت أبا  فإين ؛ ولكن إذا مسعت صوتا فناد بالصالة, لو شعرت أنك تلقى هذا مل أرسلك : فقال  فذكرت ذلك ألب

 . (5) وله حصاصبالصالة وىّل  ين الشيطان إذا نودإ: أنه قال  هريرة حيدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

                                                 
يث قال حممد بن احلسني السلمي : وسألت الدارقطين : مل ترك حممد بن إمساعيل البخاري حدعاب اإلمام النسائي على اإلمام البخاري عدم احتجاجه بسهيل ؛  (1)

 -واهلِل  -قال : سهيل  -إذا مر حبديث لسهيل  -سهيل بن أب صاح يف الصحيح ؟ فقال : ال أعرف له فيه عذراً , فقد كان أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي 
: ترك حممد بن إمساعيل البخاري حديث سهيل بن خري  من أب اليمان وحيىي بن بكري وغريمها , وكتاب البخاري من هؤالء مآلن ! وقال : قال أمحد بن شعيب النسائي 

 ( 10رقطين ص أب صاح يف كتابه , وأخرج عن ابن بكري وأب اليمان وفليح بن سليمان , ال أعرف له وجًها , وال أعرف فيه عذرًا )سؤاالت السلمي للدا
, وتكلِّم يف مساعه 3/135هو حيىي بن عبد اهلل بن بكري , ضعفه النسائي مطلقا , وقال أبو حامت : يكتب حديثه وال حيتج به , كان يفهم هذا الشأن  أقول : ابن بكير

ينسخوهنا , فسماع ابن بكري وقتيبة من مالك ؛ ألن حبيبا كان إذا قرأ أخذ اجلزء بيده ومل يعطهم النسخ مث يقرأ البعض ويرتك البعض ويقول : قد قرأت كله مث يعطيهم ف
وكتاب الضعفاء للعقيلي  6/620, والكامل البن عدي  1/235, وكتاب اجملروحني البن حبان  0/003عن مالك كان بعرض حبيب )تاريخ ابن معني رواية الدوري 

مالك بقراءة حبيب كاتبه لضعفه عندهم وأنه كان خيطرف : وقد ضعف أئمة الصنعة رواية من مسع املوطأ على  11قال القاضي عياض يف اإلملاع ص ( 1/233
ن أصحابه احلاضرين له , وأن األوراق]أي يسرع يف تصحفها[ حني القراءة ليتعجل , وكان يقرأ للغرباء , وقد أنكر هذا اخلرب على قائله حلفظ مالك حلديثه وحفظ كثري م

ن الكثرة حبيث ختطرف عليه األوراق وال يفطن هو وال من حضر , لكن عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز مثل هذا مما ال جيوز على مالك , وأن العرض عليه مل يكن م
 عن مالك إال القليل , وأكثر الغفلة والسهو عن احلرف وشبهه وما ال خيل باملعىن مؤثرة يف تصحيح السماع كما قالوه , وهلذه العلة مل خيرج البخاري من حديث ابن بكري

: وقال البخاري يف تارخيه الصغري]مل أجده يف  015وقال ابن حجر يف هدي الساري ص يث ؛ قالوا : ألن مساعه كان بقراءة حبيب وقد أنكر هو ذلك , عنه عن الل
ذا يدلك على أنه ينتقى حديث ( مث قال : فه أنفيه:  0/633التواريخ الثالثة[: ما روى حيىي بن بكري عن أهل احلجاز يف التاريخ فإين أتَّقيه )ويف هتذيب التهذيب 

هو احلكم بن نافع , تكلم بعضهم يف مساعه  وأبو اليمان,  شيوخه , وهلذا ما أخرج عنه عن مالك سوى مخسة أحاديث مشهورة متابعة , ومعظم ما أخرج عنه عن الليث
ن شعيب بن أب محزة إال حديثا واحدا والباقي إجازة )سؤاالت الربذعي من شعيب فقيل : إنه مناولة , قال الربذعي : مسعت أبا زرعة يقول : مل يسمع أبو اليمان م

املناولة مل  ( لكن أنكر أبو اليمان ذلك ؛ قال املفضل بن غسان : مسعت حيىي بن معني يقول : سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال : ليس هو مناولة ؛2/035
ن صح ذلك فهو حجة يف صحة الرواية باإلجازة إال أنه كان يقول يف مجيع ذلك : أخربنا , وال مشاّحة يف : إ 013قال ابن حجر يف هدي الساري صأخرجها ألحد , 

( متابعة , وضعفه حيىي بن معني 3352,  3121من طبقة مالك ؛ احتج به البخاري , وروى له مسلم حديثني )؛  وفليح بن سليمانذلك إن كان اصطالحا له , 
: ولفليح عن أهل املدينة أحاديث مستقيمة وغرائب ,  1/100( وقال ابن عدي يف الكامل 622-26/611ا , ) هتذيب الكمال للمزي والنسائي وأبو داود وغريمه

 : مل يعتمد عليه البخاري اعتماَده على مالك 051وقد اعتمده البخاري يف صحيحه , وروى عنه الكثري , وهو عندي ال بأس به , قال ابن حجر يف هدي الساري ص
 وابن عيينة وأضراهبما , وإمنا أخرج له أحاديث أكثرها يف املناقب , وبعضها يف الرقاق .

  3623عقب رقم : 0/031انظر يف اجلامع الصحيح للبخاري  (2)
  115 - 0/110التاريخ الكبري للبخاري  (3)
 353كتاب الصالة برقم :   - 2/616صحيح مسلم  (4)
وصوَّب األزهري األوَل (  0/131 يدقال عاصم بن أب النجود : احِلمار ِإذا َصرَّ بُأُذنيه وَمَصَع بَذنِبه وَعدا فذلك احُلصاُص , وقيل : الضراط )غريب احلديث ألب عب (5)

َ 6/251يف هتذيب اللغة 
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, أي ليس ممن يقبل تفرده , وذكره ابن  (1)هذا مما تفرد به أمية بن بسطام , ؛ قال أبو حامت : وحمله الصدق أقول :
يف  (6)ومسلم (5), وهو من شيوخ البخاري (4), وقال ابن حجر : صدوق (3), وتبعه الذهيب (2)حبان يف الثقات

هما , لكن يظهر أهنما مل يرويا له ما تفرد به , وعلى التسليم بصحته فيمكن أن يقال : مسع سهيل من أبيه هذا صحيحي
 احلديث الواحد .

مسعت : بن وهب عن خمرمة عن أبيه قال امن طريق  (7)بل وقع التصريح بسماع سهيل من أبيه فيما رواه النسائي
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  : يقول رضي اهلل عنه مسعت أبا هريرة: يقول  سمعت أبي : سهيل بن أب صاح قال

 . (8)الغازي واحلاج واملعتمر: : وفد اهلل ثالثة سلمو 
: ورواه ووهم فيه خمرمة بن بكري يف اإلسناد ورفع احلديث , واحملفوظ أنه من قول كعب األحبار ؛ قال أبو حامت 

 .(9)ورواه عاصم عن أب صاح عن كعب قوله,  عي عن كعب قولهدَ نْ اجلُ  سليمان بن بالل عن سهيل عن أبيه عن مرداس
يرويه سهيل بن أب صاح , واختلف عنه ؛ فرواه بكري بن عبد اهلل بن األشج عن سهيل عن أبيه وقال الدارقطين :  

, وعبد العزيز بن  (11), وسليمان بن بالل (10)وخالفه روح بن القاسم,  عن أب هريرة , تفرد به عنه ابنه خمرمة بن بكري
عي عن كعب األحبار دَ نْ رووه عن سهيل عن أبيه عن مرداس اجلُ  (12)املختار , والدراوردي , وابن حام , ووهيب بن خالد

 .(13) وهو الصحيح, قوله 
 . (14)وحديث وهيب أصحوقال البيهقي : 

 ه , واهلل أعلم .فالرواية احملفوظة ليس فيها تصريح سهيل بالسماع من أبي
: ابن معني  قال ؛ أن في حفظه كالما ربما رآه البخاري مؤثراإال  - (15)وإن وثقه جماعة -أن سهيال  -

وقد وقال الرتمذي :  , (2)يس حديثه باحلجةوقال أيضا : ل,  (1)بن أب صاح هيليتقون حديث س ديثأصحاب احل

                                                 
 2/616كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت   (1)
 3/126كتاب الثقات البن حبان   (2)
 1/255الكاشف للذهيب  (3)
 , وتعقبه احملرران مبا ال طائل حتته . 1/152تقريب التهذيب البن حجر  (4)
  3103,  0561,  1053اجلامع الصحيح للبخاري بأرقام :  (5)
,  6031,  6213)شاهد( ,  6155,  2631,  2125,  1613,  330,  351,  211,  165,  162صحيح مسلم بأرقام : صحيح مسلم بأرقم :  (6)

,  1130( , 3662)له متابعة يف مسند أمحد برقم :  3330,  3153,  5125,  5113,  5336,  0536,  0613,  0251,  6221,  0165
1055  ,1535 . 

 2320باب فضل احلج برقم :  -كتاب املناسك   - 121-5/113سنن النسائي (7)
تفرد به بكري بن عبد اهلل بن األشج وعنه ابنه , وال نعلم حدث به غري عبد اهلل بن وهب )أطراف الغرائب واألفراد البن قال الدارقطين : غريب من حديثه عن أبيه ,  (8)

 ( 5/600طاهر  
 1111برقم :  6/053العلل البن أب حامت  (9)
 11/123رواية روح يف العلل للدارقطين (10)
 11/121رواية سليمان يف العلل للدارقطين (11)
 3/13وشعب اإلميان للبيهقي  11/121ة وهيب يف العلل للدارقطينرواي (12)
 11/125العلل للدارقطين  (13)
 3/13شعب اإلميان للبيهقي  (14)
( وقال ابن معني : أبو صاح السمان كان له  526عقب حديث :  1/521سفيان بن عيينة :كنا نعد سهيل بن أب صاح ثبتا يف احلديث )جامع الرتمذي قال :  (15)

, وإكمال هتذيب الكمال  112-111( ووثّقه النسائي )سؤاالت احلاكم للدارقطين ص  0/522ثالثة بنني : سهيل وعباد وصاح ؛كلهم ثقة )الكامل البن عدي 
ح روى عنه مالك بن أنس . وقال مصعب بن عبد اهلل املدين : سهيل بن أب صا 1/521, وابن سعد يف طبقاته  1/001يف معرفة الثقات  ( والعجلي3/152ملغلطاي 
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إمنا تكلموا فيهم من قبل حفظهم يف بعض ما  مث قال : -مجاعةوذكر -تكلم بعض أهل احلديث يف سهيل بن أب صاح 
 . (3)خيطئوكان وذكره ابن حبان يف الثقات فقال : ,  رووا

كان قد مات له أخ فوجد عليه :يقول  -يعين ابن املديين  - قال البخاري مسعت عليا فقد ؛ أن سهيال اختلط -
وقد كان أصابت سهيال علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض  الدراوردي : قال عبد العزيزو ،  (4)فنسي كثريا من حديثه

: احلاكم, وقال  (7)حديثه يف آخر عمره فذهب بعض (6)رسامبِ  أصابهصدوق إال أنه : زدي وقال أبو الفتح األ , (5)حديثه
, وغريه ت العلماء الثقاأحد :  , وقال الذهيب (8)قيل يف حديثه بالعراق أنه نسي الكثري منه وساء حفظه يف آخر عمرهو 

  . (10)صدوق تغري حفظه بأخرة, وقال ابن حجر :  (9)بعض حديثه يوقد كان اعتل بعلة فنس,  أقوى منه
, مع  واستغىن عنه بغريه من أصحاب أبيهوألجل هذه األسباب فقد ترك البخاري االحتجاج بسهيل بن أب صاح , 

, لكن اختلف اإلمام مسلم معه  (12), وتعليقا ومتابعة يف مواضع أخرى (11)روايته له مقرونا بيحىي بن سعيد يف موضع
فاحتج به يف صحيحه ؛ ألنه يرى أن ما قيل من جرح يف حفظه غرُي مؤثر أو يكتفي بإمكان السماع ال ثبوته , ومما 

ة أخرى , فلو كان يرتجح مساعه عنده أنه سرب أحاديث سهيل فوجده يرويها بواسطة عن أبيه مرة , وعن أبيه مباشرة مر 
الرجل يروي عن أبيه من غري مساع منه لروى األحاديث كلها عن أبيه ؛ قال احلافظ ابن طاهر : ومسلم اعتمد عليه ملاّ 

, ومرّة حيدث عن  , ومرّة عن األعمش عن أبيه اهلل بن دينار عن أبيه فوجده َمرّة حيدث عن عبد سرب أحاديث سهيل
, إذ لو كان مساعه صحيفة لكان يروي هذه  , فصح عنده أنه مسع من أبيه من أبيه هأخيه عن أبيه بأحاديث فاتتْ 

وهذا , وحدث سهيل عن مجاعة عن أبيه , وهذا أيضا نفس نظرة ابن عدي إذ قال :  (13)خرمثل تلك األُ  األحاديث
واألعمش وغريمها من ي من أبيه ليس بينه وبني أبيه أحد وبني ما مسع من مسُ  سمعبني ما  يدلك على متييز الرجل

 . (14)األئمة

                                                                                                                                               
( وقال حرب بن 2/200( فكأنه يرى رواية مالك عنه توثيقا له , وقال غريه : إمنا أخذ عنه مالك قبل التغري )ميزان االعتدال للذهيب  2/613) تاريخ ابن أب خيثمة 

وقال أمحد بن صاح : سهيل بن أب صاح من املتقنني , وإمنا يؤتى يف  (0/201إمساعيل عن أمحد بن حنبل : ما أصلح حديثه ! )كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت 
 : وسهيل عندي مقبول األخبار ثبت ال بأس به .0/523وقال ابن عدي يف الكامل  (113غلط حديثه ممن يأخذ عنه )تاريخ أمساء الثقات البن شاهني ص 

 6110برقم : 2/613تاريخ ابن أب خيثمة  (1)
 2/206تاريخ ابن معني رواية الدوري  (2)
 3/013كتاب الثقات البن حبان   (3)
 . 123/ 2, وهتذيب التهذيب البن حجر  3/151, وإكمال هتذيب الكمال ملغلطاي  131من تكلم فيه وهو موثق للذهيب ص  (4)
 6311عقب حديث   6/011سنن أب داود  (5)
 (1/03الغشاء احمليط بالرئة ) املعجم الوسيط الربسام ذات اجلنب , وهو التهاب يف  (6)
 3/132, وإكمال هتذيب الكمال ملغلطاي  2/123نفس املصدر  (7)
 2/123نفس املصدر  (8)
 2/206ميزان االعتدال للذهيب  (9)
 2/31تقريب التهذيب البن حجر  (10)
كتاب الصيام   0/210, ورواه مسلم أيضا يف صحيحه  2301بيل اهلل برقم : كتاب اجلهاد والسري باب فضل الصوم يف س  - 2/502اجلامع الصحيح للبخاري  (11)

 2113برقم : 
  3013,  3623,  1011,  1133عقب األحاديث :  515,  0/031,  550,  1/023اجلامع الصحيح  (12)
 31شروط األئمة الستة البن طاهر املقدسي ص  (13)
 0/523الكامل البن عدي  (14)
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؛ ما يرويه عن أبيه هو مما مسع منهوميكن أن تقلب احلجة على قائلها فيقال : روايته عن أبيه بواسطة ال يلزم منها أن 
ألنه حيتمل أن يكون معروفا أن ما يرويه عن أبيه من قبيل املنقطع غري املسموع , فيكون ميز بني هذا وبني ما يرويه 

 , واهلل أعلم .بواسطة 
, ويلزم من  -وهي رواية شعبة  -على رواية الوقف  -وهي رواية جرير بن عبد احلميد  -أنه رجَّح رواية الرفع  (1)

 ترجيحه هذا أن جريرا عنده أثبت يف األعمش من شعبة , لكن اإلمام أمحد قدم شعبة على جرير يف األعمش ؛ قال :
وحيتمل أن يكون الرتجيح  ,  (1)يكن بالضابط عن األعمشجرير مل  ؛ األعمش من أصح الناس حديثا عن -واهلل-وكان 

 من البخاري مبجموع الروايتني : رواية جرير عن األعمش عن أب صاح , ورواية سهيل بن أب صاح عن أبيه .
ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أب صاح عن :  (2)تابع جريرا على رفعه أبو معاوية , فقد قال اإلمام أمحد أن (8)

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : إن هلل مالئكة  : قال - األعمش هو شك يعين -أب هريرة أو عن أب سعيد 
 . (3) ...... سياحني يف األرض فضال عن كتاب الناس فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل

, والشك هنا ال يضر يف صحة احلديث ؛ ألنه  أب هريرة أو عن أب سعيد شك فيه األعمش هل هو عن لكن
ن إكان كل واحد من الرجلني اللذين مسامها عدال ف  مرتدد بني الصحابيني , والصحابة كلهم عدول , قال اخلطيب : إن

 , (4)كالمها ثابت العدالةو , نهما وحتقق مساع ذلك احلديث من أحدمها ألنه قد عيّ  ؛ حتجاج به جائزواال , احلديث ثابت
وهذا يف غري الصحابة ففي الصحابة أوىل ؛ فإهنم كلهم , غريه و وهذه قاعدة ذكرها اخلطيب البغدادي قال النووي : 

 . (5)فال غرض يف تعيني الراوي منهم, عدول 
ن العالء حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب حممد ب وروى مسلم حديثا بنفس اإلسناد شك فيه األعمش , قال :

صاح عن أىب هريرة أو عن أىب سعيد  عن األعمش عن أب -حدثنا أبو معاوية  : قال أبو كريب -مجيعا عن أىب معاوية 
 . (6) ملا كان غزوة تبوك أصاب الناس جماعة : قال -شك األعمش  -

الراوي له وذلك  وأما شك األعمش فهو غري قادح يف منت احلديث فإنه شك يف عني الصحابقال ابن الصالح: 
  (7)غري قادح ألن الصحابة كلهم عدول

 أن املوازنة بني أصحاب األعمش تقتضي تقدمي رواية أب معاوية على رواية جرير ألسباب : (1)

                                                 
 2/566وشرح علل الرتمذي البن رحب  53للخالل البن قدامة صاملنتخب من العلل  (1)
( والفياض )فوائد  3103(  وعمرو بن علي )مسند البزار برقم : 6311هكذا رواه عن أب معاوية بالشك : أمحد بن حنبل  , وأبو كريب )جامع الرتمذي برقم :  (2)

( وكذا رواه عن األعمش زياد بن عبد اهلل  11/210أب الدنيا كما يف فتح الباري البن حجر (  وإسحاق بن إمساعيل )ابن 131برقم :  100أب بكر املطرز ص 
( ,  وكذا رواه عن األعمش : 000)كتاب األمساء والصفات للبيهقي برقم : أمحد بن عبد اجلبار , ورواه عن أب معاوية دون تردد :  ( 3103)مسند البزار برقم : 

( , ورواية الشك أصح ؛ ألن رواهتا أكثر وأحفظ , 06برقم :  102)فوائد أب بكر املطرز ص(  وأبو بكر بن عياش 353ن برقم : فضيل بن عياض )صحيح ابن حبا
 واهلل أعلم . 

 1020برقم :  12/233مسند أمحد  (3)
  2/012الكفاية للخطيب  (4)
 1/133شرح النووي على صحيح مسلم  (5)
 163برقم :  كتاب اإلميان  - 1/111صحيح مسلم  (6)
 113صيانة صحيح مسلم البن الصالح ص  (7)



 

 413    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 : كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث األعمش يقول  ؛ قال اإلمام أمحد  : اختصاصه باألعمش ومالزمته له -
: نعيم  وأب , وقال (1)د عليه حديث األعمشمن العلقم لكثرة ما يردَّ  فمي علقما أو هو أمرّ  قد صار حديث األعمش يف

 . (2)لزم أبو معاوية األعمش عشرين سنة
أبو معاوية حفظ حديث األعمش , فقال :  أن جريرا نفسه أثنى على حفظ أبي معاوية لحديث األعمش - 

  . (3)وحنن أخذناها من الرقاع
قال علي بن املديين : كان أبو معاوية حسن احلديث عن األعمش  ؛ من األئمة له على جريرتقديم طائفة  -

وقال حرب عن أمحد : أبو معاوية أثبت يف ,  (5)أبو معاوية أثبت من جرير يف األعمش:  ابن معنيوقال  , (4)حافظا عنه
معاوية يف حديث األعمش إال أن يكون وقال أبو بكر اخلالل : أمحد ال يعبأ مبن خالف أبا , (6)األعمش من جرير

 . (7)الثوري
 وينبغي تقدمي أب معاوية على شعبة أيضا ألسباب :

قال أبو معاوية كان أهل خراسان جييئون  :بن عمار؛ قال ا أن شعبة نفسه كان يرجع إليه في حديث األعمش -
فكان : قال  , شعبة فيحدثهم عن األعمش فكانوا جييئون فيسمعون من : قال , إىل األعمش ليسمعوا منه فال يقدرون

 :بن عماراقال , نعم حدثهم  : قلت فإذا؟ أليس هو كذا وكذا  ! يا أبا معاوية : شعبة ال حيدثهم حىت يقعدين معه فيقول
 . (8)إمنا يراد من هذا أن أبا معاوية كان أثبت فيه من شعبة

 يف كذا ؟ فحدثه, األعمشكيف حديث !معاوية  أبايا  : فجاء أبو معاوية فقال, كنا يف جملس شعبة :شبابة وقال 
كنت مع شعبة   ي بن نصر اجلهضمي:عل , وقال (9)فاعرفوه األعمشهذا صاحب  : , فقال مث سأله عن آخر فحدثه

قد مسعت سليمان  ! يا حممد بن خازم: معاوية  ألبفيقول  األعمشفرمبا جاء أبو معاوية وشعبة حيدث عن , ببغداد 
 . (10) ! بسطام أباكما حدثت يا   : حيدث هبذا احلديث ؟ فيقول

؟  - أعين يف األعمش -: أبو معاوية فوق شعبة ؛ قال اخلالل : قلت ألمحد  تقديم بعض األئمة له على شعبة -
,  عن عن وأبو معاوية , واألخبار , وشعبة صاحب حديث يؤدي األلفاظ قال: أبو معاوية يف الكثرة وعلمه باألعمش

, وقد غلط شعبة يف بعض ما روى عن  : شعبة أثبت يف كل شيء قال ؟ : بعد أب معاوية شعبة أثبت وقيل له
 . (11)األعمش

 . (12) مث حفص بن غياث الثوري مث أبو معاوية الضرير األعمشثبت الناس يف أ وقال أبو حامت :
                                                 

 6/163تاريخ بغداد للخطيب  (1)
 6/163نفس املصدر  (2)
 2/561شرح علل الرتمذي البن رجب  (3)
 2/561نفس املصدر  (4)
 6/561تاريخ ابن معني رواية الدوري  (5)
 2/562شرح علل الرتمذي البن رجب  (6)
 2/566نفس املصدر  (7)
 163-161/ 6تاريخ بغداد للخطيب  (8)
  1/201كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت   (9)
  1/201نفس املصدر  (10)
 2/603, وانظر أيضا يف العلل ومعرفة الرجال ألمحد  626املنتخب من العلل للخالل البن قدامة ص  (11)
  1/203كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت   (12)



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   414

 

 . (1)ركنا أحدا كان أعلم بأحاديث األعمش من أب معاويةما أد ي :قال يل الوكيع:إبراهيم احلرب وقال 
ثبت أمن : قلت ليحىي بن معني : معاوية بن صاح الدمشقي لكن قدم ابن معني شعبة على أب معاوية ؛ قال 

, وعلى هذا اعتمد اإلمام البخاري فقدَّم رواية  (2)بعد سفيان وشعبة أبو معاوية الضرير: عمش ؟ فقال صحاب األأ
 الوقف اليت رواها شعبة على رواية الرفع اليت رواها أبو معاوية , واهلل أعلم .

 
 المبحث العاشر : من النكت التي فيها ترجيح رواية من حضر القصة وشاهدها

 (7)َأَن َعاِئَشةَ  (6)َعِن اأَلْسَودِ  (5)َعَوانََة َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِإبْ َراِهيمَ َحَدثَ َنا أَبُو (4)َحَدثَ َنا ُموَسى: (3)قال اإلمام البخاري
َها- ِإنِّي اْشتَ َرْيُت بَرِيَرَة  ! يَا َرُسوَل اهللِ  : فَ َقاَلتْ  ، َواْشتَ َرَط َأْهُلَها َواَلَءَها، اْشتَ َرْت بَرِيَرَة لِتُ ْعِتَقَها  -َرِضَي الَلُه َعن ْ

 : قَالَ ، َأْعَطى الَثَمَن  : فَِإنََما اْلَواَلُء ِلَمْن َأْعَتَق  َأْو قَالَ  ؛ َأْعِتِقيَها : فَ َقالَ  ، َوِإَن َأْهَلَها َيْشَتِرُطوَن َواَلَءَها، أُلْعِتَقَها 
َها    .  َلْو ُأْعِطيُت َكَذا وََكَذا َما ُكْنُت َمَعهُ  : َوُخي َِّرْت فَاْخَتاَرْت نَ ْفَسَها َوقَاَلتْ  : قَالَ ، فَاْشتَ َرتْ َها فََأْعتَ َقت ْ

َقِطع  ، (9)وََكاَن َزْوُجَها ُحرًّا  :(8)قَاَل اأَلْسَودُ   .(10) قَ ْوُل اأَلْسَوِد ُمن ْ
 . َأَصحُّ  عبدا" رَأَيْ ُتهُ " : (11)َوقَ ْوُل اْبِن َعَباسٍ 

َعْن ِإبْ َراِهيَم َعِن اأَلْسَوِد  (13)َحَدثَ َنا ُشْعَبُة َعِن اْلَحَكمِ َحَدثَ َنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر :  (12)وقال في الباب الذي قبله
فَِإَن اْلَواَلَء ِلَمْن َأْعَتَق َوُأْهِدَي َلَها ؛ َها اْشَترِي ْ : فَ َقال الَنِبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ، اْشتَ َرْيُت بَرِيَرةَ  : َعْن َعاِئَشَة قَاَلتِ 

 . َدَقة  َولََنا َهِديَة  ُهَو َلَها صَ  : فَ َقالَ ، َشاة  
  . رَأَيْ ُتُه َعْبًدا : َوقَاَل اْبُن َعَباسٍ ، (2)َوقَ ْوُل اْلَحَكِم ُمْرَسل  ، وََكاَن َزْوُجَها ُحرًّا  :(1)قَاَل اْلَحَكُم 

                                                 
  6/163تاريخ بغداد للخطيب  (1)
 1/203,  3/21كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت  (2)
 3150باب مرياث السائبة برقم :  -كتاب الفرائض   - 5/326اجلامع الصحيح للبخاري  (3)
 . هو ابن إمساعيل التبوذكي (4)
 , تابعي كويف .   هو النخعي (5)
  هو ابن يزيد النخعي , تابعي كويف .  (6)
خمتصرا عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه : " عن  3151قول البخاري : " عن األسود أن عائشة " صورته اإلرسال لكن أورده يف كفارات اإلميان برقم :  (7)

 األسود عن عائشة "
: وأما قول األسود فأسنده يف كفارة األميان يف حديثه عن عائشة يف قصة بريرة اهــ ويف املوضع الذي ذكره ابن حجر حديث  5/226قال ابن حجر يف تغليق التعليق  (8)

برقم :  6/616بن راهويه رواه يف مسنده ألن إسحاق ؛  باإلسناد السابق, لكن مل أجد فيه قول األسود مسندا , وحيتمل أن يكون قول األسود  3111عائشة برقم : 
( عن عثمان بن أب شيبة عن جرير به , ومل يذكر قول 2563)  عن جرير عن منصور به , وفيه قول األسود أيضا مثل رواية أب عوانة , وقد رواه البخاري 1501

 األسود .
 3151اللقيط برقم :  كتاب الوالء ملن  أعتق ومرياث  - 326 - 5/322اجلامع الصحيح للبخاري  (9)
 : وقول األسود منقطع أي مل يصله بذكر عائشة فيه , وليس مبسند إليها . 12/01قال ابن حجر يف فتح الباري  (10)
عن قتادة  ؛ قال : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة ومهام 5231باب خيار األمة حتت العبد برقم :  -كتاب الطالق   -5/121اجلامع الصحيح وصله البخاري يف  (11)

باب يف  -كتاب الطالق   - 611-2/633عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيته عبدا يعين زوج بريرة , هذا لفظ شعبة , أما لفظ مهام فقد رواه أبو داود يف سننه 
ج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا , فخرّيها عفان حدثنا مهام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زو  من طريق 2262اململوكة تعتق وهي حتت عبد أو عبد برقم : 

ففي هذا عن ابن عباس بال اختالف عنه أنه كان عبدا , :  11/135قال الطحاوي يف شرح مشكل احلديث , وأمرها أن تعتد ,  -يعىن النيب صلى اهلل عليه وسلم  -
 (3/621وقال الدارقطين : ومل خيتلف على ابن عباس يف أنه كان عبدا ) فتح الباري 

  3151باب   برقم :  -كتاب الفرائض   -/  5اجلامع الصحيح للبخاري  (12)
 أبو عبد اهلل احلكم بن ُعتيبة الكندي الكويف من فقهاء أهل الكوفة .هو  (13)
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 أقول : ميكن شرح ما يف كالم اإلمام البخاري فيما يلي : 
 لقد تضمن كالم اإلمام البخاري ما يلي : (1)

 أن الروايات اختلفت فيما إذا كان زوج بريرة حرا أم عبدا . )أ(
 . قال الطحاوي والدارقطين : ومل خيتلف على ابن عباس يف أنه كان عبداأن ابن عباس روى أنه كان عبدا ,  )ب(
 أن األسود بن يزيد قال : إنه كان حرا . )ج(
وقد صح أنه حضر القصة ,  (4)ذكر أنه رآهألنه :  (3)قال ابن حجر أن البخاري رجح قول ابن عباس ؛ )د(
ن األسود مل يدخل املدينة يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه إف؛ فيرتجح قوله على قول من مل يشهدها  , (5)وشاهدها

 . (7)وأما احلكم فولد بعد ذلك بدهر طويل,  (6)وسلم
 ما يلي : -باإلضافة إىل ما سبق  -أن مما يدعم ترجيح البخاري  (3)

كان زوج بريرة   : عبيد اهلل عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت عنوهيب  من طريق (8)ما رواه مسلم -
 .(9) أنه كان عبدامل خيتلف على عروة عن عائشة  قال الدارقطين يف العلل : ،  عبدا

معاوية نا جرير عن هشام أمحد بن يزيد املعلم نا موسى بن من طريق قاسم بن أصبغ عن  (10)أما ما رواه ابن حزم
من موسى وهذا وهم  : (11)قال احلافظ ابن حجر فقد بن عروة عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني قالت: كان زوج بريرة حرا

,  (12)منهم إسحاق بن راهويه؛ كان عبدا : فإن احلفاظ من أصحاب هشام ومن أصحاب جرير قالوا ؛ أو من أمحد 

                                                                                                                                               
إبراهيم بن احلسني]ابن ديزيل[ ثنا آدم ثنا من طريق  10633برقم :  10/003هو موصول إىل احلكم باإلسناد املذكور , لكن رواه البيهقي يف كتاب السنن الكبري  (1)

: وكان زوجها حرا , لكن رواه البخاري يف جامعه برقم :  قال إبراهيم:  قال الحكم...... , ويف آخره :  شعبة ثنا احلكم عن إبراهيم]النخعي[عن األسود عن عائشة
 م بن احلسني ." , والبخاري أحفظ قطعا من إبراهي قال إبراهيمعن آدم فلم يذكر "  1036

قوله : وقول احلكم مرسل أي ليس مبسند إىل عائشة راوية اخلرب فيكون يف حكم املتصل املرفوع , مث قال : فيستفاد من قول :  12/01قال ابن حجر يف فتح الباري   (2)
 ني .البخاري أيضا : وقول احلكم مرسل أنه يستعمل يف التابعي الصغري أيضا ؛ ألن احلكم من صغار التابع

 12/01فتح الباري البن حجر  (3)
 : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة ومهام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيته عبدا ؛ يعين زوج بريرة . 5231برقم :  0/121قال البخاري يف صحيحه  (4)
وهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان زوج بريرة عبدا أسود :حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد ال 5232برقم :  0/121قال البخاري يف صحيحه  (5)

 يقال له : مغيث ؛ عبدا لبين فالن كأين أنظر إليه يطوف وراءها يف سكك املدينة .
عن إبراهيم عن األسود قال :حدثنا بشر بن خالد حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة  عن سليمان]األعمش[  3101برقم :  0/313قال البخاري يف اجلامع الصحيح  (6)

 على عهد رسول اهللصلى اهلل عليه وسلم : النصف لالبنة , والنصف لألخت مث قال سليمان : قضى فينا , ومل يذكر " عهد رسول اهلل: قضى فينا معاذ بن جبل على 
حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن األسود بن حدثين حممود :  3160 برقم : 6/311صلى اهلل عليه وسلم" , وقال البخاري يف اجلامع الصحيح 

: وسياقه مشعر بأن ذلك كان يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ؛ ألن النيب  12/23وأمريا , قال ابن حجر يف فتح الباري  معلمامعاذ بن جبل باليمن  أتانا يزيد قال :
حدثنا حممد بن إمساعيل الفيدي قال : حدثنا أبو بكر بن عياش :  6360برقم :  6/32, وقال ابن أب خيثمة يف تارخيه  صلى اهلل عليه وسلم هو الذي أّمره على اليمن

: تابعه الثوري عن أب  5/101عن أب حصني عن عبد الرمحن األسود عن أبيه : حججت مع أب بكر وعمر وعثمان فجّردوا احلج , قال ابن كثري يف البداية والنهاية 
 . ني , واملراد بالتجريد ههنا اإلفرادحص

 ولد سنة مخسني يف والية معاوية .:  0/100قال ابن حبان يف كتاب الثقات  (7)
 6130كتاب العتق برقم :   5/633صحيح مسلم  (8)
 3/621فتح الباري البن حجر  (9)
 3/601احمللى البن حزم  (10)
 3/621فتح الباري البن حجر  (11)
 103برقم :  2/200مسند إسحاق بن راهويه  (12)
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,  (3)وحديثه عند الرتمذي, جر وعلي بن حُ ,  (2)وحديثه عند أب داود, وعثمان بن أب شيبة ,  (1)النسائي وحديثه عند
 . (4)أنه كان عبدا : وفيه, وأصله عند مسلم وأحال به على رواية أب أسامة عن هشام 

بريرة من زائدة عن مساك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا اشرتت من طريق  (5)ما رواه مسلم -
وخريها رسول اهلل صلى , النعمة  الوالء ملن ويل: واشرتطوا الوالء فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ,  أناس من األنصار

 . عبداوكان زوجها , اهلل عليه وسلم 
وهيب عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن صفية بنت أب عبيد قالت : كان زوج بريرة  ما رواه النسائي من طريق -

 . (6)عبدا
 أن من األئمة أيضا من رجح أن زوج بريرة كان عبدا , منهم : (2)

رواية علماء املدينة وعملهم , , قاال يف زوج بريرة : إنه عبد  (7)هذا ابن عباس وعائشة؛ فقد قال :  اإلمام أحمد -
 .(8)فأما غريه فليس بذاك ذا روى أهل املدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء , وإمنا يصح أنه حر عن األسود وحده ,وإ

يقول لنا : أيهما ترون  بن املديين مسعت علي:  يعثمان بن سعيد الدارم قال؛ فقد  اإلمام علي بن المديني -
عروة  روايةُ : يريد البيهقي على ذلك فقال :  , وعلق(9)أثبت أهل احلجاز : مث قال ؟ أثبت عروة أو إبراهيم عن األسود

   . (10)وأمثاله من أهل احلجاز أصح من رواية أهل الكوفة
, فقال : إنه حر زوج بريرة : خالف األسود بن يزيد الناس يف؛ فقد قال  (11)إبراهيم بن أبى طالبالحافظ  -

 . (12)وقال الناس : إنه كان عبدا
: ورواية اثنني أوىل من رواية واحد مع رواية ابن عباس من الطرق الثابتة أنه كان ؛ فقد قال  اإلمام ابن المنذر -

  .  (13)عبدا
وأما رواية األسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا فقد عارضه عن ؛ فقد قال :  الحافظ ابن عبد البر -

وذلك القاسم بن حممد وعروة بن الزبري رويا عن , بل هو ألصق بعائشة وأعلم هبا منه , فوقه  وأعائشة من هو مثله 

                                                 
 6051باب خيار األمة تعتق وزوجها مملوك برقم :  -كتاب الطالق   - 3/013سنن النسائي  (1)
 2266باب يف اململوكة تعتق وهي حتت حر أو عبد برقم :  -كتاب الطالق   - 2/611سنن أب داود  (2)
عن علي بن حجر عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة ,  1151باب ما جاء يف املرأة تعتق وهلا زوج برقم :  -أبواب الرضاع  2/003رواه الرتمذي يف جامعه  (3)

 وفيه : كان زوج بريرة عبدا
  6153كتاب العتق برقم :   - 5/630صحيح مسلم  (4)
  6131برقم :  5/635صحيح مسلم  (5)
, قال البيهقي  5311برقم :  5/216, والسنن الكربى للنسائي  6052باب خيار األمة تعتق وزوجها مملوك برقم :  -كتاب الطالق   - 3/011سائي سنن الن (6)

 : إسناده صحيح . 10/005يف كتاب السنن الكبري 
يق  جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يف قصة بريرة من طر  2266برقم :  2/611, وأبو داود يف سننه  6153برقم :  5/630رواه مسلم يف صحيحه  (7)

 قالت : كان زوجها عبدا .
    1/531املغين البن قدامة  (8)
 10/051كتاب السنن الكبري للبيهقي   (9)
 10/051نفس املصدر ( 10)
مسع إسحاق بن راهويه وغريه , وحدث عنه ابن خزمية وغريه , وتويف سنة  هو اإلمام احلافظ اجملود الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن أب طالب أبو إسحاق النيسابوري , (11)

 (551- 16/501هـــ ) سري أعالم النبالء للذهيب 235
  10/051كتاب السنن الكبري للبيهقي   (12)
 5/131, وانظر أيضا يف اإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر  1/061شرح صحيح البخاري البن بطال  (13)
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فكيف وقد روي عن ابن , والقلب إىل رواية اثنني أشد سكونا منه إىل رواية واحد , عبدا"  عائشة "أن زوج بريرة كان
يارها عبدًا فيما يقول ها واختوكان مغيث حني عتق , وقال أيضا :(1)؟! عباس وابن عمر أن زوج بريرة كان عبدا

 . (2)واألول أصح, كان يومئٍذ حراً :وقال الكوفيون , احلجازيون
فقوهلما , وكانا يدخالن عليها بال حجاب , وعمة القاسم  خالة عروةعائشة  ؛ فقد قال : اإلمام ابن الجوزي -

 .(3)أهنما اثنان : والثاين, أنه للقرب منها أقدر على االستثبات  : أحدمها ؛ مقدم من وجهني
وأما رواية األسود عن عائشة فقد عارضها من هو ألصق بعائشة وأقعد هبا من ؛ فقد قال :  اإلمام ابن بطال -

مسع منها من وراء حجاب ,  األسود , وهو القاسم بن حممد وعروة بن الزبري رويا عن عائشة أنه كان عبدا , واألسود كويف
 . (4)وعروة والقاسم كانا يسمعان منها بغري حجاب ؛ ألهنا خالة عروة وعمة القاسم , فهما أقعد هبا من األسود

 أن من قال : كان زوج بريرة حرا احتج مبا يلي : ( 4)
ود عن عائشة قالت : كان األعمش عن إبراهيم عن األس عنمعاوية  أب من طريق (6)والرتمذي (5))أ( ما رواه أمحد

 .  زوج بريرة حرا , فلما أعتقت خريها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , فاختارت نفسها
 . حديث عائشة حديث حسن صحيحقال الرتمذي : 

: كان  وأن األسود واهم يف قوله, زوج بريرة كان عبدا ال حرا  ذكر البيان بأنوقوله "حرّاً " شاذ ؛ قال ابن حبان : "
 .(7)"حرا

 ,وقد جعله بعضهم من قول إبراهيم,  من قول األسود ال من قول عائشة "كان زوجها حرا: "وقوله وقال البيهقي : 
 . (8)قول احلكموبعضهم من 

درج أفيكون من أمثلة ما  , فدلت الروايات املفصلة على أنه مدرج من قول األسود أو من دونهوقال ابن حجر : 
وعلى تقدير أن يكون موصوال , ودونه أن يقع يف وسطه , فإن األكثر أن يكون يف آخره ؛ ادر وهو ن, يف أول اخلرب 

فإن القاسم بن أخي عائشة وعروة بن أختها  , وأيضا فآل املرء أعرف حبديثه,  كان عبدا بالكثرة: فرتجح رواية من قال 
 .  (9)أقعد بعائشة وأعلم حبديثهافإهنما , فروايتهما أويل من رواية األسود  - وتابعهما غريمها -

أهنا  عن غندر عن شعبة عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة(11)وحممد بن املثىن (10)ما روى أمحد )ب(
, ... مث قال : وكان زوجها  صلى اهلل عليه وسلم-أرادت أن تشرتى بريرة للعتق فاشرتطوا والءها فذكرت ذلك لرسول اهلل 

 . (2)يال أدر : مث سألته عن زوجها فقال  , قال شعبة :(1)حرا

                                                 
 15/11, واالستذكار البن عبد الرب  15/13مهيد البن عبد الرب الت (1)
 0/1006االستيعاب البن عبد الرب  (2)
 1/533كشف املشكل من حديث  الصحيحني البن اجلوزي   (3)
 1/061شرح صحيح البخاري البن بطال  (4)
    20151برقم :  01/131مسند أمحد  (5)
  1155باب ما جاء يف املرأة تعتق وهلا زوج برقم : -أبواب الرضاع  - 2/052جامع الرتمذي  (6)
     11/36اإلحسان البن بلبان  (7)
     003-10/001كتاب السنن الكبري للبيهقي   (8)
    3/622فتح الباري البن حجر  (9)
   25636برقم :  02/206مسند أمحد  (10)
   6132كتاب العتق برقم :   - 5/633صحيح مسلم  (11)
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مث روى ما رواه فأثبت عنه كون زوجها عبدا , وقد رواه مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن القاسم قال البيهقي : 
 .  (3)وكان زوجها عبدا, وفيه :  زائدة عن مساك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشةمسلم من طريق 

فإن شئت أن  أسامة بن زيد عن القاسم بن حممد عن عائشة , وفيه : عن عثمان بن عمرن ع(4)لكن رواه أمحد
 . (5)هذا يؤكد رواية مساك بن حرب , قال البيهقي : تحت هذا العبدمتكثي 

, وكذلك األحفظ , ورواية األكثر يرجح هبا , وإذا تعارضا إسنادا واحتماال احتيج إىل الرتجيح قال ابن حجر : 
 , واهلل أعلم . (6)وكل ذلك موجود يف جانب من قال كان عبدا, لزم وكذلك األ

اتفقوا على أن األمة إذا أن النزاع يف كون بريرة عبدا أم حرا يرجع سببه إىل اخلالف يف مسألة فقهية , وهي أنه  (3)
ثبت هلا اخليار من البقاء يف فإذا عتقت , العبد غري مكافئ للحرة يف أكثر األحكام  ؛ ألن عتقت حتت عبد أن هلا اخليار

والشافعي وأهل  (8)فقال مالك ؟ هل هلا خيار أم ال : اختلفوا إذا عتقت حتت احلرلكنهم ,   (7) عصمته أو املفارقة
 . ال خيار هلا : املدينة واألوزاعي وأمحد والليث

, قال ابن (9)ت العبد " وهو مذهب اإلمام البخاري حيث ترجم يف صحيحه يف كتاب الطالق ِب " خيار األمة حت
 .(10)مل يكن هلا خيار -إذا كانت حتت حر  -حجر : واقتضت الرتمجة بطريق املفهوم أن األمة 

 . هلا اخليار حرا كان أو عبدا : وقال أبو حنيفة والثوري
 وعلل اجلمهور فقالوا : العلة املوجبة للخيار هي كون زوجها عبدا .

وليس يف احلديث أن رسول ,  ستوي فيه أن يكون زوجها حرا أو عبدايف , عتقتْ كوهنا قد أُ وقال األحناف : العلة  
فالواجب أن يكون هلا اخليار على  , اخليار من أجل كون زوجك عبدا  إمنا وجب لكِ : اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال هلا 

 . (11)حال كل

                                                                                                                                               
عن حممد بن بشار عن غندر به , لكن فيه : قال عبد الرمحن :  2513باب قبول اهلدية برقم :  -كتاب اهلبة   - 013-2/011رواه البخاري يف اجلامع الصحيح  (1)

بدونه , وكذا رواه عن شعبة : أبو داود " وهم من حممد بن بشار ؛ ألن كال من اإلمام أمحد وحممد بن املثىن روياه عن غندر أو عبد, ولعل قوله "  زوجها حر أو عبد
, وابن ياسني وثقه  113برقم :  1/533, لكن رواه عبد اهلل بن حممد بن ياسني ) الفوائد )الغيالنيات(ألب بكر الشافعي  1521برقم :  2/63الطيالسي يف مسنده 

ن حممد بن بشار مثل رواية اجلماعة , فيحتمل أن يكون الوهم من البخاري , ( ع261والدارقطين كما يف سؤاالت السهمي له ص  2/331اإلمساعلي يف معجم شيوخه 
زوجها حر أو ( والشروح:" 33, ونسخة البقاعي الورقة :  0/601ويبعد  أن يقع من الرواة عنه ؛ ألن يف النسخ املطبوعة والنسخة اليونينية )إرشاد الساري للقسطالين

 " , واهلل أعلم .    عبد
    6132كتاب العثق برقم :   - 5/633صحيح مسلم  (2)
     10/063السنن الكربى للبيهقي  (3)
( , ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بدون قوله : فإن 651-603/ 2, وأسامة يف حفظه كالم )هتذيب الكمال  25033برقم :   02/235مسند أمحد  (4)

من  6135برقم :  003-0/005( وقد رواه الدارقطين يف سننه 11316برقم :  11/202ات الكبري البن سعد , )كتاب الطبق تحت هذا العبدشئت أن متكثي 
بني أسامة  عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : كان زوج بريرة مملوكا ... احلديث , فيه"الزهري" الزهريعبد اهلل بن موسى ]التيمي[ عن أسامة بن زيد عن طريق 

 تحت هذا العبد .ها قوله : فإن شئت أن متكثي والقاسم , وليس في
     10/001كتاب السنن الكبري للبيهقي   (5)
    3/622فتح الباري البن حجر  (6)
 .    33, ومراتب اإلمجاع البن حزم ص  13اإلمجاع البن املنذر ص  (7)
  2/30املدونة الكربى البن القاسم  (8)
   5231برقم :  خيار األمة حتت العبدباب  -كتاب الطالق - 0/121اجلامع الصحيح للبخاري  (9)
  3/613فتح الباري البن حجر  (10)
  15/15التمهيد البن عبد الرب  (11)
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 رضيت به وأن كرهت ذلك إف, ىل غريها إها مر يف تزوجيجت حني كان األوِّ هنا زُ أل؛ وامنا وجب اخليار  وا :قالمث 
وهو  -ىل غريها إفلما كان االمر , وكان غريها الذي يزوجها ويكرهها على ذلك , ىل ذلك منها إمة مل يلتفت أوهي 
ليها وجب هلا اخليار إمر مث عتقت فصار األ, مل يلتفت اىل كراهتها وجاز النكاح  -ذلك ن كرهتْ إ -وكانت  - املوىل

فلذلك وجب هلا اخليار ومل جيب حلال , مرها ليها وصارت مالكة ألإمر حتول ن األو حتت عبد ألأحتت حر كانت 
 .(1)الزوج

وليس كذلك فكذلك األمة , بأن ذلك لو كان مؤثرا لثبت اخليار للبكر إذا زوجها أبوها مث بلغت رشيدة  ورضوع
 . (2)فكانت كالكتابية تسلم حتت املسلم, ع به عن احلر فبالعتق حال ترت ث هلافإنه مل حيدُ  , حتت احلر

ألنه مل يرد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : إمنا خريهتا ؛ ؛ ول أب حنيفة والثوري قوالراجح يف املسألة 
وإذا تطرق االحتمال  ,ن زوجها عبد أقت أو ألن زوجها عبد , وقصة بريرة واقعة عني فيحتمل أن يكون خريها ألهنا أعتِ 

 واهلل أعلم .  بطل االستدالل , 
    

 المرفوع على قول التابعي  من النكت التي فيها تقديم الحديث المبحث الحادي عشر:

َنا الَصاَلةُ  : باب قَ ْوِل الَرُجلِ قال اإلمام البخاري : َنا الَصاَلةُ  : وََكرَِه اْبُن ِسيرِيَن َأْن يَ ُقولَ ،  فَاتَ ت ْ َوَلِكْن  ،  فَاتَ ت ْ
 . َأَصحُّ َوقَ ْوُل الَنِبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ،  َلْم نُْدِركْ  : لِيَ ُقلْ 

َنَما َنْحُن ُنَصلِّي  : الَ َحَدثَ َنا أَبُو نُ َعْيٍم قَاَل : َحَدثَ َنا َشْيَباُن ، َعْن َيْحَيى ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن أَِبي قَ َتاَدَة َعْن أَبِيِه قَ  بَ ي ْ
 ، اْستَ ْعَجْلَنا ِإَلى الَصاَلةِ  : قَاُلوا ؟ فَ َلَما َصَلى قَاَل : َما َشْأنُُكمْ ، َمَع الَنِبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ِإْذ َسِمَع َجَلَبَة رَِجاٍل 

   . (3)َوَما فَاَتُكْم فَأَتِمُّوا، َفَما َأْدرَْكُتْم َفَصلُّوا ، ِإَذا أَتَ ْيُتُم الَصاَلَة فَ َعَلْيُكْم بِالَسِكيَنِة  ؛ َفالَ تَ ْفَعُلوا : قَالَ 
 لقد تضمن كالم اإلمام البخاري رمحه اهلل ما يلي :

 ها : فاتتنا الصالة .( أنه يرى جواز أن يقول الرجل إذا مل يدرك الصالة كلها أو بعضها مع اإلمام أو يف وقت2)
( أنه علق عن حممد بن سريين كراهته أن يقول الرجل : فاتتنا الصالة , وقد وصله ابن أب شيبة يف مصنفه 1) 

يكره أن يقول : فاتتنا  -يعين حممد بن سريين  - قال : كان حممد (4)حدثنا أزهر السمان عن ابن عونحيث قال : 
 ويقول : مل أدرك مع بين فالن . الصالة

ألنه إذا  ؛ أفعل التفضيل "أصح" وليس املراد منوتعقبه البخاري بقوله " وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم أصح , 
وإمنا املراد باألصح ألنه , وليس كذلك , وقول النيب أصح منه , أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سريين صحيحا 

 . (5)ويراد به التوضيح ال التفضيل قد يذكر أفعل
" ففيه إطالق لفظ الفوات على الصالة  وما فاتكم فأتموا( أنه استدل لذلك مبا جاء يف حديث أب قتادة : " 1)

 فدل على اجلواز .

                                                 
  0/26احلجة على أهل املدينة حملمد بن احلسن الشيباين  (1)
  3/613, وفتح الباري البن حجر  3/613األم للشافعي  (2)
 باب قول الرجل : فاتتنا الصالة . –كتاب األذان   – 1/231اجلامع الصحيح للبخاري  (3)
 هو عبد اهلل بن عون . (4)
 5/151عمدة القاري للعيين  (5)
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مقصود البخاري هبذا الباب أن يرد ما حكاه ( أنه عقد الباب للرد على ابن سريين , قال احلافظ ابن رجب : 3)
فسمى القدر ,  وما فاتكم: , من ذلك بقول النيب  , ويقول : ندركها بن سريين , أنه كره أن يقول : فاتتنا الصالةعن ا

, فكيف مبا مل يدرك مع اإلمام من " (1)من ادرك ركعة من الصالة فقد ادركها: " املسبوق به مع اإلمام فائتا , مع قوله
, أن ابن سريين إمنا يكره أن يقول : فاتتنا الصالة  ؛ فإهنا فاتته حقيقة  والظاهر, صالته شيئا , فإنه أوىل أن يسمى فائتا 

وقد , أيضا  إلمكان التدارك بالقضاء  وقد يفرق بني أن تفوته بعذر كنوم ونسيان أو بغري عذر , فإن كان بعذر مل تفت
" , وهل املراد به : من تفوته بعذر أو  (2)وماله منا وتر أهلهأ: " الذي تفوته صالة العصر كصلى اهلل عليه وسلم  النيبقال 

, إمنا تفوت النائم , وال تفوت اليقظان :  صلى اهلل عليه وسلم بغري عذر , وذكرنا هناك من حديث أب قتادة عن النيب
وع توسع أو وكان ابن سريين لشدة ورعه يتورع يف منطقه , ويتحفظ فيه , ويكره أن يتكلم مبا فيه ن,  (3)خرجه اإلمام أمحد

 . (4)جتوز , وإن كان سائغا يف لغة العرب
ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل , وهذا كالم املصنف رادا على بن سريين وقال احلافظ ابن حجر : 

وهذا حمصل  " , مل ندرك"  : وليقل : فإمنا كرهه من جهة اللفظ ألنه قال -مع كونه كرهه  -بن سريين او , على اجلواز 
بن افلعل ذلك هو الذي حلظه  " ,فاتتنا"فيه نسبة عدم اإلدراك إليه خبالف  " مل ندرك" لكن قوله  , معىن الفوات

 . (5)سريين
أقول : حيتمل أن يريد ابن سريين بالفوات فوات صالة اجلماعة لقوله : مل أدرك مع بين فالن أي اجلماعة يف مسجد 

 ين زريق ومسجد بين رفاعة , واهلل أعلم .بين فالن كما يقال : مسجد ب
 

 الخاتمة
 نتائج البحث

 ميكن تلخيص النتائج اليت توصلت إليها فيما يلي :
 أوال : 

 سرتها بصيغة التمريض وجوب أن اإلمام البخاري رمحه اهلل مل يصح عنده يف عورة الفخذ شيء , فعلق ما ورد يف -
, كما يرى أن حديث أنس يف كشف النيب صلى  , وهو حديث ابن عباس , وحديث جرهد , وحديث حممد بن جحش

 اهلل عليه وسلم فخذه أصح  من حديث جرهد : الفخذ عورة , لكن األحوط عنده العمل حبديث جرهد .
                                                 

عن  1611برقم :  6/113ومسلم يف صحيحه  531باب من ادرك من الصالة ركعة برقم :  –كتاب مواقيت الصالة   – 1/201رواه البخاري يف اجلامع الصحيح  (1)
 أب هريرة رضي اهلل عنه .

عن ابن  1013برقم :  6/121مسلم يف صحيحه و  552باب إمث من فاتته العصر برقم :  –كتاب مواقيت الصالة   –1/261رواه البخاري يف اجلامع الصحيح  (2)
 عمر رضي اهلل عنهما .

حدثنا حممد بن جعفر حدثنا سعيد]بن أب عروبة[ عن قتادة عن عبد اهلل بن رباح عن أب قتادة األنصاري  : 22515برقم :  61/231قال اإلمام أمحد يف مسنده  (3)
: " مل  -صلى اهلل عليه وسلم-بعض أسفاره ...... فقلت : يا رسول اهلل ! هلكنا ؛ فاتتنا الصالة , فقال رسول اهلل قال : بينا حنن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 

صحيحه  : رواه أمحد , ورجاله رجال الصحيح اهـ ورواه مسلم يف 1/621هتلكوا , ومل تفتكم الصالة , وإمنا تفوت اليقظاَن وال تفوت النائم .... , قال اهليثمي يف اجملمع 
فجعل بعضنا يهمس إىل بعض : ما كفارة ما , بل فيه بدهلا : " ثابت البناين عن عبد اهلل بن رباح عن أب قتادة , وليس فيه هذه اجلملةمن طريق  1531برقم : 6/132

ىت جييء وقت الصالة األخرى , فمن فعل ذلك فليصلها حني مث قال : أما إنه ليس يف النوم تفريط , إمنا التفريط على من مل يصل الصالة ح صنعنا بتفريطنا يف صالتنا ؟
 ينتبه هلا , فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" .

 5/633فتح الباري البن رجب  (4)
 2/161فتح الباري البن حجر  (5)
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 ن أئمة احلديث . أنه تبني يل بعد الدراسة أن حديث جرهد مضطرب جدا , وقد حكم بذلك احملققون م -
فمن اتقى  أن إعمال االحتياط قاعدة فقهية مقررة عند األئمة , ويؤيدها حديث النعمان بن بشري مرفوعا : -

 . املشبهات استربأ لدينه وعرضه
 ثانيا :

 أنه ورد يف حكم الصائم إذا أصبح صائما حديثان متعارضان ؛ ومها : ( 1)
كان يدركه الفجر وهو   -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  -عنهما رضي اهلل  –)أ( حديث عائشة وأم سلمة 
 جنب من أهله مث يغتسل ويصوم .

نودي للصالة صالة قال : إذا  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  –)ب(  حديث أب هريرة 
 اري ؛ ألنه علقه بصيغة اجلزم .وهو حديث صحيح عند اإلمام البخالصبح  وأحدكم جنب فال يصم يومئذ , 

, وقيل :  أظهر إسنادا وأبني يف االتصالاختلف يف تفسريه , فقيل :  "واألول أسند"أن قول اإلمام البخاري : ( 2)
, خبالف حديث أب هريرة , فليس فيه  -صلى اهلل عليه وسلم  -حديث عائشة وأم سلمة فيه التصريح بالرفع إىل النيب 

وقيل : أقوى ,  -صلى اهلل عليه وسلم  –ذلك التصريح , وإمنا فيه "حدثين الفضل بن عباس" , ومل يرفعه إىل النيب 
 عنهما من طرق كثرية جدا مبعىن واحد . إسنادا" ؛ ألن حديث عائشة وأم سلمة يف ذلك جاءا

أن اإلمام البخاري سلك مسلك الرتجيح فرجح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أب هريرة بقوة إسناد ( 6)
 األول أو كونه مرفوعا صرحيا , وقد سبقه إىل مسلك الرتجيح اإلمام الشافعي لكن بوجوه أخرى من وجوه الرتجيح .

 والطحاوي واخلطاب وابن املنذر وابن خزمية  الذي سلكه البخاري خالفه يف ذلك ربيعة الرأيأن مسلك الرتجيح ( 0)

 . فادعوا أن حديث الفضل بن عباس الذي رواه أبو هريرة منسوخ حبديث عائشة وأم سلمة  وابن حزم
 : لثاثا
ومل ينزل ؛ منها ما يفيد أنه  أشار إىل أنه ورد أحاديث متعارضة يف حكم من جامع –رمحه اهلل  –أن البخاري  (7)

ال جيب عليه الغسل , ومنها ما يفيد أنه جيب عليه ذلك مث مال إىل ترجيح األحاديث اليت تدل على عدم وجوب الغسل 
 , وأهنا آخر األمرين من الشارع إال أنه يرى استحباب الُغسل من باب االحتياط , واستدل ملا ذهب إليه بأربعة أحاديث :

عن عثمان مرفوعا : يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره , قال عثمان : مسعته من رسول اهلل صلى  )أ( ما رواه
رضي  -اهلل عليه وسلم , فسألت عن ذلك علي بن أب طالب , والزبري بن العوام , وطلحة بن عبيد اهلل , وأب بن كعب 

ة بن الزبري أخربه أن أبا أيوب أخربه أنه مسع ذلك من فأمروه بذلك , قال حيىي: وأخربين أبو سلمة أن عرو  -اهلل عنهم 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .

 -من طريق النضر عن شعبة عن احلكم عن ذكوان أب صاح عن أب سعيد اخلدري أن رسول اهلل  ما رواه هو )ب(
: لعلنا  -صلى اهلل عليه وسلم  -أرسل إىل رجل من األنصار فجاء ورأسه يقطر , فقال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم 

 , أو قحطت فعليك الوضوء . أعجلت: إذا -صلى اهلل عليه وسلم  -أعجلناك ! فقال : نعم , فقال رسول اهلل 
من طريق حيىي بن سعيد القطان , ومسلم من طريق محاد بن زيد وأيي معاوية , كالمها عن هشام  ما رواه هو )ج(

بن عروة قال : أخربين أب قال : أخربين أبو أيوب قال : أخربين أىب بن كعب أنه قال : يا رسول اهلل ! إذا جامع الرجل 
 . مث يتوضأ ويصلي ؟ قال : يغسل ما مس املرأة منه فلم ينزلاملرأة 
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صلى اهلل عليه -من طريق هشام عن قتادة عن احلسن عن أب رافع عن أب هريرة عن النيب  ومسلم ما رواه هو )د(
 قال : إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسل . -وسلم 
 أنه ذهب اجلمهور إىل وجوب الغسل من اإلكسال , واستدلوا لذلك مبا يلي : (3)

صلى اهلل عليه  -من طريق مطر الوراق عن احلسن البصري عن أب رافع عن أىب هريرة أن نيب اهلل  ما رواه مسلم )أ(
 فقد وجب عليه الغسل وإن مل ينزل  جهدهاقال : إذا جلس بني شعبها األربع مث  -وسلم

: ال جيب عن أىب موسى قال : اختلف يف ذلك رهط من املهاجرين واألنصار فقال األنصاريون  ما رواه مسلم )ب(
الغسل إال من الدفق أو من املاء , وقال املهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل , قال : قال أبو موسى : فأنا 

إين أريد أن أسألك  -أو يا أم املؤمنني!  -أشفيكم من ذلك , فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن يل فقلت هلا يا أماه! 
حىي أن تسألين عما كنت سائال عنه أمك اليت ولدتك , فإمنا أنا أمك , قلت عن شيء وإين أستحييك , فقالت : ال تست

إذا جلس بين شعبها :  -صلى اهلل عليه وسلم -: فما يوجب الغسل ؟ قالت : على اخلبري سقطت ! قال رسول اهلل 
 . األربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

فعلته أنا ؛  إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلعن عائشة قالت :  وابن ماجه ما رواه الرتمذي )ج(
 فاغتسلنا . -صلى اهلل عليه وسلم  -ورسول اهلل 

من اجلمهور من يرى أن عدم الغسل منسوخ , وأقدم من قال بالنسخ هو اإلمام الشافعي , وأقوى ما أن  (2)
 املاء رخصة يف أول اإلسالم مث هنى عنها.قال : إمنا كان املاء من  أبي بن كعباستدلوا لذلك ما رواه الرتمذي عن 

أن من اجلمهور من يرى أن حديث " املاء من املاء " حممول على االحتالم ال يف اليقظة ؛ ألنّه ال جيب الغسل  (0)
 يف االحتالم إال مع إنزال املاء .

أن اإلمام البخاري يرى أن األحاديث الواردة يف عدم الغسل صحيحة وحمكمة ال ناسخ هلا لكن العمل  (3)
بأحاديث الغسل أحوط , وقد سبقه إىل ذلك طائفة من اهل العلم ؛ كما يرى مسألة الغسل من اإلكسال مسألة خالفية 

ة أو التابعني لكن ال تصح دعوى إمجاعهم ؛ ألن بكر ابن العرب ادعوا إمجاع الصحاب ولكن املالكية منهم القاضي أب
 منهم من قال بعدم وجوب الغسل من اإلكسال .

 رابعا :
عن أب حصني عن أب صاح عن أب هريرة  -وهو ابن عياش  -أن اإلمام البخاري روى حديث أب بكر  (7) 

ب حصني , فرواه إسرائيل وحممد بن مرفوعا : تعس عبد الدينار ... , مث أشار عقب ذلك إىل االختالف فيه على أ
جحادة عن أب احلصني عن أب صاح عن أب هريرة موقوفا عليه , وقد رجح رواية الرفع اليت رواها أبو بكر بن عياش , 
وذلك بتصدير الباب هبا , وأورد أيضا متابعة عبد اهلل بن دينار لرواية أب احلصني عن أب صاح عن أب هريرة مرفوعا 

لة على تقوية رواية أب بكر بن عياش , ونبه أيضا إىل اشتمال رواية عبد اهلل بن دينار على زيادة ؛ وهي : " تعس للدال
 انتكس .... .

؛   لكن يف حفظهما كالم،  تابعا أبا بكر بن عياش على الرفعقد  وقيس بن الربيع شريك القاضي( أن كال من 2) 
  -إسحاق بن إبراهيم بن سعيد   -لكن الراوي عنه ،  تابع عبد الرمحن عن أبيه عبد اهلل بن دينار : صفوان بن سليم كما

 . ضعيف
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أحفظ من ابن عياش ,  –وهو راوي الوقف  –أن يف رواية الوقف قرينة ترجحها , وهي احلفظ , ألن إسرائيل ( 2)
تتم املعارضة بني الرفع والوقف , فيكون احلكم للرفع , ويبقى اإلشكال  اجتماع اجلماعة يقاوم ذلك , وحينئذلكن قيل : 

 -رمحه اهلل  –البخاري  اإلماميف مدى مقاومة اجلماعة الذين يف حفظهم كالم ملن هو أحفظ منهم مجيعا , قلت : ولعل 
 نظر إىل اختصاص أب بكر بن عياش بأب حصني .

وهي موقوفة  –هنا ؛ ألنه رجح يف نفس اإلسناد مبنت آخر رواية إسرائيل  لكن قد يُلزم البخاري برتجيح رواية الوقف
 وهي مرفوعة .   –على رواية ابن عياش –

أما اإلمام البخاري فقد روى له أربعة ,  أن أبا بكر بن عياش خمتلف فيه وقد روى له مسلم يف مقدمة صحيحه (0)
يق أو حديث مقطوع عن أحد أتباع التابعني مما ليس يف أصل عشر حديثا , وكلها إما متابعة عنده وعند غريه أو تعل

 . موضوع الكتاب
أبو  " مل يذكرهاإن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة" ( أن زيادة "3)

وهو ليس ممن يقبل تفرده عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار عن أبيه عن أب حصني , بكر بن عياش يف روايته , وتفرد هبا 
,  روى البخاري لعبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار ثالثة عشر حديثا غري هذاوقد  ؛ ألن يف حفظ عبد الرمحن كالما قويا ؛

وكلها متابعة تامة أو قاصرة أو له متابعة ضعيفة مع شاهد ضعيف أو له شاهد عنده أو عند غريه أو له أصل من حديث 
 الصحاب نفسه .

 امسا :خ
جندب بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: اقرءوا القرآن ما أن اإلمام البخاري روى حديث  (7)

 أنه ُروي موقوفا مرة على جندب وأخرى على عمر بن اخلطاب ., فإذا اختلفتم فقوموا عنه مث ذكر  ائتلفت قلوبكم
 اجلوين . حبيب البصريعبد امللك بن  أن احلديث يدور على أب عمران (3) 
 أنه اختلف على أب عمران اجلوين ؛ فقد رواه عنه مرفوعا كل من : ( 2)
؛ رواه عنه أبو النعمان حممد بن الفضل السدوسي , وأمحد بن إبراهيم املوصلي , جازمني بالرفع ,  حماد بن زيد -

, وعباس بن الوليد   أبو الربيع الزهراين, و   مد, وحجاج بن حم  , وخلف بن هشام البزار  لكن رواه عنه أمحد بن املقدام
بالشك يف الرفع , وجانب احلفظ مع اجلزم ؛ فقد قال سليمان بن   ومحيد بن مسعدة  النرسي , وإسحاق بن أب إسرائيل

, لكن اجلماعة من الثقات مع الشك ,   حرب : حممد بن الفضل أثبت أصحاب محاد بن زيد بعد عبد الرمحن بن مهدي
عن سالم بن أب مطيع عن أب عمران اجلوين عن جندب مرفوعا   عبد الرمحن بن مهديفتجاذب احلفظ والعدد , ورواه 

 قال : ومل يرفعه محاد بن زيد , فكأن الوقف راجح عنده .مث 
 سعيد بن زيد .و والحارث بن عبيد  سالّم بن أبي مطيع -
,   , رواه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث مرفوعا , لكن خالفه يزيد بن هارون عن مهام موقوفا  يحيىهمام بن  -

 وهارون أثبت من عبد الصمد , واهلل أعلم .
وساق البخاري رواية هؤالء مسندة غري رواية احلارث بن عبيد وسعيد بن زيد وهارون األعور ؛ ،  هارون األعور -

 فإنه أوردها معلقة .
 .   وحجاج بن فرافصة ,  حماد بن نجيح -
 أنه رواه عن أب عمران موقوفا كل من : ( 4)
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  حماد بن سلمة -
  أبان بن يزيد العطار -
  شعبة -
 .  عبد اهلل بن شوذب -
: اقرؤوا القرآن ما اتفقتم  قال عمرأنه رواه عبد اهلل بن عون عن أب عمران عن عبد اهلل بن الصامت قال :  (3)

 ؛ فرواه ابن عون موقوفا على عمر .  عليه , فإذا اختلفتم فقوموا
 أشار البخاري إىل رواية ابن عون وأهنا شاذة عنده , ولعل ذلك ملا يلي :

 أن البخاري مل حيتج بعبد اهلل بن الصامت وإن احتج به مسلم .   -
امت بالسماع من عمر بن اخلطاب , وكأن البخاري مل يذكره ضمن أنه مل أقف على تصريح عبد اهلل بن الص -

 شيوخه من أجل ذلك ملا ترجم له يف التاريخ الكبري .
أنه قد رجح اإلمام البخاري رواية الرفع , وهو كما قال ؛ فإن اجلم الغفري رووه عن أب عمران عن جندب إال  (6) 

 .  ه ثقات حفاظ فاحلكم هلمأهنم اختلفوا عليه يف رفعه ووقفه , والذين رفعو 
 ووافق البخاريَّ اإلماُم مسلم حيث روى يف صحيحه رواية الرفع , واإلمام الدارقطين .  

تابع حارثا على ذلك مجاعة من  , لكن احلارث بن عبيد ورجح اإلمام أبو حامت رواية ابن عون , ومحل الوهم على
 بالشذوذ .م على رواية ابن عون أبو بكر بن أب داود القضية فحكوقد عكس الثقات , 

 سادسا :  
أن اإلمام البخاري روى حديث عبد الرمحن بن خالد عن الزهري عن سامل عن أبيه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل ( 7)

يونس لعبد الرمحن  بينا رجل جير إزاره إذ خسف به فهو يتجلل يف األرض إىل يوم القيامة , مث ذكر متابعةعنهما مرفوعا : 
 مث نبه إىل خمالفة شعيب هلما بوقفه على ابن عمر , فمدار احلديث الزهري .

 -رجح رواية الرفع , ولعل ذلك ألن معها جانب العدد ؛ فقد رواها اثنان  -رمحه اهلل  -أن اإلمام البخاري  (3)
 رواها واحد وهو شعيب . عن الزهري بالرفع , خبالف رواية الوقف اليت -ومها عبد الرمحن ويونس 

أن لرتجيح البخاري لرواية عبد الرمحن مع قصر مدة صحبته للزهري دافعا آخر , وهو اختصاص عبد الرمحن ( 2)
بكتاب أحاديث الزهري ورواية الليث له عنه , وقد راعى اإلمام البخاري هذه الكيفية يف رواية أحاديث عبد الرمحن بن 

 , واهلل املوفق . لك اإلمام مسلم ذلك يف االستشهاد حبديثيهكما راعى ذ ,  يف جامعه خالد
( أنه ميكن أن يكون مما يرجح رواية يونس بن يزيد اإليلي عند البخاري تقدمي ابن معني له على شعيب بن أب 0)

فكان يقدر  , ويف الوقت نفسه  محزة يف الزهري , إال أن اإلمام أمحد كان سيئ الرأي يف يونس, وكان يقدم شعيبا عليه
 قيمة رواية يونس عن الزهري .  

ورواية يونس اليت علقها هنا ووصلها يف موضع آخر هي من رواية عبد اهلل بن املبارك عنه , فال عبد الرمحن بن 
 .   مهدي : مل أكتب حديث يونس بن يزيد إال عن ابن املبارك , فإنه أخربين أنه كتبها عنه من كتابه

إىل االختالف على سامل فرواه الزهري عنه عن ابن عمر لكن خالفه جرير بن زيد فرواه عن ( أنه نبه البخاري 5)
سامل عن أب هريرة , والسؤال : ملاذا أورد هذا االختالف ؟ هل ذلك من أجل التنبيه على شذوذه أم الحتمال أن يكون 

" رواية شاذة , قال : رواه الزهري هريرة  " سالم عن أبيويرى املزي أن احلديث عن سامل عن ابن عمر وعن أب هريرة ؟
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, بينما مييل ابن حجر إىل االحتمال  وغريه عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه عن النيّب صلى اهلل عليه وسلم , وهو احملفوظ
 الثاين . 

حممد بن زياد عن أىب هريرة عن النيب صلى  من طريق  وقد جاء احلديث من وجه آخر عن أب هريرة ؛ رواه الشيخان
اهلل عليه وسلم قال : بينما رجل ميشى قد أعجبته مجته وبرداه إذ خسف به األرض فهو يتجلجل يف األرض حىت تقوم 

 . الساعة
 سابعا :

,  أن اإلمام البخاري روى حديث جرير عن األعمش عن أب صاح عن أب هريرة مرفوعا يف فضل الذكر وأهله (7)
خالفه شعبة فرواه عن األعمش موقوفا على أب  إن هلل مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر....... , وهو:

 ,هريرة , ورواية شعبة هذه علقها البخاري ومل يسندها مع كوهنا على شرطه ؛ ألن املوقوف ليس من أصل موضوع كتابه 
هنا ويف موضع آخر؛ ألنه  صاح عن أبيه , وقد عّلق البخاري رواية سهيل مث قّوى رواية جرير وشعبة برواية سهيل بن أب

 ليس على شرطه ؛ وذلك ملا يلي :
؛ ألن روايته عنه وجادة , والبخاري يرى ثبوت السماع , لكن يرِد على ذلك أن  أنه تكلم في سماعه من أبيه -

ولعله استند يف  , وعطاء بن يزيد وعبد اهلل بن دينار وأباهمسع سعيد بن املسيب  البخاري قال يف تارخيه يف ترمجة سهيل :
 -حدثنا روح عن سهيل قال : أرسلين أب إىل بين حارثة  -يعين ابن زريع  -حدثنا يزيد  أمية بن بسطامذلك إىل ما رواه 

حلائط فلم ير وأشرف الذي معي على ا -قال  -فناداه مناد من حائط بامسه  -أو صاحب لنا  -ومعي غالم لنا  -قال 
شيئا , فذكرت ذلك ألب فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا مل أرسلك , ولكن إذا مسعت صوتا فناد بالصالة ؛ فإين 

 .  مسعت أبا هريرة حيدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : إن الشيطان إذا نودي بالصالة وىّل وله حصاص
ال أبو حامت : وحمله الصدق , أي ليس ممن يقبل تفرده , وذكره ابن حبان يف وهذا مما تفرد به أمية بن بسطام , ؛ ق

يف صحيحيهما , لكن يظهر أهنما مل يرويا له ما تفرد به , وعلى التسليم   ومسلم  , وهو من شيوخ البخاري الثقات
 بصحته فيمكن أن يقال : مسع سهيل من أبيه هذا احلديث الواحد .

ابن وهب عن خمرمة عن أبيه قال : مسعت من طريق  يل من أبيه فيما رواه النسائيبل وقع التصريح بسماع سه
يقول : مسعت أبا هريرة رضي اهلل عنه يقول : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  سمعت أبيسهيل بن أب صاح قال : 

 : وفد اهلل ثالثة : الغازي واحلاج واملعتمر.
ووهم فيه خمرمة بن بكري يف اإلسناد ورفع احلديث , واحملفوظ أنه من قول كعب األحبار ؛ كما قال أبو حامت 

 والدارقطمي والبيهقي , فالرواية احملفوظة ليس فيها تصريح سهيل بالسماع من أبيه , واهلل أعلم .
   ؛ ري مؤثراأن في حفظه كالما ربما رآه البخاإال  -  وإن وثقه جماعة -أن سهيال  -
 . أن سهيال اختلط -

وألجل هذه األسباب فقد ترك البخاري االحتجاج بسهيل بن أب صاح , واستغىن عنه بغريه من أصحاب أبيه , مع 
, لكن اختلف اإلمام مسلم معه فاحتج به  , وتعليقا ومتابعة يف مواضع أخرى روايته له مقرونا بيحىي بن سعيد يف موضع

يرى أن ما قيل من جرح يف حفظه غرُي مؤثر أو يكتفي بإمكان السماع ال ثبوته , ومما يرتجح مساعه يف صحيحه ؛ ألنه 
عنده أنه سرب أحاديث سهيل فوجده يرويها بواسطة عن أبيه مرة , وعن أبيه مباشرة مرة أخرى , فلو كان الرجل يروي عن 

 ا نفس وجهة نظر ابن عدي . أبيه من غري مساع منه لروى األحاديث كلها عن أبيه , وهذا أيض
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وميكن أن تقلب احلجة على قائلها فيقال : روايته عن أبيه بواسطة ال يلزم منها أن ما يرويه عن أبيه هو مما مسع منه 
؛ ألنه حيتمل أن يكون معروفا أن ما يرويه عن أبيه من قبيل املنقطع غري املسموع , فيكون ميز بني هذا وبني ما يرويه 

 هلل أعلم .بواسطة , وا
, ويلزم من  -وهي رواية شعبة  -على رواية الوقف  -وهي رواية جرير بن عبد احلميد  -أنه رجَّح رواية الرفع  (3)

ترجيحه هذا أن جريرا عنده أثبت يف األعمش من شعبة , لكن اإلمام أمحد قدم شعبة على جرير يف األعمش , وحيتمل 
وايتني : رواية جرير عن األعمش عن أب صاح , ورواية سهيل بن أب صاح عن أن يكون الرتجيح من البخاري مبجموع الر 

 أبيه .
أن تابع جريرا على رفعه أبو معاوية , لكن شك فيه األعمش هل هو عن أب هريرة أو عن أب سعيد , والشك  (2)

 هنا ال يضر يف صحة احلديث ؛ ألنه مرتدد بني الصحابيني , والصحابة كلهم عدول , 
قال ابن الصالح : وأما شك األعمش فهو غري قادح يف وروى مسلم حديثا بنفس اإلسناد شك فيه األعمش , 

 .منت احلديث فإنه شك يف عني الصحاب الراوي له وذلك غري قادح ألن الصحابة كلهم عدول
 ب :أن املوازنة بني أصحاب األعمش تقتضي تقدمي رواية أب معاوية على رواية جرير ألسبا( 4)
 .   اختصاصه باألعمش ومالزمته له -
 . أن جريرا نفسه أثنى على حفظ أبي معاوية لحديث األعمش - 

 .   تقديم طائفة من األئمة له على جرير -
 وينبغي تقدمي أب معاوية على شعبة أيضا ألسباب :

 .   أن شعبة نفسه كان يرجع إليه في حديث األعمش -
 . عبةتقديم بعض األئمة له على ش -
ولعل اإلمام البخاري اعتمد على هذا فقدَّم رواية الوقف اليت رواها شعبة على رواية الرفع اليت رواها أبو معاوية ,  

 واهلل أعلم .
 ثامنا : 

: كان زوجها حرا , مث  -ومها من رواة القصة  –أن اإلمام البخاري روى قصة عتق بريرة وقول األسود واحلكم  (7)
, فيرتجح قوله على قول  , وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها  رجح قول ابن عباس : أنه كان عبدا  ألنه ذكر أنه رآه

, وأما احلكم فولد بعد ذلك بدهر  ل اهلل صلى اهلل عليه وسلممن مل يشهدها ؛ فان األسود مل يدخل املدينة يف عهد رسو 
 طويل.
 ما يلي : -باإلضافة إىل ما سبق  -أن مما يدعم ترجيح البخاري  (3)

مل خيتلف على  قال الدارقطين يف العلل : ،  من طريق عروة عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا ما رواه مسلم -
 . أنه كان عبداعروة عن عائشة 

من طريق زائدة عن مساك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا اشرتت بريرة من أناس  ما رواه مسلم -
من األنصار , واشرتطوا الوالء فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : الوالء ملن ويل النعمة , وخريها رسول اهلل صلى اهلل 

 . عبداعليه وسلم , وكان زوجها 
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رواه النسائي من طريق وهيب عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن صفية بنت أب عبيد قالت : كان زوج بريرة ما  -
 . عبدا

احلافظ اإلمام أمحد , واإلمام علي بن املديين , و  أن من األئمة أيضا من رجح أن زوج بريرة كان عبدا , منهم : (2)
 افظ ابن عبد الرب , واإلمام ابن اجلوزي  , واإلمام ابن بطال ., واحل اإلمام ابن املنذر, و  إبراهيم بن أىب طالب

 أن من قال : كان زوج بريرة حرا احتج مبا يلي : ( 4)
من طريق أب معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كان زوج  والرتمذي )أ( ما رواه أمحد

  عليه وسلم , فاختارت نفسها . بريرة حرا , فلما أعتقت خريها رسول اهلل صلى اهلل
 حديث عائشة حديث حسن صحيح .قال الرتمذي : 

 وأجاب عنه احلفاظ فقالوا  أن قوله كان زوج بريرة حرا مدرج من قول األسود أو من دونه .  
أن أهنا أرادت  عن غندر عن شعبة عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وحممد بن املثىن ما روى أمحد )ب(

 . , ... مث قال : وكان زوجها حرا صلى اهلل عليه وسلم-تشرتى بريرة للعتق فاشرتطوا والءها فذكرت ذلك لرسول اهلل 
قال البيهقي : وقد رواه مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن القاسم , فأثبت عنه كون زوجها عبدا مث روى ما رواه 

 لقاسم عن أبيه عن عائشة , وفيه : وكان زوجها عبدا .مسلم من طريق زائدة عن مساك عن عبد الرمحن بن ا
اتفقوا على أن األمة إذا أن النزاع يف كون بريرة عبدا أم حرا يرجع سببه إىل اخلالف يف مسألة فقهية , وهي أنه  (3)

افعي وأهل والش عتقت حتت عبد أن هلا اخليار ؛ لكنهم اختلفوا إذا عتقت حتت احلر : هل هلا خيار أم ال ؟ فقال مالك
املدينة واألوزاعي وأمحد والليث : ال خيار هلا , وهو مذهب اإلمام البخاري حيث ترجم يف صحيحه يف كتاب الطالق ِب 

مل يكن هلا  -إذا كانت حتت حر  -" خيار األمة حتت العبد" , قال ابن حجر : واقتضت الرتمجة بطريق املفهوم أن األمة 
 خيار.

 هلا اخليار حرا كان أو عبدا . وقال أبو حنيفة والثوري :
 وعلل اجلمهور فقالوا : العلة املوجبة للخيار هي كون زوجها عبدا .

 كوهنا قد أُعتقْت , فيستوي فيه أن يكون زوجها حرا أو عبدا .وقال األحناف : العلة  
سلم أنه قال : إمنا خريهتا ؛ والراجح يف املسألة قول أب حنيفة والثوري ؛ ألنه مل يرد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و  

 ألن زوجها عبد , وقصة بريرة واقعة عني فيحتمل أن يكون خريها ألهنا أعِتقت أو أن زوجها عبد , واهلل أعلم . 
 تاسعا :

أن اإلمام البخاري يرى جواز أن يقول الرجل إذا مل يدرك الصالة كلها أو بعضها مع اإلمام أو يف وقتها :  (7)
 فاتتنا الصالة .

أنه علق عن حممد بن سريين كراهته أن يقول الرجل : فاتتنا الصالة , وقد وصله ابن أب شيبة يف مصنفه ,  (3) 
وليس املراد من "أصح" أفعل التفضيل ؛ ألنه إذا أريد به وتعقبه البخاري بقوله " وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم أصح , 

, وقول النيب أصح منه , وليس كذلك , وإمنا املراد باألصح ألنه قد يذكر التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سريين صحيحا 
 .  أفعل ويراد به التوضيح ال التفضيل

" ففيه إطالق لفظ الفوات على الصالة  وما فاتكم فأتمواأنه استدل لذلك مبا جاء يف حديث أب قتادة : "  (2)
 فدل على اجلواز .
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ين , قال احلافظ ابن رجب : مقصود البخاري هبذا الباب أن يرد ما حكاه أنه عقد الباب للرد على ابن سري  (4)
عن ابن سريين , أنه كره أن يقول : فاتتنا الصالة , وكان ابن سريين لشدة ورعه يتورع يف منطقه , ويتحفظ فيه , ويكره 

 . أن يتكلم مبا فيه نوع توسع أو جتوز , وإن كان سائغا يف لغة العرب
 -مع كونه كرهه  -حجر: ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على اجلواز , وابن سريين  وقال احلافظ ابن

فإمنا كرهه من جهة اللفظ ألنه قال : وليقل : " مل ندرك " , وهذا حمصل معىن الفوات , لكن قوله " مل ندرك " فيه نسبة 
 . ن سريينعدم اإلدراك إليه خبالف "فاتتنا" , فلعل ذلك هو الذي حلظه اب

قلت : حيتمل أن يريد ابن سريين بالفوات فوات صالة اجلماعة لقوله : مل أدرك مع بين فالن أي اجلماعة يف مسجد 
 بين فالن كما يقال : مسجد بين زريق ومسجد بين رفاعة , واهلل أعلم .

 عاشرا :
عن فليح بن سليمان عن سعيد بن احلارث, عن أب مُتيلة حيىي بن واضح أن اإلمام البخاري روى حديث ( 7) 

جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال: كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق , وتابع أبا متيلة 
,   وخالفهما حممد بن الصلت ورواه عن فليح عن  جابريونس بن حممد عن فليح عن سعيد بن احلارث عن على ذلك 

ورجح اإلمام البخاري رمحه اهلل رواية االثنني على رواية , " جابر" مكان "  أبا هريرةعن أب هريرة , فجعل " سعيد 
 الواحد فقال : وحديث جابر أصح , ووافقه تلميذه اإلمام الرتمذي على هذا الرتجيح فقال : وحديث جابر كأنه أصح .

فقد رواه حممد بن سالم فجعله من  أبي تميلةف على لكن يف ترجيح اإلمام البخاري إشكال ؛ فقد اختل (3)
فرواه عن أب متيلة وجعله من حديث أب هريرة , وابن   كما يف رواية البخاري , وخالفه حممد بن محيد الرازي  جابرحديث 

 .   ثقةواحلرشي  ،  أمحد بن عمرو احلرشي, لكن تابعه على ذلك :  محيد ضعيف
,  , وأبو األزهر حوثرة بن حممد البصري , وعلي بن معبد أمحد؛ فرواه اإلمام  حمديونس بن م( أنه اختلف على 6)

عن فليح  يونس بن محمدعن  , واهليثم بن مجيل وأمحد بن األزهر النيسابوري,  وحممد بن عبيد اهلل بن أب داود املنادي
   , أبي هريرةعن سعيد عن 

فرواه من حديث  أبو بكر بن أب شيبة, وخالفهم  أبي هريرةأنه رواه ستة من الثقات عن يونس من حديث ( 4)
 , فرواية األكثر حفظا وعددا حمفوظة , ورواية ابن أب شيبة شاذة . جابر

عن أب متيمة من حديث أب هريرة هي حمفوظة , ورواية  وأمحد بن عمرو احلرشيأن رواية كل حممد بن محيد  (3)
 . حممد بن سالم عنه من حديث جابر شاذة

أن الراجح عن يونس بن حممد أنه حديث أب هريرة , والراجح عن أب متيلة أيضا أنه حديث أب هريرة ,  (6)
وتتقوى هبما رواية حممد بن الصلت الذي جعله من حديث أب هريرة , ومن هنا خالف طائفة من األئمة اإلمام البخاريَّ 

, وأبو بكر ابن  والبيهقي  , وأبو مسعود الدمشقي أب هريرة اإلمام أمحد حيث ذكر أنه حديث يف ترجيحه ؛ منهم :
 .  العرب

؛  وحيتمل أن يكون لسعيد بن احلارث فيه شيخانأن احلافظ ابن حجر حاول التوفيق بني الروايتني فقال :  (1)
 . فسمعه من جابر ومن أب هريرة , ويقوي ذلك اختالف اللفظني , مث قال : ومل يظهر يل يف ذلك ترجيح

أن للبخاري يف ترجيح حديث جابر ملحظا آخر , وهو أن سعيد بن احلارث مل يثبت  -واهلل أعلم  -أين أرى  (8)
 مساعه من أب هريرة مما خيالف شرطه يف العنعنة , ويؤيد ذلك أمران :
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 ., فلم يذكر أبا هريرة  مسع ابن عمر وجابرا وأبا سعيدأن البخاري قال يف التاريخ الكبري :  )أ(
, فكأن اإلمام مرتدد يف  قال ُمهنّا : قلت ألمحد : هل مسع سعيد بن احلارث من أب هريرة ؟ فلم يقل شيئا أنه )ب(

 مساع سعيد منه .
أين مل أقف على تصريح سعيد بن احلارث بالسماع من أب هريرة يف شيء من الروايات , بل رأيته يروي عنه  )ج(

قال : كان أبو هريرة حيدثنا عن رسول اهلل  يح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمةفلمن طريق  بواسطة فيما رواه أمحد
 صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو يف صالة يسأل اهلل خريا إال آتاه إياه .

,  ف فيه يرتجح فيه التضعيفأنه انتبه مجاعة من احلفاظ إىل أن طرق احلديث كلها تدور على فليح ؛ وهو خمتل (1)
ومل خيرج البخاري من حديثه يف األحكام اال ما توبع عليه , وأخرج له يف  وقال:وتلميذه ابن حجر  منهم احلافظ العراقي

 املواعظ واآلداب وما شاكلها طائفة من أفراده .
 قلت : تتبعُت أحاديث فليح يف البخاري , وتبني يل بعد مجعها ودراستها ما يلي :

 ( حديثا .02)أ( أنه بلغ عددها اثنني وأربعني )
 )ب( أن منها ما له متابعة عند البخاري . 
 )ج( أن منها ما له شاهد عند البخاري .  

   . )د(  أن منه ما له شاهد خارج صحيح البخاري
 )ه(  أن منه ما له متابعة خارج صحيح البخاري .

 )و( ما له متابعة أو شاهد لكنه ضعيف .  
 أن منها ما ليس له متابعة وال شاهد مطلقا . )ز(

 التوصية :
أوصي أن يدرس ما تبقى من النكت يف اجلامع الصحيح للبخاري , ويصلح أن يكون يف رسالة جامعية علمية , 

 وفقنا اهلل مجيعا خلدمة السنة النبوية املطهرة .
 إليكأشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب ، سبحانك اللهم وبحمدك 

 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،   اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،   اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 

 
 مصادر البحث

 القرآن الكرمي
 م1331 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان البن بلبان 

 2112 دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض -األباطيل واملناكري للجوزقاين 
  الرياض - دار الراية للنشر والتوزيع  -اإلبانة البن بطة 

 م1330 املدينة املنورة–بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة جممع امللك فهد احتاف املهرة 
 مـ2110 -الرياض  - زيعدار املسلم للنشر والتو  -اإلمجاع البن املنذر 

 الشارقة  –مكتبة أهل احلديث  –أحاديث املوطأ للدارقطين 
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 انظر األم له –اختالف احلديث للشافعي 
 م1333 – بريوت –دار البشائر اإلسالمية  -األدب املفرد للبخاري 

 هــ 1626مصر  –املطبعة الكربى األمريية  –إرشاد الساري إىل شرح صحيح البخاري للقسطالين 
 هـــــ 1013 –الرياض  –مكتبة الرشد  –اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي 

 م 1330 - دار الغرباء األثرية باملدينة -األسامي والكىن ألب أمحد احلاكم 
 هـــــ 1010 –بريوت  –دار قتيبة  –االستذكار البن عبد الرب 

 م 1332 –بريوت  –دار اجليل  –لرب االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد ا
 م 1331بريوت  –دار الكتب العلمية  –األشباه والنظائر البن السبكي 

 م1331 -بريوت  – دار الكتب العلمية -األشباه والنظائر للسيوطي 
 م1331بريوت  - دار الكتب العلمية -اإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر 

 م1333 - بريوت –دار الكتب العلمية  -البن طاهر املقدسي أطراف الغرائب واألفراد 
 هـ 1653 -حيدر آباد -دائرة املعارف العثمانية  -االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف اآلثار للحازمي 
 م 1331 –الرياض  –دار العاصمة  –اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن دقيق العيد 

 م 2111  -القاهرة  – الفاروق احلديثة -إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي 
 م 1333 –القاهرة  –دار الوفاء  –إكمال املعلم لعياض 

 م1335 –بريوت  –دار الكتب العلمية  –اإللزامات والتتبع للدارقطين 
 م 2111 -املنصورة  –دار الوفاء  –األم للشافعي 

 م1335 –الرياض  -م ودار طيبة 2111 –الفيوم  –دار الفالح  –األوسط البن املنذر 
 م 2116الرياض  –مكتبة املعارف  –اإلمياء إىل أطراف أحاديث املوطأ ألب العباس الداين 

 م1333 –املدينة املنورة  –مكتبة العلوم واحلكم  –البحر الزّخار للبزار ) مسند البزار ( 
 م  1333 -مصر   –الغردقة   –دار الصفوة   –البحر احمليط للزركشي 

 م1332بريوت  –دار الكتب العلمية  –حبر الدم البن املربد 
 م 1331 -القاهرة  –دار اهلجر  –البداية والنهاية البن كثري 

 م 1335 –القاهرة  –دار السالم  –بداية اجملتهد البن رشد 
 م  2113 –الرياض  –دار العاصمة  –البدر املنري البن امللقن 

 طبعة قطر  –رمني الربهان يف أصول الفقه إلمام احل
 هـ 1012 بريوت –مؤسسة الرسالة  -بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي 

 م1331 –الرياض  –دار طيبة  –بيان الوهم واإليهام البن القطان 
 م 2110-مطبعة حكومة الكويت –تاج العروس يف شرح جواهر القاموس ملرتضى الزبيدي 

 م1313 –مكة املكرمة  –مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى  –التاريخ البن معني رواية الدوري 
 م 1332 –بريوت  –دار الكتاب العرب  -تاريخ اإلسالم للذهيب

 م1330 الكويت  -الدار السلفية   -تاريخ أمساء الثقات البن شاهني 
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 بريوت –دار الكتب العلمية  –التاريخ الكبري للبخاري 
 م 2110 –القاهرة  –الفاروق احلديثة  –ة التاريخ الكبري البن أب خيثم

 م2111 –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي  –تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
 م  1335 –بريوت  –دار الفكر  –تاريخ دمشق البن عساكر 

 انظر تقريب التهذيب –حترير تقريب التهذيب للدكتور بشار عواد معروف وشعيب األرناؤوط  
 القاهرة  –مكتبة اخلاجني  –التذكرة مبعرفة رجال الكتب العشرة للحسيين 

  م1333 - لبنان -دار الكتب العلمية بريوت -تذكرة احلفاظ للذهيب 
 م  1333 –بريوت  –دار البشائر  –تعجيل املنفعة البن حجر 
 م  1335بريوت  –املكتب اإلسالمي  –تغليق التعليق البن حجر 

 جامع البيان يف تفسري القرآن –تفسري الطربي 
  م 1333 –الرياض  –دار طيبة  –تفسري ابن كثري 

 م1331 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –تقريب التهذيب البن حجر 
  -الرياض  –دار العاصمة  –تقريب التهذيب البن حجر بتحقيق أمحد الصغري 

 م 1331ب حل –دار الرشيد  –حممد عوامة  تقريب التهذيب البن حجر بتحقيق 
 2112 –زوارة األوقاف الكويتية  –التقصي ملا يف املوطأ من حديث النيب البن عبد الرب  

 هـ 1021 –للباحث عبيد الرمحن حممد حنيف  اجلامعة اإلسالمية  –رسالة املاجستري  –تكملة شرح الرتمذي للعراقي 
  بريوت -شركة دار األرقم  –تلقيح فهوم أهل األثر البن اجلوزي 

 موسوعة شروح املوطأانظر  –لتمهيد البن عبد الرب ا
 مطبوعات جامعة الرياض –التمييز لإلمام مسلم 

 م1333الدار الببيضاء  –مطبعة النجاح اجلديدة  –التنبيه على األوهام الواقعة يف املسند الصحيح للغساين 
 م 2111الرياض  –أضواء السلف  –تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي 

 م 2113 -دار النوادر, دمشق  بن امللقنال لشرح اجلامع الصحيحالتوضيح 
 القاهرة  – إدارة الطباعة املنريية -هتذيب األمساء واللغات للنووي 

 م2111 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –هتذيب التهذيب البن حجر 
 م2112 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –هتذيب الكمال للمزي 
  م2111 - بريوت –دار إحياء الرتاث العرب  -هتذيب اللغة لألزهري 

 م2111اليمن  - صنعاء -مركز النعمان للبحوث -ن ُقْطُلْوبـََغاالب الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة 
 م 2111 -القاهرة  –دار هجر للطباعة والنشر  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 

  م 2111 –القاهرة  –دار هجر  –آن للطربي جامع البيان يف تفسري القر 
 م 2773 –الدمام  –دار ابن اجلوزي  -جامع بيان فضل العلم وفضله البن عبد الرب 

 م2771 –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي  –جامع الرتمذي بتحقيق بشار عواد معروف 
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دمشق  –هــــ , ودار الرسالة العاملية 2300 –القاهرة  –املطبعة السلفية  –اجلامع الصحيح حملمد بن إمساعيل البخاري 
 م , وخمطوط اجلامع الصحيح للبخاري خبط احلافظ البقاعي )متوفر يف موقع األرشيف على رابط 1022

https://archive.org/details/sabob9) 
 بريوت -دار ابن حزم  –اجلمع بني الصحيحني للحميدي 

 م 1333 -بريوت  - دار الكتب العلمية -احلاوي الكبري للماوردي 
 م 1016 – بريوت –عامل الكتب  -احلجة على أهل املدينة حملمد بن احلسن الشيباين 

 م2110 –القاهرة  –مكتبة الفاروق احلديثة  –حديث السرّاج 
من كتاب الصيام إىل باب ما يكره من اخلداع يف البيع )يح البن التني اخلرب الفصيح اجلامع لفوائد مسند البخاري الصح

  -قسم الدراسات اإلسالمية  -كلية الرتبية - جامعة امللك سعود -فهد بن سعيد القحطاين - (من كتاب البيوع
  ه1060

  م 1333 –القاهرة  –دار الرتاث  –الديباج املذهب يف أعيان املذهب البن فرحون 
 م1333الرياض  -مكتبة أضواء السلف -اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه البن شاهني ذكر من 

 م1333 - املدينة املنورة -مكتبة العلوم واحلكم  -ذم الكالم وأهله ألب إمساعيل اهلروي 
 م2111 –دمشق  –دار البشائر اإلسالمية  –الرسالة املستطرفة للكتّاين 

 م1330 –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي –ريوان وإفريقية ألب بكر املالكيرياض النفوس يف طبقات علماء الق
 م1330 –املدينة املنورة  –مكتبة العلوم واحلكم  –سؤاالت أب داود ألمحد 

 –املنصورة  –دار الوفاء  –مع كتاب" أبو زرعة وجهوده يف خدمة السنة النبوية"  –سؤاالت الربذعي ألب زرعة الرازي 
 م 1333

 م 2113 –القاهرة  –الفاروق احلديثة  –سؤاالت الربقاين للدارقطين 
 م 1330 –الرياض  –مكتبة املعارف  –سؤاالت احلاكم للدارقطين 

عناية د/ سعد بن عبد اهلل احلميد و د/ خالد بن عبد الرمحن ي سؤاالت السلمي للدارق -سؤاالت السلمي للدارقطين 
 هـ 1021 اجلريسي

 م 2111–بريوت  –دار املعرفة  -سنن أب داود بتحقيق خليل مأمون شيخا 
 2111 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –السنن الكربى للنسائي 

 م 2110 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –سنن الدارقطين 
 م 1331 -بريوت  -دار املعرفة   -سنن النسائي 

 م 1333 –دار اجليل  -سنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف 
 م 1332  –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –سري أعالم النبالء للذهيب 

 م 1336 –بريوت  –املكتب اإلسالمي  –شرح السنة للبغوي 
 انظر خمتصر أب داود للمنذري –شرح ابن القيم لتهذيب سنن أب داود 

 م 1336 -رياض ال –دار العبيكان  –شرح الشمس الزركشي احلنبلي على خمتصر اخلرقي 
 م 2116 –الرياض  –مكتبة الرشد  –شرح صحيح البخاري البن بطال 

https://archive.org/details/sabob9
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 م 2111الرياض  -دار العطاء  -شرح علل الرتمذي البن رجب 
 هـ 1012 –الرياض  –مكتبة العبيكان  –شرح العمدة البن تيمية 

 م 1335 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –شرح مشكل اآلثار للطحاوي 
 م 1331 –بريوت  –دار الكتب العلمية  –اآلثار للطحاوي شرح معاين 

 هــ 1651 –مكتبة القدس  –شروط األئمة اخلمسة للحازمي 
 هــ 1651 -القاهرة  –مكتبة القدس  – -شروط األئمة الستة البن طاهر 

 م 2116 –الرياض  –مكتبة الرشد  –شعب اإلميان للبيهقي 
 م1333 –بريوت  –دار املعرفة  -بتحقيق خليل مأمون شيخا  -صحيح مسلم 

  م 2116 –بريوت  –املكتب اإلسالمي  –صحيح ابن خزمية 
 م2111 –الرياض  –دار الصميعي  –الضعفاء للعقيلي 

 م 1330 -القاهرة  –مطبعة عيسى الباب احلليب  –طبقات الشافعية الكربى البن السبكي 
 بريوت -دار الكتب العلمية  –عارضة األحوذي البن العرب 

 م2113  -الرياض  –جمموعة من الباحثني  –العلل البن أب حامت 
 م1335 –الرياض  –دار طيبة  –العلل للدارقطين 

 انظر جامع الرتمذي –العلل الصغري للرتمذي 
 م 1333 –عّمان  –مكتبة األقصى  –العلل الكبري للرتمذي 

 م 2111 –الرياض  –دار اخلاين  –ل رواية املروزي العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنب
 م  2111 –بريوت  –دار الكتب العلمية  –عمدة القاري للعيين 

 1331 -القاهرة  – مكتبة دار الرتاث  -العواصم من القواصم )النص الكامل(البن العرب 
 انظر الفوائد –ألب بكر الشافعي  الغيالنيات

 م 2111 –الرياض  –مكتبة املعارف  –غرر الفوائد اجملموعة للرشيد العطار 
 بريوت  –مكتبة العلوم واحلكم , وعامل الكتب  –فتاوى ابن الصالح 

 م 2111الرياض  -مكتبة العبيكان  -فتح الباري البن حجر 
 م 1333 - القاهرة –مكتب حتقيق دار احلرمني  -رجب فتح الباري البن 

 م 2113 -بريوت  – دار ابن حزم -قرآن للمستغفري فضائل ال
 م 1335 -دمشق  –دار ابن كثري  -فضائل القرآن أب عبيد القاسم بن سالم 

 م )ضمن جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية( 2111 –بريوت  -دار البشائر    - فوائد أب بكر القاسم املطرز وأماليه
 م2115 –دار الكتب العلمية  –فيض الباري على صحيح البخاري ألنور الكشمريي 

 م1332 –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي  –القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس البن العرب 
 م 1331 –القاهرة  –مكتبة الكليات األزهرية  –قواعد األحكام يف مصاح األنام البن عبد السالم 

 م 1332 –جدة  –دار القبلة  –الكاشف للذهيب 
 بريوت –دار الكتب العلمية  –الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي 
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 م 1336 –جدة  – مكتبة السوادي –كتاب األمساء والصفات للبيهقي 
 هـ 1636 –اهلند  –دائرة املعارف العثمانية  –كتاب الثقات البن حبان 

 بريوت –إحياء الرتاث العرب دار  –كتاب اجلرح والتعديل البن أب حامت 
   م 1311 –القاهرة  –مركز هجر للبحوث  –للبيهقي  ريالسنن الكبكتاب 

 م 2111 –القاهرة  –مكتبة اخلاجني  –كتاب الطبقات الكبري البن سعد 
 م1331 الرياض – اجلوزيدار ابن  –ألب بكر الشافعي  الغيالنياتب كتاب الفوائد الشهري

 م 2111 –الرياض  –دار الصمعي  –البن حبان كتاب اجملروحني 
 م 1331 – الرياض –دار الوطن  –كشف املشكل من الصحيحني البن احلوزي   

 م 2116-ميت غمر  –دار اهلدى  –الكفاية يف معرفة علم أصول الرواية للخطيب 
 لبنان -بريوت – لكرماين دار إحياء الرتاث العربل الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري

 م1331
 م1330 – دمشق  - دار القلم  -اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب للمنبجي 

 القاهرة  –دار املعارف  –لسان العرب البن منظور 
 اهلند –رف النظامية ادائرة املع, و  حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية  –لسان امليزان البن حجر 

خمطوط ُنشر يف برنامج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع الشبكة  –ألب موسى املديين  من علوم املعارفاللطائف 
 . اإلسالمية

 م 1331 –بريوت  –دار الكتب العلمية  –املبدع يف شرح املقنع البن مفلح 
 م 1331 –الكويت  –مكتبة العال  –املتواري على تراحم أبواب البخاري البن املنري

 هـــ 1600 –القاهرة  –إدارة الطباعة املنريية  –اجملموع شرح املهذب للنووي 
  م 2111 –بريوت  –دار املعرفة  –احملرر يف احلديث البن عبد اهلادي 

 هـ 1601 –القاهرة  –مطبعة النهضة  –احمللى البن حزم 
  م 2111 –بريوت  –دار الكتب العلمية  –خمتصر أب داود للمنذري 

 الكويت -دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي  -إىل السنن الكربى للبيهقي  املدخل
 القاهرة –مطبعة السعادة  –املدونة الكربى حملمد بن القاسم 

 م1333 - بريوت -دار ابن حزم  -مراتب اإلمجاع البن حزم 
 م  1333 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –املراسيل البن أب حامت 

 جدة -مكتبة الصحابة  -مسألة التسمية البن طاهر 
 هـــ 1011 –بريوت  –املكتب اإلسالمي  –مسائل اإلمام أمحد رواية ابن هانئ 

 اهلند –الدار العلمية  –ـمسائل اإلمام أمحد رواية ابن أب الفضل صاح 
 م 2112اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  –مسائل اإلمام أمحد وإسحاق 

 بريوت –دار الغرب اإلسالمي  –سالك يف شرح موطأ مالك البن العرب امل
 م 1333بريوت  –دار املعرفة  –مستخرج أب عوانة 
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 م 1331 –القاهرة  –دار احلرمني  –املستدرك للحاكم 
 م1002 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –مسند أمحد 

 م 1331 – املدينة املنورة -مكتبة اإلميان  -مسند إسحاق بن راهويه 
 ) انظر البحر الزخار ( مسند البزار

 2991 -دمشق  –دار السقا  –مسند احلميدي 
 م2999 –القاهرة  –هجر  –مسند أب داود الطيالسي 

 م 2991 –الرياض  –دار املعرفة  –مسند أب عوانة 
 م2991 –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي  –مسند املوطأ للجوهري  

 م2991 –دمشق  –جممع اللغة العربية  –مشيخة ابن طهمان 
 خمطوطات املكتبة الشاملة  –املشيخة البغدادية ألب طاهر الِسَلفي 

 م 1001   -بريوت  –دار قرطبة  –مصنف ابن أب شيبة 
 م 2910  -بريوت  –املكتب اإلسالمي  –مصنف عبد الرزاق 

 م 2911 –القاهرة  –اجني مكتبة اخل -معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان ألب زيد 
 م2210 –بريوت  –دار إحياء الرتاث اإلسالمي  –معامل التنزيل للبغوي 

 م 2991 –حلب  –املطبعة العلمية  –معامل السنن للخطاب 
 م 2991 –القاهرة   -دار احلرمني  –املعجم األوسط للطرباين 

 هـ1011 -املدينة املنورة -واحلكم  مكتبة العلوم - ب بكر اإلمساعيليألشيوخ الاملعجم يف أسامي 
 م 1331   -مؤسسة الرسالة, بريوت  الفسوي يعقوب بن سفيانل املعرفة والتاريخ

 القاهرة  –مكتبة ابن تيمية  –املعجم الكبري للطرباين 
 م2112 –بريوت  –دار الكتب العلمية  –احلديث البن الصالح علم معرفة أنواع 

   القاهرة -مطبعة املدين  –معرفة الثقات للعجلي 
 م1331 –بريوت  –دار قتيبة  –معرفة السنن واآلثار للببيهقي 

 م  1333 - الرياض –دار الوطن للنشر  -معرفة الصحابة ألب نعيم 
 بريوت –دار ابن حزم  –معرفة علوم احلديث للحاكم 

  م 1333 –الرياض  –دار عامل الكتب  –املغين البن قدامة 
  1333 -دمشق  –دار ابن كثري  –املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألب العباس القرطيب 

 م1333 –القاهرة  –دار اآلفاق العربية  –مكارم األخالق للخرائطي 
 م 1333 –الرياض  –دار الراية  –املنتخب من علل اخلالل البن قدامة املقدسي 

 هـــــ 1662 –هرة القا –مطبعة السعادة  –املنتقى للباجي 
 م1335 –وزارة األوقاف الكويتية  –املنثور يف القواعد للزوكشي 

  م 2111 –بريوت  –دار املعرفة  –املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي 
  2115 –القاهرة  –مركز هجر  –موسوعة شروح املوطأ 
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 م1331 –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي  –املوطأ ملالك رواية حيىي بن حيىي 
 م1333 -بريوت –مؤسسة الرسالة  –املوطأ ملالك رواية أب مصعب 

 م2305 –بريوت  –دار البشائر  –املوقظة للذهيب 
 م1333 –بريوت  –دار املعرفة  –ميزان االعتدال للذهيب 

 م2711 –األردن  –الزرقاء  –مكتبة املنار  –ناسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني 
 م2111 –بتحقيق عبد اهلل الرحيلي –يف توضيح َنبة الفكر البن حجر نزهة النظر 

 م1331 –بريوت  –مؤسسة الريان  –نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي 
 م )على هامش  1333 –بريوت  –املكتب اإلسالمي  –النكت الظراف على األطراف البن حجر 

 هــــ 1011 –الرياض  –الراية  دار –النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر 
  م 2113 –وزارة األوقاف القطرية  –للعيين  َنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار
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 متهيد:
احلمُد هلِل الّسالِم , على أعظِم نعمٍة, وهي ديُن اإلسالِم , والصالُة والّسالُم على ِمْسِك ختاِم األنبياِء, وخليِل ربِّ 

تقني, وأُسوة العارفني, وعلى آله األخياِر وصحابته األطهاِر, ماتعاقب الليُل والنَّهار , أمَّا بعُد:
ُ
  األرِض والّسماِء, قدوِة امل

الَم بكِل ُعلوِمه وأصولِه وفروِعه , يهدُف إىل هداية اخللِق إىل عبادة احلقِّ سبحانه وتعاىل, مّث اإلحساُن إىل فإنَّ اإلس
له هذا مجيِع اخللِق, بنشر اخلري واألمِن والّسلم, ومْن تـََتبَع ُسنن النيّب صلى اهلل عليه وسلم القوليِة والفعليِة والتقريريِة, تَبنَي 

 املعىن جَبالء .
إّن الصالَة يف ديننا احلنيف هي الركُن الثاين من أركاِن اإلسالِم, لذا حرَص الّنيُب صلى اهلل عليه وسلم أْن يُعلَِّم أّمَته 
أحكاَمها وحيفظهم أذكاَرها , ويوضح هلم ُشروطها وُسننها, وسوف أطّوُف بالقارِئ الكرمِي على أذكار النيب صلى اهلل عليه 

 واليت تُرب الفرَد على ِقيم الّسلِم وُتشيُع األمَن واألنَس والّسكينَة يف الّنفس واجملتمْع .وسلم  يف هذه الصالة, 
وجل يف اإلسالم له مكانة  عظيمة , حّث عليه القرآُن وأمرْت به  وألنَّ الصالَة والذكَر قريناِن , وألنَّ  ذكَر اهلِل عزّ 

ومن األذكار اهلامة يف حياة املسلم, أذكاُر الصباِح واملساء, واليت تفيض  الس نة وجعله اهلل سببًا لذكرِه للمؤمنني عنَده ,
 عباراهتا مبفاهيم العافية واألمِن والّسلِم ,  كما سيظهر  جلياً من خالل هذا البحث إن شاء اهلل .

ة للعاملني( ومن وصف اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بأنه رمحة للعاملني, قال تعاىل ) وما أرسلناك إال رمحهذا وقد 
مقتضيات هذه الرمحة أن أدعيته صلى اهلل عليه وسلم  تفيض مبعاين  الرتاحم والرِب والّسلم واألمِن والّسعادة, وألنَّ الصالَة 
هي الشعريُة الوحيدة اليت تتكرر يف اليوم والليلة مخَس مرات , فقد بني لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم كيف ُنصليها ,وعلمنا 

 نسأَل اهللَ فيها املغفرَة واخلرَي والسَّالمة والعافيَة لنا ,وجلميع إخواننا املؤمنني.أن 
وكذلك أذكاُر الصباِح واملساِء  يُعلمنا النيّب صلى اهلل عليه وسلم عربَها مفاهيَم اخلرِي والسِّلم واألمْن, وأْن نطلَب من 

 اهلِل املغفرَة والرزَق وخرَي الدنيا واآلخرِة .
 البحث: مشكلة

  ل الفكريةِ املشاكِ  من مشكلةً  هذا البحثُ  يعاجلُ 
ُ
 :نسياِن بعِض املسلمني ب مثلُ تتَ , ةر عاصِ امل

ملفاهيم األمِن والسِّلم املدين يف اإلسالم , وتفسريهم اإلسالَم على أنَّه ديُن السِّيف والغْلظِة فقْط, ألسباٍب كثرية ؛ 
يف بقاٍع شىت  مثل ُسوريا , وبورما , وفلسطني, والبوسنة واهلرسك, وغريها , منها مايتعرُض له املسلموَن من االضطهاِد 

 على ترسخيها    مفاهيم السِّلِم المدنيِّ التي حرص النبي

 من خالل أذكار الصالة و أذكار الصباح والمساء

عبُد الواسِع بُن يحَيى امَلْعزبي األْزِديالدكتور   
- 
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 بينما  يكتفي العامُل ومنظماتُه بالشجِب والتنديِد , ولذا لزَم التذكرُي بأنَّ األصَل يف اإلسالِم هو السِّلم, وأنَّ املسلَم احلقَّ 
هذا الديَن ؛ فعنوانه السالمُة فدينُـَنا امسه اإلسالُم, وهو مشتق  من  من َسِلَم املسلموَن مْن لَسانه ويِده, ويكفي اللبيَب اسمُ 

التسليم للخالق , و احلرِص على سالمِة املخلوقني , وأْن يسعى املسلُم جاهدًا  لسالمة نفِسه وجمتمعه وأمته والبشرية 
 مجعاء من الّشرك والضرر.

 تساؤل هو: وميكن القول بأن هذا البحث جييب عن 
 اهيم السِّلم  اليت علَّمها النيب  صلى اهلل عليه وسلم لنا يف صالتِنا وأذكاِر صباِحنا ومَساءنا ؟ماهي  مف

 أهداف البحث:
 :هدفنييهدف هذا البحث إىل 

 مفاهيم السِّلم يف الصالة من خالل أدعية النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها.األول : بيان 
 واألمِن اليت تضمنتها أذكاُر الصباِح واملساِء.سرد عبارات ومعاين السِّلِم الثاين: 

 املنهج العلمي للبحث:
وترتيبها, واملنهج االستنباطي بذكر الفوائد  األحاديث النبوية, جبمع   هذا البحث املنهج االستقرائي سلكت يف

 وسرد معانيها اللغوية والرتبوية والشرعية . األحاديث النبويةاملستنبطة من 
 البحث:أمهية موضوع 

هذا املوضوِع بإدراِك ضرورِة األمن يف حياتِنا , وأمهيِة الصالة يف حياة املسلم , وعندما  درك أمهيةَ نُ  أنْ  نستطيعُ 
تتضمُن الصالُة معايَن السَّالمة واألمن , فحري باملسلم أ ن يتمثل هذه املعاين يف سلوكه , ويف تعامله مع النَّاس مجيعاً, 

فإن هذا املوضوع من  ملساء تضمنت معاين السلم واألمن , واملسلمون يقرؤوهنا  فلهذا كلِّه ؛وكذلك أذكار الصباح وا
 األمهية مبكان.

 الدراسات السابقة يف املوضوع :
, وتبني أن اإلسالم دين احلق والعدل والقوة من أجل احلق  تبني دعوة اإلسالم إىل السالم ونبذ الغلو  حبوثهناك 

 : السابقة راساتوالعدل , ومن هذه الد
سربه(( حبث مدعوم من عمادة البحث  يف آمنا بات ))من حديث بشرح إربه وبلوغ القارئ )غايةحبث بعنوان  -1

الناشر:  ( تأليف د/ أمحد علي بن عبد احلميد عضو هيئة التدريس جبامعة جنران ,املرحلة السادسة)العلمي جبامعة جنران  
, حتدث فيه املؤلف  عن نعمة  م2115للعام 66اإلسالمية جبامعة األزهر بأسيوط العدد جملة كلية أصول الدين والدعوة 

 األمن وماتضمنه احلديث من مفاهيم نبوية قيمة.
حبث  حبث بعنوان ) دعوة القرآن الكرمي والسنة النبوية الجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ العنف والتطرف -3

( تأليف د/ إياد أمحد سالمة )باحث رئيسي( وأ.د. املرحلة السادسة)ان  مدعوم من عمادة البحث العلمي جبامعة جنر 
جامعة األزهر , جملة علمية  –جملة كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة  عبد الظاهر عبد الباري عبيد )باحث مشارك( الناشر:
)الثامن والعشرين (  لسنة جامعة األزهر , يف حولية العدد  –حمّكمة تصدر عن كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة 

 وحتدث فيه املؤلفان عن دعوة القرآن الكرمي والسنة إىل نبذ التطرف وأمهية اجتماع الكلمة.   م . 2115/2113
 اجلديد يف هذا البحث:
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استخراج مفاهيم السِّلم املدين من أذكار الصالِة  وأذكار الصباح واملساء , ألهنا عبادات متكررة بشكل يومي , 
 وحتمل مفاهيم نبوية أخالقية راقية تنمي مفاهيم الرمحة والسلم واخلري لدى املسلم 

 خطة البحث:
 :مبحثنِي مة و قدّ من مُ  هذا البحثُ  يتكونُ 
 , وأما املبحثني فكالتايل: وخطة البحث, وأهداف البحث ,ومنهج البحث ,البحثِ  لةَ تحوي مشكف املقدمةُ فأما 

 : مفاهيم السِّلم املدين يف األذكار النبوية داخل الصالة وعقبها. األولُ  املبحثُ 
 مفاهيم السِّلم املدين اليت تضمنتها األذكاُر النبويُة داخَل الّصالة .  :  األولُ  املطلبُ 
 : مفاهيُم السِّلم املديّن اليت تضمنَتها األذكاُر النبوية الواردُة عقَب الّصالة.الثاين املطلبُ 
 : مفاهيُم السِّلم املديّن اليت تضمنَتها األذكاُر النبوية الواردُة يف الّصباِح واملساِء.الثاين املبحثُ 

 وجعلت بطاقات املراجع مجيعها يف آخر البحث.
 والتوصيات.اخلامتة وتشتمل على أهم النتائج 

 
 

 األولُ  المبحثُ 
 مفاهيم السِّلم المدني في األذكار النبوية داخل الصالة وعقبها

 المطلب األول
 مفاهيم السِّلم المدني التي تضمنتها األذكاُر النبويُة داخَل الّصالة

 بالهداية ألحسِن األخالق: المفهوم األول: الدعاءُ 
كان  يستفتح بصيغ كثرية منها مارواه مسلم يف صحيحه عن علي رضي اهلل فقد ثبت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  

 السََّماَواتِ  َفطَرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ : »قَال ) الصَّاَلِة, ِإىَل  قَامَ  ِإَذا َكانَ  أَنَّهُ  َوَسلََّم, َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولِ  عنه َعنْ 
 َوِبَذِلكَ  َلُه, َشرِيكَ  اَل  اْلَعاَلِمنَي, َربِّ  لِلَّهِ  َومَمَايت  َوحَمَْياَي, َوُنُسِكي, َصاَليت, ِإنَّ  اْلُمْشرِِكنَي,  ِمنَ  أَنَا َوَما َحِنيًفا, َواأْلَْرضَ 

, أَْنتَ  أَْنتَ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  اْلَمِلكُ  أَْنتَ  اللُهمَّ  اْلُمْسِلِمنَي, ِمنَ  َوأَنَا أُِمْرتُ   فَاْغِفرْ  ِبَذْنيب, َواْعتَـَرْفتُ  نـَْفِسي, َلْمتُ ظَ  َعْبُدَك, َوأَنَا َربِّ
يًعا, ُذنُوِب  يل   َسيِّئَـَها َعينِّ  َواْصِرفْ  أَْنَت, ِإالَّ  أِلَْحَسِنَها يـَْهِدي اَل  اأْلَْخاَلقِ  أِلَْحَسنِ  َواْهِدين  أَْنَت, ِإالَّ  الذ نُوبَ  يـَْغِفرُ  اَل  إِنَّهُ  مجَِ
 ( 1أَْنَت....( ) ِإالَّ  َسيِّئَـَها َعينِّ  َيْصِرفُ  اَل 

ومقتضى ُحسن اخللِق بذُل الندى, وكف  األذى , ففي هذا الدعاء تنبيه املسلم اللبيب إىل أن يكون حسَن اخللق , 
يف التعامِل مع سائر اخللق, و يف احلديث إشارة إىل أن اجملتمع الذي يتحلى جبميل اخِلالل ومحيد اخِلصال, حري  بالسؤدِد 

 المة واألمْن . واجملِد والسَّ 
 المفهوُم الثاني : الّرحَمة :

                                                 

( عن 111( برقم )1/560باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه ) -23كتاب صالة املسافرين وقصرها ,   -3أخرجه مسلم يف صحيحه  (1)
 علي رضي اهلل عنه .
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كانْت فريضًة  أو نافلًة,  يظهُر هذا املفهوُم َجليًا من خالِل سورة الفاحتة, فهي ركن  قويل  من أركاِن الصالِة ,سواء ً
تعاىل امسان من أمساءه  ( 1) وهي قرآن ولكنها ثناء  ودعاء , كما ورد يف احلديث الصحيح  فقوله تعاىل ) الرَّمحن الرَّحيم(

ة قال يَتضمناِن  الرمحَة الواسعَة الشَّاملة على مجيِع اخلالئِق , ومن لوازِم الرمحِة السِّلُم واألمُن , واملسلم مأمور  بالتخلق بالرمح
 َمنْ  الرَّمْحَِن, ِمنَ  ُشْجَنة   َوالرَِّحمُ  السََّماِء, ْهلُ أَ  يـَْرمَحُْكمْ  اأْلَْرضِ  أَْهلَ  اْرمَحُوا الرَّمْحَُن, يـَْرمَحُُهمُ  صلى اهلل عليه وسلم )الرَّامِحُونَ 

 ( 2)( بـَتَّْتهُ  َقَطَعَها, َوَمنْ  َوَصَلْتُه, َوَصَلَها,
وهذا املفهوُم واسُع الّداللة على السِّلم واألمْن للفرِد واجملتمِع بْل حىت احليوان, وقد تنوعْت أقواُل املفسرين يف داللِة 

الرمحن والرحيم بني قائٍل بأنَّ الرَّمحن مقصود  به رمحُة مجيع اخلالئق مبا فيهم الكفاُر واملشركون , والرَّحيم هذيِن االمسنِي 
 خاص  باملؤمنني, ومنهم من جعَل أحَدمها للدنيا والثايْن لآلخرة, واهللُ جلَّ جاللُه رمحُن الدنيا واآلخرِة , ورحيُمهما , فيتعلَّمُ 

يكوَن رحيمًا بنفِسه, رحيمًا بوالديه, رحيمًا بزوجِته وأوالِده, رحْيمًا مبجتمِعه وأمِته, بْل وبالبشرية  املسلُم يف صالتِه أنْ 
 مجعاء, وحىت احليوان فله حق من الرمحة واإلحسان يف دين اإلسالم .

 يقول صاحب جامع البيان عند تفسري هذه اآلية :
 الرمحة بعموم موصوف بالرمحن بالتسمية أنه هو: بالرحيم تسميته يف الذي دون بالرمحن, اهلل تسمية يف الذي )واملعىن

األحوال  بعض يف وإما األحوال, كل يف إما خلقه, لبعضَ  الرمحة خبصوص موصوف بالرحيم بالتسمية وأنه خلقه, جبميعَ 
 كان الدنيا يف معناه, عن يستحيل ال بالرحيم وصفه يف الذي اخلصوص ذلك أنّ  - كذلك ذلك كان إذا - شك ,فال
 لطاعته, إياهم توفيقه من هبم لطف مبا الدنيا عاجل يف املؤمنني اهلل عباده خصّ  وقد مجيًعا فيهما أو اآلخرة, يف أو ذلك

معاصَيه .  وركب به, أمره ما وخالف وكفر به, أشرك من عنه ُخِذل مما معاصيه, واجتناب أمره واتباع وبرسله, به واإلميان
 السحاب وتسخري الرزق, يف الَبْسط يف مجيعهم, إىل واإلحسان اإلفضال من الدنيا يف مع الكفارَ  به عمَّهم قد ما مع

 املؤمنون فيها يشرتك اليت حُتصى, ال اليت النعم وسائر والعقول, األجسام وصحة األرض, من النبات وإخراج بالَغْيِث,
   (3) واآلخرة ( الدنيا يف خاصةً  املؤمنني ورحيمُ  واآلخرة, الدنيا يف خلقه مجيع رمحنُ  ثناؤه جل والكافرون, فرب نا

 وقال يف النكت والعيون عند تفسري هذه اآلية:
 أشدَّ  الرمحن لفظ ُجِعل,  واحدةٍ  رمحةٍ  من مشتقانِ  أهّنما: أحُدمها: قولنيْ  على والّرحيم الّرمحن اشتقاق يف )واختلفوا

 منها اشتق اليت الرمحة غري,  الرمحن منها اشتق اليت والرمحة,  رمحتني من مشتقان أهنما: الثاين والقول الرحيم, من مبالغة
 أن: أحدها: أقوال ثالثة على الرمحتني يف اختلفوا القول هبذا قال ومن,  الصفتني وتغاير,  االمسني امتياز ليصح,  الرحيم
 من مشتق الرمحن أن: الثاين والقول. طاعته ألهل اهلل رمحة من مشتق والرحيم,  خلقه جلميع اهلل رمحة من مشتق الرمحن

                                                 

 (.2( سورة الفاحتة : اآلية )1)
( برقم 5/210صنف )( واللفظ له, وابن أب شيبة يف امل3030( برقم ) 66/ 11( حديث صحيح: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )1)
كتاب أبواب   -25( والرتمذي يف السنن 0301( برقم )0/235كتاب األدب , باب يف الرمحة )  -01( وأبوداود يف السنن 25655)

(مجيعهم عن عبد 6522( برقم )1/331( وهو يف صحيح اجلامع الصغري )1320( برقم )0/626الصلة, باب ماجاء يف رمحة املسلمني ) 
 ي اهلل عنهما  مرفوعاً.اهلل بن عمرو رض

 (    123-121-123/ 1(  باختصار  وتصرف يسري من جامع البيان يف تأويل القرآن )2)
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 مشتق الرمحن أن: الثالث والقول. اآلخرة ُدون الدنيا ألهل رمحِتهِ  من مشتق والرحيم,  واآلخرة الدنيا ألهل تعاىل اهلل رمحة
  (1) مثُلها( العباد يف يوجد اليت الرمحة من مشتق والرحيم,  عباده دون هبا تعاىل اهلل خيتص اليت الرمحة من

 المفهوم الثالث: العافية : 
فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يدعو بالعافية يف الدعاء بني السجدتني كما روى ابن عباس رضي اهلل عنهما عنه أنه  

 (2)  «َواْرزُْقيِن  َواْهِدين, َواْجبـُْرين, َواْرمَحْيِن, يل, اْغِفرْ  اللَُّهمَّ : »كان يقول بني السجدتني 
إن هذا الدعاء اجلامع الذي يُقال بني السجدتني يشيع سلمًا وأمنًا وعافية وسعادة, والشاهد فيه قوله )وعافين( 
والعافيُة مفهوم شامل  يدل على السِّلم املدين للفرِد واجملتمع , ويف هذا الدعاء سؤال العافيِة وهي ِضد  البالء, ومثل هذا 

, ِلَقاءَ  تـََتَمنـَّْوا اَل  النَّاُس, أَيـ َها يَا»وسلم الدعاء مفهوم  قوله صلى اهلل عليه   َلِقيُتُموُهمْ  فَِإَذا اْلَعاِفَيَة, اهللَ  َواْسأَُلوا اْلَعُدوِّ
 (3)«الس ُيوفِ  ِظاَللِ  حَتْتَ  اجْلَنَّةَ  أَنَّ  َواْعَلُموا فَاْصربُوا,

 ِمنَ  َوِهيَ  اْلَعاِفَيةِ  ِبُسَؤالِ  اأْلَْمرِ  يف  اأْلََحاِديثُ  َكثـَُرتِ  قال اإلمام النووي رمحه اهلل مشريًا إىل معىن العافية : )َوَقدْ 
ينِ  يِف  َواْلَباِطنِ  اْلَبَدِن, يِف  اْلَمْكُروَهاتِ  مجَِيعِ  ِلَدْفعِ  اْلُمتَـَناِوَلةِ  اْلَعامَّةِ  اأْلَْلَفاظِ  نـَْيا الدِّ  اْلَعاِفَيةَ  َأْسأَُلكَ  ِإينِّ  اللَُّهمَّ  َواآْلِخرَةِ  َوالد 

 (4اْلُمْسِلِمنَي( ) َوجِلَِميعِ  َوأِلَِحبَّاِئي يل  اْلَعامَّةَ 
إذا مفهوم العافية من املفاهيم النبوية الرائعة اليت تبني بوضوح أمهية السلم املدين القائم على الوسطية واالعتدال 

 وحفظ احلقوق , بني األفراد واألمم. 
بن علي رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن وهذا املعىن وارد يف دعاء القنوت من حديث احلسن 

 ِفيَما يل  َوبَارِكْ  تـََولَّْيَت, ِفيَمنْ  َوتـََولَّيِن  َعافـَْيَت, ِفيَمنْ  َوَعاِفيِن  َهَدْيَت, ِفيَمنْ  اْهِدين  يقول يف دعائه عقب القنوت  )اللَُّهمَّ 
قال يف  (5)َوتـََعالَْيَت ..( تـََبارَْكتَ  َوالَْيتَ  َمنْ  يَِذل   اَل  إِنَّهُ  َعَلْيَك, يـُْقَضى َواَل  يتـَْقضِ  إِنَّكَ  َقَضْيَت, َما َشرَّ  َوِقيِن  أَْعطَْيَت,

 . (6)( من املعافاة اليت هي دفع السوءاملرقاة : ) 
 ويقول احلافظ ابن القيم يف حاشيته على سنن أب داود :

                                                 

 (1/52(  انظر: تفسري اإلمام املاوردي النكت والعيون )2)
( 230برقم ) (101/ 2باب مايقول بني السجدتني ) -3أبواب الصالة ,  -2( حديث صحيح : انظر: حتفة األحوذي بشرح الرتمذي 6)

(  كالمها من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما , وصححه األلباين يف 161( برقم )166/ 11والضياء املقدسي يف األحاديث  املختارة  )
 ( .156صفة صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم )ص: 

( برقم 6/1632واألمر بالصرب عند اللقاء ) باب كراهة متين لقاء العدو , -3كتاب اجلهاد والسري ,   -62أخرجه مسلم يف صحيحه  (3)
 ( عن عبد اهلل بن أب أوىف رضي اهلل عنه .1102)

 ( .03/ 12انظر: شرح النووي على مسلم كتاب اجلهاد والسري , باب جواز اخلداع يف احلرب ) (4)
( والنسائي 1360( برقم )332/ 2)كتاب الصالة , باب الدعاء يف القنوت   -2(حديث صحيح : أخرجه احلافظ الدارمي يف السنن 6)

أبواب الوتر -6( والرتمذي يف السنن 1105( برقم )203/ 6كتاب قيام الليل وتطوع النهار, باب الدعاء يف الوتر )-21يف السنن الصغرى 
نوت يف الوتر باب تفريع أبواب الوتر , باب الق -3( وأبوداود يف السنن  030( برقم )623/ 2, باب ماجاء يف القنوت يف الوتر )

( 5/133األم  )-( مجيعهم من حديث احلسن بن علي رضي اهلل عنهما, وصححه األلباين يف صحيح سنن أب داود1025( برقم )2/36)
 ( من حديث احلسن بن علي رضي اهلل عنهما.1231برقم )

.  (  ألب احلسن املباركفوري230/ 0(  انظر :  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح   )0)  
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ْطاَلقُ  )َوظَاِهرُهُ    فـَيُـَقيُِّدونَ  الشَّاِفِعيَّةُ  َوأَمَّا احْلََنِفيَِّة, َمْذَهبُ  ُهوَ  َكَما-يقصد دعاء القنوت يف الوتر -السَّنة  مجَِيعِ  يِف  اإْلِ
 أَوْ  اهلَِْدايَةِ  َعَلى ثـَبِّْتيِن  َأيْ ( اْهِدين  اللَُّهمَّ ) الصََّحابَةِ  ِمنَ  مَجَاَعةٍ  َمْذَهبُ  ُهوَ  َكَما َرَمَضانَ  ِمنْ  اأْلَِخريِ  بِالنِّْصفِ  اْلوِْترِ  يِف  اْلُقُنوتَ 

 األنبياء ِمنَ  َهَديـَْتهُ  أَوْ  َهَديـُْتمْ  َمنْ  مُجَْلةِ  يِف  َأيْ ( َهَدْيتَ  ِفيَمنْ ) النـَِّهايَةِ  َمرَاِتبِ  بَِأْعَلى اْلُوُصولِ  ِإىَل  اهلَِْدايَةِ  َأْسَبابِ  ِمنْ  زِْدين 
 واألخالق اأْلَْدَواءِ  َأْسَوأِ  ِمنْ  َأيْ ( َعافـَْيتَ  ِفيَمنْ  َوَعاِفيِن ) احلنيالص عبادك يف برمحتك وأدخلين سيلمان قال كما واألولياء

 ( 1واألهواء( )
وهذه اللفظة حتمل مفهوما عميقًا من مفاهيم السِّلم املدينِّ واألمِن االجتماعيِّ بامتياز,  فإن العافيَة  تنايف البالَء 

يِن أو العافيِة يف الدنيا, واخلوَف والشدائَد واملصائب , لذا جيُب  على  املسلم أْن َيسُلَك كلَّ سبيٍل يؤدي إىل العافيِة يف الدِّ
 لُه أو لغريِه .

 المفهوم الرابع: الَسالم :
َنا ِإَذا جاء يف دعاء التشهد عن  ابن مسعود  رضي اهلل عنهما قال : )ُكنَّا : ْلَناقُـ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَّيِبِّ  َمعَ  َصلَّيـْ

 النَّيِب   اْنَصَرفَ  فـََلمَّا َوُفاَلٍن, ُفاَلنٍ  َعَلى السَّالَمُ  ِميَكائِيَل, َعَلى السَّالَمُ  ِجرْبِيَل, َعَلى السَّاَلمُ  ِعَباِدِه, قـَْبلَ  اللَّهِ  َعَلى السَّاَلمُ 
َنا أَقْـَبلَ  َوَسلََّم, َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى  التَِّحيَّاتُ : فـَْليَـُقلْ  الصَّالَةِ  يف  َأَحدُُكمْ  َجَلسَ  فَِإَذا السَّاَلُم, ُهوَ  اللَّهَ  ِإنَّ "   فـََقالَ  ِبَوْجِهِه, َعَليـْ
َنا السَّاَلمُ  َوبـَرََكاتُُه, اللَّهِ  َوَرمْحَةُ  النَّيِب   أَيـ َها َعَلْيكَ  السَّاَلمُ  َوالطَّيَِّباُت, َوالصََّلَواُت, لِلَِّه,  ِإَذا فَِإنَّهُ  احِلِنَي,الصَّ  اللَّهِ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَليـْ
 يـََتَخيَـّرْ  مُثَّ  َوَرُسولُُه, َعْبُدهُ  حُمَمًَّدا أَنَّ  َوَأْشَهدُ  اللَُّه, ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  أَنْ  َأْشَهدُ  َواأَلْرِض, السََّماءِ  يف  َصاِلحٍ  َعْبدٍ  ُكلَّ  َأَصابَ  َذِلكَ  قَالَ 
 (2) َشاَء( َما الَكاَلمِ  ِمنَ  بـَْعدُ 

 املعىن اللغوي لكلمة السالم ,قال صاحب العني : 
 َلدْغُ : أزورا . والسَّْلمُ  منه الداح ترى : َسْلم  -الشاعر -قال  ِسالم,: ومجُعه واحدة , ُعروة   له ُمسْتطيل   دلو  : )السَّلمُ 

بكسر السني مع -, والسِّالمُ َسالمةً  َسِلمَ  وقد سامل ,: أي سليم, ورجل   .وَسليم َمْسُلوم,: له يُقالُ  وامللدوغ احلية, 
: وقيل ذُّكر, ورمّبا اجَلماعة, معىن على أُنِّثَ  ورمّبا يـُْفرُِدها, أحداً  مسعت وال واحدها, أمسع مل احِلجارة,: -التضعيف

 السَّالمة, مبعىَن  يكون والسَّالم. الّشجر ِدقِّ  من َضْرب  : . والسَّالمُ  (3)رِطابُ  السِّالمُ  إذِ  الِفَطْحل قال: زمن َسِلمة ,: واحدته
: قيل فإذا اهلُل, هو السَّالمُ : وقيل اهلِل, أمساءِ  من اسم   هو: وقيل. َعَلْيكم اهللِ  من السَّالمةُ : أي عليكم, السَّالم: النّاس وقول

 (4)(اخل  اأَلصابع... عظام: والس الَمى فوقكم, اهللُ : يقول[ فكأنّه] عليكم السَّالمُ 
 والَفناء, الِغرَيِ  آفَات من اخللقَ  يَلَحق ممَّا َسِلم أِلَنَّهُ  السَّالمُ  هلل: قيل: بعُضهم )قَالَ   وقال  صاحب هتذيب اللغة :

ائِم اْلَباِقي وأنّه يدل  اْلَعَرب يف لَُغة-والسالم عند بعضهم  -قدير,  َشْيء كلّ  على َوُهوَ  يَفىَن, َواَل  اخلَْلق, يُفيِن  الَِّذي الدَّ
َها َأْشَياء على أربعةُ  َها سّلمت, َمصَدر َسالما َسّلمتُ : َفِمنـْ َها َسالمة, مجعُ  السَّاَلم َوِمنـْ  تـََبارك اهلل أمساءِ  من اسم   السَّالم َوِمنـْ

َها َوتـََعاىَل,  يِف  اآْلفَات من َيسَلم بَِأن لإْلْنَسان دعاء   أنَّه َسلَّمت َمصَدر ُهوَ  اّلذي الساَلم َومعىن: شجر, قَالَ  السَّالم َوِمنـْ

                                                 

 (.0/211(  انظر : عون املعبود وحاشية ابن القيم على سنن أب داود  )1)

( من حديث ابن 3261( برقم )3/51كتاب االستئذان , باب السالم اسم من أمساء اهلل تعاىل )-13( أخرجه البخاري يف صحيحه 2)
 مسعود رضي اهلل عنهما .

لينًة ويطلق عليه أهل األدب: زمن الفطحل, وهو عند الشعراء زمان نوح عليه السالم, ومل (  يقصد زمناً كانت احلجارة والصخورة فيه رطبًة 3)
 (110أقف على دليل من القرآن أو السنة يدل على هذا أو ذاك  , انظر : الكتاب: الراموز على الصحاح )ص: 

 ( مادة س ل م.253/ 1انظر كتاب العني ) 4
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 ُهوَ  السَّاَلم, مَيِلك الَّذي السَّاَلم ُذو إِنَّه: أعلم َواهلل وتأويُله اهلل, اسمُ  والسَّالم: التَّْخليص, َوقَالَ  وتأويُله ونـَْفِسه, ِدينه
 ( 1( ) اآْلفَات من لسالمته َسالما مَسِّي َأْحسبهُ  َعِظيم قوي   َشَجر فـَُهوَ  الشََّجر السَّاَلم وأّما. اْلَمْكُروه من ختليص  

تكرار لفظ السَّالم يف داخل الصالة وعند اخلروج منها, ويف أذكارها البعدية دليل  قاطع على أمهية مفهوم السِّلم 
 املدينِّ يف اإلسالم وأن السلم والسالمة شعار دين اإلسالم. 

 املفهوم اخلامس: االستعاذة من الفنت:
شرع النيب صلى اهلل عليه وسلم ألمته االستعاذة من الفنت, والفتنة لفظة عامة تشتمل  على معىن االبتالء واالمتحان 
والعداوة واحلروب بني الناس وهي ضد السالمة والعافية , ولذلك فإن االستعاذة من شر هذه الفنت يؤسس ملفهوم أصيل 

 رد املسلم  واجملتمع املسلم , واألمة املسلمة. من مفاهيم السِّلم املدين يف احلياة عند الف
 َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  أخرج البخاري رمحه اهلل من حديث أُمنا أُم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها  َأنَّ 

َنةِ  ِمنْ  ِبكَ  َوأَُعوذُ  الَقرْبِ, َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ  أَُعوذُ  ِإينِّ  اللَُّهمَّ  ) :الصَّاَلةِ  يِف  يَْدُعو ِسيحِ  ِفتـْ
َ
َنةِ  ِمنْ  ِبكَ  َوأَُعوذُ  الدَّجَّاِل, امل ْحَيا, ِفتـْ

َ
 امل

َنةِ  َماِت, َوِفتـْ
َ
ْأمثَِ  ِمنَ  ِبكَ  أَُعوذُ  ِإينِّ  اللَُّهمَّ  امل

َ
ْغَرمِ  امل

َ
ْغَرِم, ِمنَ  َتْسَتِعيذُ  َما َأْكثـَرَ  َما: قَائِل   لَهُ  فـََقالَ "  َوامل

َ
 ِإَذا الرَُّجلَ  ِإنَّ : »فـََقالَ  امل

 (2)فََأْخَلَف(  َوَوَعدَ  َفَكَذَب, َحدَّثَ  َغرَِم,

 املعىن اللغوي للفتنة :
 (3)َواْخِتَباٍر  ابِْتاَلءٍ  َعَلى يَُدل   َصِحيح   َوالن وُن :  َأْصل   َوالتَّاءُ  الفتنة: اْلَفاءُ 

َنةً ) بِاْلَكْسرِ  يـَْفِتُنهُ  الذََّهبَ ( فـَنَتَ : )الفتنة:  اإلحراق  بالنار تـَُقولُ    َما لِيَـْنظُرَ  النَّارَ  أَْدَخَلهُ  ِإَذا أَْيًضا( َمْفُتونًا) وَ ( ِفتـْ
َحرَُّقوُهْم  َأيْ [ 11: الربوج{ ]َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِننيَ  فـَتَـُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ : }تـََعاىَل  اللَّهُ  َوقَالَ . مُمَْتَحن   َأيْ ( َمْفُتون  ) َوِديَنار   َجْوَدتُُه,

(4). 
 (5)الفتَّاُن: الشيطان 

َنة  ) َأَصابـَْتهُ  ِإَذا( َمْفُتون  ) فـَُهوَ ( ُفنِتَ ) وَ  الرَُّجلُ ( افْـُتنِتَ )ويقال :   (6)َعْقُلهُ  أَوْ  َمالُهُ  َفَذَهبَ ( ِفتـْ
 املعاين االصطالحية للفتنة: 

 الفتنة : تأيت مبعىن الكفر كقوله تعاىل ) والفتنة أشد من القتل( البقرة 
َنة يِف  َأال الفتنة: مبعىن اإلمث  َكَقْولِه تعاىل ) َنة َمايل  يف  أصابتين َوِمْنه سقطوا( اْلِفتـْ  َأي صاَلهتم يف  يفتتنوا أَن ومهوا فتـْ

 وخيلطوا. يسهوا
َا الفتنة: مبعىن االختبار َكَقْولِه َنة. َوأَْواَلدُكمْ  أَْمَوالُكم ِإمنَّ  فتـْ

َنة من بك أعوذ َوِمْنه حرقوهم َأي َواْلُمْؤِمَنات, اْلُمؤمِننيَ  فتُنوا الَّذين ِإن َكَقْولِه بالنَّار الفتنة : اإلحراق  النَّار. فتـْ
زَاَلة الفتنة: مبَْعىن  (  1)إِلَْيك أَْوَحيَنا الَِّذي َعن لَيَـْفِتُنوَنك َكاُدوا َوِإن َكَقْولِه الشَّْيء َعن َوالصْرف اإْلِ

                                                 

 ار وتصرف يسري. ( باختص 12/613هتذيب اللغة لألزهري )  1
 ( من حديث عائشة رضي اهلل عنها.362( برقم )1/133كتاب األذان , باب الدعاء قبل السالم )  -11أخرجه البخاري  2
 (  016-012/ 0انظر: مقاييس اللغة ) 3
 (.260( و خمتار الصحاح )ص:  016-012/ 0انظر: مقاييس اللغة ) 4
 (2/3( وأساس البالغة )260تار الصحاح )ص: ( و خم 016-012/ 0انظر: مقاييس اللغة )  5
 (.260( و خمتار الصحاح )ص:  016-012/ 0انظر: مقاييس اللغة ) 6
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 املقصود  بفتنة احمليا واملمات يف هذا الدعاء, قال يف الفتح:  
 اخلامتة أمر باهلل والعياذ وأعظمها واجلهاالت والشهوات بالدنيا االفتتان من حياته مدة لإلنسان يعرض ما احمليا )فتنة

 . املوت عند
 ذلك قبل ما هذا على احمليا بفتنة املراد ويكون منه لقرهبا إليه أضيفت املوت عند الفتنة هبا يراد أن جيوز املمات وفتنة

 . القرب فتنة هبا يراد أن وجيوز
  احلرية مع القرب يف السؤال املمات وبفتنة الصرب زوال مع االبتالء احمليا بفتنة أراد وقيل:
 ينزل, مل ما ودفع نزل ما رفع يف ربه إىل يرغب أن للمرء وينبغي كثرية, ملعان جامعة كلمة هذه بطال ابن وقال
 هلم وتشريعا أمته عن دفعا ذكر ما مجيع من يتعوذ وسلم عليه اهلل صلى وكان ذلك, مجيع يف ربه إىل االفتقار ويستشعر

  (2)األدعية( من املهم صفة هلم ليبني
 وقال يف عمدة القاري:

 الدَّين,: أي( واملغرم)نفسه,  اإلمث هو املراد أو والعقوبة, الذم إىل جير الذي اإلمث: أي( املأمث من: ))قوله
 بالذكر؟ األربعة األشياء هذه خصصت شيء فألي ذكر, ما مجيع يشمل( واملمات احمليا فتنة: )قوله: قلتَ  فإن

 وفيه حكمه, لشدة بأمره االعتناء باب من العام يشمله ما بعض ختصيص أن شك وال شرها, وكثرة شأهنا لعظم: قلت
 ألن املرتب, الغري والنشر اللف وفيه شأنه, وعظم عليه املعطوف أمر لفخامة وذلك اخلاص, على العام عطف أيضا

 من وسلم عليه اهلل صلى تعوذه فائدة ما: قلتَ  فإن. احمليا فتنة حتت الدجال وفتنة املمات, فتنة حتت داخل القرب عذاب
 فإن الدعاء, صفة هلم وليبني األمة, به ولتقتدي تعاىل, اهلل خوف ليلتزم ذلك إمنا: قلت منها؟ عصمَ  قد اليت األمور هذه
: قلت بكثري؟ الزمان ذلك عن متأخر بأنه علمه مع الدجال, املسيح فتنة من تعوذه فائدة ما ولكن ذلك, سلمنا: قلت

 األرض وجه على ساع مفرت مبطل كذاب بأنه مجاعة, إىل ومجاعة جيل, إىل جيل من األمة بني خربه ينتشر أن فائدته
 دعاويه مجيع أن ويعرفوا أمره ويتحققوا اللعنة, عليه خروجه, عند أمره املؤمنني على يلتبس ال حىت ساحر, مموه بالفساد,

 (3)هلم (  منه تعوذا أو ألمته منه تعليما هذا يكون أن وجيوز. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به أخرب كما باطلة,
 

 المطلب الثاني
 مفاهيُم السِّلم المدّني التي تضمنَتها األذكاُر النبوية الواردُة عقَب الّصالة

 
 المفهوم األول: التسليم عن اليمن وعن الشمال وقول السالم عليكم ورحمة اهلل :
بتسليمه عن ميينه ومشاله, وقد الصالة عبادة شرعية تفتتح بالتكبري وختتتم بالتسليم, فخروج املصلي من صالته يكون 

سبقت اإلشارة إىل مفهوم السِّالم ومعناه يف املطلب السابق, ويف هذا الدعاء وهو السالم عند اخلروج من الصالة مقصد 
شرعي بني على أن السَّلم املدين مقصد شرعي , ونالحظ تكرار مفهوم السالم يف الصلوات املفروضة واملسنونة ستًة 
                                                                                                                                               

 (511/ 3( و احملكم واحمليط األعظم )103-2/105انظر:  مشارق األنوار على صحاح اآلثار للقاضي عياض اليحصيب املالكي )  1
 (.111/  11ج-2/613باختصار وتصرف يسري من فتح الباري بشرح صحيح البخاري )ج  2

 ( . 111/ 3باختصار من ُعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين)   3



 

 445    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

تقريباً  ففي التشهد والتسليمتني من كل ركعتني يتكرر لفظ السالم وعدد الركعات املفروضة سبعة عشر ركعة , وثالثنَي مرًة 
والرواتب من الركعات تسعة عشر ركعة , فالجيد املتأمل يف هذا إال حقيقة واحدة هي أن اإلسالم دين السلم واألمانة 

 واخللق والعدل وباهلل التوفيق.
 يد مفهوم الَسالم بعد االنتهاء من الَصالة:المفهوم الثاني: تأك

فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا انصرف من صالته يستغفر ثالثا مث يقول: ) اللهم أنت السَّالم ومنك 
 (1)السَّالم , تباركت ذا اجلالل واإلكرام ( ويف لفظ ) ياذا اجلالل واإلكرام( 

تربية للعبد يستشعر فيها تقصريه يف حق اخلالق بل ورمبا املخلوقني فيتواضع فاالستغفار طلب املغفرة من اهلل , وهي 
واليتكرب , ويكف نفسه عن إيذاء اخللق, مث إنَّ قوله صلى اهلل عليه وسلم )اللهم أنت الّسالم ومنك الّسالم , تأكيد  

 لعدل.ألمهية هذا املفهوم يف حياة اخللق, وأنَّ اإلسالم دين السِّلم واحلق واألمن وا
 يـــَعرض ملا مواله, عبادة حبق يقوم ال العبد أن قال يف سبل السالم عند شرحه هلذا احلديث :) واالستغفار إشارة إىل

 واملراد نفسه, به وصف كما بالّسالم ربه يصف أن له وشرع لذلك, تداركا االستغفار له فشرع واخلواطر, الوساوس من له
 الدنيا شرور من الّسالمة نطلبُ  منك أيْ "  السالم ومنك"  للمبالغة به وصف مصدر   وآفة, نقص كل من السالمة ذو

 لعباده واإلكرامُ  اجلاللُ  عنده الذي وقيل: التام, والفضلِ  املطلق, الغىن ذا يا"  واإلكرام اجلالل ذا يا"  بقوله واملراد واآلخرة,
 .  (2)تعاىل( صفاته عظائمِ  من وهو املخلصني,

 اهلل من فضله: مترُك الحسد للنّاس على ما رزقهالمفهوم الثالث: 
فقد جاء يف أذكار النيب صلى اهلل وعليه وسلم  بعد الصالة قوله )اللهم المانع ملا أعطيت , والمعطي ملا منعت, 

ال »أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان, إذا فرغ من الصالة وسلم, قال: من حديث املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه 
ملا  , وال معطيَ ملا أعطيتَ  إله إال اهلل وحده ال شريك له, له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير, اللهم ال مانعَ 

 (3)( منك اجلد   ذا اجلدِ  , وال ينفعُ منعتَ 
 أحد مينعه ال غريِه, أو رزقٍ  من بقضاء له قضيتَ  من أنَّ "  أعطيت ملا مانع ال: " ومعىن قال يف سبل السالم :)

 ( 4) له(  معطي ال حبرمان له قضيت من أنه"  منعت ملا معطي ال"  ومعىن عنه,
وهذا مفهوم دقيق من مفاهيم السِّلم املدين واجملتمعي , ُيشيع القناعة والرضا بقسمة اهلل تعاىل, والتوكل على اهلل 

 وحده وسؤاله من فضله مع بذل األسباب.
 ينجيه ال أي حظه ذلك صاحب ينفع ال أي والسلطان والعظمة احلظ وهو األشهر يف اجليم بفتح اجلد ذا ينفع وال

 (1) الصاح العمل وينجيه ينفعه وإمنا منك حظه

                                                 

باب استحباب الذكر بعد الصالة  -23كتاب املساجد ومواضع الصالة ,   -5( أخرجه مسلم يف صحيحه 010/ 1( صحيح مسلم )1
 ( عن ثوبان وعن عائشة رضي اهلل عنها .532( و) 531( برقم )010/ 1وصفته )

 (.235-230/ 1( انظر : سبل السالم بشرح بلوغ املرام للصنعاين ) 2

باب استحباب الذكر بعد الصالة  -23كتاب املساجد ومواضع الصالة ,   -5( أخرجه مسلم يف صحيحه 010/ 1صحيح مسلم )(  3
 عن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه.(  536( برقم )010/ 1وصفته )

 (.236/ 1انظر: سبل السالم بشرح بلوغ املرام للصنعاين )   4
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 المبحث الثاني
 مفاهيُم السِّلم المدّني التي تضمنَتها األذكاُر النبوية الواردُة في الّصباِح والمساءِ 

 األمن الشامل :  المفهوم األول:
 هَلُمْ  مُنَكِّنْ  أَوملَْ  أَْرِضَنا ِمنْ  نـَُتَخطَّفْ  َمَعكَ  اهْلَُدى نـَتَِّبعِ  ِإنْ  هبا يف كتابه الكرمي , قال تعاىل: )َوقَاُلوا األمن نعمة امنت اهلل

واألمن نعمة  من اهلل تعاىل  [51: القصص] ( يـَْعَلُمونَ  اَل  َأْكثـََرُهمْ  َوَلِكنَّ  َلُدنَّا ِمنْ  رِْزقًا َشْيءٍ  ُكلِّ  مَثَرَاتُ  إِلَْيهِ  جُيْىَب  آِمًنا َحَرًما
ياَلفِ   َربَّ  فـَْليَـْعُبُدوا , َوالصَّْيفِ  الشَِّتاءِ  رِْحَلةَ  إِياَلِفِهمْ  , قـُرَْيشٍ  جيب شكرها بالعبادة واإلحسان إىل اخللق قال تعاىل: )إِلِ

. واخلوف عقوبة يُعاقب اهلُل هبا من مل 0: 1 ( سورة قريش َخْوفٍ  ِمنْ  َوآَمنَـُهمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُهمْ  الَِّذي , اْلبَـْيتِ  َهَذا
 َفَكَفَرتْ  َمَكانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغًدا رِْزقـَُها يَْأتِيَها ُمْطَمِئنَّةً  آِمَنةً  َكاَنتْ  قـَْريَةً  َمَثاًل  اللَّهُ  يشكر نعم اهلل عليه قال تعاىل: )َوَضَربَ 

 ( 112: )النحل ( َيْصنَـُعونَ  َكانُوا مبَا َواخْلَْوفِ  اجلُْوعِ  لَِباسَ  اللَّهُ  فََأَذاقـََها اللَّهِ  بِأَنـُْعمِ 
 وألمهية األمن جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم عالمة املؤمن أن يأمنه الناس على دماءهم وأمواهلم 

 أخربكم أال: »الوداع حجة يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عبيد رضي اهلل عنه  بن فضالة فعن 
 طاعة يف نفَسه جاهد من واجملاهدُ  ويده, لسانه من الناسُ  َسلم من واملسلم وأنفِسهم, أمواهلم على الناسُ  أمَنه من باملؤمن؟

 (2والذنوب() اخلطايا هجرَ  من واملهاجرُ  اهلل,
ويف أذكار الصباح واملساء يزرع النيب صلى اهلل عليه وسلم ألمته مفاهيم السلم االجتماعي , بتعليمهم أن يسألوا اهلل 

يقول ابن عمر رضي اهلل عنهما ) مل يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدع هؤالء الكلمات ,أن يرزقهم األمن والعافية 
العافية يف الدنيا واآلخرة , اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي,  إذا أصبح وإذا أمسى ) اللهم إنس أسألك

وأهلي ومايل, اللهم اسرت عورايت, وآمن روعايت , اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي , وعن مييين وعن مشايل , ومن 
 (  3فوقي , وأعوذ بك من أن أغتال من حتيت () 

واألنس والطمأنينة والعافية , فكل مجل هذا الدعاء النبوي مفاهيم للسلم املدين ألفاظ هذا الدعاء تفيض باألمن 
واجملتمعي , فحري بأمة اإلسالم أن حتافظ على صلواهتا وأدعية نبيها صلى اهلل عليه وسلم يف صالته وصباحه ومساءه ويف 

 شأنه كله . 
 المفهوم الثاني: العفو والعافية:
لب الغفران , وقد سبقت اإلشارة إىل أن العافية من مفاهيم السِّلم املدين يف التعليق نفس احلديث السابق, والعفو ط

 على الدعاء بني السجدتني.
 المفهوم الثالث: كف األذى عن الخلق : 

املسامُل من يكف أذاه عن اخللق , والسلم ضده احلرب, فتأمل  أيها املنصف كيف يرب النيب صلى اهلل عليه 
 اخللق الرفيع املتضمن بذل الندى , وكف األذى فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما  أصحابه على معاين

                                                                                                                                               

 (.131/ 2( وحتفة األحوذي بشرح سنن الرتمذي )2/662بتصرف واختصار من فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ) 1
( عن فضالة بن عبيد رضي اهلل عنه  مرفوعا , وصححه  26353( برقم )631/ 63حديث صحيح: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )  2

 ( .503( برقم )33/ 2العالمة األلباين يف الصحيحة )
(   1211/313( , برقم ) 035)ص:  516 -باب مايقول إذا أصبح -513حديث صحيح : أخرجه البخاري يف األدب املفرد    3

 وصححه األلباين يف حتقيق األدب لإلمام البخاري .
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 رسول له فقال أمسيُت؟ وإذا أصبحتُ  إذا  أقولُ  ما علمين اهلل, رسول يا: قال: قال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه قال
 ربّ  أنت, إال إله ال والشهادة, الغيب عاملَ  واألرض, السماوات فاطر اللهمّ : قل بكٍر, أبا يا : وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 إىل أجرهُ  أو سوءاً, نفسي على أقرتفَ  وأن وشركه, الشيطان  شر ومن نفسي, شر من بك أعوذُ  ومليكه, شيء كل
  ( 1)مسلم( 

أو غريه , وأن يعصمه وهذا الذكر ظاهر الداللة على أن املسلم يثين على ربه ويسأله أن يعينه على أن اليؤذي نفسه 
 ربه من كيد الشياطني, وكلها مفاهيم نبوية تفيض بالسلم واألمان , فلله احلمد على نعمة اإلسالم .

 
 الخاتمة

اشتمل هذا البحث على جوامع كلم نبوي رائعة من املفاهيم النبوية  عن السِّلم واألمن يف األذكار النبوية الواردة  يف أذكار 
 الة وعقبها, وكذلك اشتمل البحث على جمموعة من مفاهيم السِّلم املدين يف أذكار الصباح واملساء.الصالة يف داخل الص

 النتائج : 
 هذه هي مفاهيم السلم املدين واالجتماعي  الناجتة عن هذا البحث:

 باهلداية ألحسِن األخالق, وقد ورد يف صيغة من األذكار النبوية الستفتاح  صالة الليل. املفهوم األول: الدعاءُ  -
 املفهوُم الثاين : الّرمحَة وقد ورد يف الفاحتة ويف الدعاء بني السجدتني ومت االقتصار على األول. -
 باح واملساء, كما سبق.ويف أذكار الص يف الدعاء بني السجدتني املفهوم الثالث: العافية وقد تكرر يف الصالة -
املفهوم الرابع: السَّالم  وقد تكرر هذا املفهوم بشكل يبهر أويل األلباب فهو يف التشهد وعند اخلروج من  -

 الصالة, ويف األذكار عقب الصالة .
 املفهوم اخلامس: االستعاذة من الفنت وقد ورد يف األذكار داخل الصالة. -
د ورد صرحيا يف أذكار الصباح واملساء )اللهم اسرت عورايت وآمن روعايت, املفهوم السابع : األمن الشامل :  فق -

 واحفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي , وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت(
 كف األذى عن اخللق , وقد ورد صرحياً يف أذكار الصباح واملساء.املفهوم الثامن :   -

 التوصيات:
 ع املسلم واألسرة املسلمة والفرد املسلم بالصالة فريضة ونفال.ربط اجملتم-
ربط الفرد املسلم واألسرة املسلمة واجملتمع املسلم باألذكار النبوية عموما وخصوصا أذكار الصلوات وأذكار الصباح -
 واملساء.
 حتويل أذكار الصباح واملساء إىل برامج مرئية ومسموعة يف وسائل اإلعالم. -
تكون  أذكار الصباح واملساء املشتملة على معاين األمن  والسِّلم  جزءاً من برامج طابور الصباح يف التعليم أن  -

 العام بكل مراحله للبنني والبنات يتم ترديدها كالنشيد الوطين , نظراً ألمهية هذه املفاهيم .
 
 

                                                 
( وقال 3352( يف مسند عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما  برقم )063/ 11حديث صحيح لغريه : أخرجه أمحد يف املسند ط الرسالة )  1

 العالمة احملقق  شعيب األرناؤوط يف حتقيقه للمسند  : صحيح لغريه .
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  قائمة المراجع
 
o  املؤلف: , املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهمااألحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث

دراسة وحتقيق: معايل األستاذ الدكتور عبد , هـ(306ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد املقدسي )املتوىف: 
 -هـ  1021الثالثة,  الطبعة:, لبنان –الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت , امللك بن عبد اهلل بن دهيش

 م 2111
o املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري, أبو عبد اهلل )املتوىف: , األدب املفرد لإلمام البخاري

الطبعة: الرابعة, , الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع, حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد ناصر الدين األلباين, هـ(253
 .م 1331 -هـ  1013

o  حتقيق: , هـ(563املؤلف: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, الزخمشري جار اهلل )املتوىف: ,  أساس البالغة
, م 1333 -هـ  1013الطبعة: األوىل, , لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية, بريوت , حممد باسل عيون السود

 .م 2111 -هـ  1021الطبعة: األوىل, , ة الرسالةالناشر: مؤسس, إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
o املؤلف: أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى )املتوىف: , حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

 .بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية , هـ(1656
o  ( جامع البيان يف تأويل القرآنتفسري الطربي ) بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي, أبو املؤلف: حممد بن جرير

 -هـ  1021الطبعة: األوىل, , الناشر: مؤسسة الرسالة, احملقق: أمحد حممد شاكر, هـ(611جعفر الطربي )املتوىف: 
 .م 2111

o  املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي, ( النكت والعيون)تفسري املاوردي
بريوت  -الناشر: دار الكتب العلمية , احملقق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم, هـ(051باملاوردي )املتوىف: الشهري 
 ./ لبنان
o  :هـ(, احملقق: د حممد علي عبد 333الراموز على الصحاح, املؤلف: السيد حممد بن السيد حسن )املتوىف

 م 1333ة: الثانية, دمشق, الطبع –الكرمي الرديين, الناشر: دار أسامة 
o ( الناشر: دار الغد 1153سبل السالم شرح بلوغ املرام , املؤلف : حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين املتوىف ,)ه

 م .2115ه 1063اجلديد  للطباعة والنشر, الطبعة األوىل , القاهرة مجهورية مصر العربية , 
o ؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين, بن احلاج امل, سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

الطبعة: , الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع, الرياض, هـ(1021نوح بن جنايت بن آدم, األشقودري األلباين )املتوىف: 
 .األوىل, )ملكتبة املعارف(

o شداد بن عمرو األزدي  املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن,    سنن أب داود
 .بريوت –الناشر: املكتبة العصرية, صيدا , احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد, هـ(215السِِّجْستاين )املتوىف: 

o  املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك, الرتمذي, أبو عيسى )املتوىف: ,   سنن الرتمذي
وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف , (6وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ , (2, 1ر )جـ أمحد حممد شاك: حتقيق وتعليق هـ(213
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 -هـ  1635الطبعة: الثانية, , مصر –(الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب 5, 0األزهر الشريف )جـ 
 .م 1315

o النسائي )املتوىف: املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين, السنن الصغرى للنسائي ,
 – ه1013الطبعة: الثانية, , حلب –الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية , حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, هـ(616

 م1333
o  املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين, بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم, ( األم )صحيح أب داود

 -هـ  1026الطبعة: األوىل, , الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع, الكويت, هـ(1021األشقودري األلباين )املتوىف: 
 .م 2112

o  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه )البخاري اإلمام صحيح
الناشر: دار طوق النجاة , صر الناصراحملقق: حممد زهري بن نا, املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي,  (

 .هـ1022الطبعة: األوىل, , )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
o ( املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمصحيح اإلمام مسلم  )

الناشر: دار , احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي, هـ(231النيسابوري )املتوىف: املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي 
 .بريوت –إحياء الرتاث العرب 

o  املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين, بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم, , صحيح اجلامع الصغري وزياداته
 .سالميالناشر: املكتب اإل, هـ(1021األشقودري األلباين )املتوىف: 

o املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب , عمدة القاري شرح صحيح البخاري
 .بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العرب , هـ(355احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف: 

o  إيضاح علله ومشكالتهعون املعبود شرح سنن أب داود, ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أب داود و ,
املؤلف: حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر, أبو عبد الرمحن, شرف احلق, الصديقي, العظيم آبادي )املتوىف: 

 .هـ 1015الطبعة: الثانية, , بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية , هـ(1623
o الناشر: , العسقالين الشافعي املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل, فتح الباري شرح صحيح البخاري

قام بإخراجه وصححه وأشرف على , رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي, 1613بريوت,  -دار املعرفة 
 .عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز, طبعه: حمب الدين اخلطيب

o البصري )املتوىف:  األزدي د بن عمرو بن متيم الفراهيدياملؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمح, كتاب العني
 .الناشر: دار ومكتبة اهلالل, احملقق: د مهدي املخزومي, د إبراهيم السامرائي, هـ(111
o  املؤلف: أبو بكر بن أب شيبة, عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان , املصنف يف األحاديث واآلثارالكتاب

الطبعة: األوىل, , الرياض –الناشر: مكتبة الرشد , احملقق: كمال يوسف احلوت, هـ(265)املتوىف: بن خواسيت العبسي 
 هـــــــــــــــــ1013

o  احملقق: عبد , هـ[053املؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ]ت: , احملكم واحمليط األعظم
 .م 2111 -هـ  1021الطبعة: األوىل, , بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية , احلميد هنداوي
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o  املؤلف: زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف: , خمتار الصحاح
الطبعة: اخلامسة, , صيدا –الدار النموذجية, بريوت  -الناشر: املكتبة العصرية , احملقق: يوسف الشيخ حممد, هـ(333

 م1333هـ / 1021
o  املؤلف: أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان , اة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحقمر

اجلامعة  -الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء , هـ(1010اهلل بن حسام الدين الرمحاين املباركفوري )املتوىف: 
 .م 1330هـ,  1010 -ة الطبعة: الثالث, بنارس اهلند -السلفية 

o املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: , مسند اإلمام أمحد بن حنبل
 عادل مرشد, وآخرون -احملقق: شعيب األرنؤوط , هـ(201
o أبو املؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت, مشارق األنوار على صحاح اآلثار ,

 دار النشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث, هـ(500الفضل )املتوىف: 
o هـ( مبساعدة فريق عمل1020املؤلف: د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: , معجم اللغة العربية املعاصرة ,

 م 2113 -هـ  1023الطبعة: األوىل, , الناشر: عامل الكتب
o ن فارس بن زكرياء القزويين الرازي, أبو احلسني )املتوىف: املؤلف: أمحد ب, معجم مقاييس اللغة

 م.1313 -هـ 1633عام النشر: , الناشر: دار الفكر, احملقق: عبد السالم حممد هارون, هـ(635
o هـ(313املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: , املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ,

 هــــــــــــــــ1632الطبعة: الثانية, , بريوت –الرتاث العرب  الناشر: دار إحياء
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 مقدمة:
 احلمد هلل رب العاملني, والّصالة والّسالم على أشرف املرسلني, نبيّنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني, وبعد: 

ظهرت الّدعوة إىل تقنني الفقه اإلسالمي منذ القرون األوىل يف التاريخ اإلسالمي, وظّلت هذه الفكرة يُنادى 
 اوالت األوىل ممثّلة يف جمّلة األحكام العدلّية وما شاهبها.بتطبيقها من فرتة إىل أخرى, ويف العصر احلديث برزت احمل

غري أن نظرية تقنني الفقه اإلسالمي مل حتظ باإلمجاع يف األوساط الفقهّية والعلمّية, بل وّجهت هلا يف كثري من 
 البحوث والدراسات مجلة من االنتقادات واالعرتاضات الّداعية إىل منعها, واحلكم بعدم جوازها. 

احتّج املانعون لتقنني الفقه اإلسالمي جبملة من األدلّة الشرعّية واحلجج الفقهّية, وذكروا عددا من املفاسد وقد 
 واحملاذير اليت ميكن أن ترتّتب على إجراء هذه اخلطوة.  

, وحياول لذلك رأيت أنه من املهّم إجناز هذا البحث, الذي يسّلط الّضوء على احملاذير الشرعية املرتتّبة عن التقنني
إجياد احللول الّشرعية املرضّية الكفيلة بتالفيها, راجيا من اهلل تبارك وتعاىل أن يكون عملي هذا لبنة من لبنات التتميم 

 والتكميل.
 (, سائال اهلل تبارك وتعاىل العون والتوفيق.محاذير تقنين الفقه اإلسالمي والّسبل الّشرعّية لتالفيهاوقد مسّيته: )

 وأسباب اختياره: أهمية البحث
يكتسي احلديث عن حماذير تقنني الفقه اإلسالمي وسبل تالفيها أمهّية كبرية, ميكن توضيحها من خالل النقاط 

 اآلتية:
  يرصد هذا البحث احملاذير الّشرعية املرتتّبة عن تقنني الفقه اإلسالمي, ويسعى جاهدا إىل إجياد احللول الّشرعية

 الكفيلة بتالفيها.

 البحث اخلروج من دائرة املبيحني واملانعني من التقنني, واليت استهلكت أكثر البحوث والّدراسات  يروم هذا
املعاصرة يف هذا الشأن, ويسعى إىل تقدمي خطوات عملية للنهوض مبشروع تقنني الفقه اإلسالمي, وال يكون 

جعل مواطن اخلالف املعنوّي بينهم ذلك يف تصّوري إال من خالل تقريب وجهات الّنظر بني املتنازعني, وحماولة 
 خالفا لفظّيا وشكلّيا ال يؤثّر على القول مبشروعّية التقنني, والّشروع يف العمل به.

  يسهم هذا البحث يف تزكية الدعوة إىل حتكيم الشريعة اإلسالمية, واليت تعّطل العمل هبا يف كثري من البالد
 اإلسالمية املعاصرة واهلل املستعان.

 محاذير تقنين الفقه اإلسالمي والّسبل الّشرعّية لتالفيها

فؤاد بن أحمد عطاء اهللالدكتور   
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 البحث إىل تأكيد صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان, بل قدرهتا إلصالح كل زمان  يهدف هذا
 ومكان.

  حياول هذا البحث أن خيرج نظريّة تقنني الفقه اإلسالمي من مسبّبات املنع اليت قال هبا عدد من العلماء
 املعاصرين املعتربين.

 مدّونا على حنو ييّسر العمل به يف احملاكم املعاصرة,  يسهم هذا البحث يف العمل على تقدمي الفقه اإلسالمي
 ويسكت خصوم الشريعة اإلسالمية الذين يتهمون الفقه اإلسالمي بعدم جاهزيّته للتطبيق.   

 إشكالية البحث:
 جييب البحث عن مجلة من التساؤالت املتعّلقة بتقنني الفقه اإلسالمي, واليت ميكن عرضها على النحو اآليت:

 اذير واملفاسد املرتتبة على تقنني الفقه اإلسالمي يف نظر فقهاء الشريعة اإلسالمية؟ما احمل
وما الّسبل الشرعية لتاليف ودرء تلك احملاذير املفاسد, مع مراعاة األدلة الّشرعية, ومبا يتوافق مع مقاصد الشريعة 

 اإلسالمية؟
 عملي في هذا البحث:

 مهّمتني:  سيتمحور عملي يف هذا البحث حول قضّيتني
: سأقّدم عرضا شامال وجامعا جلميع احملاذير الّشرعية املرّتتبة على تقنني الفقه اإلسالمي, واليت ذكرها القضية األولى

 الفقهاء املتقّدمون واملتأّخرون.
مفاسده, : سأحاول اقرتاح عدد من احللول الّشرعية املشروعة واملباحة لتاليف حماذير التقنني ودرء القضية الثانية

وذلك باالستناد على األدلة الّشرعية املعتربة, وعلى ضوء مقاصد الّشريعة اإلسالمية, ومبا ال يتعارض مع أقوال العلماء 
 املانعني لتقنني الفقه اإلسالمي.

 خطة البحث:
 يشتمل البحث على مقّدمة, ومتهيد, وثالثة عشر مطلبا, وخامتة.

  ألمهّيّته.املقدمة: وفيها تعريف بالبحث, وبيان 
 .متهيد: التعريف بتقنني الفقه اإلسالمي 
  .املطلب األول: حمذور إفضاء تقنني الفقه اإلسالمي إىل إلزام القاضي حبكم معني 
  .املطلب الثاين: حمذور مصادمة التقنني للنصوص الشرعية من القرآن والسنة 
  القرون اخلرييّة.املطلب الثالث: حمذور اإللزام بالتقنني مل يسبق العمل به يف 
 .املطلب الرابع: حمذور إفضاء التقنني إىل التقليد 
 .املطلب اخلامس: حمذور إفضاء تقنني الفقه اإلسالمي إىل خرق إمجاع املسلمني 
 .املطلب السادس: حمذور اإللزام بالتقنني إلزام مبا ال بّد من وقوع اخلطأ فيه 
 بت على حال واحدة؛ بل يدخلها التغيري والتبديل.املطلب السابع: حمذور التشريعات املقنّنة ال تث 
 .املطلب الثامن: حمذور إفضاء التقنني إىل احلكم بغري الشريعة اإلسالمية 
 .املطلب التاسع: حمذور إفضاء التقنني إىل إبطال العمل ببعض القواعد الشرعية 
 املطلب العاشر: حمذور إفضاء التقنني إىل وقوع اخلالف يف تفسريه وتطبيقه. 
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  املطلب احلادي عشر: حمذور التقنني ال يقدر على استيعاب مسائل الفقه وهذا يفضي إىل إمهال ثروة فقهية
 ضخمة.

  املطلب الثاين عشر: حمذور التقنني يفضي إىل حتويل القاضي اجملتهد إىل آلة, وانقطاعه عن طلب العلم ومطالعة
 الكتب.

 إىل مشاهبة القوانني الوضعية. املطلب الثالث عشر: حمذور تسمية التقنني تفضي 
  .اخلامتة: وفيها إبراز ألهم نتائج البحث 

 الدراسات السابقة: 
 من الّدراسات الّسابقة املتعّلقة بتقنني الفقه اإلسالمي ما يأيت:

)التقنني واإللزام عرض ومناقشة( حبث للشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل, عرض فيه تاريخ نشوء فكرة التقنني,  -1
 صاح القول به, وأسهب يف احلديث عن حماذير التقنني, مث خلص إىل ترجيح منعه.وأوجه م

)حكم تقنني الّشريعة اإلسالمّية( للشيخ عبد الرمحن بن سعد بن علي الشثري, حتّدث فيه عن املراد  -2
 بالتقنني, وتاريخ الّدعوة إليه, وحجج القائلني جبواز التقنني وجواهبا.

العدلّية( للدكتور حممد احلسن البغا, وهو حبث منشور يف جملة جامعة دمشق  )التقنني يف جملة األحكام -3
م, وقد حتّدث فيه عن جتربة جملة األحكام 9112, 9, العدد:95للعلوم القانونّية واالقتصاديّة, اجمللد: 

 العدلّية يف تقنني الشريعة اإلسالمية.

تور بّسام حسن العّف, وهو حبث مقدم للمؤمتر )جهود العلماء املعاصرين يف تقنني الفقه اإلسالمي( للدك -4
م. وقد تطّرق 9111الدويل )العلماء...واقع وآمال(, مجعية القدس للبحوث والدراسات اإلسالمّية, 

 للحديث عن جهود العلماء املعاصرين يف تقنني الفقه اإلسالمي والسبل الكفيلة بتعزيزها. 
لبحث إىل طريقة شرعّية مرضّية للتوفيق بني أقوال املانعني واجمليزين للتقنني, ومع ذلك كّله, فإيّن آمل أن أتوّصل يف هذا ا

إن شاء -ليتعاون اجلميع يف وضع تدوين فقهي إسالمي يُقّدم لتطبيقه واالستئناس به يف مجيع حماكم البالد اإلسالمية 
 وما ذلك على اهلل بعزيز.  -اهلل

 منهج البحث:
لتتبع واملقارنة, وهو منهج رصني غالبا ما يوصل إىل نتائج صحيحة, وقد اتّبعت مجلة سلكت يف إجناز هذا البحث منهج ا

 من اخلطوات املنهجية منها:
 .مجعت املادة العلمية من مصادرها املعتمدة 

 .رتبت املادة العلمية ووزعتها حسب مفردات اخلطة 

  لتقنني الفقه اإلسالمي, وأردفت كل حمذور عرضت مجيع ما وقفت عليه يف مؤلفات العلماء من احملاذير الشرعية
 بالّسبل الشرعية لتالفيه.

 .شرحت كل حمذور وبّينت صورته, وأوضحت وجه انبنائه وترتبه على التقنني 

 .وثّقت األقوال املنقولة عن العلماء باإلحالة إىل مواضعها من كتبهم بذكر اجلزء والصفحة 

  مواضعها يف املصحف الّشريف بذكر اسم الّسورة ورقم اآلية. عزوت اآليات الكرمية الواردة يف البحث إىل 
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  خرجت األحاديث الواردة يف البحث من مصادر السنة املعتمدة, بذكر املصدر, والكتاب, والباب, ورقم
 احلديث, ودرجته صحة أو ضعفا.

 .شرحت املصطلحات العلمية, واأللفاظ الغريبة 

 .ذيّلت البحث بقائمة للمصادر واملراجع 
  اخلتام:ويف

أسأل اهلل تبارك وتعاىل التوفيق والّسداد يف إجناز هذا البحث, فإن أصبت فبتوفيق اهلل وحده, وإن أخطأت فأستغفر اهلل 
 العظيم, وال حول وال قوة إال باهلل العظيم.

 
 

 
 تمهيد: تعريف تقنين الفقه اإلسالمي.

 وهو مطلب متهيدي, وفيه فرعان:
 اللغة: الفرع األول: التقنين في

, (1)القوانني يف اللغة هي األصول, ومفردها قانون, وقانون كل شيء: طريقه ومقياسه, ومفردة القانون ليست عربية
 والتقنني يف اللغة: هو جعل الشيء قانونا.

 الفرع الثاني: التقنين في االصطالح: 
ة مبجال من جماالت العالقات االجتماعية, عّرف املعاصرون التقنني بأنه: "مجع األحكام والقواعد التشريعية املتعلق

وتبويبها وترتيبها, وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة, يف بنود تسمى مواد ذات أرقام متسلسلة, مث إصدارها يف صورة 
 .(2)قانون أو نظام تفرضه الدولة, ويلتزم القضاة بتطبيقه بني الناس"

 كز على ركيزتني اثنتني:ومن خالل هذا التعريف يتبنّي أن التقنني يرت
 : أنه صياغة عبارات مرتبة ومبوبة.األولى
 : أن تلك األحكام ملزمة وآمرة, حبيث يلزم القضاة بالعمل هبا.الثانية

هذا؛ وقد ذهب عدد من العلماء املعاصرين إىل القول مبنع تقنني الفقه اإلسالمي منهم: الشيخ حممد األمني 
البسام, والشيخ عبد العزيز بن باز, والشيخ عبد الرزاق عفيفي, والشيخ بكر أبو زيد رمحهم الشنقيطي, والشيخ عبد اهلل 

 .(3)اهلل مجيعا
وقد احتّج املانعون لتقنني الفقه اإلسالمي جبملة من األدلّة الشرعّية واحلجج الفقهّية, وذكروا عددا من املفاسد 

املطالب اآلتية برصد حماذير التقنني اليت ذكرها أولئك العلماء األجالء, واحملاذير اليت ميكن أن ترتّتب عنه, وسأقوم يف 
 وأحاول أن أقدم احللول الشرعية املقرتحة لتالفيها.

                                                 
 (.16/651البن منظور: )"لسان العرب"   (1)
 (.1/616: )لألستاذ مصطفى الّزرقا" املدخل الفقهي العام"  (2)
, "تقنني الشريعة بني التحليل (11"التقنني واإللزام" للشيخ بكر أبو زيد: )ص: ,(1ص:"تقنني الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد اهلل البسام: )انظر:   (3)

 (.11بن سعد الشثري: )ص:والتحرمي" للدكتور عبد الرمحن 
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مع التّنبيه إىل أّنين لن أناقش هنا أقوال املانعني من الّتقنني, وأدلّتهم, ولست بصدد الّنظر يف احملاذير اليت ذكروها هل 
ي واقعّية أم ال؟ وإمنا أنا بصدد البحث عن الطرق الشرعّية الكفيلة بتالفيها؛ ولو كانت تلك هي وجيهة أم ال؟ وهل ه

احملاذير املذكورة متومّهة وغري صحيحة, ولو أنين ناقشت يف هذا البحث أقوال املانعني وأدلّتهم, وبيّنت وجاهة كل حمذور 
روعية التقنني, وليس هذا هو موضوع البحث, وإمنا من عدمها؛ النقلب البحث إىل دراسة فقهّية مقارنة ملسألة مش

 موضوعه البحث عن الّسبل الشرعية الكفيلة بتاليف احملاذير اليت ذكرها املانعون؛ ولو كانت ضعيفة وغري مؤثّرة.  
 كما أنين أريد من خالل هذا البحث اخلروج من دائرة املبيحني واملانعني من التقنني, واليت استهلكت أكثر البحوث

والّدراسات املعاصرة يف هذا الشأن, وأرغب يف تقدمي خطوات عملية للنهوض مبشروع تقنني الفقه اإلسالمي, وال يكون 
ذلك يف تصّوري إال من خالل تقريب وجهات الّنظر بني املتنازعني, وحماولة جعل مواطن اخلالف املعنوّي بينهم خالفا 

 ة التقنني والّشروع يف العمل به.لفظّيا وشكليّا ال يؤثّر على القول مبشروعيّ 
 المطلب األول: محذور إفضاء تقنين الفقه اإلسالمي إلى إلزام القاضي بحكم معين. 

هذا احملذور هو أكرب قضّية أرّقت العلماء القائلني مبنع تقنني الفقه اإلسالمي, حيث بيّنوا أنه يرتّتب عنه إلزام 
صوص عليه يف التقنني, وهذا احملذور يف نظرهم هو أكرب مفسدة ترتّتب على القاضي باحلكم بقول معنّي, وهو القول املن
 .(1)مشروع تقنني الفقه اإلسالمي على اإلطالق

هـ( إىل أكثر من ذلك, حيث قّرر أن حمّل النزاع يف هذه املسألة 1492وقد ذهب الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل )
لزام القاضي مبذهب معنّي وقول حمّدد: هل جيوز أم ال؟ حيث قال يف هذا ليس يف التقنني: هل جيوز أم ال؟ وإمنا هو يف إ

 الّصدد ما نّصه:
تبعا واستقالال, وقّوة وضعفا, غري أنه قد صار من الّضغث  -يعين يف مسألة التقنني–)وقد تكاثرت البحوث فيها 

ماّدهتا, أجرى عرض اخلالف على وجه ليس حمالًّ على إبّالة؛ أن بعض األحباث املعاصرة يف هذه النّازلة إضافة إىل ضعف 
 للخالف, مبعىن: هل جيوز التقنني أو ال جيوز؟

وهذا خطأ صرف, وعدم وقوف على حقائق مسائل العلم, ومواطن اخلالف. فإن التقنني حقيقته تأليف, والغلط 
ّسالبة مع ذلك إبعاد األفهام عن وقع يف النزوع عن مصطلحات الشريعة, إذ أطلق هذا اللفظ عليه, فصار من آثاره ال

 املعهود من احلقائق واملضامني يف علوم الشريعة وأحكامها.
ومهما كانت التسمية تقنينا, أو تدوينا, أو تأليفا, فإن هذا عرض مغلوط, ودائرة اخلالف إمنا هي منحصرة يف 

 .(2)اإللزام جوازا أو منعا(
فقهية حمّددة ومعيّنة سلفا كثرية ومتوافرة, من الكتاب, والسنة,  واألدلة على املنع من إلزام القضاة بأحكام   

 واإلمجاع, والقواعد الّشرعية العامة, من ذلك على سبيل الذكر ال احلصر:
ُهْم فـََلْن َيُضر وَك َشيْ : قوله تعاىل: )أوال ُهْم َوِإْن تـُْعِرْض َعنـْ نَـُهْم أَْو أَْعِرْض َعنـْ ًئا َوِإْن َحَكْمَت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بـَيـْ

نَـُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه حيُِب  اْلُمْقِسِطني  .(3)(فَاْحُكْم بـَيـْ
 . (1)ووجه االستدالل من اآلية أهنا توجب على القاضي احلكم بالقسط, وهو احلق والعدل

                                                 
 (.1ص:(  "تقنني الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد اهلل البسام: )1)
 (.11"التقنني واإللزام" للشيخ بكر أبو زيد: )ص:   (2)
 .02سورة املائدة: اآلية   (3)
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 نبيَّه أن فرًضا عليه وعلى من يف تفسريه هلذه اآلية ما نّصه: )فَأْعلم اهلل (2)هـ(914قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل )
 .(3)قبله والناس إذا حكموا أن حيكموا بالعدل, والعدل اتّباع حكمه املنّزل(

وتظهر املشكلة حني يوجد تشريع مقّنن معمول به يف القضاء, وذلك أن القاضي باعتباره جمتهدا قد يبدو له بناء  
على نظر واستدالل أن ذلك الرأي املقّنن ضعيف ومرجوح, وأن خالفه أقوى منه؛ ويف هذه احلال إذا حكم مبا يف الّتقنني 

 السابقة, وهذه واحدة من مفاسد الّتقنني.وأنفذه, فال يكون من املقسطني بناء على اآلية 
َواِحد  يِف اجلَنَِّة, َواثـَْناِن يف النَّاِر, فََأمَّا الَِّذي يف اجلَنَِّة فـََرُجل  َعَرَف : قوله صلى اهلل عليه وسلم: )القضاة ثالثة: ثانيا

 .(4)(يف النَّاِر, َوَرُجل  َقَضى لِلنَّاِس َعَلى َجهٍل فـَُهَو يف النَّاراحَلقَّ فـََقَضى بِِه, َوَرُجل  َعَرَف احَلقَّ َفَجاَر يف احُلْكِم, فـَُهَو 
ووجه االستدالل من احلديث أنه ينهى القاضي عن احلكم خبالف احلق بعد معرفته, وهذا الّصنيع هو عني ما يقع 

 ا قيل يف اآلية السابقة. فيه القاضي باحلكم املقّنن حني يرتّجح عنده خالفه, وما يقال يف هذا احلديث هو نفسه م
: نقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على أنه ال جيوز أن يُقّلد القضاء لواحد على أن حيكم اإلجماع: ثالثا

 مبذهب بعينه.
, مبذهب بعينه د القضاء لواحد على أن حيكمفصل: وال جيوز أن يقلّ : )(5)هـ(691اإلمام ابن قدامة رمحه اهلل )قال 

 .(6)(وال أعلم فيه خالفا هـ(914) الشافعيوهذا مذهب 
بعوا ما جاء به الكتاب والسنة إلزام الناس مبا مل يلزمهم به اهلل ورسوله ومنعهم أن يتّ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )

 .(7)(واحلكم به باطل بإمجاع ,حرام بإمجاع املسلمني
 ضي إىل خرق العمل هبذا اإلمجاع الصحيح املنعقد.وبناء على هذا فتقنني الفقه اإلسالمي وإلزام القضاة به يف

 طريقة تالفي المحذور األول.

                                                                                                                                               
 (.6/113"تفسري ابن كثري": )  (1)
, املطليب, أبو عبد اهلل, أحد األئمة األربعة عند أهل هـ(: حممد بن إدريس بن العباس, اهلامشي, القرشي210 -151) اإلمام الشافعي  (2)

أبرع الناس يف الشعر واألدب والفقه واحلديث والقراءات, له  , من«مصر», وتويف يف «غزة»كافة, ولد يف   السنة, وإليه ينسب الشافعية
 . يف األصول« الرسالة»يف الفقه, و« كتاب األم»مصنفات كثرية أشهرها: 

للذهيب: « سري أعالم النبالء»(, 51/231البن عساكر: )« تاريخ دمشق»(, 2/53للخطيب البغدادي: ) «تاريخ بغداد»انظر ترمجته يف: 
 (.3/23للزركلي: )« األعالم»(, 11/5)
 (.1/33"األم" لإلمام الشافعي: )  (3)
إلمام الرتمذي يف سننه: (, وا6516كتاب األقضية, باب يف القاضي خيطئ, رقم احلديث: )  -26أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه:   (4)

(, واإلمام ابن ماجه يف سننه: 1622أبواب األحكام, باب ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف القاضي, رقم احلديث: ) -16
 (.2310غليل": رقم: )(, وصححه الشيخ األلباين رمحه اهلل يف: "إرواء ال2615باب احلاكم جيتهد فيصيب احلق, رقم احلديث: ) -6كتاب األحكام,   -16

دمشق, له تصانيف, منها: )املغين( يف الفقه, هـ(: عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقّي احلنبلي, أبو حممد, موفق الدين, فقيه, من أكابر احلنابلة, تويف يف 321-501) (  ابن قدامة5)

 يف أصول الفقه. و)روضة الناظر( 

 (.0/31للزركلي: )« األعالم»(, 13/106للصفدي: )« الوايف بالوفيات»(, 22/135للذهيب: )« سري أعالم النبالء»انظر ترمجته يف: 

 (.11/36(  "املغين": )6)
 (.21/613"جمموع الفتاوى" البن تيمية: )  (7)
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إن إلزام القضاة بأحكام حمّددة ومعينة سلفا هو يف نظر املانعني أخطر حمذور شرعي ميكن أن يقع يف مغبّته مشروع 
ولذلك فإنه إذا ما ُوِجَدت احللول تقنني الفقه اإلسالمي, فقد أكثروا من الدندنة حوله, وأسهبوا يف االستدالل عليه, 

 الّشرعية املرضّية لتالفيه فسوف تزول أسباب منعه عند العلماء املعاصرين املعتربين القائلني باملنع.
وبداية ميكن القول بأنه ال يسّلم للمانعني اعتبار اإللزام حمذورا من حماذير التقنني, وذلك جلملة من االعتبارات, 

 منها:
  بقول معنّي هو من قبيل سلطة ويّل األمر يف رفع اخلالف.إلزام القضاة 

 .اإلمجاع على عدم جواز القضاء مبذهب فقهّي معنّي فيه نظر, وقد خالف بعض العلماء يف هذه املسألة 

 .التقنني اإللزامي ال يلزم حبكم خيالف الكتاب والسنة, وإمنا هو قول منتقى ممّا ثبت يف الكتاب والسّنة 

  بالعمل مبذهب فقهّي معنّي درج عليه احلّكام وامللوك يف الدول اإلسالمّية املتعاقبة كالدولة العباسية إلزام القضاة
 والدولة العثمانية وغريمها.

 .إلزام القضاة بقول معنّي حيّقق العدالة يف أحناء الدولة الواحدة 
لتاليف حماذير التقنني تبدأ مبعاجلة  ومع ذلك كّله فإنه ينبغي أن تكون أّول خطوة يف البحث عن احللول الّشرعية

مسألة اإللزام يف تقنني الفقه اإلسالمي, وأقرتح أن يكون ذلك بوضع تقنني فقهي يستأنس به القاضي عندما يشرع يف 
إصدار احلكم, ويف الوقت نفسه يكون للقاضي صالحية اخلروج عن التقنني إذا ما رأى املصلحة الشرعية تدعو إىل ذلك, 

إرفاق كّل خروج عن التقنني بتقرير علمّي مفّصل عن املربّرات واملسّوغات اليت دعت إىل القضاء مبا خيالف مع ضرورة 
 القول املقّنن.

وليست هذه الفكرة جمّرد نظرية غري قابلة للتطبيق, بل هي قضية عملية ميكن تطبيقها من خالل اتّباع اخلطوات 
 اآلتية:

 سالمي إىل أقسام:ينبغي تقسيم أحكام الفقه اإلأوال:  
 القسم األول: مسائل اإلجماع.

 وهذه املسائل سيجد القاضي نفسه ملزما بإنفاذها بقوة حجية اإلمجاع, ال بإلزام التقنني.
 القسم الثاني: المسائل الخالفية.

نني فيها على وهي املسائل اليت تتجاذهبا نصوص وأدلة, وللفقهاء فيه أقوال وآراء, فهذه املسائل ينبغي أن ينّص التق
رضي اهلل -أكثر من قول, بل يتحّتم أن يذكر التقنني املنشود يف كل مسألة من مثل هذه املسائل مجيع أقوال الصحابة 

 على أقل تقدير, مع احلرص على عدم إغفال أي قول من أقواهلم أو مذهب من مذاهبهم رضي اهلل عنهم أمجعني.  -عنهم
ن أقوال الصحابة رضي اهلل عنهم, وقد قّرر العلماء أن الصحابة رضي اهلل عنهم وذلك ألنه ال جيوز إهدار أي قول م

إذا اختلفوا يف مسألة على قولني, فال جيوز ملن بعدهم منع القول بأحدمها, كما ال جيوز هلم إحداث قول ثالث مستقّل 
 عنهما.

ه أئمة السلف من اإلمجاع باع ما سنّ باب القول يف أنه جيب اتّ قال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل يف هذا الصدد: )
واخلالف, وأنه ال جيوز اخلروج عنه إذا اختلف الصحابة يف مسألة على قولني, وانقرض العصر عليه, مل جيز للتابعني أن 

والدليل عليه أن الصحابة أمجعت على جواز األخذ  ,ل خالف الصحابةزُ يتفقوا على أحد القولني, فإن فعلوا ذلك مل يَـ 
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بكل واحد من القولني, وعلى بطالن ما عدا ذلك, فإذا صار التابعون إىل القول بتحرمي أحدمها, مل جيز ذلك, وكان خرقا 
 إحداث لإلمجاع, وهذا مبثابة ما لو اختلفت الصحابة يف مسألة على قولني, وانقرض العصر عليه, فإنه ال جيوز للتابعني

قول ثالث, ألن اختالفهم على قولني إمجاع على إبطال كل قول سوامها, كما أن إمجاعهم على قول إمجاع على إبطال  
كل قول سواه, فكما مل جيز إحداث قول ثان فيما أمجعوا فيه على قول مل جيز إحداث قول ثالث فيما أمجعوا فيه على 

 .(1)(قولني
 دية.القسم الثالث: المسائل االجتها

وهي املسائل اليت ليس فيها نص صريح, وال إمجاع صحيح, وال قول صحاب, وال قياس جلي, واختلف فيها 
الفقهاء باختالف عادات الناس وأعرافهم, فينبغي أن ينّص التقنني يف مثل هذه املسائل على مناذج متنوعة من أقوال 

القضائي, إال أنه ال يكون ملزما بتنفيذ واحد منها, وبإمكانه  الفقهاء فيها؛ حىت يستأنس القاضي هبا أثناء إصدار احلكم
اخلروج عنها إىل غريها من اختيارات الفقهاء, أو إىل ما توّصل إليه بنظره واستدالله باعتبار القاضي جمتهدا قادرا على 

 االستنباط. 
ال, وإمنا يسوغ للقاضي اجملتهد : ينبغي مع ذلك التنصيص على أن التقنني ليس ملزما للقاضي يف مجيع األحو ثانيا

أن خيالف التقنني مىت ظهر له ضعف األقوال املقننة ومرجوحيّتها, شريطة أن يقدم تقريرا علميًّا يوضِّح فيه املسوغات 
 الشرعية والفقهّية خلروجه عن التقنني يف هذه القضّية بعينها.

الفها يف مجيع مثيالهتا؛ ألنه حيصل أن يرى القاضي : ال  يلزم القاضي الذي خالف التقنني يف قضية ما أن خيثالثا
احلكم بقول معني يف مسألة, مث يبدو له خالف ذلك احلكم يف قضية أخرى مشاهبة, وال غرابة يف هذا, فلكل حادثة 

ذه قضائية ظروفها ومالبساهتا, ويف مثل هذا يقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: )تلك على ما قضينا, وه
 .(2)على ما نقضي(

: ينبغي أن يُتاح للقضاة الرجوع إىل ذخائر الفقه اإلسالمي املكنوزة واملبثوثة يف كتب ومصّنفات الرتاث رابعا
اإلسالمي, وال ينبغي أن يغلق باب االجتهاد والنظر أمامهم, بل يبقى سبيل طلب العلم, والّنظر يف أقوال اجملتهدين 

 متاحا يف كل وقت.املتقّدمني واملتأخرين 
: ينبغي أن ترفع املسائل املستجّدة إىل كبار العلماء والفقهاء والقضاة للنظر يف أحكامها, مث يتم إدراجها خامسا

 ضمن النصوص املقنّنة. 
وهبذه الطريقة ميكن أن نتالىف حمذور اإللزام الذي حّذر منه العلماء املانعون, ومنّكن القاضي من اخلروج من ربقة 

 ليد اليت ترتّتب على التقنني اإللزامي.التق
 المطلب الثاني: محذور مصادمة التقنين للنصوص الّشرعية من القرآن والسّنة.

                                                 
 (.1/065"الفقيه واملتفّقه" للخطيب البغدادي: )  (1)
(, عن احلكم بن مسعود, قال: 311أخرجه اإلمام الدارمي يف سننه: املقدمة,  باب الرجل يفيت بالشيء مث يرى غريه, رقم احلديث: )  (2)

 « تلك على ما قضيناه, وهذه على ما قضينا»أتينا عمر, يف املشركة فلم يشّرك, مث أتيناه العام املقبل فشّرك, فقلنا له, فقال: 
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لقد ذكر املانعون من تقنني الفقه اإلسالمي أنه يفضي إىل مصادمة نصوص شرعّية كثرية من القرآن الكرمي والسنة 
يوردها املانعون دليال على املنع, وال شّك أن هذه املصادمة تعترب حمذورا من  النبويّة املطّهرة, وهي اآليات واألحاديث اليت

 حماذير التقنني, ومن تلك النصوص القرآنية والنّبوية اليت يصادمها التقنني يف نظر املانعني ما يأيت:
ُهْم َوِإن تـُْعِرْض عَ قوله تعاىل: ) .1 نَـُهم أَْو أَْعِرْض َعنـْ ُهْم فـََلن َيُضر وَك َشْيئًا َوِإْن َحَكْمَت فَِإن َجآُؤوَك فَاْحُكم بـَيـْ نـْ

نَـُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ الّلَه حيُِب  اْلُمْقِسِطنيَ   (.فَاْحُكم بـَيـْ

 وقد سبق احلديث عن معىن هذه اآلية, وعن وجه مصادمة التقنني هلا, أثناء عرض احملذور الشرعي األول. 
 آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُرد وُه ِإىَل يَا أَيـ َها الَِّذيَن تعاىل: )قوله  .9

 .(1)(اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْر  َوَأْحَسُن تَْأِوياًل 

, قال العالمة ابن (2)ل من اآلية أهنا تدّل على وجوب الرّد إىل الكتاب والسّنة عند حصول النزاعووجه االستدال
يف تفسريه هلذه اآلية ما نصه: )فَمنَـَعنَا سبحانه من الرّد إىل غريه وغري رسوله, وهذا يبطل  (3)هـ(751القيم رمحه اهلل )

 .(4)التقليد(
القاضي استنباط األحكام من الكتاب والسنة, فماذا إذا كان احلكم املقّنن  ووجه مصادمة التقنني هلا أهنا توجب على

خمالفا ملا استنبطه القاضي من نصوص الكتاب والسنة, وخمالف ملا استصوبه القاضي يف حكم املسألة؛ فإن أنفذ القاضي 
 احلكم املقّنن صار عمله خمالفا لطاعة اهلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسّلم.

 .(5)(أَْمرِِهمْ  َيُكوَن هَلُُم اخلِيَـرَُة ِمنْ  أن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا: )تعاىلقوله  .3

, قال اإلمام الشافعي (6)ووجه االستدالل باآلية داللتها على وجوب اتباع قضاء اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم
ما نصه: )أمجع املسلمون على أن من استبانت له سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يكن له أن هـ( 914رمحه اهلل )

 .(7)يدعها لقول أحد من الناس(
 فكيف لو كان احلكم املقنن خمالفا لقضاء اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم يف نظر القاضي؛ فهل جيوز له خمالفته أم ال؟ 

ُموا بـَنْيَ يََدِي اللَِّه َوَرُسولِهِ  يَا أَيـ َهاتعاىل: ) قوله .4 يع  َعِليم   الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَُقدِّ  .(8)(َواتَـُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِ

                                                 
 .53: اآلية سورة النساء  (1)
 (.2/611"تفسري ابن كثري": )  (2)
مولده ووفاته يف دمشق, تتلمذ على هـ(: حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد, الزرعي, الدمشقي, أبو عبد اهلل, مشس الدين, من أركان اإلصالح اإلسالمي, وأحد كبار العلماء, 151 -331) مَّ (  ابن القي3)

«. الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية»و« إعالم املوقعني عن اهلل رب العاملني»ألف تصانيف كثرية منها: شيخ اإلسالم ابن تيمية, فكان ينتصر له, وهو من هذب كتبه, ونشر علمه, وسجن معه يف قلعة دمشق, 

 (.16/165للزركلي: )« األعالم»(, 230لألدنروي: )ص: « طبقات املفسرين»(, 3/131البن العماد: )« شذرات الذهب»انظر ترمجته يف: 

 .(2/161" البن القيم: )(  "أعالم املوقعني4)
 .63سورة األحزاب: اآلية   (5)
 (.3/615"تفسري ابن كثري": )  (6)
 (.1/3نقله اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف: "أعالم املوقعني": )  (7)
 .2سورة احلجرات: اآلية   (8)
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ووجه االستدالل من اآلية أنه جيب التسليم للكتاب والسنة, وال جيوز تقدمي شيء على حكم اهلل عز وجّل, وحكم 
ُموا بـَنْيَ يََدِي اللَِّه َوَرُسولِِه اَل تـَُقوُلوا ِخاَلَف ) قال: ابِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه عنهماَعِن فنبّيه صلى اهلل عليه وسلم,  اَل تـَُقدِّ

  .(1)(الِكَتاِب َوالس نَّةِ 
فكيف لو كان احلكم املقّنن خمالفا حلكم اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم يف نظر القاضي, وهو أهل لالجتهاد 

 كام. واستنباط األح
النَّيبِّ َواَل جَتَْهُروا َلُه بِالَقْوِل َكَجْهِر بـَْعِضُكْم  يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوتِ قوله تعاىل: ) .5

 (.َوأَنـُْتْم اَل َتْشُعُرونَ  لِبَـْعٍض أَْن حَتَْبَط أَْعَماُلُكمْ 

ووجه االستدالل باآلية داللتها على حرمة رفع الصوت فوق صوت النيب صلى اهلل عليه وسلم, ويدخل يف ذلك 
حرمة تقدمي أّي حكم كائنا من كان صاحبه على حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, فهل يعمل القاضي باحلكم 

  املقّنن ولو كان خمالفا يف نظره لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم؟
َرُجل  َعَرَف احلقَّ ة فالقضاُة ثالثة , واحد  يف اجلنِة, واثناِن يف الناِر, فأمَّا الذي يف اجلنقوله صلى اهلل عليه وسلم: ) .6

 .(2)(فَقَضى به, ورُجل  َعَرَف احلقَّ فجاَر يف احلكِم فـَُهَو يف الناِر, ورُجل  َقَضى للناِس على َجْهٍل فـَُهَو يف النَّارِ 

ل من احلديث أنه ينهى القاضي عن احلكم خبالف احلّق بعد معرفته, وهذا الصنيع هو عني ما يقع ووجه االستدال
 فيه القاضي باحلكم املقّنن حني يرتّجح عنده أن احلق خالفه. 

وأمَجَع العلماُء على حترمي احلكم والفتيا : )(3)هـ(798ويف هذا الّصدد يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل )
 .(4)(باهلوى, وبقوٍل, أو وجٍه, من غري نظٍر يف الرتجيح, وجيُب العمُل مبُوجِب اعتقاِده فيما َلُه وعليه إمجاعاً 

 طريقة تالفي المحذور الثاني.
يظهر جليا من خالل سرد اآليات الكرميات أهنا تدّل كلها على وجوب االستسالم واالنقياد للنصوص الشرعية من 

كذلك على حرمة تقدمي اآلراء واألقوال على قول اهلل عز وجل وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم,   الكتاب والسنة, وتدلّ 
 ووجه مصادمة التقنني اإللزامي هلذه النصوص ظاهر بنّي كما سلف.

وأعتقد أن هذا احملذور املتمّثل يف مصادمة التقنني لنصوص القرآن والسنة ميكن إزالته بكل يسر وسهولة, وذلك أن  
احلكم املقّنن هو قول للصحابة رضي اهلل تبارك وتعاىل عنه حسب اخلطّة اليت أوضحت شيئا من معاملها وتفاصيلها أثناء 

صحابة يف املسألة مصادما لنصوص الكتاب والسنة؟ فالواقع أن هذا احلديث عن احملذور األول, فكيف يكون قول ال
 احملذور غري وارد.

                                                 
 (.3/615"تفسري ابن كثري": )  (1)
 سبق خترجيه.  (2)
عبد احلليم بن عبد السالم, النمريي, احلراين, الدمشقي, أبو العباس, تقي الدين, هـ(: أمحد بن 123 -331شيخ اإلسالم ابن تيمية )  (3)

, وسافر إىل دمشق, واعتقل مرات, ومات معتقال اإلمام, شيخ اإلسالم, ولد يف حران, وحتول به أبوه إىل دمشق, فنبغ واشتهر. رحل إىل مصر
ري واألصول, وأفىت ودرس وهو دون العشرين, تبلغ تصانيفه ثالمثائة جملد, منها: )السياسة الشرعية(, يف قلعة دمشق, كان آية يف التفس

 النبوية(.  و)منهاج السنة
البن العماد:  «شذرات الذهب»(, 0/30للذهيب: )« العرب يف خرب من غرب»(, 16/616البن كثري: )« البداية والنهاية»انظر ترمجته يف: 

 (.1/100للزركلي: )« األعالم»(, 1/11للصفدي: )« الوايف بالوفيات»(, 3/31)
 (.5/555"الفتاوى الكربى": )  (4)
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نعم, قد يكون رأي القاضي خمالفا هلذا القول, ولكنه ال حمالة موافق لقول صحاّب آخر, وال شّك أن هذا القول 
تاليف احملذور األول أن التقنني املنشود الثاين املوافق الجتهاد القاضي مقّنن أيضا؛ فيحكم به, وقد بّينت يف شرح طريقة 

 ينبغي أن يستوعب أقوال الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم يف كل مسألة.
 المطلب الثالث: محذور اإللزام بالتقنين لم يسبق العمل به في القرون الخيريّة.
نة أمر مل يعمل به أهل القرون من احملاذير الشرعية اليت يذكرها املانعون من التقنني أن إلزام القضاة بأحكام مقنّ 

, وال هو من هدي أئمة اإلسالم وال اخللفاء -رضي اهلل عنهم أمجعني–املفضلة من الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان 
الراشدين, فلم يعملوا بالتقنني مع القدرة عليه, ومع قيام الّداعي إليه, كما هو الشأن يف زماننا هذا, ورغم ذلك فقد كان 

بينهم شورى يف مجيع األحكام؛ فإن اختلفوا فال يلزم أحدهم غريه بالقضاء بقوله, ولو كان األول حاكما والثاين  األمر
 حمكوما.

 ولعّل أقرب شاهد يوضح هذه القضية حادثتان: 
 د  يْ وزَ  لقي رجاًل فقال ما صنعت, فقال قضى علي  : ما روي أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه األولى

إىل كتاب اهلل أو إىل سنة  ككنت أنا لقضيت بكذا قال: فما مينعك واألمر إليك؟ قال: لو كنت أردّ  بكذا فقال: لو
  .(1)والرأي مشرتك, ك إىل رأيولكين أردّ  ,رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لفعلت

 وهذا كثري ,وزيد   فلم ينقض ما قال علي  ) معّلقا على هذه احلادثة: (2)هـ(463رمحه اهلل ) ابن عبد الربّ  احلافظ قال
 . (3)(ال حيصى

ويف هذا دليل على أنه مل يكن من هدي اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم إلزام القضاة بأحكام معيّنة, ولو كانت 
  أحكام أولئك القضاة خمالفة ألقواهلم, وهذا هو وجه مصادمة التقنني هلذا األثر.

يد بن حضري, سَ معاوية رضي اهلل عنه إىل عامله أُ  وقعت نازلة يف خالفة معاوية رضي اهلل عنه فكتب هبا: الثانية
 عند ما علمه. كل   سيد فيها ووقففمانعه أُ 

 -مث أحد بين حارثة -األنصاري  ابن جريج قال: )ولقد أخربين عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضري عنفقد روي 
هبا  أحقّ  مروان كتب إليه, إن معاوية كتب إليه: أنه أميا رجل سرق منه سرقة فهو كان عاماًل على اليمامة, وأنأخربه أنه  

 حيث وجدها, مث كتب بذلك مروان إيلَّ. 
غري  النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها )يعين السرقة( من الذي سرقها وكتبت إىل مروان أن

 بع سارقه. مث قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثماناتّ   سيدها, فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها, وإن شاءهم, خيريّ متّ 
 يد تقضيانسَ إىل معاوية, وكتب معاوية إىل مروان: إنك لست أنت وال أُ  . فبعث مروان بكتابرضي اهلل عنهم أمجعني

                                                 
 (.2/356أخرجه احلافظ ابن عبد الرب يف: "جامع بيان العلم وفضله": )  (1)
يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي, أبو عمر, من كبار حفاظ هـ(: 036-633احلافظ ابن عبد الرّب )  (2)

 احلديث, مؤرخ, أديب, حباثة, يقال له حافظ املغرب, ويل قضاء لشبونة وشنرتين, وتويف بشاطبة. من كتبه: )االستيعاب( يف تراجم الصحابة,
 و)التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد(. 

 (.13/156(, "سري أعالم النبالء" للذهيب: )1/033انظر ترمجته يف: "بغية امللتمس" للضيب: )
 (.1/33"جامع بيان العلم وفضله" البن عبد الرب: )  (3)
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-يت بكتاب معاوية, فقلت: ال أقضي به ما ولِّ  ملا أمرتك به. فبعث مروان يت عليكما, فأنفذولكن أقضي فيما ولّ  ,عليّ 
 .(1)(-رضي اهلل عنه أي مبا قال معاوية

ويف هذا دليل أيضا على أن قضاة الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا ال يرضون بأن يلزموا حبكم معني يف مسائل 
القضاء, ولو كان اإللزام صادرا من ويل األمر, ويدّل أيضا على أهنم كانوا ال ينّفذون ما ورد إليهم من أحكام إلزامية 

 مر خمالف للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة.  صادرة من ويل األمر؛ إذا ما رأوا أن اجتهاد ويل األ
وباجلملة فإنه مل يكن من هدي الصحابة رضي اهلل عنهم إلزام القضاة بأحكام قضائية معينة, وإمنا كانوا يسندون 

 القضاء إىل الراسخني يف العلم, ويفسحون هلم جمال النظر واالجتهاد.
)وكان عمر رضي اهلل عنه يف مسائل النزاع مثل الفرائض والطالق  هـ(:798قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل )

يرى رأيا, ويرى علي بن أب طالب رأيا, ويرى عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه رأيا, ويرى زيد بن ثابت رأيا, فلم يلزم 
, وأدينهم, وأفضلهم, أحدا أن يأخذ بقوله, بل كل منهم يفيت بقوله, وعمر رضي اهلل عنه إمام األمة كلها, وأعلمهم

 .(2)فكيف يكون واحد من احلكام خري من عمر؟(
وإذا ما نظرنا إىل تقنني الفقه اإلسالمي بصفته اإللزامية من هذه اجلهة فهو مصادم هلدي الصحابة رضي اهلل عنهم, 

 وهم الذين أمرنا باتباع هديهم والتمّسك به, وهذا حمذور من حماذيره الشرعية. 
 محذور الثالث.طريقة تالفي ال

ميكن تاليف هذا احملذور عندما نقّدم للقاضي تقنينا فقهيّا موّسعا ميّكنه من النظر يف أقوال الصحابة رضي اهلل عنهم 
وأئمة اإلسالم اجملتهدين, ويتيح له االّطالع على أقضية قضاة اإلسالم يف مثل نازلة احلكم, ويسوّغ له اخلروج على التقنني 

 ة تعّد على أصابع اليد الواحدة, وبشروط وضوابط حمّددة.يف حاالت استثنائي
فإذا كان التقنني على هذا الّنحو املذكور فليس فيه خمالفة هلدي الصحابة رضي اهلل عنهم, بل هو موافق هلديهم 

 بعده. وطريقتهم يف القضاء بالشورى, واالعتماد على أقضية الّنيب صلى اهلل عليه وسلم وأقضية اخللفاء الراشدين من
ويتأّكد هذا إذا علمنا أن قضاة زماننا هذا ليسوا من الناحية العلمية والقدرة على االجتهاد على مثل ما كان عليه 
قضاة الصحابة رضي اهلل عنهم من العلم مبراد اهلل عّز وجّل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم, فالقضاة اليوم يف حاجة ماّسة 

 على أداء مهامهم على الوجه املطلوب, وال حمذور يف مثل هذا.إىل تقننني فقهي إسالمّي يعينهم 
 المطلب الرابع: محذور إفضاء التقنين إلى التقليد.

يرى العلماء املانعون من تقنني الفقه اإلسالمي أن إلزام القضاة بأحكام الفقه املقّنن ما هو إال ضرب من ضروب 
جتهاد, ومعلوم أن التقليد مذموم شرعا, وال يكون التقنني مطّية للتقليد التقليد, الذي يفضي ال حمالة إىل تضييق دائرة اال

 املذموم إال إذا كان ملزما للقضاة؛ ليس هلم خمالفته.

                                                 
(, واإلمام أمحد 0331كتاب البيوع, باب الرجل يبيع السلعة فيستحّقها مستحق, رقم احلديث: )  -00أخرجه اإلمام النسائي يف سننه:   (1)

 (.11333يف مسنده: رقم احلديث: )
 (.65/635"جمموع الفتاوى" البن تيمية: )  (2)
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قال الشيخ عبد اهلل البسام رمحه اهلل: )إن التزام احلكم والفتيا هبذه املواد من اجمللة هو حتتيم بالتمذهب هبا, وهي آراء 
غريهم خبالفها, حيث إن نسبة اجملمع عليه فيها قليل, وال جيب اتباع أحد مهما كان مقامه غري واجتهاد لعلماء قال 

 .(1)املشرّع صلى اهلل عليه وسلم(
يف الرّد على املقّلدة, وبيان مساوئ التقليد من واحد ومثانني وجها, وهي  -رمحه اهلل-وقد أفاض العالمة ابن القّيم 

 .(2) اإللزامّي وإبطال القول به يف نظر املانعنيجبملتها تنسحب على ذّم التقنني
 طريقة تالفي المحذور الرابع.

ما قيل يف طريقة تاليف احملاذير األخرى يقال يف طريقة تاليف حمذور ترتب التقليد عن التقنني اإللزامي, وذلك أن 
أن خيتار منها قوال, أو أن خيتار قوال التقنني املنشود ينّص على أقوال الصحابة رضي اهلل عنهم يف كل مسألة, وللقاضي 

فيه تفصيل بني قويل الصحابة رضي اهلل عنهم, وليس يف هذا شيء من التقليد املذموم بل هو عني االجتهاد واالتّباع, وقد 
 سار أئمة اإلسالم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وغريهم رمحهم اهلل مجيعا على مثل هذا املسلك.

 محذور إفضاء تقنين الفقه اإلسالمي إلى خرق إجماع المسلمين.المطلب الخامس: 
انعقد اإلمجاع على أنه ليس لإلمام إلزام القضاة بأحكام حمّددة, ونقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على أنه ال 

 جيوز أن يقلد القضاء لواحد على أن حيكم مبذهب بعينه.
مبذهب  د القضاء لواحد على أن حيكمفصل: وال جيوز أن يقلّ هـ(: )691)اإلمام ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل قال 

 .(3)(وهذا مذهب الشافعي وال أعلم فيه خالفا, بعينه
وأمَجَع العلماُء على حترمي احلكم والفتيا باهلوى, وبقوٍل, أو وجٍه, من غري )هـ(: 798وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية )

 .(4)(وجِب اعتقاِده فيما َلُه وعليه إمجاعاً نظٍر يف الرتجيح, وجيُب العمُل مبُ 
وبناء عليه فإن تقنني الفقه اإلسالمي يفضي ال حمالة إىل خرق هذا اإلمجاع املنعقد منذ قرون طويلة, وال شّك أن 

 هذا واحد من حماذير التقنني.
 طريقة تالفي المحذور الخامس.

وميكن أن يؤتى من كالم الفقهاء مبا خيرم حّجيّته, هذا من ميكن أن يقال بأن يف صّحة انعقاد هذا اإلمجاع نظرا, 
جهة, وأما من جهة الطريقة املرضّية يف تاليف هذا احملذور تسليما بصّحته, فهو أن التقنني املنشود والذي عرضت طريقته 

تقنني فقهي يوضع بني  آنفا ليس فيه إلزام للقاضي مبذهب معنّي, وليس العمل به خمالفا هلذا اإلمجاع املنقول, وإمنا هو
أيدي القضاة, يستأنسون به, وجيمع هلم أقوال الصحابة رضي اهلل تبارك وتعاىل عنهم يف كّل مسألة, وجيوز هلم اخلروج عنه 

 يف حاالت استثنائّية, وبشروط وضوابط حمّددة.
 المطلب السادس: اإللزام بالتقنين إلزام بما ال بّد من وقوع الخطأ فيه.

                                                 
 (.3(  "تقنني الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد اهلل البسام: )ص:1)

 (.2/161(  "أعالم املوقعني" البن القيم: )2)
 (.11/36"املغين": )  (3)
 (.5/555"الفتاوى الكربى": )  (4)
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هـ( يف سياق شرحه هلذا احملذور الشرعي: )التقنني أو املذهب امللزم به 1492قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل ) 
فاإللزام هبا إلزام مبا سواء كان بعمل واحد أو باختيار مجاعة, ال بد أن يقع يف خطأ, إذ العصمة ال تتحقق إال لألنبياء, 

 .(1)(فيه من وقوع خطأ دّ عتقد أنه مبجموعة ليس صواباً بل ال بيُ 
وهذا أيضا واحد من مجلة احملاذير الشرعية املرتتبة عن التقنني, ألن التقنني عمل بشري, وال خيلو مثله من وقوع 

 اخلطأ, ولو كان يسريا, فيفضي اإللزام به إىل وقوع القاضي يف اخلطأ أثناء إنفاذ احلكم.
 طريقة تالفي المحذور السادس.

احملذور بكّل يسر وسهولة, وذلك أن التقنني املنشود جامع ألقوال الصحابة رضي اهلل تبارك وتعاىل ميكن تاليف هذا 
عنهم يف كل مسألة, ومعلوم أن أقوال الصحابة مبجموعها صواب, بل مقطوع بصواهبا, إذ احلق ال خيرج عن جمموعها, وال 

 نشود ال تتأثّر مشروعيّته هبذا احملذور.يكون يف خالفها, وبناء عليه فإن مشروعّية التقنني الفقهّي امل
 المطلب السابع: محذور التشريعات المقنّنة ال تثبت على حال واحدة؛ بل يدخلها التغيير والتبديل.

من احملاذير الشرعية املرتتّبة على تقنني الفقه اإلسالمي أن مجيع التشريعات اليت يتواضع عليها البشر؛ ال ختلو من 
غات, وعجز يف تغطية مجيع املسائل اليت حيتاجها القاضي, وعليه يلجأ واضعو تلك التشريعات يف كثري وجود ثغرات, وفرا

 من األحيان إىل إحداث تغيريات وتبديالت يف النظم والقوانني املعمول هبا يف القضاء.  
معا ومستوعبا للمسائل اليت هذا يف القوانني الوضعية, وأما يف تقنني الفقه اإلسالمي فإنه مهما كان هذا التقنني جا

حيتاجها القضاء, إال أنه لن ينجو أيضا من إغفال بعضها, إذ احلوادث متجددة ال حّد هلا, والتقنني حمدود, فيضطر 
 أصحاب التقنني إىل تغيريه وتبديله.

ي أن يبّدل ويغرّي من وإذا كان هذا التغيري والتبديل سائغا يف القوانني الوضعية فإنه ال يسوغ يف تقنني الفقه اإلسالم
 فرتة إىل أخرى, إذا يفضي هذا إىل امتهانه وحتقريه.

وعند احلديث عن هذا احملذور تطفو إىل السطح إشكالية أخرى تتمّثل صورهتا فيما إذا عرض على القاضي قضية مل 
 يستوف التقنني حكمها, فهل جيتهد يف استنباط احلكم, أم يرجئ ذلك إىل حني صدور التقنني؟

 ريقة تالفي المحذور السابعط 
أعتقد أنه ميكن تاليف هذا احملذور بكّل سهولة ويسر؛ إال أنه جيب العناية بقضّيتني اثنتني أثناء تقنني الفقه  

 اإلسالمي, مها:
  احلرص على أن يكون التقنني جامعا شامال قدر املستطاع ملسائل الفقه اإلسالمي اليت حيتاجها
 القضاء.

 جتهاد يف استنباط أحكام املسائل والقضايا اليت أغفلها التقنني, ومل ينّص عليها.تكليف القضاة باال 

 ومبراعاة هذين الضابطني يستغين التقنني عن كلفة التغيري والتبديل من زمن إىل آخر, ومن مكان إىل آخر.
 المطلب الثامن: محذور إفضاء التقنين إلى الحكم بغير الشريعة اإلسالمية.

يرى عدد من العلماء املعاصرين املعتربين أن تقنني الفقه اإلسالمي مدخل وذريعة لتغيري الشريعة بزيادة أو نقصان, 
 أو تبديل أو تعديل, وأنه طريق إىل احلكم بغري الشريعة اإلسالمية. 

                                                 
 (.13"التقنني واإللزام" للشيخ بكر أبو زيد: )ص:   (1)
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سنة حكم بني الناس وويل األمر إن عرف ما جاء به الكتاب والهـ(: )798قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: )
 ؛وإن مل يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حىت يعرف احلق حكم به؛ وإن مل ميكنه ال هذا وال هذا ,به

وإن كان  ,ترك املسلمني على ما هم عليه كل يعبد اهلل على حسب اجتهاده؛ وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غريه
 .(1)...(ووقع بأسهم بينهم ,عن هذا فقد حكموا بغري ما أنزل اهلل وإذا خرج والة األمور حاكما.

دوين الذي يريدون به درء مفسدة إن هذا التّ : )(2)هـ(1323وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل )
ظام إىل النّ  ظام الشرعيألنه خطوة إجيابية إىل االنتقال عن النّ  ؛مفسدة أعظم من ذلك اختالف القضاة يستلزم

 .(3)(الوضعي
فوا أقوال أهل العلم بتدوينهم ألِ  ألهنم ؛به فاعلوه التغيري ملن يأيت بعدهم إن التدوين املذكور سنّ وقال أيضا: )

 عن أصوهلا ومداركها الشرعية, فالذين يأتون بعدهم يوشك أن يقولوا: وذلك يدعو لصرف النظر ,نوااملخالفة ملا دوّ 
فسيكون  ,معهم مثل ما فعلوا مع غريهم ااًل قاهلا من هو أعلم منهم وأقدم زماناً, وسنفعلنوا تركوا أقو هؤالء الذين دوّ 

تان واألمّ  -نرجو اهلل أن ال يقدر ذلك  -هي ذلك إىل التبديل الكلي تويوشك أن ين ذلك طريقًا إىل التغيري والتعديل,
 .(4)(أمرمها إىل التبديل الكلي انتهى -أعين األتراك واملصريني-تان دونتا بعض األحكام الشرعية اللّ 

 طريقة تالفي المحذور الثامن.
تقنني الفقه اإلسالمي مستقى من الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة واجتهادات أئمة اإلسالم فكيف يكون مفضيا 

الفقهي إىل تعطيل العمل بالشريعة؟ ومع التسليم هبذه الفرضّية فإنه وإن حصل تعطيل للشريعة بعد العمل بالتقنني 
 اإلسالمي فإنه يتحّمل تبعته من اخّتذ هذا القرار, وال تنسب هتمة التعطيل إىل مشروع تقنني الفقه اإلسالمي.

 المطلب التاسع: محذور إفضاء التقنين إلى إبطال العمل ببعض القواعد الشرعية. 
 األحكام بتغرّي الزمان واملكان, ومن أمثلة القواعد الشرعية اليت يفضي التقنني إىل إبطال العمل هبا قاعدة تغريّ 

 وقاعدة العادة حمّكمة.
وذلك أن األحكام تتغرّي بتغرّي الزمان واملكان والعرف, وأما التقنني فهو ثابت ال يتغرّي, وهذا يفضي إىل احلكم على 

 الناس بغري أعرافهم وعاداهتم, وهو ما تأباه تصرّفات الشريعة اإلسالمية.
رمحه اهلل: )أحوال الناس خمتلفة وعاداهتم متباينة حسب اختالف زماهنم ومكاهنم وبيئتهم قال الشيخ عبد البسام 

ولكن القضاة سيحكمون مبواد هذه اجمللة املوحدة فهل راعينا العادات اليت غلونا سابقاً يف أمرها حىت جعلناها مصدراً من 
 . (5)مصادر التشريع(

                                                 

 (.65/633"جمموع الفتاوى": )  (1)
حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي, املوريطاين, مفسر مدّرس من علماء شنقيط هـ(: 1636الشنقيطي )  (2)

هـ واستقر مدرسا يف املدينة املنورة, مث الرياض, وأخريا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة, وتويف مبكة, له  1631موريتانيا, ولد وتعلم هبا, وحج عام 
 ان يف تفسري القرآن(. كتب منها: )أضواء البي

« مع فضيلة الشيخ والدنا حممد األمني الشنقيطي»(, 1/551حملمد خري: )« تكملة معجم املؤلفني»(, 3/05«: )األعالم»انظر ترمجته يف: 
 هـ.1630ة, العدد الثالث, رجب للشيخ عطية سامل, جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية, السنة السادس

 (.35نقله الشيخ بكر أبو زيد يف: "التقنني واإللزام": )ص:   (3)
 (.31نقله الشيخ بكر أبو زيد يف: "التقنني واإللزام": )ص:   (4)
 (.1ص:(  "تقنني الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد اهلل البسام: )5)
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 طريقة تالفي المحذور التاسع.
تقنني الفقه اإلسالمي ثابت ال يتغرّي, بل هو قابل للتغيري وفق اجتهادات العلماء والقضاة ومبا ال ال يسّلم بأن 

 يتعارض مع الكتاب والسنة, ويكون ذلك التغيري يف كل زمان ومكان. 
الزمان ومع التسليم بصّحة هذا احملذور ووجاهته, فإنه ميكن تالفيه بأن ينّص التقنني يف املسائل اليت تتغري بتغري 

واملكان والعرف على مناذج متنوعة من أقوال الفقهاء فيها؛ حىت يستأنس القاضي هبا أثناء إصدار احلكم, إال أنه ال يكون 
ملزما بتنفيذها, وبإمكانه اخلروج عنها إىل غريها من اختيارات الفقهاء, أو إىل ما توّصل إليه بنظره واستدالله باعتباره 

 .باط, وقد أوضحت هذا يف الطريقة املنشودة لتقنني الفقه اإلسالميّ جمتهدا قادرا على االستن
 المطلب العاشر: محذور إفضاء التقنين إلى وقوع الخالف في تفسيره وتطبيقه.

يرى بعض العلماء املانعني من تقنني الفقه اإلسالمي أن التقنني يفضي إىل اختالف القضاة يف تفسري النصوص 
تطبيقها, فيصري حال القضاء أقرب إىل الفوضى والعبث, وبينهما تضيع حقوق الناس, وخيتل ميزان املقننة واالختالف يف 

 العدل الذي هو مسة بارزة من مسات القضاء اإلسالمي, وحتقيقه مقصد من أعلى مقاصد التشريع اإلسالمي.
ة, وهلا لوائح تفسريية, ومع ذلك قال الدكتور عبد الرمحن بن سعد الشثري يف هذا الّصدد: )القوانني الوضعية مدّون

فال يعرفها إال القليل, وهؤالء القّلة الذين يعرفوهنا, هم يف الغالب خمتلفون مع قضاهتم, فكل  يفّسر القوانني على ما يرى, 
فكثرت عندهم االعرتاضات على تنفيذ أحكام قضاهتم, وأنشئت ما يسّمى باحملاكم االستئنافّية, وحىت القضاة خمتلفون, 

 .(1)فلم يرفع التقنني اختالفهم, ومل ينفعهم(
 طريقة تالفي المحذور العاشر.

ميكن تاليف هذا احملذور باحلرص على استعمال لغة الفقهاء املعروفة عند وضع تقنني الفقه اإلسالمي, وهي اللغة اليت 
غامضة, محّالة الوجوه, واستعمال يفهمها العلماء واملشتغلون بالفقه وطلبة العلوم الشرعية, والبعد عن املصطلحات ال

األسلوب السهل الواضح يف صياغة أحكام التقنني الفقهي, كما ميكن تالفيه باملذّكرات التفسرييّة املعروفة يف كل األنظمة 
 القضائية.

المطلب الحادي عشر: محذور التقنين ال يقدر على استيعاب مسائل الفقه وهذا يفضي إلى إهمال ثروة 
 فقهية ضخمة.

ذهب كثري من املعاصرين إىل القول بأن كتب الفقه اإلسالمي حتتوي ما ال يعّد وال حيصى من كنوز وذخائر ال 
يستطيع فرد وال مجاعة أن حيصروها يف مواد حمدودة, وهو األمر الذي يفضي إمهال جانب كبري من مسائل الفقه 

 .(2)اإلسالمي
لرتاث الضخم الذي تعب أسالفنا يف استنباطه وتدوينه والتوّسع فيه, ويؤّدي إىل هتميش الفقه اإلسالمي املتمّثل يف ا

 . (3)حبيث ال تنزل نازلة أو تستجّد حادثة إال ويف تراثنا الفقهّي الزاخر ما مياثلها ويشبهها
 طريقة تالفي المحذور الحادي عشر.

                                                 
 (. 13"التقنني بني التحليل والتحرمي": )ص:  (1)
 (.11(  "التقنني بني التحليل والتحرمي": )ص:2)

 (.1ص:(  "تقنني الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد اهلل البسام: )3)
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ميكن تاليف هذا احملذور بالقول بأن التقنني وإن كان ال ميكنه أن يستوعب مجيع مسائل الفقه, إال أنه ال يفضي إىل 
 إلغائها, وذلك بأن يستوعب أقوال الصحابة رضي اهلل عنهم يف كل مسألة. 

تفيد منها, ويبين كما ميكن للقاضي الذي رأى خلال يف أّي نّص مقّنن أن يرجع إىل كتب الفقه اإلسالمي, ويس
عليها أحكامه القضائية, وبالتايل فإن التقنني ينّص على أكثر األقوال قّوة عند الفقهاء, وتكّمل كتب الفقه الّنقص مبا فيها 

 من فروع فقهّية ال تعّد وال حتصى.   
طاعه عن المطلب الثاني عشر: محذور إفضاء التقنين إلى تحويل القاضي المجتهد إلى آلة، ويفضي إلى انق

 طلب العلم ومطالعة الكتب.
ذهب املانعون إىل أن التقنني سيغلق باب االجتهاد ويفضي إىل االنقطاع عن طلب العلم, وحفظ النصوص, وفهم 

 .(1)قواعد االستنباط
 واالجتهاد ي للحقّ إن القاضي الذي توجد فيه روح البحث والتحرّ هـ(: )1492قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل )

 لفهمه وبالتايل قضاء على علومه وعلمه. وقسر  , بعلمه ة ما, يف اإللزام غض  تطبيق حكم شرعي يراه راجحاً على قضيّ يف 
 ة لقطع طريق العلم واحلرمان من استقالل النظر.هذه القلّ  إن الشكوى من قلة اجملتهدين, لكن يف هذا اإللزام قضاء على

علمائها ورجاهلا وسدًا لطرق الدالئل واالستنباط لكن  ا جلهودية وتضييعً إن يف هذا اإللزام هجرًا للمكتبة اإلسالم
 . (2)(على تلك األشياء يف خمدعها عدم اإللزام يقضي

 طريقة تالفي المحذور الثاني عشر.
حمذور االنقطاع عن طلب العلم وهجر املكتبة اإلسالمية غري وارد؛ ألن القاضي جمتهد, والقاضي ال يزال مطالبا 
بالرجوع إىل كتب الفقه وأقوال العلماء؛ الستنباط األحكام وتطبيقها يف القضاء, والتقنني على العكس مما قيل عنه يفتح 
الباب واسعا لتنشيط احلركة الفقهية, وإعداد الدراسات والبحوث حول مواده, ومشروعاته, والتنقيب يف الرتاث الفقهي 

 الزاخر.
حتقيق مناط األحكام املقننة, ويف التخريج عليها عند عدم التنصيص على كما أنه ستظّل مساحة للقاضي يف 

 املسألة يف التقنني.
 المطلب الثالث عشر: محذور إفضاء تسمية التقنين إلى مشابهة القوانين الوضعية.

امع أن ذهب بعض العلماء املانعني من التقنني بأن من حماذيره إطالق لفظة )التقنني( عليه, حبيث أهنا توحي للس
هذا النظام من قبيل القوانني الوضعية املعمول هبا كثري من احملاكم املعاصرة, ويؤدي هذا بال شك إىل امتهان األحكام 

 الشرعية وتسويتها بالقوانني الوضعية. 
والشكل, )تقنني( وعلى هذه اهليئة  هذه التسمية فإنا كذلك منانع يف األصل منرمحه اهلل: )قال الشيخ بكر أبو زيد 

يف حكم املستحيل إن  الصورة والشكل أن ينفخ فيه روح أصله يف األجيال املتعاقبة وإن كان ذلك ألنه خيشى من وجود
 .(3)(ونرتكها ملن بعدنا كذلك إن شاء اهلل ,منشي عليها بيضاء نقية شاء اهلل, إال أنه جيب أخذ احليطة واحلذر, حىت

 طريقة تالفي المحذور الثالث عشر.
                                                 

 (.3ص:(  "تقنني الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد اهلل البسام: )1)
 (.35"التقنني واإللزام" للشيخ بكر أبو زيد: )ص:   (2)
 (.31"التقنني واإللزام" للشيخ بكر أبو زيد: )ص:   (3)



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   468

 

يعترب هذا األمر حمذورا مؤثّرا يف مسألة التقنني؛ ألن العربة باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين, وعلى كّل فإنه ال 
ميكن تاليف هذا احملذور باالستغناء عن لفظة التقنني, واستبداهلا بلفظة التدوين, فنقول: تدوين الفقه اإلسالمي, أو لفظة 

 المي, جريدة, فنقول جريدة الفقه اإلسالمي, أو حنو ذلك.اجمللة, فنقول جملة الفقه اإلس
 :خاتمة

احلمد هلل الذي حبمده تتّم الّصاحلات, والّصالة والّسالم على أشرف األنبياء واملرسلني, نبّينا حممد وعلى آله وصحبه 
 اآلتية: فقد خلصت يف ختام هذا البحث إىل مجلة من النتائج ميكنين إمجاهلا يف النقاط وبعد: .أمجعني
  املراد من تقنني الفقه اإلسالمي هو مجع األحكام والقواعد التشريعية املتعلقة مبجال من جماالت العالقات

االجتماعية, وتبويبها وترتيبها, وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة, يف بنود تسمى مواد ذات أرقام متسلسلة, مث 
الدولة, ويلتزم القضاة بتطبيقه بني الناس, وهو يرتكز على ركيزتني مها: أنه صياغة إصدارها يف صورة قانون أو نظام تفرضه 

 عبارات مرتبة ومبوبة, وأن تلك األحكام ملزمة وآمرة, حبيث يلزم القضاة بالعمل هبا.
 يع ينبغي مساندة مشروع تقنني الفقه اإلسالمي ما دامت الغاية منه الدعوة إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف مج

 جماالت احلياة.

  ينطوي مشروع تقنني الفقه اإلسالمي على حماذير شرعية قادرة على نسفه وإجهاضه, لذا فإنه يتحّتم على
العلماء والباحثني الداعني إىل النهوض هبذا املشروع الضخم أن ميعنوا النظر يف حماذيره الشرعية, وأن حيرصوا على إجياد 

 , وهذه يف الواقع هي أول خطوة حنو مشروع ناجح لتقنني الفقه اإلسالمي.   احللول الشرعية الكفيلة بإزالتها
  الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أنه يفضي إىل إلزام القاضي حبكم معني, وال سبيل إىل التخلص من  احملاذيرمن

ائل اإلمجاع, ومسائل اخلالف, إال من خالل تقسيم أحكام الفقه اإلسالمي يف التقنني املنشود إىل مسهذا احملذور املؤّرق 
ومسائل االجتهاد, أما مسائل اإلمجاع فهي إلزامّية بقطعّية اإلمجاع, وأما مسائل اخلالف فينبغي أن يستوعب تقنينها أقوال 
الّصحابة رضي اهلل عنهم يف كل مسألة, وأما املسائل االجتهاديّة فينبغي أن ينّص التقنني يف مثل هذه املسائل على مناذج 

تنوعة من أقوال الفقهاء فيها, وينبغي أن ينّص التقنني على أنه يسوغ للقاضي اخلروج عن التقنني بضوابط وشروط م
 حمّددة.
   من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي مصادمته لنصوص شرعية كثرية من القرآن والسنة, وهي النصوص

االستسالم واالنقياد هلما, وميكن تاليف هذا احملذور بالقول بأن  القاضية بوجوب العمل مبقتضى الكتاب والسنة, ووجوب
احلكم املقّنن هو قول للصحابة رضي اهلل تبارك وتعاىل عنهم, فكيف يكون قول الصحابة رضي اهلل عنهم يف املسألة 

ه قوال من أقوال مصادما لنصوص الكتاب والسنة؟ والواقع أن هذا احملذور غري وارد, ألن حكم القاضي ال خيرج عن كون
 الصحابة رضي اهلل تبارك وتعاىل.

  ,من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أن اإللزام بتقنني حمّدد أمر مل يسبق العمل به يف القرون اخلرييّة
اإلسالم وميكن تاليف هذا احملذور بالقول بأن التقنني ميّكن القاضي من النظر يف أقوال الصحابة رضي اهلل عنهم وأئمة 

اجملتهدين, ويتيح له االّطالع على أقضية قضاة اإلسالم يف مثل نازلة احلكم, ويسوغ له اخلروج على التقنني يف حاالت 
 استثنائية تعّد على أصابع اليد الواحدة, وبشروط وضوابط حمّددة, وهذا ليس خمالفا هلدي الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم.

 لفقه اإلسالمي أنه يفضي إىل التقليد, وهذا غري مسّلم, ألن التقنني املنشود ينّص من احملاذير الشرعية لتقنني ا
على أقوال الصحابة رضي اهلل عنهم يف كل مسألة, وللقاضي أن خيتار منها قوال, أو أن خيتار قوال فيه تفصيل بني قويل 
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جتهاد واالتباع, وقد سار أئمة اإلسالم الصحابة رضي اهلل عنهم, وليس يف هذا شيء من التقليد املذموم بل هو عني اال
 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وغريهم رمحهم اهلل مجيعا على مثل هذا املسلك.

  من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أنه يفضي إىل خرق إمجاع املسلمني, وهذا غري مسّلم؛ ألن التقنني
, وليس العمل به خمالفا هلذا اإلمجاع املنقول, وإمنا هو تقنني فقهي يوضع بني املنشود ليس فيه إلزام للقاضي مبذهب معنّي 

أيدي القضاة, يستأنسون به, وجيمع هلم أقوال الصحابة رضي اهلل تبارك وتعاىل عنهم يف كّل مسألة, وجيوز هلم اخلروج عنه 
 يف حاالت استثنائّية, وبشروط وضوابط حمّددة.

  الفقه اإلسالمي أن اإللزام بالتقنني إلزام مبا ال بّد من وقوع اخلطأ فيه, وهذا غري من احملاذير الشرعية لتقنني
مسّلم؛ ألن التقنني املنشود جامع ألقوال الصحابة رضي اهلل تبارك وتعاىل عنهم يف كل مسألة, ومعلوم أن أقوال الصحابة 

 يكون يف خالفها.مبجموعها صواب, بل مقطوع بصواهبا, إذ احلق ال خيرج عن جمموعها, وال 
  من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أن مجيع التشريعات املقنّنة ال تثبت على حال واحدة؛ بل يدخلها

التغيري والتبديل, وميكن تاليف هذا احملذور باحلرص على أن يكون التقنني جامعا شامال قدر املستطاع, وبتكليف القضاة 
 ملسائل والقضايا اليت أغفلها التقنني, ومل ينّص عليها.باالجتهاد يف استنباط أحكام ا

  من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أن التقنني يفضي إىل احلكم بغري الشريعة اإلسالمية, وهذا غري
إىل مسّلم أيضا, ألن التقنني مستقى من الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة واجتهادات أئمة اإلسالم فكيف يكون مفضيا 

 تعطيل العمل بالشريعة؟ 
  من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أنه يفضي إىل إبطال العمل ببعض القواعد الشرعية, كقاعدة تغرّي

األحكام بتغري الزمان واملكان, وميكن تاليف هذا احملذور بالقول بأن تقنني الفقه اإلسالمي معّرض للتغيري وفق اجتهادات 
 ة ومبا ال يتعارض مع الكتاب والسنة, ويكون ذلك التغيري يف كل زمان ومكان. العلماء والقضا

  من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أنه يفضي إىل وقوع اخلالف يف تفسريه وتطبيقه, وميكن تاليف هذا
بالعمل باملذّكرات التفسرييّة  احملذور باحلرص على استعمال لغة الفقهاء املعروفة عند وضع تقنني الفقه اإلسالمي, وكذا

 املعروفة يف كل األنظمة القضائية.
  من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أن التقنني ال يقدر على استيعاب مسائل الفقه, وهذا يفضي إىل

مجيع مسائل الفقه, إمهال ثروة فقهية ضخمة, وميكن تاليف هذا احملذور بالقول بأن التقنني وإن كان ال ميكنه أن يستوعب 
إال أنه ال يفضي إىل إلغائها, وذلك بأن يستوعب التقنني أقوال الصحابة رضي اهلل عنهم يف كل مسألة, وما زاد عن ذلك 

 فهو حمّل اجتهاد القاضي. 
  من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أنه يفضي إىل حتويل القاضي اجملتهد إىل آلة, ويفضي إىل انقطاعه

 ن طلب العلم ومطالعة الكتب, وهذا غري مسّلم؛ ألن باب النظر واالجتهاد سيبقى مشرعا للقاضي حىت بعد التقنني.ع
  من احملاذير الشرعية لتقنني الفقه اإلسالمي أن تسمية التقنني تفضي إىل مشاهبة القوانني الوضعية, واحلقيقة أن

 ؛ ألن العربة باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين.هذا األمر ال يعترب حمذورا مؤثّرا يف مسألة التقنني
آمل أن يسهم هذا البحث يف إعطاء دفع جديد ملشروع تقنني الفقه اإلسالمي, واهلل من وراء القصد,  ويف اخلتام:

 وهو اهلادي إىل سواء السبيل, واحلمد هلل رب العاملني, وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وإخوانه أمجعني. 
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 فهرس الصادر والمراجع:
  حفص بن سليمان, عن اإلمام عاصم الكويف رمحهما اهلل.القرآن الكرمي: برواية اإلمام 
  تقنني األحكام وأثره على مكانة النص الشرعي, د. عبد املهدي حممد سعيد العجلوين, حبث مقدم ملؤمتر: )النص

 الشرعي بني األصالة واملعاصرة(, األردن.
  البعلي, دت, دط.تقنني أعمال اهليئات الشرعية...معامله وآلياته, د. عبد احلميد حممود 
 ( :1613تقنني الشريعة أضراره ومفاسده, الشيخ عبد اهلل البسام, مكة املكرمة: مطابع دار الثقافة, ط.)هـ 
 :هـ(.1023) 1تقنني الشريعة بني التحليل والتحرمي, عبد الرمحن بن سعد الشثري, الرياض: دار الفضيلة, ط 
 ,2د. حممد زكي عبد الرب, قطر: إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي, ط:  تقنني الفقه اإلسالمي املبدأ واملنهج والتطبيق 
 هـ(. 1011)
 :2التقنني يف جملة األحكام العدلية, د. حممد حسن البغا, جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, العدد ,

 م.2113
 ف, حبث مقدم ملؤمتر مجعية القدس جهود العلماء املعاصرين يف تقنني أحكام الفقه اإلسالمي, د. بسام حسن الع

 م.2111للبحوث والدراسات اإلسالمية )العلماء واقع وآمال(,  
 .حركة تقنني الفقه اإلسالمي, عامر بن عيسى اللهو, ورقة حبثية, دت, دط 
  سنة وحتديد سّن الّزواج, عبد الرمحن بن سعد الشثري, مصر: دار  13حكم تقنني منع تزويج الفتيات أقل من

 هـ(.  1061ح, ط: )الفال
 :هـ(.1013) 1فقه النوازل, التقنني واإللزام, الشيخ بكر أبو زيد, بريوت: مؤسسة الرسالة, ط 
 ( 111لسان العرب, حممد بن مكرم بن علي, أبو الفضل, مجال الدين ابن منظور األنصاري, الرويفعي, اإلفريقي ,)هـ

 هـ(.1010) 6بريوت: دار صادر, ط: 
 هـ(, حتقيق: عبد الرمحن بن 123قي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف: جمموع الفتاوى, ت

 م(. 1335 -هـ1013حممد بن قاسم, املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف, ط: )
 هـ(, 313ن شرف النووي )املتوىف: اجملموع شرح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي, أبو زكريا حميي الدين حيىي ب

 كر, دت, دط. فبريوت: دار ال
  :هـ(, بريوت: دار 053احمللى باآلثار, أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف

 الفكر, دط, دت.
  :هـ(.1025) 2املدخل الفقهي العام, األستاذ مصطفى أمحد الّزرقا, دمشق: دار القلم, ط 
  :1هـ(, بريوت: دار الكتب العلمية, ط: 113املدونة, مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف 
 هـ(.1015)
  ,مشروع تقنني الشريعة اإلسالمية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل, اللجنة التحضريية لتقنني الشريعة اإلسالمية

 هـ.1633الطبعة التمهيدية, 
 أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي, الشهري املغين ,

 هـ(, مصر: مكتبة القاهرة, دت.321بابن قدامة املقدسي )املتوىف: 
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إن مفهوم حرية التعبري من أكثر املصطلحات تداوال يف عصرنا احلاضر, وهو من املصطلحات اجلديدة 
 النظام على حياة املسلمني وتراثهم الفكري, وقد ارتبط جبميع وسائل اإلعالم الغربية ارتباطا قويا وكبريا يف

اإلعالمي الغرب, باعتبار أن وسائل اإلعالم هلا دور كبري يف نشر األفكار ووجهات النظر املختلفة, وميدانا 
واسعا للتعبري عن اآلراء السياسية, اليت هي جزء من حق الفرد يف االعرتاض والتصويت يف النظام 

الثالث األخرى" التشريعية والقضائية  الدميقراطي, وهو سلطة رابعة تؤدي دورها الرقاب على السلطات
والتنفيذية", من خالل التعبري احلر واملعارضة والنقد , مما جعل احلاجة ماسة وكبرية للتعرف على هدا 
املصطلح من الفكر اإلسالمي يف ضوء الرؤية الشرعية مستنريا بكتاب اهلل ـ عز وجل ـ وبسنة رسوله وأقوال 

 الصاحلني.العلماء من سلف األمة وخلفها 
إن حرية الرأي ليست فوضى وال استجابة عاطفية ألدوات احلياة, بل هي حرية عقلية, والنظرة 
اإلسالمية يف اإلعالم واليت تقوم على مبدأ احلرية, ليست تابعة لسلطة, أو بوقا لنظام, لكنها تنبثق من 

عية أو احلكام أو العامل اخلارجي, مذهبيه, وتؤدي وظيفتها املعيارية لصاح اإلسالم, سواء يف مواجهة الر 
واحلرية يف اإلسالم تكون مما قرره من أمر وهني أو إباحة ملزم للدولة واإلعالم واألفراد على السواء. ويبني 
حممد عمر أن مفهوم احلرية يف اإلسالم يقوم على إطالق احلرية للفرد يف كل شيء, ما مل تتعارض أو 

 . (1)صلحة العامةتصطدم باحلق, أو باخلري, أو بامل
 
 
 

  

                                                 

 .131ــــ113ينظر دراسات إعالمية يف فكر ابن تيمية, للسيد ساديت الشنقيطي ص  (1)

 مقاصد الشريعة في حرية التعبير وكفالة إبداء الرأي

 الدكتور الصديق محمد أحمد الغويل
 جامعة مصراته
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 المحور األول: مفاتيح البحث والمشروعية
 : مفاتيح البحث: المقاصد، مفهوم القرآن، حرية الرأيالمبحث األول

 
العادة جرت ببيان مفهومه, والذي جوهره أنه: كالم اهلل املنزل على  أنّ وهو غين عن التعريف إال  القرآن الكريمـــ 1

ووفق هذا البيان فإن القرآن حيتوي ( 1)باملصاحف, املنقول إلينا بالتواتر, املعجز, املتعبد بتالوته, املكتوب رسولنا حممد
 .. اخل.( 2)على مجلة األحكام العقدية والتعبدية والعلمية

 السَِّبيلِ َوَعَلى اللَِّه َقْصُد الطريق, قال اهلل تعاىل:  : مجع مقصد. مأخوذ من القصد, وهو: "استقامةالمقاصدـ 2
 الَعْدل.  الواضحة...والَقْصدُ  والرباهني باحلجج إِليه والدعاءُ  املستقيم الطريق تبيني اهللى عل َأي: (3)النجل:

 ومواقعها "قصد" َأصل جين ابن قال الشيء,... إِتيان والَقْصُد: جُتاَهك... َأي: وَقْصَدَك, واأَلم , االعتمادُ  والَقْصُد:
 (3)الشيء" والنهوُد والنهوُض حنو والتوجه االعتزام العرب: كالم يف

َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل  تعاىل: قوله ومنه سّن...والشرعة: الشريعة, هلم, أي: : شرعالشريعةـ 6 َوِمنـْ
 

 (5)شرع اهلل لعباده من الدين: العقائد واألحكام والطريقة" ما (4)(03)املائدة:
   مفهوم مقاصد الشريعة كمصطلح: 4

أما مقاصد الشريعة كمصطلح مركب, فلم يُعرف عن السابقني أهنم أفردوا له بيانًا معيناً؛ ولعلهم تعاطوا معه على أنه 
مَسلَّم ال حيتاج إىل حتديد, أما احملدثني فلهم يف بيان معناه ورسم حدوده آراء. وإليك بعض صورهم الفنية اليت جسدوها 

 هوم مقاصد الشريعة:ملف
 (6)"الغاية منها, واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها" -أ 

 .(7)الغايات املستهدفة والنتائج والفوائد املرجوة من وضع الشريعة مجلة, ومن وضع أحكامها تفصياًل"." -ب 

 . (8)أجل حتقيق مصاح العباد""املعاين واحِلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموماً وخصوصاً, من  -ج 

 .(9)هي"املصاح العاجلة واآلجلة للعباد اليت أرادها اهلل عزوجّلَ من دخوهلم يف اإلسالم, وأخذهم بشريعته"  -د 

                                                 

الشوكاين, إرشاد الفحول, حتقيق: أمحد عناية,  ,653, ص1( ينظر: الزركشي: البحر احمليط يف أصول الفقه, دار الكتب العلمية, د.ت,ج1)
 .35,ص1,د.ت,ج1دار الكتب العلمية,ط

 .155( عبد الكرمي زيدان, الوجيز يف أصول الفقه, مؤسسة قرطبة, العراق ـبغداد, ص2)
 ( ابن منظور: لسان العرب, مادة")ق ص د(.3)
 عرب, مادة)ش ر ع((  ينظر: اجلوهري: الصحاح, مادة)ش ر ع(, وابن منظور: لسان ال4)
 ( ينظر: جمموعة مؤلفني املعجم الوسيط, مادة )ش ر ع(5)
 . 1, ص1( ينظر: عالل الفاسي, مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها, دار الغرب اإلسالمي, بريوت ط6)
 .16م,ص1333( ينظر: الريسوين, الفكر املقاصدي قواعده وفوائده, منشورات جريدة الزمن, الرباط, 7)
 .61,ص1ينظر:اليوب, مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعي ة,دار اهلجرة ط( 8)
 هـ22,1021,السنة 216( ينظر: حممد حبيب: مقاصد الشريعة تأصيال وتفعيال, رابطة العامل اإلسالمي, عدد9)
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هذه مجلة من كالم أهل العلم يف بيان مفهوم مقاصد الشريعة, ونلحظ يف هذه التعريفات مجيعها, أهنا تربز جانباً 
مهماً وهو الغاية من التشريع, والذي مدارها على حتقيق املصاح ودرء املفاسد. فما من حكم شرعه اهلل عز وجل إال وكان 

 فسدة أو كليهما. وراء هذا التشريع إما حتقيق مصلحة أو درء م
وقد أبدع الشيخ الطاهر بن عاشور يف بيان حقيقة املقاصد الشرعية, حيث قال: هي "املعاين واحلكم امللحوظة 

 .(1)للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها, حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة"
جلوانب اجلمالية والفنية فيها واليت اتقنت حني حددت بكوهنا: " الغاية فرسم صورة املقاصد الشرعية يتطلب بيان ا

 من التشريع" أو "احِلْكَمة من التشريع" أو "املعىن املستفاد من التشريع" أو "املصاح املرعية".
 : الحرية في اللغةــ 5

, وحرية وأفاضلهم ,أخيارهم, واحلر من الناس: الشرففتأيت مبعىن :  (2)من "َحَرَرَ", وتأيت على عدة معان:احلرية 
أعتَـُقه, وحر الفاكهة: خيارها, واحلر:   ويقال: من حرية قومه أي: من خالصهم, واحلر من كل شيء: أشرافهم, العرب:

: الطني الطيب.  كل شيء فاخر من ِشعر أو غريه, وحر كل أرض: وسطها وأطيبها, واحلُرَُّة واحلُر 
نقيض مبعىن : و , الضبط والتدقيقمبعىن: و , الحسن والجمال والكرممبعىن و , النقي وتأيت مبعىن اخلالص

ـ عز وجل ـ وخدمة املسجد, واحمَلرًّر, النذير والنذيرة, كان يفعل ذلك بنو  أن يفرده لطاعة اهللوحترير الولد  ,العبودية
مة الكنيسة ما عاش ال يسعه تركها يف دينه, قال إسرائيل, كان أحدهم رمبا ولد له ولد فرمبا حرره, أي: جعله نذيرة يف خد

تعاىل:" إذ قالت امرأت عمران رب إين نذرت لك ما يف بطين حمررا فتقبل مين إنك أنت السميع العليم" )آل 
 (.65عمران:

 الحرية اصطالحا:
 واألغيار, العالئق مجيع وقطع الكائنات رق عن اخلروج: احلقيقة أهل اصطالح يف: : احلرية(3)جاء يف التعريفات

 وحرية احلق, إرادة من إرادهتم لفناء املرادات رق عن: اخلاصة وحرية الشهوات, رق عن: العامة حرية: مراتب على وهي
 .األنوار نور جتلي يف المنحاقهم واآلثار الرسوم رق عن: اخلاصة خاصة

 .(4)قدرة اإلنسان على ممارسة أي عمل ال يضر باآلخرينأو هي 
 ... وطبيعته, إلرادته طبًقا ويتصّرف غلبة أو قيد أو لقهر خيضع ال الذي احليّ  الكائن عليها يكون حالةأو هي: 

 .(5)واالختيار اإلرادة مبلء الّتصر ف على القدرة: الكالم ُحرِّيَّة
 التخلص يريد, كما وميارسها يسريها أموره سيد أصبح": حريته الشعب حقق" الغين قوله: حرية وجاء يف معجم

 وحرية االعتقاد وحرية الرأي وحرية التجول حبرية مواطن كل يتمتع أن اإلنسان حقوق من."2. األجنبية السيطرة من
 احلقوق من املواطن به يتمتع أن ينبغي ما" : الفردية احلرية. "أ. اقتناعه اعتقاده, حسب يريد ما اختيار يف حقه" : التعبري

                                                 

 .251,ص2ئس,عمان,ط( ينظر: ابن عاشور, مقاصد الشريعة اإلسالمية, حتقيق: حممد امليساوي, دار النفا1)
( ينظر: ابن منظور: لسان العرب, مادة "ح ر ر", والفريوز آبادي: القاموس احمليط, مادة:"ح ر ر", والرازي: خمتار الصحاح مادة"ح ر 2)

 ر".
 (.33( اجلرجاين التعريفات )ص: 3)
 .33دمشق,ص:( وهبة الزحيلي, حق احلرية يف العامل, دار الفكر املعاصر, بريوت, دار الفكر, 4)
 (. 35/ 3(, معجم الغين )011/ 1( ينظر : معجم اللغة العربية املعاصرة )5)
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. دميقراطي نظام ظل يف املواطنة حبقوق التمتع يف املواطن حق هي" : السياسية احلرية. "ب. القانون له خيوهلا اليت املدنية
 وينشر يكتب أن يف اإلنسان حق" : النشر حرية."د. يرتئيه الذي الدين يعتقد أن اإلنسان حق هي" : االعتقاد حرية."ج

 احلرية. "و. خارجي ضغط أي دون بطبيعة احلياة يف يتصرف أن يف اإلنسان حق" : الطبيعية احلرية. "هـ. وأفكاره آراءه
 .(1)املدنية القوانني حسب ويعمل يتصرف أن املواطن حق هي" : املدنية

 العربية اللغة ولعل تعريف الزحيلي للحرية عمومًا تعريف منطقي إذ جيعل هلا سقفاً ال تتجاوزه. وما جاء يف معجم
 بملء الّتصرُّف على القدرة: الكالم من حرية التعبري والكالم؛ حيث قال: ُحرِّيَّةاملعاصرة يعرب جليًا عما حنن بصدده 

 .(2)واالختيار اإلرادة
َعِيَي فأعرب عنه, واالسم   التعبري من "َعبَـَر" يقال: عربَّ عما يف نفسه: أعرب وبني, وعربَّ عنه غريه:: التعبير -3

                     (.3)الِعربة والِعبارة والَعبارة, وعرب عن فالن: تكلم عنه, واللسان يعرب عما يف الضمري
     (.4)معىن من النَّفس يف ما يبنّي  فهو: كالم

أظن.  الذي مبعىن: للمفعول بالبناء أُرَاهُ  والذي رَأْيًا األمر يف لغة: االعتقاد ورََأىالرأي:  -1
 وحذق بصرية أي: َرْأيٍ  ذو ورجل والتدبري, العقل والرَّْأُي: .إليه أذهب الذي مبعىن: للفاعل وبالبناء

 .(5)"آرَاء   الرَّْأِي: ومجع باألمور,
 بأهنا التسليم مع القضية صدق اعتقادها على تقوم للنفس ويف اصطالح الفالسفة فالرأي: "حالة

 بأن الشعور مع القضية صدق اعتقاد هو الرأي: (6) (كانت) قال لذلك. اعتقادها يف خمطئة تكون قد
 .(7)كافية" غري االعتقاد لذلك والذاتية املوضوعية األسباب

فاملعىن االصطالحي الفلسفي للرأي ارتبط مبعناه املباشر والذي يدور حول االعتقاد املبين على 
معىن التعدد,  –كمصطلح   –العقل, وملا كان االعتقاد هنا مييل إىل معىن الظّن أو غلبة الظن, أخذ الرأي 

 واب واخلطأ. فبغلبة الظّن تتعدد اآلراء, األمر الذي جعل الفالسفة يقولون بأنه قابل للص
 
 
 

                                                 

 (. 35/ 3( ينظر: معجم الغين )1)
 (. 011/ 1( ينظر : معجم اللغة العربية املعاصرة )2)
 (.1051/ 2(ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة )3)
 .561ص0( ابن منظور: لسان العرب, مادة"عرب"ج4)
  . 123املصباح املنري للفيومي ص: ينظر:  -5
كان آخر فيلسوف مؤثر يف أوروبا احلديثة  .كونغسربغومدينة بروسيا فيلسوف من القرن الثامن عشر, أملاين منكانت وهو: هو: اميانويل   -6

  شبكة االنرتنت. ويكيبيديا: املوسوعة احلرة, على ". نقالً عن: عصر التنوير خالل لنظرية املعرفة يف التسلسل الكالسيكي
  . 316/ 1املعجم الفلسفى ينظر:  -7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
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 المبحث الثاني: حقيقة مقاصد الشرع ومراتبها

إّن حقيقة مقاصد الشرع تتجلى يف بيان الدور الذي ممكن أن تلعبه كي يُعتمد عليها يف جعلها ضابطا لريسم حدود 
 حرية التعبري والرأي ويكفل عدم االعتداء عليها. 

أواًل: حقيقة املقاصد وماهيتها: تقدم تقرير جوهر مقاصد الشرع من كوهنا ِحَكم ومعان تـُْلَحُظ يف خطاب الشارع, 
 ويبتغيها الشارع من وراء تشريعه احلكم. 

 مراتب املقاصد الشرعية: ثانياً:
إما لدرء مفسد , وإما جللب قال الشاطيب: "وذلك أن املعلوم من الشريعة أهنا ُشرِعت ملصاح العباد؛ فالتكليف كله 

؛ وعليه فإن احلديث عن املقاصد الشرعية يقتضي بيان (1)مصلحة, أو هلما معاً؛ فالداخل حتته مقتٍض ملا وضعت له"
 طبيعة هذه املقاصد ومراتبها, على النحو اآليت:

أن هلا ثالث  جنداملصاح اليت جاءت لتحقيقها؛ النظر إىل املقاصد من حيث : بطبيعة المقاصد الشرعية 
 : (2)مراتب
وهي: الدين والنفس والعرض الضرورية, وهي أعظم املقاصد وأجلها, وهي ما كانت حلفظ أمور مخسة:  -أ 

حبيث ِإَذا ُفقدت مل جتِر مصاح الدنيا على  , والضروري يعين: ما اَل بدَّ منه يف قيام مصاح الدين والدنيا,(3)والعقل واملال
 .  (4)استقامة
هي: املصاح واألعمال والتصرفات اليت ال تتوقف عليها احلياة واستمرارها, بل إذا تركناها ال ختتل "و احلاجية  -ب 

يُرِيُد . ومن ذلك قول اهلل تعاىل: (5)وال تفسد احلياة اإلنسانية, فاحلياة تتحقق بدون تلك احلاجيات, ولكن مع الضيق"
اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر 

يِن ِمْن َحرَجٍ تعاىل:  . وقول اهلل(6)  (7 .)َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
التحسينية: يقصد هبا: األخذ مبا يليق من حماسن العادات, وجتنب املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات,  -ج 

 ( 8مكارم األخالق)وجيمع ذلك قسم 
 وبالنظر إىل عمومها وخصوصها, فهي هبذا التقسيم تتفرع إىل عامة وخاصة, على النحو اآليت:  

                                                 

  .م1331, 1مشهور بن حسن, دار ابن عفان ط, حتقيق: 1/613املوافقات للشاطيب ينظر:  1-
 . 21و2/11, و 1/61ينظر: املرجع السابق  -2
 .م1333, 1دار الكتب العلمية, بريوت, ط, 1/630ينظر: هناية السول شرح منهاج الوصول, لألسنوي  -3
  . 2/21ينظر: املوافقات للشاطيب  -4
, 1مكتبة الرشد, الرياض, ط, 6/1115, واملهذب يف علم أصول الفقه املقارن عبد الكرمي النملة 2/21ينظر: املوافقات للشاطيب  -5

  م.1333
 . [135]البقرة:  -6
 . [13]احلج:  -7
 . 2/22ينظر: املوافقات للشاطيب  -8
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 يف الشارع راعاها واحلكم املعاين وهذه التشريع. أبواب مجيع يف تالحظ اليت تلك املقاصد فاملقاصد العامة: هي
 معظم أحواهلا, ومن يف راعاها أو والعقوبات, واجلنايات األسرة وأمور واملعامالت العبادات يف تشريعاته مجيع أحوال

  .(1العبودية) مقصد :أمثلتها
أما املقاصد اخلاصة: فقد وصفها ابن عاشور بدقة متناهية؛ حيث قال: "هي الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق 

دخل يف ذلك كّل حكمٍة ُرعيت يف تشريع مقاصد الناس النافعة, أو حلفظ مصاحلهم العامة, يف تصرفاهتم اخلاصه.... وي
 (.2أحكام تصرفات الناس")

أن اهلل عز وجل جعل املال إلصالح حال اإلنسان؛ فيستغله يف حتقيق  وعليه فإن أهم المقاصد القرآنية هي:
ومن . (3)إقامة العدل وحترمي الظلممصاحلة, وحيقق له العيش الكرمي, مع التأكيد على مقصد عظيم, أال وهو مقصد 

 : (4)التشريعات اليت يتحقق من خالهلا حفظ املال
إقامة العدل: ويقصد بالعدل : إلتزام ما أمر اهلل عز وجل به واجتناب ما هنى عنه, فيأخذ كّل ذي حّق حّقه,  -أ 

فال ويكون التعامل يف عقود البيع والشراء وسائر املعاوضات مبين على إيفاء كل طرف مبا عليه من االلتزامات والشروط, 
 . (5)يبخس أحد حق أحد وال خيدعه وال يظلمه يف صغري وال كبري

يُوصف وهذا املقصد يُوصف بأنه صمام اآلمان وعيار التقاضي واحملاسبة من جهة, ومن جهة أخرى   
 بأنه الضابط لعملية التطوير في المنظومة الفقهية، بل إن عملية التطوير ال تتم إال بموجبه وعلى أساسه. 

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ى العمل, والضرب يف األرض, والبحث عن الرزق, قال تعاىل: احلث عل -ب 
اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها

 .(7)يؤدي إلى تنمية المال ورواجه. األمر الذي (6)
َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي وََكاَن الشَّْيطَاُن لِرَبِِّه  ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن   النهي عن التبذير واإلسراف وإضاعة املال؛ قال تعاىل:  -ج 
َكُفورًا

 . (9) وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا إِنَُّه اَل حيُِب  اْلُمْسرِِفنيَ  . وقوله تعاىل: (8)
َواَل تَْأُكُلوا تعاىل: حترمي السرقة والغصب والغش والرشوة والربا, وكل وجه من وجوه أكل مال الغري بالباطل, قال -د 

َنُكْم بِاْلَباِطلِ   .  (10) أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
                                                 

, رسالة ماجستري, إشراف: حممد بن بكر إمساعيل, جامعة أم 33الشرعية يف القرآن الكرمي رؤى بنت طالل حمجوب ص: ينظر: املقاصد  -1
 . القرى, كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 . 015ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور ص: -2
 . 6/263ينظر: املوافقات  -3
  . م2111, 1, مكتبة العبيكان, ط30مي ص: ينظر: علم مقاصد الشريعة للخاد -4
   م. 2111, 1, دار النفائس, عمان, ط612ينظر: مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية عز الدين زغيبة ص:  -5
 . [15]امللك:  -6
مقاصد الشريعة  م. و2112, 1ط, دار الثقافة, عمان, 06الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية جالل الدماغ ص: ينظر:   -7

  .250-256اخلاصة بالتصرفات املالية عز الدين زغيبة ص: 
 . [21]اإلسراء:  -8
 . [61]األعراف:  -9

 . [133]البقرة:  -10
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َوالسَّارُِق العقوبات احلدية والتعزيرية اليت شرعت ملن يعتدي على أموال الناس؛ كقطع يد السارق, قال تعاىل: -ه 
ِه َواللَُّه َعزِيز  َحِكيم  َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اللَّ 

(1) . 
 وغريها من التشريعات الكفيلة حبماية املال واحلفاظ عليه وتنميته, ليس مقام ذكرها هنا.    

 :(2)من فوائد املقاصد
إبراز علل التشريع وِحَكِمه وأغراضه ومراميه اجلزئية والكلية, العامة واخلاصة, يف شىت جماالت احلياة ويف خمتلف  -1

 أبواب الشريعة.  
 متكني الفقيه من االستنباط على ضوء املقصد الذي سيعينه على فهم احلكم وحتديده وتطبيقه.  -2
 الق, وجيعل الفكر والنفس مطمئنني هلاتيك األحكام املنزلة.إدراك دقة التشريع وإحكامه مما يزيد اليقني يف اخل -6
 تعترب كواشف موضحة لفهم اخلطابات, واستكشاف واستكشاف داللتها التكليفية. -0
 توسيع جمال النظر والتدبر عند تنزيل مقررات الشرع احلكيم على الواقع وما يستجد فيه. -5
 املسائل ووجه االستدالل هلا, سواء من اخلطابات أو توصف بأهنا ميزان للرتجيح عند اختالف اجملتهدين يف  -3

 األقيسة أو غريمها. 
"ولو تتبعنا مقاصد ما يف الكتاب والسنة, ولعلمنا أن اهلل أمر بكل خري دقه وجله, وزجر عن كل شر دقه وجله, فإن 

َفَمْن اح, وقد قال تعاىل: اخلري يعرب به عن جلب املصاح ودرء املفاسد, والشر يعرب به عن جلب املفاسد ودرء املص
وهذا ظاهر يف اخلري اخلالص والشر احملض. وإمنا اإلشكال إذا مل  يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْياً يـََرُه َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرّاً يـَرَهُ 

يعرف خري اخلريين وشر الشرين أو يعرف ترجيح املصلحة على املفسدة أو ترجيح املفسدة على املصلحة أو جهلنا 
ملصاح املصلحة واملفسدة, ومن املصاح واملفاسد ما ال يعرف إال كل ذي فهم سليم وطبع مستقيم يعرف هبما دق ا

 (.3واملفاسد وجلهما, وأرجحهما من مرجوحهما, وتفاوت الناس يف ذلك على قدر تفاوهتم فيما ذكرته")
 

 المحور الثاني : مقاصد الشريعة والقرآن الكريم
املكتوب  ,تقدم الكالم يف مفهوم القرآن الكرمي, والذي يدور حول كونه: كالم اهلل املنزل على رسولنا حممد 

 . املنقول بالتواتر, املعجز, املتعبد بتالوتهباملصاحف, 
. وهذه األحكام رمت إىل (4)وعليه فالقرآن الكرمي حيتوى على صنوف من األحكام العقدية والتعبدية والعملية.. اخل

 حتقيق مقاصد, تظهر هذه املقاصد حال طبِّقت تلك األحكام ونُقلت إىل حيز التنفيذ.

                                                 
 . [63]املائدة:  -1
 .53: االجتهاد املقاصدي للخادمي ص:ينظر -2
  . 2/131قواعد األحكام يف مصاح األنام لعز الدين بن عبد السالم   -3
 . 03ينظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ص:  -4
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, خيرج منه اللؤلؤ واملرجان من األحكام (1)آليت: القرآن الكرمي كتاب تشريعفكأن املعادلة أمست على النحو ا
والتشريعات, وإذا غصنا يف أعماق حبورها الستخراجها, وجدنا أهنا رمت إىل مقاصد أراد الشارع احلكيم حتقيقها من 

 تشريعه هلذه األحكام وفق هذا الرسم والتصور. 
يف هذه  –عالقة وثيقة جداً, عالقة الفرع بأصله, يؤدي احلكم التشريعي وعليه فعالقة املقاصد بالقرآن الكرمي 

 دور الوسيط, فهو الوسيلة للوصول إىل املقصد. ويتبني ذلك يف املباحث اآلتية:      –العالقة 
 

 المبحث األول:  القرآن الكريم مصدر المقاصد.
إمنا جاءت ملقاصد, ال ميكن لعاقل أن ينكرها أو يتغافل عنها, فما من  -مساوية أم وضعية -سائر التشريعات 

َا أََفَحِسْبُتمْ تشريع إال ومن ورائه مقصد, والشريعة اإلسالمية الغراء جاءت ملقاصد عظيمة قال تعاىل:   َعَبثًا َخَلْقَناُكمْ  أمنَّ
َنا َوأَنَُّكمْ  َجُعونَ تـُرْ  اَل  إِلَيـْ

نَـُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلْقَنا َوَما. وقال تعاىل: (2)  بِاحلَْقِّ  ِإالَّ  َخَلْقَنامُهَا َما( 63) اَلِعِبنيَ  بـَيـْ
يـَْعَلُمونَ  اَل  َأْكثـََرُهمْ  َوَلِكنَّ 

اجملتمع .غري أّن ما مييز التشريع اإلسالمي عن غريه أن املقصد األعظم لديه هو صالح (3)
 . (4)والسمو به

وقد ثبت باستقراء املقاصد املعتربة أن مصدر هذه املقاصد الرئيس هو القرآن الكرمي, سواء جاءت فيه مفصلة أو 
َيانًا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونـَزَّْلَنا. فقد قال تعاىل: (5)جمملة, صرح هبا القرآن الكرمي, أم ضمنها يف خطابه َشْيءٍ  ِلُكلِّ  تِبـْ

(6) ,
ومما جاء تبيانه فيه: مقاصد الشريعة. فالقرآن الكرمي هو الينبوع العذب الذي يرتوي منه الفقيه واجملتهد حال نظرهم إىل 

 مقاصده وَجْعِلَها أساساً للتشريع. 
وهذه املقاصد تستند يف مشروعيتها للقرآن الكرمي, إما بالنّص عليها صراحة أو أهنا تندرج حتت أصل عام, وأهم 

إذ أناط احلكم اإلجياب مبا يغلب على الفعل من أصل رعاية المصالح، م األصول العامة اليت اعتربها الشارع احلكيم وأعظ
 . (7)مبا يغلب على الفعل من مفسدة, فيؤكد منعه وحترميه الحكم السلبي منفعة فيشّرعه, وكذا أناط 

 ومن أهم املقاصد الكلية للقرآن الكرمي: 
وأهنا خملوقة خللق,  وأهنامل ختلق عبثاً, فلكل دوره ووظيفته, ون واإلنسان والحياة: التعريف بحقيقة الك -1

 اللَّهُ فالكون وما فيه مسخر لإلنسان, ليعمل نظره فيه ويستغل كل موجوداته ليحقق االستخالف يف األرض. قال تعاىل: 
 اْلَبْحرِ  يِف  لَِتْجرِيَ  اْلُفْلكَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  َلُكمْ  رِْزقاً  الثََّمراتِ  ِمنَ  بِهِ  فََأْخرَجَ  َماءً  السَّماءِ  ِمنَ  َوأَنـَْزلَ  َواأْلَْرضَ  السَّماواتِ  َخَلقَ  الَِّذي
 َما ُكلِّ  نْ مِ  َوآتاُكمْ ( 66) َوالنَّهارَ  اللَّْيلَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  دائِبَـنْيِ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ ( 62) اأْلَهْنارَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  بَِأْمرِهِ 

                                                 
 ال يقصد بالتشريع هنا األحكام الشرعية العملية, بل كل ما شرعه اهلل تعاىل من أحكام عقدية أو عملية ..... -1
   . [115]املؤمنون:  -2
  . [63, 63]الدخان:  -3
 . 131ينظر: مقاصد الشريعة البن عاشور ص:  -4
.واملقاصد الشرعية 01. مقاصد الشريعة اإلسالمية تأصياًل وتفعياًل حممد بكر إمساعيل, ص:33: االجتهاد املقاصدي للخادمي ص:ينظر -5

 .   31يف القرآن الكرمي رؤى بنت طالل حمجوب ص:
 . [33]النحل:  -6
 . 013ينظر: املناهج األصولية للدريين ص:  -7
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ْنسانَ  ِإنَّ  حُتُْصوها اَل  اللَّهِ  نِْعَمتَ  تـَُعد وا َوِإنْ  َسأَْلُتُموهُ  . والتسخري: التذليل , ومنه: تصريف الشيء (1)(60) َكفَّار   َلظَُلوم   اإْلِ
لالهتداء غري ذي اإلرادة, كتسخري الفلك يف البحر وتسخري السحاب وتسخري النهار للعمل والليل للسكون والنجوم 

ُلوَُكمْ  َدَرَجاتٍ  بـَْعضٍ  فـَْوقَ  بـَْعَضُكمْ  َوَرَفعَ  اأْلَْرضِ  َخاَلِئفَ  َجَعَلُكمْ  الَِّذي َوُهوَ . وقال تعاىل: (2)هبا  َربَّكَ  ِإنَّ  آتَاُكمْ  َما يِف  لَِيبـْ
اأْلَْرضِ  يِف  َخاَلِئفَ  َجَعَلُكمْ  الَِّذي ُهوَ . وقال تعاىل: (3) َرِحيم   َلَغُفور   َوإِنَّهُ  اْلِعَقابِ  َسرِيعُ 

.  األمر الذي يقودنا للنظر (4)
 يف مسالتني عظيمتني: األوىل : الغاية من الوجود. والثانية: الغاية من إرسال الرسل. 

: مسألة يبدأ التفكر والتأمل فيها عند اإلنسان منذ نعومة أظفاره, لتبدأ بعد ذلك بالتشكل الغاية من الوجود -أ
والتطور من فكرة: ملاذا أنا هنا؟ لتصبح بعد ذلك مبدأ يسري عليه يف احلياة. وقد بنّي احلق تبارك وتعاىل الغاية من الوجود 

ْنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَمامعلناً ذلك بقوله:  لِيَـْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواإْلِ
َ أعظم مقاصد القرآن الكرمي, (5) . فهذا اإلعالن السماوي يبنيَّ

أال وهو: تصحيح العقائد, فريسم اخلط العريض الذي يوضح الغاية العظمى من وجود اجلّن واإلنس, فتحدد بناء عليه 
وجهها فقد حقق غاية وجوده, وإال فال  الوظيفة األوىل هلما, واليت تضعهما أمام أنفسهما, فمن أدى تلك الوظيفة على

 إىل وانتهى الوجود, إىل به خرج الذي الناموس من انفلت وقد األصيل, معناها من خاوية القصد, من فارغة حياته وباتت
 . (6)هلل العبودية هي أو. هلل العبادة وهي. الوجود بناموس واإلنس اجلن تربط هي اليت الوظيفة إن هذه املطلق, الضياع

األمر الذي حيقق لتلك النفس املتسائلة املضطربة الطمأنينة, لتهدأ بعد ذلك وتستقر, فيطمئن قلبه, وينطلق متفاعالً 
 مع حياته وممارساً لنشاطاته الدورية, مقبالً على احلياة. 

 وقد أورد القرآن الكرمي يف آياته الشيء الكثري يف باب مقصد تصحيح العقائد, واليت منها: 
الدعوة إىل االعتقاد اجلازم بوجود اهلل ووحدانيته: ملا كانت مسائل العقيدة مسائل مرتبطة بالقلب, واملتمثل حبركته  -

كان ال بد من الفصل يف هاتني املسالتني وبنائهما بناء صحيحاً رزيناً متيناً, لذا أوىل   –هدوئه واستقراره, ثورته واضطرابه  –
, فبنامها على أسس مقصد إخالص العبودية هلل أمهية قصوى من أجل البناء الصحيح, حلقيق القرآن الكرمي هاتني املسالتني

 غري قابلة للنقض, كاالستدالل العقلي ومن مث النقلي. 
ففي مسائل إثبات الوجود, خاطب القرآن الكرمي العقل داعياً إياه النظر بعمق والتفكر يف الكون واإلنسان واحلياة, 

 اخْلَالُِقونَ  ُهمُ  أَمْ  َشْيءٍ  َغرْيِ  ِمنْ  ُخِلُقوا أَمْ كوهنا خملوقات خلالق هو احلق تبارك وتعاىل, فقال تعاىل:   للوصول إىل حقيقة
يُوِقُنونَ  اَل  بَلْ  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلُقوا أَمْ ( 65)

(7) . 
إن هذا الدليل مع كونه دلياًل نقلياً, إال أتنه خاطب العقل مستخدمًا أسلوب االستدالل العقلي إلثبات حقيقة 
الوجود, وجود اخلالق. فدعاه للتفكر يف خلق اإلنسان وقد أثار يف نفسه تساؤواًل: هل اإلنسان خلق من غري خالق؟ وهذا 

                                                 
 . [60-62]إبراهيم:  -1
 .3/133التحرير والتنوير  -2
 . [135]األنعام:  -3
 . [63]فاطر:  -4
 . [53]الذاريات:  -5
 , بتصرف.6631-3/6633ينظر:يف ظالل القرآن سيد قطب  -6
  . [63, 65]الطور:  -7
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نسان هو من خلق نفسه؟ وهذا أيضًا يستحيل عقاًل, فكيف يصبح أمر يقطع العقل بعدمه, إذ لكل فعل فاعل. أم اإل
 خالقاً لنفسه وخملوقاً لنفسه يف الوقت نفسه؟!. 

غري أّن هناك من أثبت الوجود لكنه أشرك مع اهلل آهلة اخرى. فجاءت قضية التوحيد والوحدانية واليت توصف بأهّنا 
حتقيق الطمأنينة, ومتيز املسلمني املؤمنني عن غريهم ممن يثبتون  قضية مفصلية يف حياة اإلنسان, إذ تسهم بشكل كبري يف

 اختََُّذوا أَمِ الوجود وينكرون الوحدانية, فأثبت القرآن الكرمي بالدليل العقلي والنقلي مسألة الوحدانية, حيث قال تعاىل: 
 اَل ( 22) َيِصُفونَ  َعمَّا اْلَعْرشِ  َربِّ  اللَّهِ  َفُسْبَحانَ  َلَفَسَدتَا اللَّهُ  ِإالَّ  آهِلَة   ِفيِهَما َكانَ  َلوْ ( 21) يـُْنِشُرونَ  ُهمْ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  آهِلَةً 

 بَلْ  قـَْبِلي َمنْ  َوذِْكرُ  َمِعيَ  َمنْ  ِذْكرُ  َهَذا بـُْرَهاَنُكمْ  َهاُتوا ُقلْ  آهِلَةً  ُدونِهِ  ِمنْ  اختََُّذوا أَمِ ( 26) ُيْسأَُلونَ  َوُهمْ  يـَْفَعلُ  َعمَّا ُيْسَألُ 
 َلَذَهبَ  ِإًذا إِلَهٍ  ِمنْ  َمَعهُ  َكانَ  َوَما َوَلدٍ  ِمنْ  اللَّهُ  اختََّذَ  َما . وقال تعاىل: (1)(20) ُمْعرُِضونَ  فـَُهمْ  احلَْقَّ  يـَْعَلُمونَ  اَل  َأْكثـَُرُهمْ 

َيِصُفونَ  َعمَّا اللَّهِ  ُسْبَحانَ  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعُضُهمْ  َوَلَعاَل  َخَلقَ  مبَا إَِلهٍ  ُكل  
(2)  . 

, يقطع العقل بصدقية هذا املبدأ, يوضح ذلك البيان َلَفَسَدتَا اللَّهُ  ِإالَّ  آهِلَة   ِفيِهَما َكانَ  َلوْ  إنه استدالل عقلي: 
 .  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعُضُهمْ  َوَلَعاَل  َخَلقَ  مبَا إَِلهٍ  ُكل   َلَذَهبَ  ِإًذا اآلخر من احلق تبارك وتعاىل: 

الكثرية يف أبواب تصحيح العقيدة نادى هبا القرآن الكرمي, ليحقق مقصد إخالص العبودية هلل, وهناك من املسائل 
 .(3)الغاية واهلدف السمى الذي من أجله خلق اهلل اخللق.  واليت منها: االعتقاد اجلازم باليوم اآلخر

جاء يف معرض بيانه:  : تتضح الغاية من إرسال الرسل من خالل ما قرره القرآن الكرمي,غاية إرسال الرسل - ب
 ْالطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللَّهَ  اْعُبُدوا أَنِ  َرُسواًل  أُمَّةٍ  ُكلِّ  يِف  بـََعثْـَنا َوَلَقد

, قال ابن عاشور : "واملعىن: أن اهلل بنّي لألمم على (4)
. فبان بذلك وظيفة الرسل والغاية من (5)أنه يأمرهم بعبادته واجتناب عبادة األصنام... " –عليهم السالم  –ألسنة الرسل 

َحِكيماً  َعزِيزاً  اللَّهُ  وَكانَ  الر ُسلِ  بـَْعدَ  ُحجَّة   اللَّهِ  َعَلى لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِّرِينَ  ُرُسالً إرساهلم, قال تعاىل: 
(6). 

 دفع أو مصلحة جلب إما: واإلحسان واإلنصاف, التسوية هو: , فإذا كان العدلواإلحسان غاية إقامة العدل -2
مفسدة, فإن إقامة العدل واإلحسان الضمان الستقرار اجملتمعات وتطورها, والواقع الذي نعيشه خري دليل وبرهان على 

 أي: ترك –ذلك, فانتشار الظلم أدى إىل ما وصلت إليه أحوال األمة اإلسالمية اليوم من تفكك وضياع. وترك اإلحسان 
أدى كذلك إىل بروز حب الذات وعدم اإليثار, بل أدى إىل النمو الطبقي غري املنطقي يف  -مفسدة دفع أو مصلحة جلب

 اجملتمعات املسلمة. 

                                                 
 . [20 - 21]األنبياء:  -1
 . [31]املؤمنون:  -2
 وما بعدها.  16ينظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ص:  -3
 . [63]النحل:   -4
 . 10/103ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور   -5
 . [135]النساء:  -6
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 قوله بأسرها املفاسد عن والزجر كلها املصاح على للحث القرآن يف آية : " وأمجععز الدين بن عبد السالمقال  
 َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَـْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـَْهى اْلُقْرىَب  ِذي َوإِيَتاءِ  َواأْلِْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ : تعاىل

 ."(1)َتذَكَُّرونَ 
وهذه الغاية تدفعنا إىل مقصد أعظم حرص القرآن الكرمي على وضعه يف قاموس احلياة وتفعيله يف حركتها اليومية, 

 أال وهو: مقصد تكرمي اإلنسان ورعاية حقوقه, ويندرج حتته من مقاصد القرآن الكرمي يف هذا الباب, ما يأيت: 
 َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزقْـَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  يِف  َومَحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ تقرير كرامة اإلنسان,  -أ 
 من ما فيه كرامة وتكرمي اإلنسان, فقال: "فسبحان -رمحه اهلل–. وقد خلص ابن القيم  (2) تـَْفِضياًل  َخَلْقَنا ممَّنْ  َكِثريٍ 

 واكتساب املعتدل والقد الشريفة واهليئة احلسنة والصورة والشكل والنطق والبيان والعلم العقل من كلها الكرامة خلع ألبسه
 .(3) واالنقياد" والطاعة الرب من الفاضلة الشريفة االخالق واقتناص والفكر باالستدالل العلوم
, االعتقادحرية تقرير حقوق اإلنسان, وجتلى ذلك مبا أذن الشارع له يف التصرف فيه, وعلى رأسها  -ب 

ينِ  يِف  ِإْكرَاهَ  اَل : حيث قال تعاىل الدِّ
 . لقد أبدع الزخمشري يف بيان حرية االعتقاد من خالل هذه اآلية, فقال: "ال(4)

يِن" يِف  ِإْكراهَ   تعاىل: قوله وحنوه. واالختيار التمكني على ولكن والقسر, اإلجبار على اإلميان أمر اللَّه جيرِ  مل أي: الدِّ
 ُْمْؤِمِننيَ  َيُكونُوا َحىتَّ  النَّاسَ  ُتْكرِهُ  أَفَأَْنتَ  مجَِيعاً  ُكل ُهمْ  اأْلَْرضِ  يِف  َمنْ  آَلَمنَ  َرب كَ  شاءَ  َوَلو

 على لقسرهم شاء لو أى (5)
 .(6)االختيار" على األمر وبىن يفعل, مل ولكنه اإلميان,
 لِتَـَعاَرُفوا َوقـََبائِلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنـَْثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ  أَيـ َها يَااإلنسان باملساوة فقد قال تعاىل:  -ج 

وليس ب)يا أيها املسلمون(  النَّاسُ  أَيـ َها يَا, فمجيء اخلطاب بـــــِ (7) َخِبري   َعِليم   اللَّهَ  ِإنَّ  أَتْـَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ 
دليل على املساواة وأن معيار التفاضل هو التقوى وليس العرق أو اللون أو اجلنس. وما مييز اخلطاب اإلسالمي عن 
املواثيق الدولية هبذا الصدد أن اإلسالم ربط بني النظرية والتطبيق, فطبق إعالناته احلقوقية اليت دعا إليها, يف الوقت الذي 

 األمم والشعوب األخرى واليت وقعت على املواثيق الدولية, تكيل مبكيالني عند التطبيق. نرى فيه 

                                                 
فإن األلف والالم يف العدل واإلحسان للعموم واالستغراق, فال . مث بنّي اختياره هذا مدلًل له حيث قال: "2/131قواعد األحكام ينظر:  -1

وال يبقى من دق= =اإلحسان وجله شيء إال اندرج يف أمره  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدلِ يبقى من دق العدل وجله شيء إال اندرج يف قوله: 
دفع مفسدة. وكذلك األلف والالم يف الفحشاء واملنكر والبغي  باإلحسان, والعدل هو التسوية واإلنصاف, واإلحسان: إما جلب مصلحة أو
بالذكر مع اندراجه يف الفحشاء واملنكر  -وهو ظلم الناس  -عامة مستغرقة ألنواع الفواحش وملا يذكر من األقوال واألعمال. وأفرد البغي 

 . لالهتمام به"
 . [11]اإلسراء:  -2
 . 1/216وزية مفتاح دار السعادة البن قيم اجل ينظر: -3
   . [253]البقرة:   -4
   . [33]يونس:   -5
   . 1/616ينظر: تفسري الزخمشري   -6
   . [16]احلجرات:   -7
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ومن احلقوق أيضًا حق اإلنسان يف التملك, وغريها من احلقوق اليت تنادي هبا املواثيق    
, يف الوقت الذي نادى به القرآن وطبقه املسلمون منذ ما يربو (1)الدولية حلقوق اإلنسان يف العصر احلديث والوقت الراهن

   على أربعة عشر قرناً من الزمان.   
: فاإلسالم دعا إىل السلم ونبذ احلرب, بل إن من املفاهيم اخلاطئة غاية ومقصد إقامة السلم والسالم العالمي -6

 قرآن الكرمي  بني املقصد من اجلهاد والقتال, فقال تعاىل:أن اإلسالم دين قتل وسفك دماء, واحلقيقة غري هذا متاماً, فإن ال
 ََوقَاتُِلوا يِف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل حيُِب  اْلُمْعَتِدين

فنّص على أن القتال ملن قاتلنا, وهنانا أن , (2)
 نعتدي. 

من القتال وسيلة لقمع الفتنة, اليت ما انتشرت يف جمتمع إال أهلكته, فقال احلق  ويف موضع آخر, جعل اهلل عز وجل
َنة   َتُكونَ  اَل  َحىتَّ  َوقَاتُِلوُهمْ  :تبارك وتعاىل ينُ  َوَيُكونَ  ِفتـْ الظَّاِلِمنيَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َفاَل  انـْتَـَهْوا فَِإنِ  لِلَّهِ  الدِّ

والفتنة تعين: , (3)
 . (4)وتعذيبهم من أجل اعتقادهماضهاد الناس 

 :وتارة اخرى يكون اجلهاد من أجل نصرة املستضعفني من الرجال والنساء والولدان, فقد قال احلق تبارك وتعاىل
اْلَقْريَةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأْخرِْجَنا رَبَـَّنا يـَُقوُلونَ  الَِّذينَ  َواْلِوْلَدانِ  َوالنَِّساءِ  الرَِّجالِ  ِمنَ  َواْلُمْسَتْضَعِفنيَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  تـَُقاتُِلونَ  اَل  َلُكمْ  َوَما 

 َكَفُروا َوالَِّذينَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  يـَُقاتُِلونَ  آَمُنوا الَِّذينَ ( 15) َنِصريًا َلُدْنكَ  ِمنْ  لََنا َواْجَعلْ  َولِيًّا َلُدْنكَ  ِمنْ  لََنا َواْجَعلْ  أَْهُلَها الظَّاملِِ 
 .  (5)(13) َضِعيًفا َكانَ  الشَّْيطَانِ  َكْيدَ  ِإنَّ  الشَّْيطَانِ  أَْولَِياءَ  فـََقاتُِلوا الطَّاُغوتِ  َسِبيلِ  يِف  يـَُقاتُِلونَ 

لمقصد وغاية عظيمة تتجلى في كسر الحواجز المادية المدججة من هنا يربز أن اإلسالم إن استخدم اجلهاد 
 .   بالسالح أمام إقامة العدل والسالم

التزكية تشتمل على عنصرين: الطهارة  والنماء, لذا قام مقصد القرآن الكرمي يف إّن غاية تزكية النفس البشرية:  -0
تزكية النفوس على أساس تطهريها وتنميتها, فطهرها من اخلرافات وما علق هبا من درن اجلاهلية والنزعات الشيطانية, 

( َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها 1َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها ), قال تعاىل (6)عرفةوحرص يف املقابل على تنميتها من جانب العلم وامل
( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها3( َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها )3)

َقْد أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّىقال تعاىل  (7)
عن  وقد سأل رجل النيب . (8)

 .(9)«يعلُم أنَّ اهللَ َمعه حيُثما كانَ »بقوله: "  , فبيّنها املقصود بتزكية النفس

                                                 
 مادة 30 و ديباجة من الدويل,ويتكون من القانون جزءاً  م وأصبح 1948 والذي أقر عام :االنسان حلقوق العاملي ينظر: االعالن  -1

  .وغريها والثقافية واالجتماعية واالقتصادية املدنية والسياسية لالنسان الفردية احلقوق تضمنت
 . [131]البقرة:  -2
 . [136]البقرة:   -3
   . 121كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ص:    -4
 . [11 - 15]النساء:   -5
   . 36كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ص:    -6
   . [11 - 1]الشمس:   -7
    . [10]األعلى:   -8
 .( من حديث عبد اهلل بن معاوية الغافري 1311أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني برقم )  -9
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 بَِنينَ  َأْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَجَعلَ  َأْزَواًجا أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعلَ  َوالَلهُ : مقصد تكوين األسرة, فقد قال تعاىل -5
َيْكُفُرونَ  ُهمْ  الَلهِ  َوبِِنْعَمتِ  يُ ْؤِمُنونَ  َأفَِباْلَباِطلِ  الطَيَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  َوَحَفَدةً 

 َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ وقال تعاىل:  . (1)
َها لَِتْسُكُنوا َأْزَواًجا أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإلَي ْ يَ تَ َفَكُرونَ  لَِقْومٍ  َْليَاتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَ  َورَْحَمةً  َمَوَدةً  بَ ي ْ

(2). 
: إن املرأة كانت مهضومة احلق يف اجلاهلية, وحىت يف جاهلية القرن احلادي والعشرين, المرأةمقصد إنصاف  -3

فغنها إن كانت يف اجلاهلية األوىل مسلوبة احلقوق من مثل اإلرث والرأي وغريه, فهي يف اجملتمعات األوروبية أعطيت كل 
مم هلا كأنثى وكأم وكأخت وكزوجة وكبنت. لقد احلقوق إىل أن أغرقت يف غيابات اجلب, فألبست غري ثوهبا الذي صُ 

أُلبست ثوبًا أفقدها وظيفتها يف احلياة ودورها يف اجملتمع. فأصبحت كالرجل يف كل شيء يف السهل والصعب فيما جل 
 ودق وفيما بان ووضح, بل أبعد من ذلك فمع سرعة دوران عجلت احلياة كادت تنسى أهنا.... أنثى.

بِاْلَمْعُروفِ  َعَلْيِهنَ  اَلِذي ِمْثلُ  َوَلُهنَ فأول ما رمسه القرآن هلا كان يف اإلعالن اإلهلي: 
هذا اإلعالن حلقوق  .(3)

املرأة وواجباهتا, إمنا هو انقالب على مبادئ اجلاهلية األوىل واملعاصرة, فالقرآن كرم املرأة لدرجة إن الشريعة اإلسالمية الغراء 
 , ويف هذا تكرمياً هلا.(4)جعلت من املرأة عرض جيب أن يصان فجعل من ميوت دون عرضه شهيداً 

يُرِيُد الَلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ , قال تعاىل:غاية ومقصد التيسير ورفع الحرج -1
تعاىل: . وقال (5)

 ٍيِن ِمْن َحَرج َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
. وهذا املقصد أساسًا البتناء التشريعات واألحكام عليه, فال تكليف مبا ال (6)

 .(7)يطاق
, الذي يتجاوز النظر إىل (8)هبا القرآن الكرمي: مقصد بناء اجملتمع اإلنساين املتعاونومن املقاصد الكلية اليت جاء 

القطر أو اإلقليم أو القارة, بل جيدعو إىل التعاون يف جمال العلوم والتجارب للتعاون بني كافة املختصيني, وهذا مبين ابتداء 
لِْلَعاَلِمنيَ  َرمْحَةً  الَّ إِ  أَْرَسْلَناكَ  َوَماعلى عاملية الرسالة, فقد قال تعاىل: 

.  غري أن هذا ليس مقام ذكرها, فاكتفيت مبقصد (9)
سبب اخللق وإخالص العبودية هلل, ومقصد غاية إرسال الرسل, وإقامة العدل واإلحسان ختمتها مبقصد وغاية تلك 

 العبودية هلل.التشريعات اليت جاءت هبا الرسل, لتحقيق املقصد األعظم وهو الغاية من اخللق بإخالص 

                                                 
 . [12]النحل:  -1
 . [21]الروم:  -2
 . [223]البقرة:   -3
(, 1021أخرجه الرتمذي يف جامعه برقم )« شهيدومن قتل دون أهله فهو » يقول:  قال مسعت رسول اهلل   فعن سعيد بن زيد   -4

 . وقال: هذا حديث حسن صحيح
    . [135]البقرة:  -5
 . [13]احلج:  -6
  .1/633فتح البيان يف مقاصد القرآن ألب الطيب القنَّوجي ينظر:  -7
 , وما بعدها. 32ينظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ص:  -8
 . [111]األنبياء:  -9
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 هبما, اخللق وتعليل واملصاح باحِلَكم تعليل األحكام من مملوآن اهلل رُسولقال ابن قيم اجلوزية: ".. والقرآن وسنة 
والسنة يف  كان هذا يف القرآن األعيان ولو تلك خلق وألجلها األحكام, تلك شرع اليت ألجلها احلكم وجوه على والتنبيه

 . (1)متنوعة.." بطرق موضع ألف على يزِيد ولكنه لسقناها مائتني أَو حنو مائة موضع
 

 المبحث الثاني: القرآن الكريم حكم على مقاصد الشريعة
 وحاكمية القرآن الكرمي على املقاصد تتلخص يف أمرين: 

: احلكم على املعىن املستفاد من اخلطاب القرآين, وذلك من حيث القبول أو الرّد. فيجب أن يتناغم املعىن األول
حلمل اخلطاب القرآين على غري املعىن  –املرتبطة باملصلحة الشخصية  –املستفاد مع اللفظ القرآين, فال تتدخل املقاصد 

 املراد.
حيث القبول أو  لذا فإن خطاب اهلل هو احلكم على هذه املعاين من, (2)فبما أن املقاصد هي معاين خطاب اهلل

 َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما الرفض, فال يُعتد مبقصد أو مبصلحة ختالف ما جاء به القرآن الكرمي, قال تعاىل:
ُمِبيًنا َضاَلاًل  َضلَّ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يـَْعصِ  َوَمنْ  أَْمرِِهمْ  ِمنْ  اخْلِيَـرَةُ  هَلُمُ  َيُكونَ  أَنْ  أَْمرًا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ 

(3). 
 , قال تعاىل:(4)فآكل الربا يرى أّن يف أكله للربا مصلحة له. لكّن مثل هذه املصلحة ال يُعتّد هبا؛ ملخالفتها للشرع

اللَّهِ  ِمنَ  حِبَْربٍ  َفْأَذنُوا تـَْفَعُلوا ملَْ  فَِإنْ ( 213) ُمْؤِمِننيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الرِّبَا ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذُروا اللَّهَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـ َها يَا 
َوَرُسولِهِ 

(5). 
العالقة التبادلية بني فهم املقاصد من خالل القرآن الكرمي, وفهم القرآن الكرمي من خالل املقاصد, وهي : الثاني

 وفق البيان اآليت: 
. (6)حيث فهم املقاصد من خالل القرآن الكرمي, فهي ال تفهم إال من جهته وكما أراده جّل ثناؤه أما من - أ

 ويف ذلك سد لذريعة التأول والقول على اهلل مبا مل يقله. 
... واألدلة الشرعية أقرب إىل تفهيم مقصود الشارع من   قال الشاطيب يف معرض رّده على من يزعم خالف ذلك: "

.فالشرع احلكيم هو الذي حيدد املعىن صراحة أو (7)العمل صحيح  شرعاً مع أنه غري مشروع" يُقال: ِإنَّ  كل شيء, فكيف
 ضمناً, كما مر يف مسألة اخلمر, فإن الشرع احلكيم الذي بني املقصد من حترميه.

أما من حيث فهم مدلول القرآن الكرمي يف ضوء مقاصد الشرع؛ فقد تقرر أن املقاصد هي معاين وأسرار  -ب
خطاب الشرع, ومن جمموع هذه املقاصد تبني أن القاعدة األساسية البتناء املنظومة التشريعية تقوم على مبدأ ينّص على 

                                                 
 . 2/22ينظر: مفتاح دار السعادة البن قيم اجلوزية  -1
 . يقصد خبطاب اهلل تعاىل هنا القرآن الكرمي؛ الختصاص هذه الورقة البحثية باملقاصد املتعلقة به -2
 . [63]األحزاب:    -3
 . 261ينظر: الوجيز يف أصول الفقه عبد الكرمي زيدان ص:   -4
 . [213, 213]البقرة:   -5
  .01ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية تأصيالً وتفعيالً حممد بكر إمساعيل, ص:  -6
  . 6/62املوافقات للشاطيب   -7
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ميكن استكشاف مدلول  -أي بوضع املصلحة أساساً  –لك أّن حتقيق املصلحة هي املقصد األعظم للتشريع. ففي ضوء ذ
 خطاب الشارع أو تفسريه وتأويله.

. وكذا جسد الريسوين الوصف  (1)قال البيضاوي: إن االستقراء دل على أن اهلل سبحانه شرع أحكامه ملصاح العباد
 . (2)"العباد ملصلحة حتقيقها ألجل الشريعة وضعت اليت الدقيق ملقاصد الشريعة حيث وصفها بأهنا: " الغايات

ففي ضوء تقرير هذه القاعدة, يستطيع الفقيه بناء منظومته الفقهية إن أعوز النص أو إن وجد النص, غري أن الواقع 
تنازعه مصلحتان, أكيدة وآكد, فإن الفقيه من خالل ما حتصل له من النظر يف املنظومة التشريعية, والتعمق يف املعىن 

 عه, يستطيع أن حيدد مكان إسقاط احلكم املستفاد من النص على الواقعة. ليدرك غاية تشري
وفق ما تـََرجََّح مبا أكدته مقاصد الشرع  -يف املنظومة الفقهية -يف ابتناء احلكم الفقهية   ومن التطبيقات المعاصرة

بالنّص. غري أن الفقه , فإن األصل يف حكم تعاطيها احلرمة الحكم في عالج مدمن الخمر أو المخدراتاحلكيم:  
وروح التشريع نظَر نظرة أخرى ملن أراد العالج والتعايف, فأجاز إعطائه جرعات اخلمر أو املخدرات, مع اإلنقاص منها 

 شيئاً فشيئاً؛ هبدف التداوي والعالج.
ضرورة وجتدر اإلشارة إىل أن تشريع هذا احلكم مبين على ما جاءت به روح الشريعة اإلسالمية ومقاصدها من 

وقد أفىت . (3)الضرورات تبيح المحظوراتاحلفاظ على النفس اإلنسانية, فقد نّصت قواعد الشريعة اإلسالمية على أن : 
أن إيقاف تعاطي املخدر دفعة واحدة يؤدي يؤدي إىل هالك  -بقول األطباء  -علماء املسلمني بأنه إذا ثبت قطعًا 

على أن يتم إنقاص اجلرعة يوماً بعد  -قياساً على أكل امليتة للمضطر –اطيها املتعاطي, فله أن يتعاطاها بل جيب عليه تع
 .   (4)يوم إىل أن يتم الشفاء

وخالصة القول: إن القانون اإلهلي يف التشريع هو حتقيق املصلحة ودرء املفسدة , فاملصلحة قانون 
العباد, بل جتاوز األمر إىل  يقاس عليه سائر األحكام والتشريعات, إذ ال يتصور تشريع يف غري مصلحة

جعل ارتكاب احملظور جائزاً إن حقق مصلحة اعتربها الشرع, كمن أُجيز له الكفر حفاظاً على حياته؛ فقد 
ميَانِ  ُمْطَمِئن   َوقـَْلُبهُ  أُْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ قال تعاىل:  بِاإْلِ

.فاحلفاظ على احلياة ضرورة اعتربها الشرع, فشرع من (5)
 اْضطُرِْرمتُْ  َما ِإالَّ  َعَلْيُكمْ  َحرَّمَ  َما َلُكمْ  َفصَّلَ  َوَقدْ األحكام من يكفل احلفاظ عليها. وكذلك يف قولع تعاىل: 


دائماً,  . فال يتصور التعارض بني الضرورة وأي أصل تشريعي, ولو كان قاطعاً, فحكم الضرورة مقدم(6)

 .  (7)وجيب العمل مبقتضاه وحده دون معارض
 

                                                 
 .6/32اإلهباج شرح املنهاج للسبكي  -1
 م. 1333. منشورات جريدة الزمن, الرباط, 16ينظر: الفكر املقاصدي قواعده وفوائده للريسوين, ص: -2
 . 16ينظر: األشباه والنظائر البن جنيم ص: -3
 . 0/253ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر اهليتمي  -4
 . [113]النحل:  -5
 . [113]األنعام:  -6
 .031ينظر: املناهج األصولية للدريين ص:  -7
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 المبحث الثالث: عالقة المقاصد بالقرآن الكريم 
 حرية التعبير نموذجاً 

الذي يبني العالقة بني مقاصد الشريعة والقرآن الكرمي, عالوة على حاكمية القرآن على مقاصد الشريعة  اإلطار العام
: أن كل ما دليل جاء به القرآن الكرمي هو حمقق ملقصد معني, يظهر هذا املقصد يف حمل التطبيق, وهذا املقصد ال بد أن 

 وص القرآن الكرمي.  . وهذا ظاهر يف نص(1)يكون إما درء مفسدة أو جلب مصلحة
 يكون حىت حكمة الكالم يكون ال "...وكذلكوقد بلور ابن القيم مسألة العالقة بني التشريع واملقصد, حيث قال: 

 فإذا املطلوبة, الغاية فتحصل الصاح, والعمل النافع العلم إىل مرشداً  فيكون النافعة, واملطالب احملمودة الغايات إىل موصالً 
 وال وموانعها, أسباهبا على وداللتهم سعادهتم إىل إيصاهلم وال هداهم وال املخاطبني مصلحة يقصد مل به املتكلم كان
 الثواب نصب ألجلها, وال الكتب وأنزل الرسل, أرسل وال ألجلها تكلم وال املطلوبة, املقصودة الغاية هو ذلك كان

 . وعليه: (2)حكمة" كالمه وال حكيماً  يكن مل ألجلها والعقاب
بني القرآن الكرمي ومقاصد  –ابتداء  –فال تعارض بني القرآن الكرمي ومقاصد الشرع, ألنه إذا كانت العالقة  -1

, وكانت مقاصد الشرع هي املعاين امللحوظة يف خطابه كما تقرر من خالل مفهوم (3)الشرع هي عالقة األصل بفرعه
د الشارع احلكيم وخطابه, وإال أدى هذا إىل الوصف كان الزامًا أن ال يكون هناك تعارض بني مقصو   -مقاصد الشرع

 بالتناقض, تعاىل اهلل عن هذا علواً كبرياً. 
العداوة والبغضاء فتحرمي اخلمر تناغم مع حتقيق مقصود الفالح من جهة وانسجم مع مقصود عدم الوصول إىل  

َا , فقد قال تعاىل: (4)والتنازع واخلصومات َنُكمُ  يُوِقعَ  أَنْ  الشَّْيطَانُ  يُرِيدُ  ِإمنَّ  َوَيُصدَُّكمْ  َواْلَمْيِسرِ  اخْلَْمرِ  يِف  َواْلبَـْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  بـَيـْ
ُمْنتَـُهونَ  أَنـُْتمْ  فـََهلْ  الصَّاَلةِ  َوَعنِ  اللَّهِ  ِذْكرِ  َعنْ 

(5). 
األدلة حتقق املقاصد مرهون بتنفيذ أحكام الشرع املبنية على أدلته, وعليه فاملقاصد الشرعية مبنية على  -2
. فعلى سبيل املثال تطبيق حكم حرمة الزنا واالبتعاد عنه حيقق مقصود الشرع من احلفاظ على العرض (6)الشرعية
  .(8) َسِبياًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ  إِنَّهُ  الزِّنَا تـَْقرَبُوا َواَل : (7)والنسل

                                                 
 . 011ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية لليوب, ص:  -1
 . 131ينظر: شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل البن قيم اجلوزية ص: -2
  . 013ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية لليوب, ص:  -3
, وذكر قصة الرجل الذي َها ُأمُّ اْلَخَباِئثِ اْجَتِنُبوا اْلَخْمَر فَِإن َ قال: "  فمتعاطي اخلمر غائب عقله, ال يدرك ما يفعل. فعن ُعْثَماَن  -4

 (. 5333علقته امرأة فشرب اخلمر وقتل وزنا. أخرجه النسائي يف سننه برقم )
 [. 32 - 31]املائدة:  -5
 . 06ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية تأصيالً وتفعيالً حممد بكر إمساعيل, ص:  -6
  .6/263ينظر: املوافقات للشاطيب  -7
  .[62]اإلسراء:  -8
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, فالنظر فيما جاء به الدليل الشرعي وفق ترتيب األدلة هو الطريق (1)ال تتقدم املقاصد على األدلة الشرعية -6
 الصحيح, واملقاصد هي ما يتحقق من تطبيق األحكام املستنبطة من األدلة. 

 إال تعرف فال ومفاسدها وأسباهبا الدارين مصاح أماوقد قّعد العز بن عبد السالم األمر ورسم حدوده, فقال: "
. الصحيح واالستدالل املعترب والقياس واإلمجاع والسنة الكتاب وهي الشرع أدلة من طلب شيء منها خفي فإن بالشرع,

 من شيء خفي فإن املعتربات, والظنون والعادات والتجارب بالضرورات فمعروفة ومفاسدها وأسباهبا الدنيا مصاح وأما
 .    (2)أدلته" من طلب ذلك

 الحرية وحرية التعبير في ظالل القرآن والسنة 
وردت يف كتاب اهلل عز وجل ويف سنة نبيه ألفاظ مشتقة من لفظ " حر" فوردت كلمة احلر, وحترير, وحمررا, وأحرار, 

َلى يِف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  يَا أَيـ َها} قال سبحانه وتعاىل:  وحرا, وحرة.  َواأْلُنـَْثى بِاْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  بِاحْلُرِّ  احْلُر   اْلَقتـْ
 .( 3)[, ولفظ احلر هنا يعين: احلر مقابل العبد كما هو موضح باآلية نفسها 113: البقرة{ ]بِاأْلُنـَْثى

وكذلك يف السنة النبوية ورد لفظ " احلر" مقابل العبد يف حديث ابن عمر قال:" فرض رسول اهلل زكاة الفطر صاعا 
         (. 4)الذكر واألنثى, والصغري والكبري من املسلمني"من متر أو صاعا من شعري, على العبد واحلر, و 

 فـََتْحرِيرُ  َخطَأً  ُمْؤِمًنا قـََتلَ  َوَمنْ  َخطَأً  ِإالَّ  ُمْؤِمًنا يـَْقُتلَ  أَنْ  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما} حترير" يف قوله سبحانه وتعاىل: وورد لفظ"
 .(5)احلرية, أي: جعل الرقبة حرة, رفع عنها قيد العبودية.[, والتحرير تفعيل من 32: النساء{ ] ُمْؤِمَنةٍ  َرقـََبةٍ 

أو التخلص منه  وكل هذه األلفاظ متفقة مع املعاين اللغوية السابقة, فهي تشري إىل السالمة من قيد العبودية ابتداًء,
 أو من الدنيا ومطالبها. بالعتق, أو التخلص من االشتغال بغري عبادة اهلل تعاىل,

أصبح سيد نفسه كامل السيادة عليها يف اإلرادة والتملك والتصرف, فليس خاضعا لسلطان أحد غريه واحلر هو من 
من البشر أو تصرفه, فهو يستقل بكامل ملكية األشياء والتصرف فيها مبا يريد, ومبا يرى فيه مصلحته هو, كما أنه ال 

  (.6)حيتاج إىل إذن أحد يف ذلك وال رضاه
لقة إطالقا كامال ففي حال الوصف هبا ليس ألحد من البشر, بل ليس ألحد من اخللق ــ أيا  واحلرية هبذا املعىن مط

كان  هذا املخلوق ــ احلق يف فرض سلطة من قبل نفسه باألمر باملعروف أو النهي عن التصرف على أحد ممن يوصف 
عما يدعيه املشركون من سلطة للجن أو  هبذا الوصف, سواء كان حاكما أو حمكوما, صغريا او كبريا, والدا أو ولدا, فضال

 . األرواح أو غريهم, وهذا هو احلد الشرعي ملعىن احلرية
فلم يصف القرآن الكرمي وال السنة النبوية  اإلنسان بصفة احلرية بغري املعىن املشار إليه سابقا, وهو احلرية من سلطان 

, فهي رفع  سلطان البشر عن البشر,أو  نسان عن اإلنسانرفع سيادة اإلـ إذاـ باملفهوم الشرعي هي:  البشر, فاحلرية

                                                 
  .05ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية تأصيالً وتفعيالً حممد بكر إمساعيل, ص:  -1
 . 1/3ينظر: قواعد األحكام يف مصاح األنام -2
 .161,ص2( ينظر: حممد الطاهر ابن عاشور, التحرير والتنوير, الدار التونسية للنشر,ج3)
, ومسلم يف كتاب: الزكاة, باب: زكاة الفطر على 501, ص2الفطر, باب: فرض صدقة الفطر,ج( أخرجه البخاري, كتاب: أبواب صدقة 4)

 .36, ص1املسلمني من التمر والشعري,ج
 .153,ص5( ينظر: التحرير والتنوير,ج5)
 ( ينظر: املقدسي, أب حممد 6)
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حترر كامل من سلطة ما سوى اهلل, وعبودية مطلقة له سبحانه وتعاىل, فليست حرية مطلقة, بل حرية من وجه, وعبودية 
 . من وجه آخر

تملك والتصرف, فليس واحلر ـــ الدي يقابله العبد ــ  هو من أصبح سيد نفسه, كامل السيادة  عليها يف اإلرادة وال
خاضعا لسلطان أحد من البشر أو تصرفه وأهوائه, فهو يستقل مبلكية األشياء والتصرف فيها مبا يريد وكف يريد, وال 

 حيتاج إىل إذن أحد وال رضاه, إال االلتزام بقيود الشرع يف دائرة احلالل واحلرام.
 .(1)عمل ال يضر باآلخرين قدرة اإلنسان على ممارسة أيمن هنا عرفها الزحيلي بأهنا: 

وقد يكون اإلنسان حرا يف الظاهر, مبعىن أنه ليس مملوكا ألحد, لكنه يقيم على عبودية معنوية, تتمثل ــ علميا ــ يف 
اخلضوع ملصدر توجيه معريف أو وجداين أو سلوكي, يتحكم يف حتديد وتوجيه رؤيته لألشياء وقناعاته وموافقاته واجتاهاته 

اته, وهذا املصدر هو املعبود احلقيقي الذي ينقاد له الفرد ويسلم له أمره, وهو متنوع ومتعدد, قد يكون وسلوكه وتصرف
 .[06: الفرقان{ ] وَِكياًل  َعَلْيهِ  َتُكونُ  أَفَأَْنتَ  َهَواهُ  ِإهَلَهُ  اختََّذَ  َمنِ  أََرأَْيتَ } اهلوى كما يف قوله تعاىل

َا} :تعاىلوقد يكون األصنام واألوثان كما يف قوله   ِمنْ  تـَْعُبُدونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  ِإْفًكا َوخَتُْلُقونَ  أَْوثَانًا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  تـَْعُبُدونَ  ِإمنَّ
 . [11: العنكبوت{ ] تـُْرَجُعونَ  إِلَْيهِ  َلهُ  َواْشُكُروا َواْعُبُدوهُ  الرِّْزقَ  اللَّهِ  ِعْندَ  فَابـْتَـُغوا رِْزقًا َلُكمْ  مَيِْلُكونَ  اَل  اللَّهِ  ُدونِ 

يًعا حَيُْشُرُهمْ  َويـَْومَ } وقد يكون اجلن كما يف قوله تعاىل:  قَاُلوا( 01) يـَْعُبُدونَ  َكانُوا ِإيَّاُكمْ  أََهُؤاَلءِ  لِْلَماَلِئَكةِ  يـَُقولُ  مُثَّ  مجَِ
 .[02 - 01: سبأ{ ]ُمْؤِمُنونَ  هِبِمْ  َأْكثـَُرُهمْ  اجلِْنَّ  يـَْعُبُدونَ  َكانُوا بَلْ  ُدوهِنِمْ  ِمنْ  َولِيـ َنا أَْنتَ  ُسْبَحاَنكَ 

 َوَما َمْرميََ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا َوُرْهَبانـَُهمْ  َأْحَباَرُهمْ  اختََُّذوا} وقد يكون السادة أو الزعماء كما يف قوله تعاىل
 .[61: التوبة{ ] يُْشرُِكونَ  َعمَّا ُسْبَحانَهُ  ُهوَ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َواِحًدا ِإهَلًا لِيَـْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا

أو غري ذلك, وهذا التنوع والتعدد يشري إىل أن العبودية أمر الزم لإلنسان ال ميكن أن ينفك عنه حبال, فهو إن مل 
اه وإرادته؟ يكن شيئا غري اإلنسان من املخلوقات األخرى فقد يكون اهلوى, ومن ذا الذي يستطيع أن يتخلص من هو 

 ويتخلص منها إىل أي شيء؟ إذ ال ميكن أن يكون اجلواب: ال شيء!
إن النصوص القرآنية السابقة تؤكد أن اإلنسان ال ميكن أن يستقل باملعرفة بنفسه, أو بأي مصدر معريف غري املصدر 

لعبودية له, واتباع اهلوى ضالل ليس بعده اإلهلي, إذ املعرفة اليت ال تأيت من طريق اهلل  معرفة وثنية ونوع من اتباع اهلوى وا
َا فَاْعَلمْ  َلكَ  َيْسَتِجيُبوا ملَْ  فَِإنْ } ضالل, قال تعاىل:  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  ِمنَ  ُهًدى بَِغرْيِ  َهَواهُ  اتَـَّبعَ  ممَّنِ  َأَضل   َوَمنْ  أَْهَواَءُهمْ  يـَتَِّبُعونَ  أمنَّ

 .[51: القصص{ ] الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي اَل 
 أَمْ } وكل ما يف الوجود حمصور يف شيئني: خالق وخملوق, فاالتباع إما اتباع هلل, وإما اتباع للمخلوق قال تعاىل:

 [ وهلذا فإن اهلل ــ عز وجل ــ اختار خللقه أن يكونوا عبادا له دون سواه65: الطور{ ] اخْلَالُِقونَ  ُهمُ  أَمْ  َشْيءٍ  َغرْيِ  ِمنْ  ُخِلُقوا

[, وهم هبذا املعىن يتخلصون 1: الزمر{ ] َلُكمْ  يـَْرَضهُ  َتْشُكُروا َوِإنْ  اْلُكْفرَ  لِِعَباِدهِ  يـَْرَضى َواَل  َعْنُكمْ  َغيِن   اللَّهَ  فَِإنَّ  َتْكُفُروا ِإنْ }
أنفسهم من سلطان من هم مثلهم يف العبودية هلل ـ عز وجل ـ ومن سلطان نظراهتم الضيقة, وأهوائهم القاصرة, وَيسُمون ب

 إىل منزلة العبودية اخلالصة هلل ــ سبحانه وتعاىل ــ, وهي أشرف املنازل وأجل املقامات.
ويقول كمال الدين إمام يف حديثه عن الوظيفة املعيارية لإلعالم اإلسالمي أن:" الوظيفة املعيارية ليست سلبا حلرية 

تأكيد هلذه حلرية وتوصيف هلا, وتوظيف لألفكار اليت تعلن الرأي ــ وهي ملمح أساسي يف اإلعالم اإلسالمي ــ وإمنا هي 
عنه, واإلقناع الذي  بامسها, فأسلوب الدعوة قائم على اإلقناع باحلجة واملناقشة باعتبارها ميثالن حرية الرأي وحرية التعبري

                                                 

 .33ق,ص:( وهبة الزحيلي, حق احلرية يف العامل,دار الفكر املعاصر,بريوت,دار الفكر, دمش1)



 

 489    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

كشاف احلق وإزالة تؤديه الرسالة اإلعالمية سواء كان مباشرا أو غري مباشر, هو الذي يؤدي إىل إفحام اخصم وان
الشبهات, واحلرية يف اإلعالم اإلسالمي تأيت من داخل العقيدة, حيث يكون ما قرره اإلسالم من أمر وهني وإباحة ملزم 

 .للدولة واإلعالم واألفراد على السواء

, مث يقول: وحرية الرأي ليست مجوحا أو فوضى , وليست استجابة عاطفية ألدوات احلياة, بل هي حرية عقلية
والنظرة اإلسالمية يف اإلعالم واليت تقوم على مبدأ احلرية, ليست تابعة لسلطة, أو بوقا لنظام, ولكنها تنبثق من مذهبية, 

 (1)وتؤدي وظيفتها املعيارية لصاح اإلسالم, سواء يف مواجهة الرعية أو احلكام أو العامل اخلارجي
ين مبفهومها العام من خالل عدة مداخل, هي: حرية االختيار وذكر األستاذ رمضان الوند احلرية يف اإلعالم القرآ

  (.2)والتفكري, وأن احلرية مسؤولية وأمانة, وأهنا امتياز بشري
ويقول األستاذ إبراهيم إمام يف جانب احلرية الفكرية اليت هي أساس حرية التعبري: وتعترب احلرية الفكرية من حقوق 

لطبيعي أهنا ليست حرية مطلقة, وإال أدت إىل الفوضى والضياع, فهي حرية حمكومة اإلنسان اليت يكفلها اإلسالم, ومن ا
بإطار اإلسالم وأخالقياته وفضائله, كما يكفل اإلسالم حرية ارأي وحرية الفكر وحرية املعرفة, بل إنه حيث على النظر يف 

جتهاد, كما يؤكد حرية التعبري وحرية النقد, الكون ويف اجملتمع اإلنساين ويف التاريخ ويف النفس البشرية, ويشجع على اال
 (.3)وكثريا ما كان األفراد العديون يوجهون اللوم إىل اخللفاء علناً 

ويستعرض سيد الشنقيطي مفهوم احلرية اإلعالمية يف اإلسالم من خالل حقيقتها وحمدداهتا وضوابطها, فهي يف 
وهي منحة من اهلل ــ جل جالله ــ, وهي جزء من احلرية احلقة جانب احلقيقة:" أمر مرتبط بكينونة اإلنسان وكرامته, 

لإلنسان املتمثلة يف التخلص من العبودية لغري اهلل سبحانه وتعاىل, وبذلك يتخلص اإلنسان من اخلضوع لكافة الضغوط 
وأن احلرية  رة واضطرارا,اليت حتول بينه وبني حرية اإلرادة وحرية االختيار, حىت يكون عبدا هلل اختيارا, كما هو عبد له فط

اإلعالمية يف اإلسالم مرتبطة بالغاية من وجود اإلنسان, ومنضبطة بضوابط حركة حتقيق هذه الغاية ومتطلبات تلك الغاية 
ْنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَماحبرية اإلرادة واالختيار.} اتصاف اإلنسان   . [53: الذاريات{ ] لِيَـْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواإْلِ

ضوابط احلرية بقوله: إن املمارسة اإلعالمية ال بد أن تصدر عن مبادئ أساسية تفرضها طبيعة احلق, وهي: ويبني 
العقيدة الصحيحة, العلم, اخلُلق, الرمحة, اجلمال, احملافظة على مصلحة اجلماعة وأمنها واستقرارها, ومراعاة حالة النفس 

 .(4)البشرية, وااللتزام مبقاصد الشرع احلنيف وأحكامه
يبني حممد عمر أن :مفهوم احلرية يف اإلسالم يقوم على إطالق احلرية للفرد يف كل شيء, ما مل تتعارض أو كذلك و 

 .(5)تصطدم باحلق, أو باخلري, أو باملصلحة العامة

                                                 

 .211ـــــ133( ينظر: حممد كمال الدين,النظرة اإلسالمية لإلعالم,دار البحوث العلمية,الكويت,ص1)
 . 156ـــــ 101( ينظر: رمضان الوند, من قضايا اإلعالم يف القرآن, مطابع اهلدف,ص2)
 .221ــــ213( ينظر: إبراهيم إمام, أصول اإلعالم اإلسالمي, دار الفكر العرب,القاهرة, ص3)
 .131ــ113( ينظر: سيد سادايت الشنقيطي,دراسات إعالمية يف فكر ابن تيمية, دار املسلم, الرياض,ص 4)
 .01(  حممد عمر, الرقابة يف اإلعالم اإلسالمي,دراسة مقارنة, دار اشبيليا, الرياض, ص5)
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ويكونوا جاء القرآن الكرمي لينري سبيل السالكني, وليخرج املكلفني من دواعي أهواءهم, حىت يتمكنوا من عبادة اهلل, 
 احلَْق   اتَـَّبعَ  َوَلوِ } عباده خملصني, وهي مل تكن بأي حال من األحوال حسب أهواء النفوس, وطلب املنافع, قال تعاىل

 .[11: املؤمنون{ ]َبلْ  ِفيِهنَّ  َوَمنْ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َلَفَسَدتِ  أَْهَواَءُهمْ 
األحرار الذين يدعون إىل اهلل على بصرية, لكي يصدعوا بكلمة احلق وهو املعني الصايف الذي ينهل منه كل الدعاة 

يف كل مناسبة, ويف كل قضية, ولنا يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األسوة احلسنة فكل ما قاله كان حقا وصدقا, واهلل ـ 
ورجال اإلعالم والقادة والرؤساء سبحانه ـ قد هيأه هلذه الرسالة احلقة وقد عرف بني قومه بالصادق األمني, وعلى الدعاة 

 .[0: النجم{ ] يُوَحى َوْحي   ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ واملرشدين أن يتومسوا خطاه ويسريوا على هنجه, فلقد قال عنه ربه عن إبالغه: }
ليتزودوا حبرية التعبري وطيب الكالم, ومسو  ومن مث وجب عليهم مجيعا أن يلجأوا إىل كتاب رهبم وسنة رسوله 

وبالقدرات واإلمكانيات واملهارات اليت ينشدها علماء النفس االجتماعي, حيث جند جتارب األولني واآلخرين  األدب,
 وقصص السابقني وسريهم وما ترتاح إليه النفوس وتقر به األعني.

نشره أو بثه , إن  الوسيلة املثلى يف نشر اخلرب أو املعلومة أو النبأ أو االجتاه أو الفكر, تتوقف على طبيعة ما يرجى 
فلكل مقام مقال, ولكل فكرة وسيلة توصيل, وكلما كان اهلدف واضحا جليا  ظاهرا معربا خياطب الفطرة كان تقبله 

 أسهل وأيسر, وكان أثره واضحا ومتقبال.
 وقد تعرضت كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 

"القول والكالم" , موجها إىل التزام القول احلسن, وترك ما هلذا النوع من النشاط اإلنساين وأقصد "التعبري", أو 
عداه مما ال فائدة منه, أو فيه مضرة يف الدين أو يف العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع اإلسالمي ووضع لذلك ضوابط 

 دقيقة وواضحة, جنمل شيئا منه فيما يلي:
 رَاِعَنا تـَُقوُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيـ َها} زما, يف مثل قوله تعاىل:ـ  اللفظ وما يتعلق به: فالبد أن يكون منضبطا وملت1

 بَلْ  أَْمَوات   اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  يـُْقَتلُ  ِلَمنْ  تـَُقوُلوا َواَل } وقوله: ,[110: البقرة{ ] أَلِيم   َعَذاب   َولِْلَكاِفرِينَ  َوامْسَُعوا اْنظُْرنَا َوُقوُلوا
 [150: البقرة{ ] َتْشُعُرونَ  اَل  َوَلِكنْ  َأْحَياء  

{  فَاْعِدُلوا قـُْلُتمْ  َوِإَذا} :ـ املضمون وما يتعلق به: حبيث يكون بعيدا عن الفحش والتفحش, يف مثل قوله تعاىل2
َا ُقلْ } وقوله تعاىل:, [152: األنعام] َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َربَِّ  َحرَّمَ  ِإمنَّ  ُتْشرُِكوا َوأَنْ  احلَْقِّ  بَِغرْيِ  َواْلبَـْغيَ  َواإْلِمثَْ  َبَطنَ  َوَما ِمنـْ

 بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ } [, وقوله تعاىل:66: األعراف{ ] تـَْعَلُمونَ  اَل  َما اللَّهِ  َعَلى تـَُقوُلوا َوأَنْ  ُسْلطَانًا بِهِ  يـُنَـزِّلْ  ملَْ  َما بِاللَّهِ 
ْحَسانِ   [, وقوله تعاىل:31: النحل{ ] َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَـْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـَْهى اْلُقْرىَب  ِذي َوإِيَتاءِ  َواإْلِ

فقال ــ  [, وقد أمر ـ سبحانه ـ بقول الصدق يف كل مل خترب به أو تنقله أو تنشره,36: البقرة{ ] ُحْسًنا لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا}
كما أمر ـ سبحانه وتعاىل ـ بدقة  متحيص   ,[113: التوبة{ ]الصَّاِدِقنيَ  َمعَ  وَُكونُوا اللَّهَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيـ َها}: ـسبحانه ـ

مضمون أيِّ خرب والتثبت من صدقه قبل التسليم به, أو تداوله, فليس كل خرب صادقا فيه, قد يكون كذلك, وقد يكون 
 بَِنَبإٍ  فَاِسق   َجاءَُكمْ  ِإنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيـ َها} كاذبا, أو معدا لرتوجيه, لذا وجب التثبت قال اهلل تعاىل  وامها أو مغرضا, أو

له من  [, فأي نبأ ال بد له من مرسل  كما3: احلجرات{ ]نَاِدِمنيَ  فـََعْلُتمْ  َما َعَلى فـَُتْصِبُحوا جِبََهالَةٍ  قـَْوًما ُتِصيُبوا أَنْ  فـََتبَـيـَُّنوا
 مستقبل, وله فحوى ووسيلة وظرف عام يساعد على نشره.
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 اللَّهَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيـ َها} ـ اهلدف وما يتعلق به: حبيث يكون حمققا للنفع العام واخلاص,يف مثل قوله تعاىل:6
, وقال ابن كثري ـ رمحه اهلل ــ: أي: (1)قصدا وحقا [, قال القرطيب ــ رمحه اهلل ــ: أي:11: األحزاب{ ]َسِديًدا قـَْواًل  َوُقوُلوا

 (2)مستقيما ال اعوجاج فيه وال احنراف

وقال ابن عاشور ـ رمحه اهلل ــ وجه إليهم نداء بأن يتسموا بالتقوى وسداد القول, ألن فائدة النهي عن املناكري التلبس 
     .(3)مبّث الفضائل باحملامد, والتقوى مجاع اخلري يف العمل والقول, والقول السديد

ـ التوقيت وما يتعلق به: فال نتسرع باحلكم على األشياء قبل التثبت منها, وال جيوز خمالفة أي من هده الضوابط 0
 أُويل  َوِإىَل  الرَُّسولِ  ِإىَل  َرد وهُ  َوَلوْ  بِهِ  أََذاُعوا اخْلَْوفِ  أَوِ  اأْلَْمنِ  ِمنَ  أَْمر   َجاَءُهمْ  َوِإَذا} إال بدليل شرعي, يف مثل قوله تعاىل:

ُهمْ  اأْلَْمرِ  ُهمْ  َيْستَـْنِبطُونَهُ  الَِّذينَ  َلَعِلَمهُ  ِمنـْ [, قال 36: النساء{ ] قَِلياًل  ِإالَّ  الشَّْيطَانَ  اَلتَـّبَـْعُتمُ  َوَرمْحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  َفْضلُ  َوَلْواَل  ِمنـْ
 األمور قبل حتققها, فيخرب هبا ويفشيها وينشرها, وقد ال يكون هلا ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: إنكار على من يبادر إىل

صحة, وقد قال مسلم يف مقدمة صحيحه: عن أب هريرة, عن النيب صلى اهلل.... قال:: " كفى باملرء كذبا أن حيدث 
أي: الذي يكثر  (5)ويف الصحيحني عن املغرية بن شعبة: أن رسول اهلل صلى اهلل..." هنى عن قيل وقال" (4)بكل ما مسع"

 من احلديث عما يقول الناس من غري تثبت, وال تدبر, وال تبني.
إن ممارسة اإلنسان للتعبري ليست مطلقة, وإمنا هي مقيدة بضوابط ومعايري قرآنية وأحاديث نبوية, كما يف قوله  

(  وكما يف قوله صلى اهلل 103تعاىل:) ال حيب اهلل اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم وكان اهلل مسيعا عليما( )النساء:
القول فهو مطالب  بقول اخلري, وإن مل يكن لديه خري يقوله فليصمت,  عليه وسلم :) فليقل خريا أو ليصمت( ففي حال

ويف رواية )فليسكت(, ويستفاد من ذلك أن اإلنسان ليس خمريا ــ أي حرا ــ يف الشيء الذي يقوله, بل البد له  حني إرادة 
ه :" ما يلفظ من قول إال لديه القول أن خيتار األحسن وما فيه اخلري, وهو يف كل حال خاضع لرقابة اهلل ـ عز وجل ـ ل

 (.13رقيب عتيد" )ق: 
 رابعاُ: ضوابط الحرية في اإلسالم بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص:

إّن فهم احلرية على أهنا حق مطلق, ال حيده حدود وال يضبطه ضابط وال يقيده قيد؛ إمنا هو فهم خطأ, فإن ما 
(, اليت تفرتق عن احلرية بأن للحرية ضوابط وقيود ُرمست هلا, يف حني أن 6إلباحية)يُوصف بأنه احلق املطلق ما هو إال ا

اإلباحية ليس هلا من الضوابط والقيود شيء ومل يقل هبا القانون وال التشريع يف أي من الدول, وهذا الفهم هو ليس من 
 عات واألعراف الدولية على هذا. وجهة نظر إسالمية فقط, بل إن املواثيق الدولية قد أكدت ذلك, وقامت التشري

                                                 

 .225ص10لكتاب العرب,بريوت,ج( اإلمام القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن,حتقيق:عبد الرزاق املهدي, دار ا1)
 . 513ص3( احلافظ ابن كثري:تفسري القرآن العظيم, حتقيق:السيد حممد السيد وآخرون,دار احلديث,القاهرة,ج2)
 .122ص22( حممد الطاهر ابن عاشور, التحرير والتنوير, الدار التونسية للنشر,ج3)
 .111,ص1كل ما مسع,ج( رواه مسلم يف صحيحه,املقدمة, باب: النهي عن احلديث ب4)
,ورواه مسلم,يف كتاب 2223,ص5361,حديث رقم5( رواه البخاري يف صحيحه,يف كتاب األدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر,ج5)

 .  263,ص0053,حديث رقم12األقضية,باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة,ج
شرك اإلباحية: التحلل من قيود القوانني واألخالق وفرقة تبطل قدرة العبد على اجتناب املنهيات واإلتيان باملأمورات وتنفي ملكية الفرد وت  -6

 اجلميع يف األموال واألزواج". ينظر: املعجم الوسيط جمموعة من املؤلفني مادة )ب و ح(.
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م: "إّن حرية اإلعراب عن الفكر والرأي 1133( من إعالن حقوق اإلنسان يف فرنسا لسنة 11فقد جاء يف املادة )
أمثن حقوق اإلنسان, ولكل مواطن احلق يف حرية الكالم, والكتابة, والنشر, على أن يكون مسؤواًل عن عمله يف احلدود 

 (. 1ن")اليت يعينها القانو 
فجعل هذا اإلعالن من احلدود اليت يرمسها القانون سقفًا أعلى للحرية ال تتجاوزه كالمًا أو كتابًة ... اخل. وهذا 

 يناقض مبادئ اإلباحية واليت تدعو إىل اإلحنالل وعدم االلتزام بشرع أو قانون أو عرف أو عادة حيرتمها العقل.  
ن العاملي حلقوق اإلنسان: "خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرياته للقيود ( من اإلعال23وكذلك ما جاء يف املادة )

 (.2اليت يعينها القانون")
وال يقال إن يف التشريع اإلسالمي ما يدل على اإلباحية, وهو تشريع املباح, فإن املباح كوصف شرعي لألفعال اليت 

من كل قيد, فحكم اإلباحة هو حكم ختيريي بني أكثر  يقوم هبا اإلنسان, خيتلف عن اإلباحية كمبدأ يدعو إىل التحلل
من شيء كلهم يف دائرة القانون فال يتعداها, فالتخيري بني أنواع الطعام, هو ختيري بني متعدد كله يقع يف دائرة احلالل, 

ى التعيني بإفعل كذا وليس التخيري بني أكل احلالل وأكل احلرام, فالتخيري بني أكل احلالل أو أكل احلرام إمنا هو ختيري عل
 (.3وال تفعل كذا. بينما التخيري يف حكم اإلباحة إفعل كذا أو إفعل كذا أىن شئت فكالمها حالل)

فاإلباحية دعوة هلدم األديان والقوانني واألعراف والعادات, وتلبية يف الوقت ذاته لنداء الشهوات والرغبات وحب 
 دم وجود ضابط أو قيد يكبح مجاح غرورها. الذات. وتصطدم مع حريات اآلخرين وحقوقهم, لع

وتأسيسًا على ما مضى, فإن ضوابط احلرية اليت نسعى إلجيادها يف اجملتمعات, بغية التطوير والتجديد والتغيري إىل 
 (: 4األفضل على النحو اآليت)

اء متساوية يف أن تكون ضمن دائرة القانون, فتكون اختيارًا من متعدد ال على وجه التعيني, لكنه بني أجز  -1
 (. وخبالفه تسود اإلباحية. 5الوصف الشرعي هلا)

يكون العقل والعرف ضوابط رئيسة لفهم وتفسري ورسم حدود احلريات, حال تصادم احلريات اليت مل يرد فيها  -2
تشريع. فإّن من أهم األسس التطويرية أال تغلب القوة على الرأي, فيكون الرأي لصاحب القوة وليس لصاحب احلق 

 والرأي الصواب, فالقول بالتطوير والتجديد والتغيري حلقيق اإلبداع والتقدم يتطلب االحتكام للعقل.  
أن يكون املراد منها الوقوف على احلق والوصول إليه, فهي ليست دعوة للتصلب والتعصب األعمى أو وسيلة  -6

هذا يُوصف بأنه إفساد حلرية الرأي والتعبري. بل إلحراج املخالف  وال لفتح باب الفنت يف السفسطة وقلب احلقائق؛ بل إن 
 بالربط بني حرية الرأي وبني التجديد والتطوير, جند تالزماً بينهما للوصول لألفضل....... احلق.

                                                 
  . 1/032نقالً عن  املعجم الفلسفي مجيل صليبا  -1
  . 1/032نقالً عن  املعجم الفلسفي مجيل صليبا  -2
, وانظر مباحث حكم املباح يف الوجيز يف 1/23ينظر يف بيان معىن األوصاف الشرعية )املباح واحلرام ...(: إرشاد الفحول للشوكاين  -3

 .03-01أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان ص: 
األمة هي األصل )مقاربة تأصيلية لقضايا: الدميقراطية, حرية التعبري, الفن( أمحد الريسوين ص: ينظر يف جمموعة الضوابط على احلرية:  -4

  م.  2116, 2. الشبكة العربية العربية لألحباث والنشر, بريوت, ط33-16
  . 13حق احلرية يف العامل وهبة الزحيلي ص: ينظر:  -5
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 حفظ كيان الدين ومنظومته الفكرية والتشريعية: وهذا أمر مرتبط مبا سبقه من جانبني:  -0
 الذي يؤدي إىل التطوير واملواكبة. الوصول للحق من خالل تعدد اآلراء, األمر  - أ

 الدفاع عن الدين ومحايته من أعدائه حبجة حرية الرأي وحرية االعتقاد.  - ب
 أال يؤدي إىل مفسدة أعظم. -5
َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلم  ِإنَّ تعاىل:التثبت والتأكد قبل بيان الرأي والتعبري عن الفكر, قال احلق تبارك  -3

  (1.)السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 
 وإهدار حق, بغري اآلخرين يف وطعن للحقائق, وتشوية السلوك, يف عيب الظن, وسوء والتخمني باحلدس إن القول

 على احلكم عن النهي واملقصود فعل, أو قول من به لك علم ماال تقتف وال تتبع وال: واملعىن. واحلقيقة العلم لقدسية
 (.2)عليه دليل وال صحيحا, علما معلوما يكون ال مبا األشياء

عدم التعدي على حرمات الناس وأعراضهم, فال تعين حرية الرأي والتعبري الغيبة والنميمة واخلوض يف األعراض  -1
 واحلرمات. 

هذه أهم الضوابط والقيود على حرية الرأي والتعبري, حىت تكون حرية تسهم يف بناء احلضارة اإلنسانية, وتطور 
أشكال احلياة, من خالل ذلك املخاض الفكري واملعركة العلمية بني اآلراء التجديدية, واملبنية على األصول والثوابت 

فكر وال على أي مفكر؛ ما مل يؤِد ذلك الفكر إىل ما خيالف  مل حيجر على أي –كدين مساوي   –العقدية, فاإلسالم 
ومفاهيمه ومبادئه اليت جاء هبا ثانياً, فقد رفض الشرع بعض النظريات كنظرية اخللق التلقائي وغريها؛ ال  –أواًل  –العقل 

النظر واألسلوب إلهنا خالفت مفاهيمه اليت جاء هبا فقط, بل ألهنا خالفت العقل وما يقطع به من جهة, وخالفت 
 (.3العلمي يف البحث من جهة ثانية)

 
   

 الخاتمة:
 احلمد الذي بنعمته تتم الصاحلات, وصلى اهلل وسلم وبارك على آله وصحبه األبرار 
وبعد: فحياة املسلمني اليوم يف كل جوانبها, وال سيما جانب اإلعالم حباجة إىل مزيد من الضبط  

والتمحيص, فحرية التعبري اليت امتألت هبا أفواه اإلعالميني واملثقفني وغريهم, فالتعبري أمانة ومسؤولية, وهو 
جوانب كثرية من حياة املسلمني  عنصر مؤثر وفاعل يف احلياة اإلنسانية بأي صورة أخذ هبا, وقد تضررت

يف األخالق والعالقات الشخصية, ويف السياسة واالقتصاد واالجتماع وغري ذلك , من جراء التوظيف غري 
الصحيح ملعىن حرية التعبري يف وسائل اإلعالم, فقامت الدعوة إىل كثري من املفاهيم والقيم, وانتشرت كثري 

                                                 
    . [63]اإلسراء:   -1
    .15/15التفسري املنري للزحيلي  -2
 ه.105/ 1التفسري املنري للزحيلي ينظر يف زيف نظرية دارون عن اخللق التلقائي والنشوء واإلرتقاء:  -3
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ادي يف ممارسة حرية التعبري واحلرية الشخصية مبفهومها الغرب من السلوكيات واألخالقيات بسبب التم
املنحرف والبعيد كل البعد عن هدي اإلسالم, وال شك أن ضبط هذا املصطلح وأمثاله, وحترير مدلوله 
الشرعي مما ينبغي أن تبذل فيه اجلهود العلمية, ورحليت القصرية مع ورقات هذه الدراسة املتواضعة, يتبني ما 

 يلي:  
 :النتائجأواًل: 

متيز اإلسالم يف منهجيته وتصوره للحياة ولطبيعة العالقات اليت ينبغي أن تقوم بني أفراده  -1
 وحدودها.

إن مفهوم احلرية يف اإلسالم مفهوم واسع يقوم على مبدأ حترر الفرد من سلطة أمثاله من  -2
 والذل. البشر, بل من كل املخلوقات, ومن كل صور النقص اليت ترد عليه كاخلوف

 إن إعطاء الفرد حرية التعبري ليس تعديا على النظام بل صمام آمان للحفاظ على النظام,  -6
إن حرية الرأي والتعبري هلا سقف أعلى على الفرد أال يتجاوزه حىت ال تصبح إباحية حمرمة  -0

 هدامة. 
ل هي إن مقاصد الشرع احلكيم تُوصف بأهنا مؤيدات شرعية للتأويل والتجديد والتطوير, ب -5

 سبب لذلك وأساس له, ومصباح ينري تلمس طريق النهضة.
إن القول هبذه العمليات الثالث يفتح الباب أمام استيعاب املستجدات مجيعها من جهة,  -3

 ومن جهة ثانية يفتح النظر ملراجعة مفردات الرتاث على ممر السنني السابقة. 
لاللتزام هبدي الشرع محاية للدين من حاجة اإلعالم يف بالد املسلمني والقائمني على وسائله  -1

 التعدي عليه واالستهانة به.
 :التوصياتثانياً: 

العمل على التوسع يف جماالت البحوث والدراسات العلمية, وختصيص جزء من ميزانية التعليم  -1
 العايل هلذا الغرض. 

اسة طرح مساق التطوير والتجديد والتدريب كمساق متطلب خترج لكافة األقسام يف الدر  -2
 اجلامعية األوىل. 
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تشجيع األحباث اليت تستهدف حتليل املواد املكونة للخطاب الديين على مدى األربعة عشر   -6
الفائتة , واستظهار األسباب املوجبة هلا, وحماولة ربطها بالواقع, ومقارنتها مع ما وصل إليه 

 الديين. اخلطاب الديين املعاصر, كنتيجة طبيعية للتطوير والتجديد يف اخلطاب 
 
 داعياً املوىل عز وجل التوفيق والسداد  

 
 فهرس المصادر المراجع

 ( 13( السنة )35االجتهاد املقاصدي للخادمي , ضمن سلسلة كتاب األمة, العدد )ه, وزارة 1013
 األوقاف, قطر. 

 م. 1331, 1اإلسالم والتعددية: االختالف والتنوع يف إطار الوحدة حممد عمارة, دار الرشاد, القاهرة, ط  
  حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات األزهرية, إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية ,

 م .   1333القاهرة, 
 ديباجة من الدويل,ويتكون من القانون جزءاً  م وأصبح 1948 عام والذي أقر :االنسان حلقوق العاملي االعالن 

 .وغريها والثقافية واالجتماعية واالقتصادية املدنية والسياسية لالنسان الفردية احلقوق تضمنت مادة 30 و
  األمة هي األصل )مقاربة تأصيلية لقضايا: الدميقراطية, حرية التعبري, الفن( أمحد الريسوين, الشبكة العربية العربية

  م. 2116, 2لألحباث والنشر, بريوت, ط
  ,م. 2111البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي, حتقيق: حممد تامر, دار الكتب العلمية, بريوت 
  م.2116, 1عبد الكرمي بكار , دار السالم, القاهرة, طجتديد اخلطاب اإلسالمي 

  ,جتديد الدين: مفهومه وضوابطه وآثاره حممد حسانني حسن حسانني , حبث مقدم جلائزة نايف بن عبد العزيز
 م.2111, 6دار املعلمني, مكة املكرمة, ط

 و , ُقدم لوزارة األوقاف التجديد والتقنني يف املصارف اإلسالمية املعاصرة رؤية منهجية قطب مصطفى سان
 والشؤون الدينية, سلطنة ُعمان.  

  ,م. 1330التحرير والتنوير البن عاشور , الدار التونسية للنشر, تونس  
 م.1336, 1التعريفات للجرجاين , حتقيق: مجاعة من العلماء, دار الكتب العلمية بريوت, ط 
 م.1333د معروف, دار الغرب اإلسالمي, بريوت, اجلامع الصحيح املعروف بسنن للرتمذي, حتقيق: بشار عوا 
 حتقيق: أب األشبال الزهريي, دار ابن اجلوزي, اململكة العربية بن عبد الرب جامع بيان العلم وفضله ال ,

  م.  1330, 1السعودية, ط
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 م.2111, 3حق احلرية يف العامل وهبة الزحيلي , دار الفكر املعاصر, بريوت, دار الفكر, دمشق, ط 
 ئرة املعارف اإلسالمية . ُيصدرها باللغة العربية: أمحد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد احلميد يونس. دا

 راجعها من قبل وزارة املعارف: حممد مهدي عالم. دار املعرفة, بريوت.

 الكتب  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي, حتقيق: علي عبد الباري عطية, دار
  هـ. 1015, 1العلمية, بريوت, ط

  م. 1333الشورى يف اإلسالم لوهبة الزحيلي, اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية: آل البيت, عمان 
 م.2111, 1صناعة الفتوى وفقه األقليات البن بيه , دار املنهاج, جدة, ط 
 ,م.2112, 1ط طرق الكشف عن مقاصد الشريعة نعمان جغيم, دار النفائس, عمان 
 م.  2111, 1فقه االجتهاد والتجديد: دراسة تأصيل تطبيقية حيىي رضا جاد , دار السالم, القاهرة, ط 

  هـ.  1022, 11الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره عباس حسين حممد , رابطة العام اإلسالمي, العدد 

 مي حممد عمارة, دار السالم, القاهرة, يف فقه االجتهاد والتجديد تأصيلية دراسة تطبيقية حيىي رضا جاد , تقد
 م.  2111, 1ط

 م.2115, 3القاموس احمليط للفريوزآبادي حتقيق: حممد نعيم العرقُسوسي وآخرون, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط 
 :دار حممود بن التالميد الشنقيطي,  قواعد األحكام يف مصاح األنام لعز الدين بن عبد السالم , حتقيق

  . املعارف, بريوت
 م.1333قيق: عدنان درويش وحممد املصري, مؤسسة الرسالة, بريوت, الكليات ألب البقاء , حت 
 م. 2111, 6دار الشروق, القاهرة, ط, كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي   
 1لسان العرب البن منظور دار صادر, بريوت, ط. 

  ق: جنيب هواويين, نور حممد, كراتشي., حتقيجلنة من علماء وفقهاء الدولة العثمانية جملة األحكام العدلية 
  ,م1330املعجم الفلسفي مجيل صليبا , الشركة العاملية للكتاب, بريوت 
 م.2113, 1دمشق. ط -معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء نزيه محاد, دار القلم, سوريا 
 راهيم مصطفى وآخرون , حتقيق: جممع اللغة العربية, دار الدعوة, القاهرة. املعجم الوسيط إب 
 م.2111, 2مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور, . حتقيق: حممد امليساوي, دار النفائس, عمان, ط 
  ,م. 1330مقدمة ابن خلدون, دار القلم, بريوت 
  م.1331, 1ط مشهور بن حسن, دار ابن عفانحتقيق: , املوافقات للشاطيب 
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 مقدمة
احلمد هلل الـذي جعـل مـن املـاء كـلَّ شـيء حـي, والصـالة والسـالم علـى َمـْن َحـثَّ علـى حفـظ املـاء واالقتصـاد فيـه, 

 وكان قدوة حسنة يف ذلك, سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني, وبعد: 
 فهذا حبث بعنوان " مقصد حفظ املاء يف الشريعة اإلسالمية ". 

 دة أمور منها: وقد دفعين إىل دراسة هذا املوضوع ع
 أمهية املاء عموماً, والذي ميثل ثلثي األرض, بل يزيد.  (1)

 العناية الفائقة باملاء يف الكتاب والس نة وكالم الفقهاء.  (2)

 دور حفظ املاء يف حفظ مقاصد الشريعة.  (3)

خطــورة قضــية املــاء يف عصــرنا؛ حيــث إن اخلــرباء يتوقعــون أن احلــروب القادمــة هــي حــروب ميــاه, ولعــل  (4)
 هتا قد ظهرت ببناء سدود وحرمان بعض الدول من حقوقها التارخيية يف املياه. إرهاصا

حبــــث يتنــــاول هــــذا املوضــــوع )مقاصــــدية حفــــظ املــــاء( مــــن جانبيــــه النظــــري  –فيمــــا أعلــــم  –ال يوجــــد  (5)
والتطبيقي, بل ما وجدته من أحباث يتنـاول املـاء كنعمـة مـع حماولـة ربطـه مبقاصـد الشـريعة, دون تركيـز علـى أن حفظـه 

 رتكيز عليه. مقصد شرعي خاص, ودون بيان لتطبيقات هذا املقصد يف الفقه اإلسالمي, وهو ما حياول حبثي بيانه وال

 ومن هذه األحباث اليت وجدهتا: 
نعمة املياه مبعايري املقاصد الشرعية, لألستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غامن, أستاذ العلوم السياسية جبامعة  (1)

 مصر.  –القاهرة 

 مقصد حفظ الماء في الشريعة اإلسالمية 

 محمد أحمد القياتي محمد الدكتور 
 

- 
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مقاصد الشريعة اإلسالمية يف احلفاظ على املاء, للدكتور أبو القاسم حممد أبو شامة, مدرس الدراسات  (2)
 مصر, وكالمها متوفر على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(.  –اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة أسيوط 

 يف متهيد ومبحثني وخامتة:  –بعد هذه املقدمة  –هذا, وقد جاء حبثي 
 التمهيد )املاء وأمهيته(ففيه تعريف املاء لغة واصطالحاً وبيان مدى أمهيته.  أما

 وقد جاء يف ثالثة مطالب: « مقاصدية حفظ املاء » وأما املبحث األول فنظري عنوانه 
 األول: حفظ املاء يف القرآن الكرمي. 
 الثاين: حفظ املاء يف الس نة املطهرة. 

 باملقاصد الضرورية. الثالث: عالقة مقصد حفظ املاء 
, وقــد جــاء يف ثالثــة «تطبيقــات مقصــد حفــظ املــاء يف الشــريعة اإلســالمية » وأمــا املبحــث الثــاين فتطبيقــي, عنوانــه 

 مطالب: 
 األول: من الضوابط الفقهية اخلاصة باملاء. 

 الثاين: من أقوال الفقهاء عن االقتصاد يف املاء. 
 إلسالمي. الثالث: من أحكام حفظ املاء يف الفقه ا

 أما اخلامتة ففيها أهم نتائج البحث وأهم توصياته. 
هذا, واهلل أسأل أن جيعـل عملـي خالصـاً لوجهـه الكـرمي, وأن ينفعـين بـه يـوم ال ينفـع مـال وال بنـون إال مـن أتـى اهلل 

 بقلب سليم. 
 

 التمهيد: الماء وأهميته 
 تعريف الماء: 

املــاء يف اللغــة: املــاء معــروف, واهلمــزة فيــه مبدلــة مــن اهلــاء, وأصــله )َمــَوه ( بالتحريــك, حتوَّلــت الــواو, وانفــتح مــا قبلهــا 
 . (1)فقلبت ألفاً, مث أُبدلت اهلاء مهزة, وجُيمع على أمواه مجع قلة, وعلى مياه مجع كثرة 

 . (2)ويف االصطالح: املاء جسم لطيف سيَّال به حياة كل  ناٍم 
 أهمية الماء: 

 املاء هو عصب احلياة جلميع أنواع الكائنات واملخلوقات احليوانية والنباتيـة علـى سـطح األرض, فهـو يؤلـف حـوايل» 

% من أجسام الكائنات الراقية, وقد كان املـاء سـبباً رئيسـاً يف  70إىل  60% من أجسام األحياء الدقيقة, وما بني  70
 نشأة احلضارات واملدن, وألجل املاء كانت احلروب. 

واليوم يأيت املاء يف مقدمة الثروات الطبيعية حمط األنظار واألطماع يف عامل مزدحم السكان مضطرب املناخ تشتد فيه 
ــة لطلــب املزيــد مــن امليــاه الصــاحلة لالســتعمال بعــد أن أصــبحت هــذه امليــاه قليلــة الوجــود وتعــاين مــن التبديــد  احلاجــة املاسَّ

 . (1)« والتلوث 
                                                 

 . 3/110, واملصباح املنري 302, مادة )موه(, وخمتار الصحاح ص 16/506لسان العرب  (1)
 . 63/652, وانظر: املوسوعة الفقهية الكويتية 2/61رد  احملتار  (2)
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 11مليون كيلو مرت مربع وهو مـا يعـادل  231.1ن الكتل القارية البالغ مساحتها حوايل وتتألف قشرة األرض م» 
مليـــون كيلـــو مـــرت مربـــع( يف حـــني تغطـــي امليـــاه بـــاقي املســـاحة والبالغـــة  520% فقـــط مـــن مجلـــة مســـاحة الكـــرة األرضـــية )

% مــــن إمجــــايل مســــاحة الكــــرة األرضــــية, وهــــي ميــــاه متباينــــة  71% مليــــون كيلــــو مــــرت مربــــع, وهــــو مــــا يكــــّون  167.1
 77.1اخلصائص, درج على تسميتها باسـم الغـالف املـائي, وتضـم كـل ميـاه املسـطحات البحريـة واحمليطيـة )تكـوِّن حـوايل 

 1.7 % من مجلة حجم املياه يف العامل( ومصادر املياه املختلفة فوق سطح الكتـل القاريـة وخـالل طبقاهتـا )تشـكل حـوايل
 . (2)« % من مجلة حجم املياه( 

 المبحث األول:
 مقاصدية حفظ الماء
 وفيه ثالثة مطالب:

 األول: حفظ املاء يف القرآن الكرمي.

 الثاين: حفظ املاء يف الس نة املطهرة.
 الثالث: عالقة مقصد حفظ املاء باملقاصد الضرورية.

 المطلب األول: حفظ الماء في القرآن الكريم
يف هــذا املطلــب ســنرى مــدى عنايــة القــرآن الكــرمي باملــاء, وبيانــه أن املــاء نعمــة كــربى مــن نعــم اهلل علينــا, ورمحــة منــه 

 سبحانه بنا, وأن حفظه وعدم إهداره من مقاصد الدين: 
 املاء أساس احلياة: 

اِء ُكلَّ َشْيٍء َحي  أََفاَل يـُْؤِمُنونَ َجَعْلَنا مِ وَ ) قال تعاىل: 
َ
 . (3) ( َن امل

 : -رمحه اهلل  –جاء يف تفسري الطربي 
َنا باملاء الذي ننزله من السماء كل شيء. »   أي وَأْحيَـيـْ

ــاِء ُكـلَّ َشــْيٍء َحـي  َجَعْلنَــا ِمـوَ ) قـال قتـادة: 
َ
يقـول: أفــال  ( أَفَـاَل يـُْؤِمنُــونَ  )قــال: كـل شــيء حـي خلــق مـن املــاء,  (َن امل

 . (4) «ويفردونه بالعبادة  يصدقون بذلك ويقرون بألوهية من فعل ذلك
 . (5)« وجعلنا املاء حياة كلِّ شيء يشرب املاء أفال يؤمنون » وقال مقاتل بن سليمان: 

 . (6) «ُخِلق كل شيء من املاء, وهو حياة كل شيء » وقد مجع احلسن البصري املعنيني السابقني فقال: 
اِء ُكلَّ َشْيٍء َحي  َجَعْلَنا مِ وَ ) : –رمحه اهلل  –وقال املاوردي 

َ
 فيه ثالثة أقوال:  (َن امل

 أحدها: أن َخْلَق كلَّ شيء من املاء, قاله قتادة. 
 الثاين: حفُظ حياة كل شيء حي باملاء, قاله قتادة. 

                                                                                                                                               

 . 15مقدمة يف جغرافية املوارد املائية, د. حيىي عباس حسني, ص (1)
 . 21 – 13جغرافية املياه, د. حممد مخيس الزوكه, ص  (2)
 . 61سورة األنبياء, اآلية  (3)
 . 13/060تفسري الطربي  (4)
 . 6/11تفسري مقاتل بن سليمان  (5)
 . 3/2051تفسري ابن أب حامت  (6)
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 الثالث: وجعلنا من ماء الصلب كل شيء, قاله قطرب. 
 . (1)أفال يؤمنون يعين أفال يصدقون مبا يشاهدون 

 وقال ابن عطية يف تفسريه: 
اِء ُكلَّ َشْيٍء َحي  َجَعْلَنا مِ وَ ) 

َ
بنيِّ  أنه ليس على عمومه؛ فإن املالئكة واجلن قد خرجوا عن ذلك, ولكن الوجه  (َن امل

 . (2), داخل يف هذا  –على أن احلياة فيه مستعارة  –أن حيمل على أعم ما ميكن, فاحليوان أمجع, والنبات 
 ة فيها أربعة معاٍن: قلُت: فاآلي

 األول: َخْلُق أكثر األشياء من املاء. 
 الثاين: حفظ حياة كل شيٍء حي باملاء. 

 الثالث: ُخِلَق كل  شيٍء حي من املاء. 
 الرابع: املاء هنا الن طفة )ماء الصلب(. 

 وأرجح هذه املعاين املعنيان األول والثاين؛ ألهنما أقرب املعاين, وأسلمها عن االعرتاض.    
 لعظم نعمة املاء امنتَّ اهلل هبا على خلقه: 

اَء الَِّذي َتْشَربُوَن أَ ) قال تعاىل:  -1
َ
نزُِلوَن أَ  فـََرأَيـُْتُم امل

ُ
ْزِن أَْم حَنُْن امل

ُ
ْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاجاً لَ  أَنُتْم أَنَزْلُتُموُه ِمَن امل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْواَل   فـََل
 . (3)(  َتْشُكُرونَ 

أفــرأيتم أيهــا النــاس املــاء الــذي تشــربون أأنــتم أنزلتمــوه مــن الســحاب فــوقكم إىل قــرار : » –رمحــه اهلل  –قــال الطــربي 
 األرض أم حنن منزلوه لكم. 

لو نشاء جعلنا ذلك املاء الذي أنزلنا لكم من املزن ملحاً وهو األجاج, واألجاج من املاء ما اشـتدت ملوحتـه يقـول: 
 لو نشاء فعلنا ذلك به فلم تنتفعوا به يف شرب وال غرس وال زرع. 

أن جيعلـه  فلوال تشكرون ربكم على إعطائه ما أعطاكم من املاء العذب لشربكم ومنافعكم وصالح معايشـكم وتركـه
 . (4)« أجاجاً ال تنتفعون به 

 . (5)وجاء يف تفسري البيضاوي: فلوال تشكرون أمثال هذه النعم الضرورية 
 وقال صاحب الظالل: 

 احلياة وعنصرها الذي ال تنشأ إال به كما قدر اهلل, ما دور اإلنسان فيه؟ دوره أن يشربه.  أصلوهذا املاء » 
 )من عناصره, وأما الذي أنزله من سحائبه فهو اهلل سبحانه, وهو الذي قّدر أن يكون عذباً فكان,  أنشأهأما الذي 

 ماحلاً ال يستساغ وال ينشئ حياة فهال يشكرون فضل اهلل الذي أجرى مشيئته مبا كان.( ْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاجاً لَ 

                                                 

 . 6/000تفسري املاوردي  (1)
 . 6/611, وانظر: تفسري السمعاين 0/31تفسري ابن عطية  (2)
 . 33,33,11سورة الواقعة, اآليات  (3)
 . 1/501, وانظر: تفسري ابن كثري 26/102,106تفسري الطربي  (4)
 . 5/132أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (5)
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ابتــداًء هبــذا القــرآن كــان املــاء النــازل مـن الســحائب يف صــورته املباشــرة, مــادة حيــاهتم, وموضــع احتفــاهلم,  واملخـاطبون
واحلـديث الـذي يهـز نفوســهم, وقـد خلدتـه قصـائدهم وأشــعارهم, ومل تـنقص قيمـة املـاء بتقــدم اإلنسـان احلضـاري بـل لعلهــا 

ء األوىل أشد شعوراً بقيمة هذا احلدث من سواهم, فهو مادة تضاعفت, والذين يشتغلون بالعلم, وحياولون تفسري نشأة املا
 . (1) «اهتمام للبدائي يف الصحراء والعامل املشتغل باألحباث سواء 

ــاَء ِإىَل اأَلْرِض اجلُــُرِز فـَُنْخــرُِج بِــِه َزْرعــاً تَْأُكــُل ِمْنــُه أَنـَْعــاُمُهمْ أَ ) قــال تعــاىل:  -2
َ
أَنُفُســُهْم أَفَــاَل وَ  َو ملَْ يـَــَرْوا أَنَّــا َنُســوُق امل

 . (2) ( يـُْبِصُرونَ 
 . (3)كمال قدرتنا يف سوقنا املاء إىل األرض اليابسة اليت ال نبات فيها من شدة العطش لنحييها   يشهدواأي أومل 

 . (4) ( َما أَنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء َفَأْحَيا ِبِه اأَلْرَض بـَْعَد َمْوهِتَاوَ  )قوله تعاىل:  -3
 يف تفسريه:   –رمحه اهلل  –قال الرازي 

 داللة املاء على الصانع من وجوه:  أناعلم » 
وما قام هبا من صفات الرقة والرطوبة والعذوبة, وال يقدر أحد على خلقها إال اهلل تعـاىل,  األجسامأحدها: أن تلك 

 . (5) ( َفَمن يَْأتِيُكم مبَاٍء مَِّعنيٍ ْل أََرأَيـُْتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْوراً قُ  )قال سبحانه: 
اَء الَِّذي َتْشَربُوَن أَ  )وثانيها: أن اهلل تعاىل جعله سبباً حلياة اإلنسان وألكثر منافعه, قال تعاىل: 

َ
أَنُتْم أَنَزْلُتُموُه أَ فـََرأَيـُْتُم امل

نزُِلونَ 
ُ
ْزِن أَْم حَنُْن امل

ُ
اِء ُكلَّ َشْيٍء َحي  أََفاَل يـُْؤِمُنونَ  نَ َجَعْلَنا مِ وَ ) , وقال: (6) ( ِمَن امل

َ
 . (7)(  امل

ـــَماِء رِْزُقُكــمْ وَ  )كمـــا جعلــه ســـبباً حليــاة اإلنســـان جعلــه ســـبباً لرزقــه, قـــال تعــاىل:   تعــاىلوثالثهــا: أن اهلل   َمـــا وَ  يف السَّ
 . (9)«  (8) ( ُتوَعُدونَ 
اَء اْهتَـزَّتْ عَ تـََرى اأَلْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنَزْلَنا وَ  )قال تعاىل:  -4

َ
َها امل  . (10) ( أَنـَْبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيجٍ وَ  َرَبتْ وَ  َليـْ

امليتـة املقفـرة الـيت ال نبـات فيهـا, فلمـا جاءهـا املـاء اهتـزت وربـت وأنبتـت مـن كـل زوج  الـبالدأي أحيينـا بـذلك املـاء »
فــإنزال املطــر رمحــة  (11)« هبــيج, وكمــا أحيينــا األرض بعــد موهتــا حنيــي األجســاد يــوم املعــاد بعــد موهتــا, وتبعثــون مــن قبــوركم 

 . (12)وفضل إهلي 
 . (1) ( َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء ...ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السَّ وَ ) قال تعاىل:  -5

                                                 

 . 3/6033يف ظالل القرآن  (1)
 . 21سورة السجدة, اآلية  (2)
 . 2/035صفوة التفاسري  (3)
 . 130سورة البقرة, اآلية  (4)
 . 61سورة امللك, اآلية  (5)
 . 33,33سورة الواقعة, اآليتان  (6)
 . 61سورة األنبياء, اآلية  (7)
 . 22سورة الذاريات, اآلية  (8)
 . 0/133تفسري الرازي  (9)

 . 5سورة احلج, اآلية  (10)
 .25/126التفسري املنري  (11)
 . 2/31السابق  (12)
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بعد أن بني اهلل تعاىل كون اإلنسان وتدرجه يف اخللق من أصـالب اآلبـاء إىل أرحـام األمهـات وتدرجـه فيهـا إىل أن » 
األرض مــن حبــوب ومثــار صــار إنســاناً يف أحســن تقــومي, ذكــر ســبحانه وتعــاىل نعمــة املــاء يف هــذا الوجــود, ومــا خيــرج بــه يف 

 . (2) «تتشابه يف شكلها وال تتشابه يف طعمها فهي متشاهبة وغري متشاهبة 
 الماء طهور: 

 . (3)( زُِّل َعَلْيُكم مَِّن السََّماِء َماًء لُِّيَطهِّرَُكم ِبهِ نَـ يُـ وَ  ْذ يـَُغشِّيُكُم النـ َعاَس أََمَنًة مِّْنهُ إِ ) قال تعاىل:  -1
 فهو نعمة يف الطهارة به:  اإلحياءكما أن املاء سبب يف 

اآلية بيان نعمة املاء, وأن اخلوف من العطش وكـذا مـن اجلـوع مـن الشـيطان ووسوسـته؛ فـإن املـرء  يف» قال يف روح البيان: 
 . (4)«إذا كان قوي التوكل يستوي عنده الفقد والوجود 

 . (5) ( أَنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوراً وَ  الرِّيَاَح ُبْشراً بـَنْيَ يََدْي َرمْحَِتهِ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل وَ ) وقال تعاىل:  -2
زُِّل َعلَـْيُكم نَــيُـ وَ ) يعين املطر, والّطهور هو الطاهر يف نفسه املطّهر لغريه, فهـو اسـم ملـا يُتطهـر بـه, وكمـا قـال يف آيـة أخـرى: 

 . (6)فثبت به أن التطهري خيتص باملاء  (مَِّن السََّماِء َماًء لُِّيَطهِّرَُكم ِبِه 
 تعظيم اهلل للماء: 

اأَلْرَض وَ  السَّـَمَواتِ  َخلَـقَ ُهَو الَِّذي وَ ) قال تعاىل:  سبحانه جعل عرشه الكرمي عليه يف أول اخللق,من تعظيم اهلل للماء أنه 
اءِ َو  أَيَّامٍ يف ِستَِّة 

َ
 . (7) ( َكاَن َعْرُشُه َعَلى امل

 : (8)الطربي  تفسريجاء يف 
ـاءِ َو ) قوله تعـاىل:  تفسريعن جماهد يف 

َ
قلـت: يـا »: قبـل أن خيلـق شـيئاً. وعـن أب رزيـن العقيلـي قـال: ( َكـاَن َعْرُشـُه َعلَـى امل

عمـاء مـا فوقـه هـواء ومـا حتتـه هـواء مث خلـق عرشـه علـى رسول اهلل أين كان ربنا قبل أن خيلق السـماوات واألرض, قـال: يف 
 . (9)«املاء 

 املاء رمحة: 
ـاءَ  ُهـَو الَـِّذي يـُْرِسـُل الرِّيَـاَح ُبْشـراً بـَـنْيَ يَـَدْي َرمْحَتِـِه َحـىتَّ ِإَذا أَقـَلَّـْت َسـَحاباً ثَِقـااًل ُسـْقَناُه لِبَـلَـدٍ وَ  )قال تعاىل: 

َ
 مَّيِّـٍت َفأَنَزْلنَـا بِـِه امل

ْوَتى َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  ُكلِّ ِبِه ِمن   اَفَأْخَرْجنَ 
َ
 . (10) ( الثََّمرَاِت َكَذِلَك َُنْرُِج امل

                                                                                                                                               

 . 33سورة األنعام, اآلية  (1)
 . 5/2315زهرة التفاسري  (2)
 . 11سورة األنفال, اآلية  (3)
 . 6/203روح البيان  (4)
 . 03سورة الفرقان, اآلية  (5)
 . 3/31تفسري البغوي  (6)
 . 1سورة هود, اآلية  (7)
 .  203 – 15/205تفسري الطربي  (8)
, والرتمـذي يف سـننه: كتـاب تفسـري القـرآن, بـاب ومـن سـورة هـود, قـال: وهـذا حـديث حسـن. وقـال 0/11أخرجه اإلمام أمحـد يف مسـنده  (9)

 األلباين واألرنؤوط: ضعيف. 
 . 51سورة األعراف, اآلية  (10)
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لينـاً هبوهبـا طيبـاً نسـيمها أمـام غيثـه الـذي يسـوقه هبـا إىل خلقـه فينشـئ هبـا سـحاباً ثقـااًل حـىت إذا  الرياحواهلل الذي يرسل » 
اهلل إلحياء بلد ميت قد تعفت مزارعـه وردسـت مشـاربه وأجـدب أهلـه فـأنزل بـه املطـر أقلتها, واإلقالل هبا محلها ... ساقه 

 وأخرج به من كل الثمرات ... 
 . (1)« قال الس دي: وأما رمحته فهو املطر 

 املاء نعمة تنقلب نقمة بعدم شكرها: 
بُوا ِبآيَاتَِنا  كَ  َلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن الن ُذُر وَ ) : تعاىلقال   . (2) ( َأْخَذ َعزِيٍز م ْقَتِدرٍ  ُكلَِّها َفَأَخْذنَاُهمْ ذَّ

أن فرعون وصل إىل موسى بسبب املاء الذي ساقه إليه يف تابوته فلم يشكر ال نعمة املاء وال نعمة موسى,  الغرقلعل سر 
 .  (3)عليه بضد ذلك حيث أهلكه اهلل وقومه باملاء الذي هو سبب احلياة لغريهم  احلالفانقلب 

 حفظه من اإلسراف: 
ْسرِِفنيَ تُ  الَ وَ  اْشَربُواوَ  او ُكلُ َو ) قال تعاىل:  -2

ُ
 . (4) ( ْسرُِفوا ِإنَُّه اَل حيُِب  امل

اإلســراف هــو جمــاوزة احلــد, والــبعض قــد فســر اإلســراف بالزيــادة فقــط, ولكــن احلقيقــة أن أي جتــاوز للحــد زيــادة أو نقصــاً 
 . (5)ُيسمى إسرافاً؛ ألنه مأخوذ من سرف املاء, وهو أن يطلق املاء ويذهب من غري نفع 

 ويف تفسري العز بن عبدالسالم: 
 . (6)لتحرمي, أو ال تأكلوا ما زاد على الشبع وكلوا واشربوا ما أحل لكم وال تسرفوا يف ا

, وقال البخاري: قال ابن عباس: ُكل ( ْسرُِفواتُ  الَ وَ  اْشَربُواوَ  او ُكلُ َو ) وقال بعض السلف: مجع اهلل الطب كله يف نصف آية: 
 . (7)ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف وخميلة 

ْسـرِِفنيَ تُ  الَ وَ  )ولنعلم أن اإلكثار من اسـتخدام املـاء يف الوضـوء أو الغسـل داخـل يف قولـه تعـاىل: » 
ُ
, ( ْسـرُِفوا ِإنَـُّه اَل حيُِـب  امل

يكـره اإلسـراف ولـو كـان علـى هنـر جـاٍر, فكيـف إذا كـان علـى مكـائن تسـتخرج املـاء؟!  –رمحهـم اهلل  –وهلذا قال الفقهـاء 
 . (8)«فاحلاصل أن اإلسراف يف الوضوء وغري الوضوء من األمور املذمومة 

رَ وَ  ُجـوَهُكمْ وُ  ا أَيـ َهـا الَـِّذيَن آَمنُـوا ِإَذا ُقْمـُتْم ِإىَل الصَّـالِة فَاْغِسـُلوايَـ) قـال تعـاىل:  -1
َ
 اْمَسـُحوا ِبُرُءوِسـُكمْ وَ  فِـقِ اأَيْـِدَيُكْم ِإىَل امل

 . (9) ( أَْرُجِلُكْم ِإىَل الَكْعبَـنْيِ وَ 
عطفت األرجل على الرؤوس املمسوحة؛ ألهنـا مظنـة لكثـرة صـب املـاء عليهـا, فلمنـع اإلسـراف عطفـت عليهـا, ولـيس املـراد 

 . (10)أهنا متسح حقيقة 
                                                 

 .  036 – 12/032تفسري الطربي  (1)
 . 01,02سورة القمر, اآليتان  (2)
 . 3/232روح البيان  (3)
 . 61سورة األعراف, اآلية  (4)
 . 1/6333تفسري الشعراوي   (5)
 . 1/032تفسري العز بن عبدالسالم  (6)
 . 6/633تفسري ابن كثري  (7)
 . 5/265شرح رياض الصاحلني, للعثيمني,  (8)
 . 3سورة املائدة, اآلية  (9)

 . 1/56, كشف اللثام شرح عمدة األحكام 1/03فتح السالم شرح عمدة األحكام من فتح الباري  (10)
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وقال بعضهم: ولعل السرَّ يف التعبري عن غسـل الـرجلني باملسـح يف اآليـة النهـي عـن اإلسـراف يف املـاء لالبـتالء فيهمـا 
 . (1)بالصب دون غريمها 

ملـا كانــت األرجـل يف مظنــة اإلسـراف يف املــاء, وهـو منهــي عنـه مــذموم, عطفهـا علــى املمسـوح, ال للتمســح بــل » أو 
 . (2)« دار الواجب للتنبيه على االقتصار على مق

 المطلب الثاني: حفظ الماء في السُّنة المطهرة
يف هذا املطلب سنجد احتفاء الس نة باملاء, وعنايتها الكربى به, وحثَّها على االقتصاد فيه وعدم إهداره, وأن حفظـه 

 من جانيب الوجود والعدم من مقاصد شريعة اإلسالم: 
 مكانة املاء يف الس نة املطَّهرة: 

مثل ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم » لرسالته به؛ فقال:  ا يدل على مكانة املاء يف اإلسالم تشبيه رسول اهلل مم
كمثل الغيث الكثري أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكانت منها أجادب أمسكت 

اًء, وال تنبـت كــأل, املـاء فنفـع اهلل هبـا النـاس فشــربوا وسـقوا وزرعـوا, وأصـابت منهــا طائفـة أخـرى إمنـا هـي قيعــان ال متسـك مـ
فذلك مثل من فقه يف دين اهلل ونفعه اهلل به فعلم وعلم ومثل من مل يرفع بذلك رأساً ومل يقبل هـدى اهلل الـذي أُرسـلت بـه 

» (3) . 
 : (4)حفظ املاء من جانب الوجود 

سبع جيري للعبد أجرهن من بعد موته وهو يف قـربه: مـن علَّـم علمـاً, : » عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل 
 . (5)« أو أجرى هنراً, أو حفر بئراً, أو غرس َناًل, أو بىن مسجداً, أو ورَّث مصحفاً, أو ترك ولداً يستغفر اهلل له بعد موته 

, وجـاء ترتيـب املـاء بعـد «ر بئـراً أجـرى هنـراً أو حفـ» احلث علـى حفـظ املـاء مـن جانـب الوجـود مـرتني  ذكر النيب 
 العلم, ليدل على مكانته, فالعلم حييي النفوس والعقول, واملاء حييي األبدان اليت هبا قيامهما. 

 االقتصاد يف املاء: 
 من حفظ املاء من جانب الوجود االقتصاد يف استخدامه إبقاًء له: 

 . (6)« تسل بالصاع يتوضأ باملدِّ ويغ كان رسول اهلل » عن سفينة قال:  -2

                                                 

 . 1/611كفاية النبيه يف شرح التنبيه  (1)
 . 1/111, مطالب أويل النهى 1/36, كشاف القناع 1/32املبدع يف شرح املقنع  (2)
أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب بدء الوحي, باب فضل من علم وعلَّم, ومسلم يف صحيحه: كتاب الفضائل, باب بيان مثل ما بُعث  (3)

 به النيب من اهلدى والعلم. 
 . 2/13احلفظ من جانب الوجود هو ما يقيم أركانه ويثبت قواعده. انظر: املوافقات, للشاطيب  (4)
« أو كـرى هنـراً » . قال املنذري: إسناده ضـعيف. وقـال الـذهيب: هـذا حـديث إسـناده ضـعيف. ويـروى: 16/036أخرجه البزار يف مسنده  (5)

من كريت النهر أكريه كرياً إذا استحدثت حفـره. قـال البيهقـي: وهـذا احلـديث ال خيـالف احلـديث الصـحيح: إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إال 
, وانظـر: التيسـري 0/113وهي جتمع ما ذكر من الزيادة. فيض القدير شرح اجلـامع الصـغري « ية إال من صدقة جار » من ثالث, فقد قال فيه: 

 . 532. وقد حسن األلباين احلديث. اجلامع الصغري وزيادته ص2/112بشرح اجلامع الصغري 
أخرجه الرتمذي يف سننه: أبواب الطهارة, باب يف الوضوء باملد. وقال: حديث سفينة حديث حسن صحيح. وبنحوه مسلم يف صحيحه:   (6)

 كتاب احليض, باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة. 
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أمجع املسلمون على أن املاء الذي جيزي يف الوضوء والغسل غري مقـدر بـل يكفـي فيـه القليـل والكثـري » قال النووي: 
: وقــد يُرفــق بالقليــل فيكفــي, –رمحــه اهلل تعــاىل  –إذا وجــد شــرط الغســل, وهــو جريــان املــاء علــى األعضــاء؛ قــال الشــافعي 

وخيــرق بــالكثري فــال يكفــي. قــال العلمــاء: واملســتحب أن ال يــنقص يف الغســل عــن صــاع وال يف الوضــوء عــن ُمــّد, والصــاع 
مخسة أرطال وثلث بالبغدادي, واملد رطل وثلث, وبه يقول الشافعي, وذلـك معتـرب علـى التقريـب ال علـى التحديـد, وعنـد 

 . (1)« أرطال, واملد رطالن احلنفية الصاع مثانية 
 وقال الشوكاين وغريه: احلديث يدل على كراهة اإلسراف يف املاء والغسل والوضوء, واستحباب االقتصاد, وهو جممع 

 . (2)عليه 
 وقال الشوكاين: 

مل يبلـغ القدر اجملزئ من الغسل ما حيصل به تعميم البدن على الوجـه املعتـرب سـواء كـان صـاعاً أو أقـل أو أكثـر مـا » 
يف النقصان إىل مقدار ال ُيسمى مستعمله مغتساًل, أو إىل مقدار يف الزيادة يدخل فاعله يف حد اإلسراف, وهكذا الوضوء 
القدر اجملزئ منه ما حيصل به غسل أعضاء الوضـوء سـواء كـان ُمـّداً أو أقـل أو أكثـر مـا مل يبلـغ يف الزيـادة حـدَّ السَّـرف, أو 

 . (3)« به الواجب النقصان إىل حد ال حيصل 
 وقال يف شرح اجلامع الصغري: 

جيـزئ يف الوضـوء رطــالن مـن مــاء أي يكفـي هـذا القــدر ملـن أراد الوضــوء الشـرعي, وهـذه التحديــديات الشـريفة ملــا » 
 خيرج من أنه يأيت أقوام يعتدون يف الطهارة كزماننا هذا, صار َهم  الفقيه كثرة املاء, وانتقاءه, ودلك أعضائه, حىت علمه 

 . (4)«وقت صالته, ويرتك اجلماعة وحنوها, فإنا هلل وإنا إليه راجعون 
 . (5)« من إناء واحد فيه َقْدُر الفرق  كنت أغتسل أنا ورسول اهلل » قالت:  عن عائشة  -1

اغتسل هو وعائشـة بقـدر الفـرق, يكـون  أي يسع فيه ماء قدر الفرق, وإذا فرضنا أنه « فيه قدر الفرق » قوهلا 
قدر املاء الـذي اسـتعمل كـل منهمـا بالتقريـب مثانيـة أرطـال؛ ألن الفـرق سـتة عشـر رطـاًل, كمـا فسـره أمحـد بـن حنبـل, وهـي 

 . (6)صاع عند أب حنيفة وحممد 
 «. يغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد ويتوضأ باملّد  كان النيب » قال:  عن أنس بن مالك  -9
 . (7) «يغتسل خبمس مكاكيك ويتوضأ مبكوك  كان رسول اهلل » يف رواية و 

املراد من هذا احلديث أنه يستحب للمتوضئ أن ال ينقص عن ذلك املقدار, فـإن زاد أو نقـص مـع اإلسـباغ جـاز لـه 
ذلك, إال أن اإلسراف يف املاء مكروه ومنهـي عنـه؛ ألن الـذي يفـرط فيـه مـن املـاء وإن قـل, جيـوز أن يكـون فـوَّت نفسـاً قـد 

                                                 

 . 1/20, وانظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه 0/2شرح مسلم للنووي,  (1)
 . 2/161, ومراعاة املفاتيح 1/612نيل األوطار  (2)
 . 1/216, وانظر: منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري 1/610نيل األوطار  (3)
 . 11/135التنوير شرح اجلامع الصغري  (4)
 أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب الطهارة, باب يف مقدار املاء الذي جيزئ يف الغسل. وقال األلباين: صحيح.  (5)
 . 1/565نن أب داود للعيين شرح س (6)
أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب بدء الوحي, باب الوضوء باملـد, ومسـلم يف صـحيحه: كتـاب احلـيض, بـاب القـدر املسـتحب مـن املـاء  (7)

ّد, وقيـل: الصــاع, يف غسـل اجلنابـة. واملكـوك مكيـال خيتلـف مقــداره بـاختالف اصـطالح النـاس عليـه يف الـبالد. قــال ابـن األثـري: أراد بـاملكوك املـ
 . 0/651واألول أشبه؛ ألنه جاء يف حديث آخر مفسراً باملّد. النهاية يف غريب احلديث 
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م مل يكـن يف امليـزان علـى مقـدار جرعـة مـن مـاء, ولكنـه يكـون يف أشرفت على املـوت, فيكـون إذا منحـه الرجـل أخـاه املسـل
يكتب له إحيـاء نفـس, يكـون يف التضـعيف مـن حيـث  مقدار املوازنة أنه لو قد سقاه ظمآن قد قارب التلف, فإن اهلل 

للنــاس مجيعــاً, إهنـا يتــأتى منهــا أن يكــون أصـاًل ألمــة أو للنــاس مجيعــاً, فيكــون االعتـداد لــه بإحيــاء نفــس هـي أصــل ألمــة أو 
 . (1)يتناسلون ويعبدون اهلل إىل يوم القيامة, فهذا يكون من بركة حسن التقدير يف الوضوء 

 وقد جعل الشيخ عز الدين بن عبدالسالم للمتوضئ واملغتسل ثالث أحوال: » 
 فيقتدي به يف اجتناب النقص عن املد والصاع.  أحدها: أن يكون معتدل اخللق كاعتدال خلقه 

فيســتحب أن يســتعمل مــن املــاء مــا تكــون  الثـاين: أن يكــون ضــئياًل حنيــف اخللــق حبيــث ال يعــادل جسـده جســده 
 . نسبته إىل جسده كنسبة املد والصاع إىل جسده 

الثالث: أن يكون متفاحش اخللـق طـواًل وعرضـاً وعظـم الـبطن وثخانـة األعضـاء, فيسـتحب أن ال يـنقص عـن مقـدار 
 .   »(2)كنسبة املد والصاع إىل رسول اهلل   تكون النسبة إىل بدنه

 . (3)« ُأيت بثلثي ُمدِّ من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه  إن النيب » قال:  عن عبد اهلل بن زيد  -2
 واملد مكيال وهو رطالن أو رطل وثلث أو ملء كفي اإلنسان املعتدل إذا مألمها ومدَّ يديه هبما, ومنه مُسي ُمّداً. » 

وأما حديث أنـه توضـأ بثلـث مـد  فـال أصـل لـه, وقـد صـحح أبـو زرعـة مـن  وثلثا املّد هو أقل ما روي أنه توضأ به 
, وأبـو داود مـن (4)كان يغتسل بالصاع ويتوضأ باملد, وأخـرج مسـلم حنـوه مـن حـديث سـفينة   حديث عائشة وجابر أنه 

 . (6)«جيزئ يف الوضوء رطالن » ظ: , والرتمذي بلف(5)«توضأ من إناء يسع رطلني » حديث أنس: 
عن اإلسراف يف املاء, وإخباره أنه سيأيت قوم يعتدون  وهي كلها قاضية بالتخفيف يف ماء الوضوء, وقد علم هنيه 

يف الوضوء, فمن جاوز ما قال الشارع أنه جيزئ فقد أسرف فيحرم. وقول من قال: إن هذا تقريب ال حتديد ما هو ببعيد, 
 . (7)« واالقتداء به يف كمية ذلك  املتشرع حماكاة أخالقه لكن األحسن ب

كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسـل يديـه مث يتوضـأ كمـا يتوضـأ للصـالة   أن النيب  عن عائشة زوج النيب  -1
مث يُدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصـول شـعره, مث يصـب علـى رأسـه ثـالث ُغـرف بيديـه مث يفـيض املـاء علـى جلـده كلـه 

(8) . 

                                                 

 . وهذا يدل على أن حفظ املاء فيه حفظ للنفس, كما سيأيت. 5/203اإلفصاح عن معاين الصحاح  (1)
 . 2/133ة العقىب شرح اجملتىب , وذخري 2/01, وانظر: عمدة القاري 2/211قواعد األحكام يف مصاح االنام  (2)
أخرجــه البيهقــي يف الســنن الكــربى: كتــاب الطهــارة, بــاب جــواز النقصــان عنهمــا فيهمــا إذا أتــى علــى أمــر بــه, وأخرجــه احلــاكم يف املســتدرك  (3)
 , وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه, وقال الذهيب: على شرطهما. 1/206

 سبق خترجيه.   (4)
أخرجــه أبــو داود يف ســننه: كتـــاب الطهــارة, بــاب مـــا جيــزئ مــن املــاء يف الوضـــوء. قــال األلبــاين: ضـــعيف. صــحيح وضــعيف ســـنن أب داود  (5)
1/116. 

أخرجه الرتمذي يف سننه, أبواب السفر: باب قدر ما جيزئ من املاء يف الوضوء, وقال: هذا حديث غريب ال نعرفـه إال مـن حـديث شـريك  (6)
 ظ. وقال األلباين: صحيح.  على هذا اللف

 . 1/33سبل السالم  (7)
أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب بدء الوحي, باب الوضـوء قبـل الغسـل, ومسـلم بنحـوه يف صـحيحه: كتـاب احلـيض, بـاب صـفة غسـل  (8)

 اجلنابة. 
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كمـة يف هـذا تليـني الشـعر أي شـعر رأسـه, واحل« مث يدخل أصابعه يف املاء خيلل هبا أصول شعره » قال القسطالين: 
 . (1)وترطيبه ليسهل مرور املاء عليه, ويكون أبعد عن اإلسراف يف املاء 

مــن زاد علــى هــذا أو نقــص فقــد » توضــأ ثالثــاً ثالثــاً مث قــال:  عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أنــه  -1
 أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 . (2)« وظلم 
 أي ظلم بالزيادة بإتالف املاء ووضعه يف غري موضعه. » 

 وظاهره الذم بالنقص عن الثالث وهو مشكل ! 
» , ويؤيــده مــا رواه نعــيم بــن محــاد مرفوعــاً: «مــن نقــص عــن واحــدة فقــد أســاء » وأجيــب بــأن فيــه حــذفاً وتقــديره: 

 . (3)« وهو مرسل, ورجاله ثقات « الوضوء مرة ومرتني وثالثاً فمن نقص من واحدة أو زاد على ثالث فقد أخطأ 
عباس: كم يكفيين من الوضوء؟ قال: مد, قال: كم يكفيين للغسل؟ قـال: صـاع, فقـال الرجـل: قال رجل البن  -1

 .  (4)ال يكفيين. قال: ال أم لك؛ قد كفى من هو خري منك رسول اهلل 
 قال احلافظ يف الفتح: 

واالنقياد إىل ذلك, وفيه جواز الرد بعنف على من  احلديث بيان ما كان عليه السلف من االحتجاج بأفعال النيب 
 . (5)مياري بغري علم إذا قصد الراد  إيضاح احلق وحتذير السامعني من مثل ذلك, وفيه كراهية التنطع واإلسراف يف املاء 

هلل يعـين إن كنـت تريـد الطهـارة والنظافـة لالحتيـاط والتقـوى فكـان رسـول ا« » قد كفى من هـو خـري منـك » وقوله: 
  أحوط وأتقى منك, وإن كنت تـزعم أن املـاء ال يصـل إىل شـعرك للكثـرة فكـان النـيب  أكثـر شـعراً منـك, فـالغرض أن

 . (6)«اإلسراف يف املاء بسبب التومهات الباطلة ممنوع عنه 
 : (7)حفظ املاء من جانب العدم 

 من حفظ املاء من جانب العدم النهي عن اإلسراف فيه: 
 : قال رسول اهلل  -2
 . (8)« يكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الدعاء والط هور » 

 واالعتداء يف الط هور يكون بالزيادة على الثالث وإسراف املاء, وباملبالغة يف الغسل. 
 . (1)وهذ النهي يتناول الُغسل والوضوء وإزالة النجاسة 

                                                 

 . 5/603بايا صحيح البخاري , وكوثر املعاين الدراري يف كشف خ1/621, وانظر: 1/615شرح القسطالين على صحيح البخاري  (1)
ضـوء. أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب الطهارة, باب الوضوء ثالثاً ثالثاً, والنسائي يف سننه )اجملتىب(: كتـاب الطهـارة, بـاب االعتـداء يف الو  (2)

 وقال األلباين: حسن صحيح. 
 . 1/266, وفتح الباري 1/223شرح القسطالين على صحيح البخاري  (3)
 . وقال شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه. 1/233ه اإلمام أمحد يف املسند أخرج (4)
, كـــوثر املعـــاين الـــدراري يف كشـــف خبايـــا صـــحيح البخـــاري 1/050, وانظـــر: كشـــف اللثـــام شـــرح عمـــدة األحكـــام 1/633فـــتح البـــاري  (5)
 . 1/666, وفتح السالم شرح عمدة األحكام من فتح الباري 5/633

 . 20شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه ص (6)
 . 2/13احلفظ من جانب العدم هو ما يدرأ عنه االختالل الواقع أو املتوقع. انظر: املوافقات  (7)
 . 1/161, وقال األلباين: صحيح. مشكاة املصابيح 21/651أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (8)
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نعم وإن » فقال: أيف الوضوء سرف؟ قال: « ما هذا السَّرف يا سعد؟ » بسعد وهو يتوضأ فقال:  مّر النيب  -1
 . (2)« كنت على هنر جاٍر 

 جاء يف عون املعبود: 
 . (3)أمجع العلماء على النهي عن اإلسراف يف املاء, ولو يف شاطئ البحر 

وجاء يف شرح أب داود للعيين: وأمجعوا على النهي عن اإلسراف يف املاء ولو كان على شاطئ البحـر, مث األظهـر أنـه  
 . (4)كراهة تنزيه ال حترمي, خالفاً لبعض الشافعية 

 . (5)« إن للوضوء شيطاناً يُقال له: الوهلان, فاتقوا وساوس املاء » قال:  عن ُأب بن كعب عن النيب  -9
احــــذروا وسوســــة الشــــيطان املــــذكور يف اســــتعمال مــــاء الوضــــوء والغســــل, وفيــــه رد علــــى مــــن ذهــــب إىل أن حتــــرمي  أي

 . قلُت: بل له مقصد هو حفظ املاء. (6)اإلسراف يف املاء أو كراهته ولو على هنر تعبدي ال يُعقل معناه 
 . (7)واحلديث يدل على كراهية اإلسراف يف املاء للوضوء, وهو أمر جممع عليه 

والعلماء يطلقون الكراهة, وهي أعـم مـن كراهـة التنزيـه أو التحـرمي؛ ففـي بعـض الصـور تتجـه كراهيـة التنزيـه إذا كـان » 
رِيَن  إِ  )اإلسـراف يسـرياً وحمـتماًل, أمـا إذا كــان اإلسـراف كثـرياً, فاملبـذرون إخـوان الشــياطني, كمـا قـال اهلل جـل وعـال:  بَــذِّ

ُ
نَّ امل

 . (9)«  (8) (َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي 
 حفظ املاء من التلويث: 

 من حفظ املاء من جانب العدم هني الس نة عن تلويثه: 
, أي فضاًل أن يُغاَط, أو املراد بالبول املعىن األعم, واملـراد أن ال (10)« هنى رسول اهلل أن يُبال يف املاء الراكد » فقد 

 . (11)يُلقى النجس يف املاء الدائم أي الراكد الواقف مث يغتسل منه أو يتوضأ 
 . (12)فالغاية من النهي أو املقصد منه هو املنع من تلويث املاء 

                                                                                                                                               

 . 1/113, وعون املعبود وحاشية ابن القيم 13/132اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد  (1)
 أخرجه ابن ماجه يف سننه: كتاب الطهارة وسننها, باب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي فيه.  (2)

 قال يف الزوائد: إسناده ضعيف. وقال األلباين: ضعيف. 
 . 1/113, وانظر: عون املعبود وحاشية ابن القيم 13/132سانيد اجلامع الصحيح للس نن وامل (3)
 . 1/565شرح أب داود للعيين  (4)
أخرجه الرتمذي يف سننه: أبواب الطهارة, باب كراهية اإلسراف يف املاء. وقال: حديث غريب, وليس إسـناده بـالقوي والصـحيح عنـد أهـل  (5)

 احلديث. 
 . 1/663التيسري بشرح اجلامع الصغري  (6)
 . 2/113مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  (7)
 . 21سورة اإلسراء, اآلية  (8)
 , موقع الشيخ اخلضري على اإلنرتنت. 16شرح سنن الرتمذي للخضري, درس رقم  (9)

 اء الراكد, وقال األلباين: صحيح. أخرجه ابن ماجه يف سننه: كتاب الطهارة وسننها, باب النهي عن البول يف امل (10)
 . 013شرح مسند أب حنيفة, ص  (11)
 . 136آداب الزفاف, لأللباين, ص (12)
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أمجعــوا علــى منــع اإلســراف يف املــاء, ومل خيــالف يف هــذا أحــد وختامــاً هلــذين املطلبــني نقــرر أنــه قــد مــرَّ بنــا أن العلمــاء 
مقاصـدية حفـظ املـاء يف  –بعد الكتاب والسـنة  –منهم, وإن اختلفوا يف حكم اإلسراف بني الكراهة واحلرمة, وهذا يؤكد 

 الشريعة اإلسالمية. 
 المطلب الثالث: عالقة مقصد حفظ الماء بالمقاصد الضرورية

اصد الضرورية من دين ونفس ونسل وعقل ومال: فالدين يَـْدخل فيـه املـرُء بعـد االغتسـال باملـاء, إن املاء هو قوام املق
 مث كربى عباداته من صالة وحج وغريمها ال تتم إال بالطهارة اليت أصلها املاء, ففي حفظ املاء حفظ للدين أو التدين. 

 ستمرار يف احلياة بدون ماء فرتة طويلة. وكذلك حفظ النفس ال يكون إال حبفظ املاء, فال تستطيع النفس اال
 وإذا كانت النفس ال بقاء هلا مع فقد املاء, فهذا ينعكس على النسل؛ ألنه إذا عدمت النفس عدم النسل. 

% ال قيــــام لــــه بــــال مــــاء؛ ففــــي حفــــظ املــــاء حفــــظ للعقــــل وطاقاتــــه,  10إىل  75واملــــخ الــــذي نســــبة املــــاء فيــــه مــــن 
 والدراسات الطبية تؤكد على أن نقص املاء يف اجلسم يؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الذكاء.  

 واألموال كثري منها كالزروع والثمار وغريمها حتتاج إىل املاء إجياداً واستثماراً. 
 ية. ففي حفظ املاء إذن حفظ للمقاصد الضرور 

 . (1)«من املقاصد التحسينية إشاعة املاء بني الناس » وهلذا كان 
 

 المبحث الثاني:
 تطبيقات مقصد حفظ الماء في الشريعة اإلسالمية

 وفيه ثالثة مطالب:
 األول: من الضوابط الفقهية اخلاصة باملاء.

 الثاين: من أقوال الفقهاء عن االقتصاد يف املاء.
 اء يف الفقه اإلسالمي.الثالث: من أحكام حفظ امل

 المطلب األول: من الضوابط الفقهية الخاصة بالماء
باملــاء علـــى مســتوى الضـــوابط الفقهيــة إىل جانــب عنـــايتهم بــه علـــى مســتوى الفـــروع  –رمحهـــم اهلل  –اعتــىن فقهاؤنــا 

 الفقهية, وهذا جانب من تلك الضوابط: 
 . (2)األصل يف املاء الطهارة  -2

 أَنَزْلنَـا ِمـَن السَّـَماِء َمـاًء وَ  )هذا أصل متفق عليه أن املاء األصل فيه الطهارة, والنجاسة طارئة عليه, قال اهلل سبحانه: 
 . (4( )3) (َطُهوراً 

 . (5)ُيستصحب يف املاء أصل الطهارة  -1

                                                 

 . 31علم مقاصد الشريعة, للخادمي, ص (1)
 . 1/112, وانظر: اجملموع 1/235, وموسوعة القواعد الفقهية 1/161القواعد الفقهية للزحيلي  (2)
 . 03سورة الفرقان, اآلية  (3)
 . 1/13, وانظر املبسوط, للسرخسي, 2/122موسوعة القواعد الفقهية  (4)
 . 1/203موسوعة القواعد الفقهية  (5)
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 . (1)املاء ال ينجس إال بالتغري  -9
 . (2)كل  ماٍء ُوجد متغرياً ومل يعلم سبب تغريه فهو طاهر وإن غلب على ظنه جناسته   -2
 . (3)كل تغري يسري من صفة فهو معفو عنه   -1
 . (4)يعمل بغلبة الظن يف احُلكم بطهارة املاء الساقط من بيوت املسلمني  -1
 . (5)املاء يف الطهارة أصل  -1
يم فيه أكثر مما جرت به العادة, وال أن يستعمل من املاء أكثر مما جـرت بـه العـادة ال جيوز لداخل احلمام أن يق -1

(6) . 
 قاعدة املنع من الغلو يف الدين:  -9

ومــن أمثلتهــا الوسوســة يف الوضــوء والغســل وتنظيــف الثيــاب بالزيــادة واإلســراف, وصــب املــاء علــى احملــل غــري املشــروع 
  .(7)والتنطع يف ذلك والتعمق والتشديد 

 اختصاص الطهارة باملاء:  -20
 اختصاص الطهارة باملاء فيه رأيان: 

 أحدمها: أنه تعبدي ال يُعقل معناه, وعليه اإلمام الكناين. 
 . (8)الثاين: أنه معلل باختصاص املاء بالرقة, واللطافة, والتفرد يف جوهره, وعدم الرتكيب, وعليه الغزايل 

 النجاسة, فقالوا: وال تُزال النجاسة بغري املاء.  وقد اشرتط بعض الفقهاء املاء إلزالة
وهذا اشرتاط يف عبادة األصل فيه التوقيف ... فعرفنا بذلك أن مقصود الشارع من األمر باملـاء يف بعـض األحاديـث 

من غريه  إمنا هو ألنه أفضل ما تُزال به عني النجاسة, ال ألنه شرط؛ وذلك ألن املاء فيه خاصية إلزالة عني النجاسة أفضل
 . (9)من املزيالت 

 المطلب الثاني: من أقوال الفقهاء عن االقتصاد في الماء
 قال سعيد بن املسيب: إن يل ركوة أو قدحاً يسع نصف املد أو حنوه وأنا أتوضأ منه ورمبا َفَضَل َفْضل . 

 وعن سليمان بن يسار مثله. 
 وتوضأ القاسم بن حممد بقدر نصف املد وزيادة قليل. 

وقيل ألمحد بن حنبل: إن الناس يف األسفار رمبا ضاق عليهم املاء أفيجزئ الرجل أن يتوضأ بأقل من املد؟ فقال: إذا 
 أحسن أن يتوضأ به وغسل فلم ميسح جيزئه. 

                                                 

 . 2/1151القواعد الفقهية, للزحيلي,  (1)
 . 06الُكليات الفقهية وِحَكم التشريع يف باب املياه عند احلنابلة, ص  (2)
 . 05السابق, ص  (3)
 . 1/623القواعد الفقهية, للزحيلي  (4)
 . 12/633موسوعة القواعد الفقهية  (5)
 . 2/162قواعد األحكام يف مصاح األنام  (6)
 . 113, وقواعد معرفة البدع, ص 11دراسة وحتقيق قاعدة األصل يف العبادات املنع, ص (7)
 . 011األشباه والنظائر, للسيوطي, ص  (8)
 . 2/2قواعد الفقهية تلقيح األفهام بشرح ال (9)
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 وقال ابن أب زيد: القليل من املاء مع إحكام الوضوء ُسنة, واإلسراف فيه غلو وبدعة. 
 . (1)ْن رأى أن قليل املاء ال جيزئ, والس نُة حجة على َمْن خالفها وهذا كله رد  على اإلباضية ومَ 

 . (2): ال أحب للمتوضئ أن يزيد على ثالث, وإن زاد مل أكرهه –رمحه اهلل  –وقال الشافعي 
 وقال اإلمام أمحد: من فقه الرجل قلة ولوعه باملاء. 

 وقال املروزي: وضَّأت أبا عبد اهلل بن العسكري فسرتته من الناس؛ لئال يقولوا: ال حيسن الوضوء؛ لقلة صبه املاء. 
 . (3)وكان أمحد يتوضأ فال يكاد يبل الثرى 

وعن احلسن البصري أنه قيل له: فالن ال يأكل الفالوذج, ويقول: ال أؤدي شكره. قال: أفيشـرب املـاء؟ قـالوا: نعـم, 
 . (4)قال: إنه جاهل, إن نعمة اهلل عليه يف املاء البارد أكثر من نعمته عليه يف الفالوذج 

 المطلب الثالث: من أحكام حفظ الماء في الفقه اإلسالمي
 ملقصد حفظ املاء:  –رمحهم اهلل  –ل الفقهية اليت توضح مراعاة فقهائنا هذه بعض املسائ

 حكم اإلسراف يف املاء: 
 مذهب احلنفية: 

 . (5)عند احلنفية اإلسراف يف املاء من مكروهات الوضوء 
 . (6)وتكرار الوضوء يف جملس واحد ال ُيستحب بل يكره؛ ملا فيه من اإلسراف يف املاء 

واإلسراف هو االسـتعمال فـوق احلاجـة الشـرعية, وإن كـان علـى شـط هنـر, وقـد ذكـر قاضـي خـان تركـه مـن السـنن » 
ولعلـــه األوجـــه, فعلـــى كونـــه منـــدوباً ال يكـــون اإلســـراف مكروهـــاً, وعلـــى كونـــه ُســـنة يكـــون مكروهـــاً تنزيهـــاً, وصـــرح الزيلعـــي 

د ذكـــر احملقـــق آخـــراً أن الزيـــادة علـــى ثـــالث مكروهـــة وهـــي مـــن بكراهتـــه, ويف املبتغـــى أنـــه مـــن املنهيـــات فتكـــون حترمييـــة, وقـــ
اإلسراف. وهذا إذا كان من ماء هنر أو مملوكاً له, فإن كان مـاء موقوفـاً علـى مـن يتطهـر أو يتوضـأ َحُرمـت الزيـادة والسَّـرف 

 . (7)« بال خالف, وماء املدارس من هذا القبيل؛ ألنه إمنا يوقف وُيساق ملن يتوضأ الوضوء الشرعي 
 مذهب املالكية: 

 قال يف مواهب اجلليل: 
 . (8) «األظهر أنه مكروه كراهة تنزيه, وقال بعض أصحابنا: اإلسراف حرام »

والسرف منـه أي اإلكثـار مـن صـب املـاء يف الوضـوء غلـو أي زيـادة يف الـدين وبدعـة أي » وقال يف حاشية العدوي: 
 . (9) «حمدث خمالف للس نة وهي حرام 

 مذهب الشافعية: 
                                                 

 . 3/116, والتمهيد 231 – 1/233, وانظر: االستذكار 1/216شرح صحيح البخاري البن بطال  (1)
 . 1/01األم  (2)
 . 2/516فيض القدير  (3)
 . 2/111. والفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق واملاء والعسل. املعجم الوسيط 6/1105التفسري الوسيط  (4)
 . 1/63, ومراقي الفالح 1/255البناية شرح اهلداية  (5)
 . 1/20البحر الرائق  (6)
 . 1/162, والدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار(1/26, وانظر: حاشية الطحاوي على مراقي الفالح 1/61السابق  (7)
 . 1/13مواهب اجلليل  (8)
 . 1/131حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين  (9)
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 . (1)يكره يف الوضوء والغسل اإلسراف يف املاء ولو كان على شاطئ البحر وكذلك الزيادة على ثالث 
اتفق أصحابنا وغريهم على ذم اإلسراف يف املاء يف الوضوء والغسل, وقال البخاري يف صحيحه:  » قال يف اجملموع: 

كراهة تنزيه, وقال البغوي واملتويل: حرام, ومما يدل على ذمه حديث عبد كره أهل العلم اإلسراف فيه. واملشهور أنه مكروه  
 . (2)« يقول: إنه سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء  قال: مسعت رسول اهلل  اهلل بن مغفَّل 

 وجاء يف إعانة الطالبني: 
 . (3)« اإلسراف يف املاء إذا كان مملوكاً أو مباحاً )مكروه( أما إذا كان مسبَّاًل للوضوء فهو حرام » 

 مذهب احلنابلة: 
 . (4) «يكره اإلسراف يف املاء, والزيادة الكثرية؛ ملا روينا من اآلثار ... وكان يقال: من قلة فقه الرجل ولوعه باملاء » 

 قلُت: 
وهكذا يتضح لنا أن فقهاءنا مجيعاً متفقـون علـى منـع اإلسـراف يف املـاء يف الوضـوء والغسـل, وإن اختلفـوا يف حكمـه 

 بني الكراهة واحلرمة. 
وإذا كان اإلسراف يف هاتني العبادتني ممنوعاً شرعاً فهو يف غريمها من العادات أكثر منعاً؛ ملا يف ذلك من إهدار املاء 

 بدون داٍع. 
 اختلف الفقهاء هل جيزئ الوضوء بأقل من املد, والغسل بأقل من الصاع؟  -1

 . (5)فقال قوم: ال جيزئ أقل من ذلك؛ لورود اخلرب به. هذا قول الثوري والكوفيني 
, ال أنه حد  ال جيزئ وقال آخرون: ليس املد  والصاع يف ذلك حبتم, وإمنا ذلك إخبار عن القدر الذي كان يكفيه 

 , وإمنا قصد به التنبيه على فضيلة االقتصاد وترك اإلسراف. دونه
واملستحب ملن يقدر على اإلسباغ بالقليل أن يقلل وال يزيد على ذلك؛ ألن السرف ممنوع يف الشريعة, وقد روي عنه 

  :(6) «مثت سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء » أنه قال . 
 . (7)فة من السلف, وهو قول الشافعي وإسحاق وإىل هذا ذهب مالك وطائ

قلُت: الراجح ما ذهب إليه مالك ومن وافقه؛ ألنه أقوى حجة, وألنه حمقق ملقصد االقتصاد يف املاء وعدم اإلسراف 
 فيه. 

 معىن اإلسباغ يف الوضوء:  -9

                                                 
, والــــــنجم الوهــــــاج 1/31, وإعانــــــة الطــــــالبني 1/133, وهنايــــــة احملتــــــاج 33, ص32, واللبــــــاب يف الفقــــــه الشــــــافعي ص1/033اجملمــــــوع  (1)
 . 1/63, وصحيح البخاري 1/653

 , واحلديث سبق خترجيه. 2/131اجملموع  (2)
 . 1/35إعانة الطالبني  (3)
 . 65, والعدة ص 13, وعمدة الفقه ص 1/33, وانظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد 1/135املغين البن قدامة  (4)
 . 1/16االختيار لتعليل املختار  (5)
 سبق خترجيه.  (6)
فايـة , وحاشية العـدوي علـى ك1/253, وانظر: مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل 216/  1/212شرح صحيح البخاري البن بطال  (7)

 . 2/133, فتح العزيز بشرح الوجيز 1/130, واملغين البن قدامة 1/136الطالب الرباين 
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كلـه, وأمـا كثـرُة صـبِّ املـاء فهـذا ليس معىن إسباغ الوضوء كثرة صب املاء, بـل معنـاه تعمـيم العضـو جبريـان املـاء عليـه  
إسراف منهي عنه, بل قد َيْكثـُُر صب  املاء وال يـَُتَطهَّر الطهارة الواجبة, وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل املاء, فهذا هو 

, ويغتسل بالصـاع إىل مخسـة أمـداد, وهنـى   املشروع؛ فقد ثبت يف الصحيحني أنه   عـن اإلسـراف يف كان يتوضأ باملدِّ
 . (1)املاء 

 . (2)« ويكفي غلبة الظن هنا؛ ألن الوصول إىل اليقني قد يتعذر وجير  إىل الوسوسة واإلسراف يف املاء » 
 النهي عن اإلسراف يف املاء عند االسترباء:  -2

ينبغـي لكـل واحـد يف االسـترباء أن ال ينتهـي إىل حـد الوسوسـة؛ فإهنـا مذمومـة, والنـاس خمتلفـون يف الوسـواس, فمــنهم 
 . (3)من يُوْسوس يف االستنجاء والوضوء والغسل فيؤديه ذلك إىل اإلسراف يف املاء 

حثـاً  –رمحهـم اهلل تعـاىل  – أقول: ويف ختام هذا املبحـث يتبـني لنـا جبـالء أن مقصـد حفـظ املـاء حاضـر عنـد فقهائنـا
 عليه وتنظرياً فيه وتطبيقاً له, فحري  بفقهائنا املعاصرين الـذين ورثـوا هـذا االحتفـاء باملـاء أن يفعِّلـوه يف قضـايا املـاء املعاصـرة,

 واليت ميكن عالجها من خالل القواعد الفقهية واملبادئ واملقاصد الشرعية. 
 

 الخاتمة
 أذكر هاهنا أهم نتائج البحث وأهم التوصيات: 

 احتفى القرآن الكرمي والس نة املطهرة وتراثنا اإلسالمي عامة والفقهي خاصة باملاء احتفاًء كبرياً.  -2
 مقصد حفظ املاء مقصد شرعي خاص دلَّ على مقاصديته الكتاب والس نة واإلمجاع.  -1
ة لــه جانبـان: األول مـن جانــب الوجـود بإجيـاده وتنميتــه وحتسـينه, واآلخـر مــن مقصـد حفـظ املــاء يف الشـريعة اإلسـالمي -9

 جانب العدم مبنع إهداره واإلسراف فيه وتلويثه. 
اإلسراف يف املاء وإهداره متفق بني علمائنا على منعه, وإن اختلفوا يف حكمه بني الكراهة واحلرمة. ومن مقاصد هذا  -2

 األماكن اليت يستخرج فيها من باطن األرض وهو مْسكن فيها بقدر قليل, ومن احلكم حفظ املاء وتوفريه, خاصة يف
مقاصده حفظ املال الذي سينفق يف استخراج املاء أو إصالحه, ومن مقاصده كذلك االبتالء بالتكليف وتأديب النفس 

                                                                                                                                                                                                                                                                ثرة كماء البحار واألهنار.                                                                                                    باألحكام ويظهر هذا بصورة أوضح يف املاء الذي ال كلفة يف استخراجه وهو متوفر بكثرة كا
 عالقة مقصد حفظ املاء باملقاصد الضرورية عالقة قوية ففي حفظ املاء حفظ للدين والنفس والنسل والعقل واملال.  -1
 حفظ املقاصد الضرورية ففي حفظه إذن حفظ ملقصد العمران الذي يقوم على تلك املقاصد. إذا كان يف حفظ املاء  -1
 اعتىن فقهاؤنا باملاء وفعَّلوا مقصد حفظ املاء يف فقههم تقعيداً وتفريعاً, بل اعتربوا حفظ املاء أمارة على فقه الرجل.  -1
سائل املتعلقة به يف عصرنا, مثل حكم تلويث املاء بأنواع أُوصي بأن يفعِّل فقهاؤنا املعاصرون مقصد حفظ املاء يف امل -1

اإلشعاع املختلفة, وهل جيوز استخدامه يف العبادات والعادات أم ال؟ ويف تراثنا الفقهـي وقواعـده الفقهيـة ومقاصـد الشـريعة 
 ما يكفي ملعاجلة هذه القضايا. 

 والس نة وتراثنا الفقهي. واحلمد هلل أواًل وآخراً.أُوصي مبزيد من الدراسات اليت تتناول املاء يف الكتاب  -9
                                                 

 . 1/51امللخص الفقهي  (1)
 . 150التحرير شرح الدليل, ص  (2)
 . 2/621شرح البخاري للسفريي  (3)



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   514

 

 المصادر والمراجع
ه,  336االختيار لتعليل املختار, عبداهلل بن حممود بن مودود املوصـلي البلـدحي جمـد الـدين أبـو الفضـل احلنفـي, ت  (1

 م. 2717 –ه  2156مطبعة احلليب, القاهرة, 
 م. 1001ه,  2311آداب الزفاف يف الس نة املطهرة, أبو عبدالرمحن حممد ناصر الدين األلباين, دار السالم,  (2
إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري, أمحــد بــن حممــد بــن أب بكــر بــن عبــدامللك القســطالين القتيــيب املصــري, أبــو  (6

 ه.  2111, 7طه, املطبعة الكربى األمريية, مصر,  711العباس شهاب الدين, ت 
ه, حتقيق سامل حممـد  361االستذكار, أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب عاصم النمري القرطيب, ت  (0

 م. 2111 –ه  2312, 2بريوت, ط –عطا وحممد علي معوض, دار الكتب العلمية 
 2322, 2تـب العلميــة, طه, دار الك 722األشـباه والنظـائر, عبـدالرمحن بــن أب بكـر جـالل الــدين السـيوطي, ت  (5

 م. 2770ه, 
ه, دار الفكر للطباعة  2101إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني, أبو بكر بن حممد شطا الدمياطي, ت بعد  (3

 م. 2777ه,  2321, 2والنشر والتوزيع, ط
 531اإلفصاح عن معاين الصحاح, حيـىي بـن هبـرية بـن حممـد بـن هبـرية الـذهلي الشـيباين أبـو املظفـر, عـون الـدين, ت  (1

 هـ.  2327ه, حتقيق فؤاد عبداملنعم أمحد, دار الوطن, 
 م. 2770ه, 2320بريوت,  –ه, دار املعرفة  103األم, الشافعي أبو عبداهلل حممد بن إدريس, ت  (3
ه, ويف آخـره 770نز الدقائق, زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد, املعـروف بـابن جنـيم املصـري, ت البحر الرائق شرح ك (3

ه, وباحلاشية منحة اخلالق البـن  2211تكملة البحر الرائق, حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري, ت بعد 
 , بدون تاريخ. 1عابدين, دار الكتاب اإلسالمي, ط

ه, دار الكتـب العلميـة بـريوت,  155أبو حممد حممود بن أمحد, بدر الدين العيين احلنفي, ت  البناية شرح اهلداية, (11
 م. 1000ه,  2310, 2لبنان, ط

التحرير شرح الـدليل )شـرح دليـل الطالـب( كتـاب الطهـارة, أبـو املنـذر حممـود بـن حممـد بـن مصـطفى بـن عبـداللطيف  (11
 . م1022ه, 1311, 2املنياوي, املكتبة الشاملة, مصر, ط

تفســري ابــن عطيــة, احملــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز, أبــو حممــد عبــداحلق بــن غالــب بــن عبــدالرمحن بــن متــام بــن  (12
 هـ.  2311, 2هـ, حتقيق عبدالسالم عبدالشايف حممد, دار الكتب العلمية, بريوت, ط 531عطية األندلسي احملارب, ت

 773داء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي, ت تفسري ابن كثري, تفسري القرآن العظيم, أبو الف (16
 م. 2777ه, 1021, 1هـ, حتقيق سامي بن حممد سالمة, دار طيبة للنشر والتوزيع, ط

هـــ,  520تفســري البغــوي, معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن, حميــي الســنة أبــو حممــد احلســني بــن مســعود البغــوي, ت  (10
 م. 2777هـ, 2327, 3ضمريية, وسليمان احلرش, دار طيبة للنشر والتوزيع, ط حتقيق حممد النمر, وعثمان

تفســري الــرازي, مفــاتيح الغيــب, أبــو عبــداهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســني التيمــي الــرازي, فخــر الــدين, ت  (15
 هـ. 2310, 1بريوت, ط–هـ, دار إحياء الرتاث العرب  606
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تفســري الســمعاين, تفســري القــرآن , أبــو املظفــر منصــور بــن حممــد بــن عبــداجلبار بــن أمحــد املــروزي الســمعاين التميمــي  (13
هـــ, حتقيــق ياســر بــن إبــراهيم وغنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم, دار الــوطن, الريــاض, الســعودية,  317احلنفــي مث الشــافعي, ت 

 م. 2777هـ,  2321, 2ط
 هـ.  2777هـ, مطابع أخبار اليوم, 2321عراوي, تتفسري الشعراوي, حممد متويل الش (11
تفسري الطربي, جامع البيان عن تأويل آي القرآن, حممد بن جرير بن يزيد بن غالب اآلملي أبو جعفـر الطـربي, ت  (13

 م. 1000 -هـ  2310, 2هـ, حتقيق أمحد حممد شاكر, مؤسسة الرسالة, ط 120
ختصــــار لتفســـري املــــاوردي( أبـــو حممــــد عــــز الـــدين عبــــدالعزيز بــــن تفســـري العــــز بـــن عبدالســــالم )تفســــري القـــرآن وهــــو ا (13

هـــ, حتقيــق د. عبــداهلل بــن إبــراهيم  660عبدالســالم بــن أب القاســم بــن احلســن الســلمي الدمشــقي, ســلطان العلمــاء, ت 
 م. 2776ه, 2326, 2الوهيب, دار ابن حزم, بريوت, ط

بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الـرازي, ت تفسري القرآن العظيم ابن أب حامت, أبو حممد عبدالرمحن  (21
 هـ. 2327, 1ه, حتقيق أسعد حممد الطيب, مكتبة نزار مصطفى الباز, اململكة العربية السعودية, ط 621

تفســري املــاوردي, النكــت والعيــون, أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي, الشــهري باملــاوردي, ت  (21
 لبنان.  –السيد بن عبداملقصود بن عبدالرحيم, دار الكتب العلمية, بريوت  ه, حتقيق 350

هــ, حتقيـق د. عبـداهلل  250تفسري مقاتل بن سليمان, أبو احلسن مقاتل بن سليمان بـن بشـري األزدي البلخـي, ت  (22
 هـ.  2321, 2بريوت, ط –شحاتة, دار إحياء الرتاث 

 هـ. 2321, 1واملنهج, د. وهبة الزحيلي, دار الفكر املعاصر, دمشق, طالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة  (26
 ه. 2311, 2التفسري الوسيط, د. وهبة بن مصطفى الزحيلي, دار الفكر, دمشق, ط (20
 تلقيح األفهام العلية, بشرح القواعد الفقهية, وليد بن راشد السعيدان, راجعه وعلق عليه الشيخ سلمان العودة.  (25
التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد, أبــو عمــر يوســف بــن عبــداهلل بــن حممــد بــن عبــدالرب بــن عاصــم النمــري  (23

هـــــ, حتقيــــق مصــــطفى بــــن أمحــــد العلــــوي وحممــــد عبــــدالكبري البكــــري, وزارة عمــــوم األوقــــاف والشــــؤون  361القــــرطيب, ت 
 ه.  2117اإلسالمية, املغرب, 

ـــاوي القـــاهري, مكتبـــة اإلمـــام الشـــافعي, الريـــاض, طالتيســـري بشـــرح اجلـــامع الصـــغري, ز  (21 ـــدين املن ه, 2301, 1يـــن ال
 م. 2711

 . م1023اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد, صهيب عبداجلبار,  (23
 اجلامع الصغري وزيادته, أبو عبدالرمحن حممد ناصر الدين األلباين, املكتب اإلسالمي.  (23
 م. 1000رفة اجلامعية, اإلسكندرية, جغرافية املياه, د. حممد مخيس الزوكه, دار املع (61
حاشـــية الطحطـــاوي علـــى مراقـــي الفـــالح شـــرح نـــور اإليضـــاح أمحـــد بـــن حممـــد بـــن إمساعيـــل الطحطـــاوي احلنفـــي, ت  (61

 م. 2777هـ,  2321, 2ه, حتقق حممد عبدالعزيز اخلالدي, دار الكتب العلمية, بريوت, ط 2112
 2217احلسن علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي, ت حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين, أبو  (62

 م. 2773ه,  2323ه, حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي, دار الفكر بريوت, بدون طبعة, 
دراسة وحتقيق قاعدة األصل يف العبادات املنع, حممد بن حسني بن حسن اجليزاين, دار ابن اجلـوزي للنشـر والتوزيـع,  (66

 هـ.  1061, 1السعودية, ط
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ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب, حممد بـن علـي بـن آدم بـن موسـى األثيـوب الولـوي, دار املعـراج الدوليـة للنشـر, دار آل  (60
 ه. 2313ه إىل  1013, 1بروم  للنشر والتوزيع, ط

 2151رد احملتار على الدر املختار, ابن عابدين حممد بن أمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي احلنفي, ت (35
  م, والدر املختار للحصفكي, شرح تنوير األبصار للتمرتاشي.2771هـ,  2321, 1, دار الفكر, بريوت, ط هـ

هـــ, دار الفكــر, 2217روح البيــان, إمساعيــل حقــي بــن مصــطفى األســتانبويل احلنفــي اخللــويت, املــوىل أبــو الفــداء, ت (63
 بريوت. 

 هـ, دار الفكر العرب. 2170بأب زهرة, ت زهرة التفاسري, حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد, املعروف  (61
ه, دار احلـديث,  2211سبل السالم, حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسـين الكحـالين مث الصـنعاين, ت  (63

 بدون طبعة وتاريخ.
ه, حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط وآخــرين, دار الرســالة  171ســنن ابــن ماجــه, أبــو عبــداهلل حممــد بــن يزيــد القــزويين, ت  (63
 م. 1007ه,  2310, 2ملية, طالعا
ســنن أب داود, أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو األزدي السجســتاين, ت  (01

 بريوت.  –ه, حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد, املكتبة العصرية, صيدا  175
هــ, حتقيـق أمحـد  177سنن الرتمذي, حممد بن عيسى بن سـؤرة بـن موسـى بـن الضـحاك الرتمـذي, أبـو عيسـى, ت  (01

هــ 2175, 1مصـر, ط –حممد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عوض, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـاب احللـيب 
 م. 2775 -

ه, حتقيـق حممـد عبـدالقادر عطـا,  351بيهقـي, ت السنن الكربى, أمحـد بـن احلسـني بـن علـي بـن موسـى أبـوبكر ال (02
 م. 1001ه,  2313, 1دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط

هــ, حتقيـق  101سنن النسائي الصغرى )اجملتىب(, أبو عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن علـي اخلرسـاين, النسـائي, ت  (06
 م. 2716ه,  2306، 1عبدالفتاح أبو غدة, مكتب املطبوعات اإلسالمية, حلب, ط

شرح البخاري, للسفريي, اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية صلى اهلل عليـه وسـلم مـن صـحيح البخـاري,  (00
ه, حتقيـق أمحـد فتحـي عبـدالرمحن دار الكتـب العلميـة,  756مشس الدين حممد بن عمر بن أمحد السفريي الشافعي, ت 

 م. 1003ه,  2315, 2بريوت, ط
 هـ. 2316هـ, دار الوطن للنشر, الرياض,  2312مد بن صاح بن حممد العثيمني, تشرح رياض الصاحلني, حم (05
 شرح سنن ابن ماجه )جمموع من ثالثة شروح( للسيوطي وغريه, قدميي كتب خانه, كراتشي.  (03
شرح سنن أب داود, أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتـاب احلنفـي بـدر الـدين العيـين, ت  (01

 م. 2777هـ, 2310, 2هـ, حتقيق أب املنذر خالد بن إبراهيم املصري, مكتبة الرشد الرياض, ط 155
شـرح ســنن الرتمــذي, عبــدالكرمي بــن عبــداهلل بــن عبــدالرمحن بــن محــد اخلضــري, دروس مفرغــة مــن موقــع الشــيخ اخلضــري  (03

 على اإلنرتنت, ورقم اجلزء هو رقم الدرس. 
ه, حتقيق أب متيم  337بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبدامللك, ت شرح صحيح البخاري البن بطال, ابن  (03

 م. 1001ه, 2311, 1ياسر ابن إبراهيم, مكتبة الرشد, الرياض, السعودية, ط
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هـــ, حتقيــق  2023شــرح مســند أب حنيفــة, علــي بــن ســلطان حممــد أبــو احلســن نــور الــدين املــال اهلــروي القــاري, ت  (51
 م. 2715ه,  2305, 2خليل امليس, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط

صـحيح البخـاري, اجلـامع املسـند الصـحيح, حممـد بـن إمساعيــل أبـو عبـداهلل البخـاري اجلعفـي, حتقيـق حممـد زهـري بــن   (51
 هـ.  2311, 2ناصر الناصر, دار طوق النجاة, ط

ه, حتقيـق  162صحيح مسلم, املسند الصحيح املختصر, مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسـابوري, ت  (52
 بريوت.  –حممد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء الرتاث العرب 

 ه.  2310صحيح وضعيف سنن أب داود, حممد ناصر الدين األلباين, ت  (56
 م. 2777هـ, 2327, 2القاهرة, ط – للطباعة والنشر والتوزيع صفوة التفاسري, حممد علي الصابوين, دار الصابوين (50
ه, در احلـــديث  320العـــدة شـــرح العمـــدة, عبـــدالرمحن بـــن إبـــراهيم بـــن أمحـــد أبـــو حممـــد هبـــاء الـــدين املقدســـي, ت  (55

 م. 1001ه, 2313القاهرة, 
ه, حتقيـق أمحـد حممـد  610عمدة الفقه, أبو حممد موفق الدين عبداهلل بن أمحد بـن حممـد بـن قدامـة, احلنبلـي, ت  (53

 م. 1003ه, 2315عزوز, املكتبة العصرية, 
 ه, دار إحياء الرتاث العرب, بريوت.  155عمدة القاري شرح صحيح البخاري, أبو حممد بدر الدين العيين, ت  (51
ف عون املعبود شرح سنن أب داود ومعه حاشية ابن القيم هتذيب سنن أب داود وإيضاح علله ومشكالته, حممد أشر  (53

 ه. 2325, 1بريوت, ط –ه, دار الكتب العلمية  2117بن أمري بن علي بن حيدر العظيم آبادي, ت 
فـتح البــاري شـرح صــحيح البخـاري, أمحــد بـن علــي بـن حجــر أبـو الفضــل العسـقالين الشــافعي, دار املعرفـة, بــريوت,  (53

 هـ, رقَّمه حممد فؤاد عبدالباقي, وصححه حمب الدين اخلطيب, عليه تعليقات ابن باز.  2177
 فتح السالم شرح عمدة األحكام من فتح الباري, مجعه وهذَّبه وحققه أبو حممد عبدالسالم بن حممد العامر.  (31
 ه, دار الفكر.  611فتح العزيز بشرح الوجيز, الشرح الكبري, عبدالكرمي بن حممد الرافعي القزويين, ت  (31
فيض القـدير شـرح اجلـامع الصـغري, زيـن الـدين حممـد املـدعو بعبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفني بـن علـي بـن زيـن العابـدين  (32

 هـ.  2156, 2مصر, ط –هـ, املكتبة التجارية الكربى  2012احلدادي مث املناوي القاهري, ت 
, 27القــاهرة, ط –بــريوت  –ـ, دار الشــروق هــ2115يف ظــالل القــرآن, ســيد قطــب إبــراهيم حســني الشــارب, ت  (36

 هـ. 2321
ه, حتقيــق طــه  660قواعــد األحكــام يف مصــاح األنــام, أبــو حممــد عــز الــدين بــن عبدالســالم, ســلطان العلمــاء, ت  (30

 هـ.  2323عبدالرؤوف سعد, مكتبة الكليات األزهرية, القاهرة, 
ه  2317, 2دمشق, ط –مصطفى الزحيلي, دار الفكر القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة, د. حممد  (55

 م. 1006 –
 م. 2771ه, 2327, 2قواعد معرفة البدع, حممد بن حسني بن حسن اجليزاين, دار ابن اجلوزي, السعودية, ط (33
, 2ه, دار الكتــب العلميــة, ط 610الكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد, أبــو حممــد موفــق الــدين ابــن قدامــة املقدســي, ت  (31

 م. 2773ه,  2323
كشـــاف القنـــاع عـــن مـــنت اإلقنـــاع, منصـــور بـــن يـــونس بــــن صـــالح الـــدين بـــن حســـن بـــن إدريـــس البهـــويت احلنبلــــي,  (33
 ه, دار الكتب العلمية. 2052ت
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هـ 2211كشف اللثام شرح عمدة األحكام, مشس الدين أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي, ت  (33
 م. 1007ه,  2311سوريا, ط –اف والشؤون اإلسالمية, الكويت, دار النوادر حتقيق نور الدين طالب, وزارة األوق

كفايــة النبيــه يف شــرح التنبيــه, أمحــد بــن حممــد بــن علــي األنصــاري أبــو العبــاس, جنــم الــدين املعــروف بــابن الرفعــة, ت  (11
 م.2113, 1ه, حتقيق جمدي حممد سرور, دار الكتب العلمية, ط 720

كليــة   –الكليــات الفقهيــة وِحَكــم التشــريع يف بــاب امليــاه عنــد احلنابلــة, د. عبــداهلل بــن مبــارك آل ســيف, قســم الفقــه  (11
 جامعة اإلمام حممد بن سعود, البحث متوفر على موقع الدكتور على شبكة املعلومات الدولية.   –الشريعة 

ضـر بـن سـيد عبـداهلل بـن أمحـد اجلكـين الشـنقيطي, كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح البخـاري, حممـد اخل (12
 م. 2775ه,  2325, 2ه, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط 2153ت 
 2325اللباب يف الفقه الشافعي, أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب أبو احلسن, ابن احملاملي الشافعي, ت  (16

 ه.  2326, 2ملنورة, طه, حتقيق عبدالكرمي بن صنيتان العمري, دار البخاري, املدينة ا
 722لسان العرب حممد بن مكرم بن علي, أبو الفضل, مجال الـدين بـن منظـور األنصـاري الرويفعـي األفريقـي, ت  (10

 هـ.  2323, 1بريوت, ط  –هـ, دار صادر 
هــ, دار  113املبدع يف شرح املقنع, إبـراهيم بـن حممـد بـن عبـداهلل بـن حممـد مفلـح, أبـو إسـحاق, برهـان الـدين, ت  (15

 م. 2777ه, 2321, 2الكتب العلمية بريوت, لبنان, ط
ه,  2323ه, دار املعرفـــة, بـــريوت  036املبســـوط, حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أب ســـهل مشـــس األئمـــة السرخســـي, ت  (13

 م. 2771
ه, دار  676اجملموع شرح املهذب, مع تكملة السبكي واملطيعي, أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي, ت  (11

 الفكر. 
هــ, حتقيـق يوسـف  666ر الصحاح, زين الدين أبو عبداهلل حممد بن أب بكر بن عبـدالقادر احلنفـي الـرازي, ت خمتا (13

 م. 2777هـ,  2310, 5صيدا, ط –الشيخ حممد, املكتبة االعصرية, الدار النموذجية, بريوت 
ه, راجعـه  2067 احلنفـي, تمراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح, حسن بن عمار بـن علـي الشـرنباليل املصـري  (13

 م. 1005ه,  2315, 2نعيم زرزور, املكتبة العصرية, ط
مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح, أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد بن عبدالسالم بن خان بن أمـان اهلل بـن حسـام  (31

بنــارس اهلنــد,  –اجلامعــة الســلفية  –هـــ, إدارة البحــوث العلميــة والــدعوة واإلفتــاء  2323الــدين الرمحــاين املبــاركفوري, ت 
 م. 2713هـ, 2303, 1ط

ه, حتقيق مصطفى  305املستدرك على الصحيحني, أبو عبداهلل احلاكم حممد بن عبداهلل بن حممد بن محدويه, ت  (31
 م. 2770ه,  2322, 2طعبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, 

ــ (32 هـــ, حتقيــق أمحــد حممــد  132ن هــالل بــن أســد الشــيباين, تمســند أمحــد, أبــو عبــداهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل ب
 م. 2775هـ,  2326, 2القاهرة, ط –شاكر, دار احلديث 

مســند البــزار, املنشــور باســم البحــر الزخــار, أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــداخلالق بــن خــالد بــن عبيــداهلل العتكــي,  (36
, 2آخــــرين, مكتبــــة العلــــوم واحلكــــم, املدينــــة املنــــورة, طهـــــ, حتقيــــق حمفــــوظ الــــرمحن زيــــن اهلل و  171املعــــروف بــــالبزار, ت 

 م. 1007م, إىل 2711
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ه, حتقيــق حممــد  732مشــكاة املصــابيح, حممــد بــن عبــداهلل اخلطيــب العمــري أبــو عبــداهلل ويل الــدين, التربيــزي ت  (30
 م. 2715, 1ناصر الدين األلباين, املكتب اإلسالمي, بريوت, ط

هــ, املكتبـة  770املصباح املنري غريب الشرح الكبري, أمحـد بـن حممـد بـن علـي الفيـومي مث احلمـوي, أبـو العبـاس, ت  (35
 العلمية, بريوت. 

مطالـــب أويل النهـــى يف شــــرح غايـــة املنتهـــى, مصــــطفى بـــن ســـعد بــــن عبـــده, الســـيوطي شــــهرة, الرحيبـــاين مولــــداً, مث  (33
 م. 2773هـ,  2325, 1مي, طهـ, املكتب اإلسال 2131الدمشقي احلنبلي, ت 

 املعجم الوسيط, جممع اللغة العربية بالقاهرة, أمحد الزيات وآخرون, دار الدعوة, مصر.  (31
ه, مكتبة  610املغين البن قدامة املقدسي, أبو حممد موفق الدين عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة,احلنبلي, ت  (33

 م. 2761ه, 2111القاهرة, 
 م. 1001, 2طرابلس, ط –ارد املائية, د. حيىي عباس حسني, اجلامعة املفتوحة مقدمة يف جغرافية املو  (33
 ه.  2311, 2امللخص الفقهي, صاح بن فوزان بن عبداهلل الفوزان, دار العاصمة الرياض, السعودية, ط (31
ان, منـــار القـــاري شـــرح خمتصـــر صـــحيح البخـــاري, محـــزة حممـــد قاســـم, راجعـــه عبـــدالقادر األرنـــاؤوط, مكتبـــة دار البيـــ (31

 م. 2770هـ,  2320دمشق, مكتبة املؤيد, الطائف, 
ه, حتقيـق  131املوافقات يف أصول الشريعة, إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمـي الغرنـاطي, الشـهري بالشـاطيب, ت (32

 م. 1331ه,  1011, 1أب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان, ط
أبــو عبــداهلل حممــد بــن حممــد بــن عبــدالرمحن الطرابلســي املغــرب,  مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل, مشــس الــدين (36

 م. 2771ه, 2321, 1ه, دار الفكر, ط 753املعروف باحلطاب املالكي, ت 
هــــ إىل  2303, ط 35املوســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة, وزارة األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية, الكويـــت, عـــدد األجـــزاء  (30

 هـ.  2317
 –موسوعة القواعد الفقهية, حممد صدقي بن أمحد بن حممـد آل بورنـو أبـو احلـارث الغـزي, مؤسسـة الرسـالة, بـريوت  (35

 م. 2116ه, 1020, 1لبنان, ط
النجم الوهـاج يف شـرح املنهـاج, كمـال الـدين حممـد بـن موسـى بـن عيسـى بـن علـي الـدمريي أبـو البقـاء الشـافعي, ت  (33

 م. 1003ه, 2315, 2نة علمية, طه, دار املنهاج, جدة, حتقيق جل 101
النهاية يف غريب احلديث واألثر, جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي الشيباين  (31

م, حتقيق طاهر أمحد الزاوي, وحممود حممد 1313ه,  1633ه, املكتبة العلمية, بريوت,  313اجلزري, ابن األثري, ت 
 الطناحي. 

, 2ه, حتقيــق عصــام الــدين الصــبابطي, دار احلــديث, مصــر, ط 2150األوطــار حممــد بــن علــي الشــوكاين, تنيــل  (33
 م. 2771 -هـ  2321

ه,  2003هناية احملتاج إىل شرح املنهاج, مشس الدين حممد بن أب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي, ت  (33
 م. 2713ه,  2303دار الفكر, بريوت, ط أخرية, 
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  تمهيد:

ديــن طهــارة ونظافــة بامتيــاز, حيــث علــى محايــة املــاء واهلــواء واملكــان والغــذاء مــن كــل أنــواع   مــن املؤكــد أن اإلســالم
األذى والضــرر , وحيــرم كــل مظــاهر اخللــل يف الطبيعــة, حفاظــا علــى  ســالمة التــوازن الطبيعــي الــذي أودعــه اهلل يف نظــام 

.  2)وكـل شــيء عنـده مبقــدار( :لـه ســبحانه. وقو  1)وخلــق كـل شــيء فقـدره تقــديرا( : البيئـة الكونيــة  بـدليل قولــه تعـاىل
)واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها  :فالبيئة متوازنة يف مكوناهتا  املتنوعة  اليت  أبدعها اخلالق, حيث يقول

ع, بدل العداوة والصرا   فقد جعلها اهلل يف صاح اإلنسان على أساس عالقة االنسجام والتوافق, 3من كل شيء موزون(
 كما هو الشأن يف الفلسفة الغربية احلديثة. 

وبناء على هذه احلقيقة, فإن صالح البيئة أو فسادها  يعود  أساسا  إىل اإلنسـان حبسـب منـط تصـرفاته إزاه هـذه 
)ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض  :الطبيعة. وهذا ما تؤكده اآلية القرآنية بشكل قاطع

.  ذلك أن مفهوم الفساد البيئي مرتبط بالفساد األخالقي والوقوع يف الذنوب واملعاصي. 4ذي عملوا لعلهم يرجعون(ال
"ومـن آثـار الـذنوب واملعاصـي أهنـا حتـدث يف األرض  :ففي سـياق توضـيح دالالت هـذه  اآليـة الربانيـة, يقـول ابـن القـيم

 .  5ار واملساكن" أنواعا من الفساد يف املياه واهلواء والزروع والثم

مث إن القرآن الكرمي  قد هنى عن املبالغة يف استنزاف الثروات الطبيعية واإلسراف يف استهالك املـوارد البيئيـة )وكلـوا 
بسبب ندرة  منابعها وقلة جماالهتا احملدودة, مصداقا لقوله تعاىل )ما عندكم  6واشربوا وال تسرفوا, إنه ال حيب املسرفني(

وهـــذا مــا جعـــل الدولـــة اإلســـالمية  متنـــع أن تتحــول الثـــروات البيئيـــة إىل جمموعـــة مـــن امللكيـــات  7اهلل بـــا(ينفــد ومـــا عنـــد 
اخلاصــة, فتضــيع األجيــال القادمــة مــن حقوقهــا البيئيــة, وذلـــك حينمــا رفــض أمــري املــؤمنني وخليفــة املســلمني  عمــر بـــن 
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ال علــى موقفــه التــارخيي بقولــه تعــاىل )للفقــراء , مســتد اخلطــاب  رضــوان اهلل عليــه تقســيم ســواد العــراق علــى الفــاحتني
, مث خاطب 1املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهلل ورضوانا ... والذين جاؤوا من بعدهم(

 . 2"فكيف أقسمه لكم وأدع من يأيت بغري قسم ؟ " :مجهور الفاحتني

الصــالة والســالم  قــد خصــص منــاطق معينــة يف كــل مــن مكــة اإلســالمية أن الرســول عليــه  ومــن فضــائل الشــريعة
واملدينة وجعلها مبثابة حمميات طبيعية حمرمة قصد احلفاظ على تنوع البيئة الربية وتنمية الثروة النباتية واحليوانية, وكل مـن 

احلـدود الواجبـة فتنفـذ عليـه  جترأ على قطع شجرة أو قتل صيد داخل هذه احلرمات فإنه يتعرض حملاكمة شـرعية صـارمة,
وانطالقــا مــن حــديث  3والعقوبــات التشــريعية املناســبة لتلــك املخالفــة الــيت ارتكبهــا يف حــق هــذه املنطقــة البيئيــة احملرمــة.

"مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له  :الرسول عليه الصالة والسالم
, فإن املسلمني مطالبون مبواجهة كـل الكـوارث البيئيـة الـيت قـد تصـيب أي مكـان مـن  4" سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

 بالد املسلمني, خاصة إذا عجز أهل تلك البلدة عن معاجلة هذه املشكلة البيئية. 

ومــن روائــع التشــريعات البيئيــة يف اإلســالم وجــوب حتــرك املســلمني عامليــا ووقــوفهم ضــد كــل املعتــدين علــى احليــاة 
يعيــة وتعــاوهنم مــع غــريهم يف هــذا اجملــال احليــوي املشــرتك بــني مجيــع الشــعوب, والســيما بعــد أن أصــبح العــامل مبثابــة الطب

"َمَثُل اْلَقائِِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّه َواْلَواِقِع  : سفينة مهددة بالغرق, وهذا ما يشري إليه حديث رسول اهلل عليه الصالة والسالم
ا اْسـتَـَقْوا اْستَـَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة, َفَأَصاَب بـَْعُضُهْم أَْعاَلَها, َوبـَْعُضـُهْم َأْسـَفَلَها, َفَكـاَن الَـِّذيَن يف َأْسـَفِلَها ِإذَ ِفيَها, َكَمَثِل قـَْوٍم 

رُُكـوُهْم َوَمـا أَرَاُدوا َهَلُكـوا  ِمن اْلَماِء َمر وا َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم, فـََقاُلوا: َلْو أَنَّا َخَرقْـَنا يف َنِصـيِبَنا َخْرقًـا وملَْ نـُـْؤِذ َمـنْ  فـَْوقـَنَـا, فَـِإْن يـَتـْ
يًعا ." يًعا, َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم جَنَْوا َوجَنَْوا مجَِ  5مجَِ

  : و لعل من   أبرز مظاهر العناية اإلسالمية الرائعة  بالبيئة

 اإلسالم وتشجيع البيئة النباتية: -
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  وتشجع اإلنسان املسلم على تنمية الزراعة, فقد ثبتإن تعاليم ديننا احلنيف حتث  

. ويفهم مـن 6 "إذا قامت القيامة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال تقوم حىت يغرسها فليغرسها "  وسلم أنه قال:
ماثلة يف وجدان املسلم حىت آخر رمـق  هذا احلديث النبوي أن عملية االعتناء بالبيئة النباتية عن طريق الغرس والتشجري

من حياته وهو يواجه أهوال القيامة. وروي عن رسول اهلل عليه وسلم أنه قال: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا 
وهكـذا يتبـني أن  توسـيع  جمـال املنـاطق  اخلضـراء  هـدف   7أو هبيمة إال كان له به صـدقة ". فيأكل منه طري أو إنسان
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 اإلسالم , وأن تكثيف الغطـاء النبـايت عـن طريـق  الغـرس  والتشـجري عبـادة  يتقـرب  هبـا  اإلنسـان  املسـلم أساسي   يف
إال   إىل  اهلل  تعـاىل.  فقـد قـال  عليـه   الصـالة    والسـالم   يف   هـذا   السـياق: "مـا   مـن    رجـل   يغـرس   غرسـا

 .1كتب اهلل له من األجر قدر ما خيرج ذلك الغرس"

)أمــن خلــق  :لنــا القــرآن الكــرمي أن اهلل ســبحانه وتعــاىل هــو الــذي جعــل األرض مجيلــة املنظــر وهبيجــة املظهــر ويؤكــد
السماوات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حـدائق ذات هبجـة مـا كـان لكـم أن تنبتـوا شـجرها أإلـه مـع اهلل 

فـال بـد مـن احلفـاظ علـى   بالنباتـات واألزهـار واألشـجار, . وما دامت األرض قد زينها اهلل تعـاىل2بل هم قوم يعدلون(
  هذا اجلمال البيئي عن طريق الغرس واالعتناء الفائق بالزراعة والفالحة.

)مثل الـذين ينفقـون أمـواهلم يف سـبيل اهلل كمثـل  : والشك أن الزراعة عمل مبارك وخري مضاعف, كما قال تعاىل
ويقـول اإلمـام القـرطيب   .3حبـة, واهلل يضـاعف ملـن يشـاء, واهلل واسـع علـيم( حبة أنبتت سبع سنابل يف كـل سـنبلة مائـة

"يف هذه اآلية دليل على أن اختاذ الزرع مـن أعلـى احلـرف الـيت يتخـذها النـاس واملكاسـب  معلقا على هذه اآلية الكرمية:
يــدان الفالحــي واجملــال الزراعــي. ومــن هنــا ميكــن اعتبــار اجملتمــع االســالمي كثــري االهتمــام بامل 4الــيت يشــتغل هبــا العمــال."

"والزراعة من فـروض الكفايـة,  :ويضيف القرطيب مؤكدا على ضرورة تدخل السلطان لفرض عناية الناس بالبيئة الفالحية
  5فيجب على اإلمام أن جيرب الناس عليها وما كان يف معناها من غرس األشجار".

يف سبيل التشجري حتتسب صدقة كبرية عند اهلل تعاىل , فال  ويؤكد الرسول صلى اهلل عليه وسلم, أن مشقة املسلم
ينبغــي لــه أن يتكاســل أو يهمــل االســتمرار يف النشــاط الزراعــي, فقــال عليــه الصــالة والســالم: "مــن نصــب شــجرة فصــرب 

 ومـن مزايـا  6على حفظها والقيام عليها حىت تثمر, كان له   يف كل شيء يصاب من مثرها صدقة عند اهلل عز وجل".
النظرية اإلسالمية للبيئة الزراعية, أن اإلسالم العظيم يعترب االعتناء بالتشجري واالهتمام بالنشاط الفالحي صدقة جارية, 
يســتمر أجرهــا ويبقــى ثواهبــا حــىت بعــد مــوت صــاحبها, ولــذلك فــإن عمليــة الزراعــة واالســتثمار الفالحــي عبــادة دنيويــة 

يه وسلم: "سبع جيري للعبد أجرهن وهو يف قربه بعد موته: من علم علما, أو  وأخروية. ويف هذا يقول النيب صلى اهلل عل
 7كرى هنرا, أو حفر بئرا, أو غرس شجرة, أو بىن مسجدا, أو ورث مصحفا, أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته".

غــرس وهــو يغــرس شــجرة, فســأله: أت -الصــحاب اجلليــل -وحتكــي لنــا كتــب الســنة أن رجــال مــر علــى أب الــدرداء 
الشــجرة وأنــت شــيخ كبــري وهــي ال تــأيت مثــرا إال بعــد طــول ســنني؟ فأجابــه أبــو الــدرداء رضــي اهلل عنــه : " ومــاذا علــي أن 

 ويفهـم مـن جـواب هـذا الصـحاب الـذي تـرىب يف املدرسـة النبويـة, أن سـعي.  8يكـون يل ثـواب غرسـها ولغـريي مثارهـا"

                                                 

  1 -  5/015أمحد يف مسنده :
  2   31النمل : -
.231سورة البقرة :  - 3  
- 615ص  6القرطيب : "اجلامع ألحكام القرآن ج  - 4  

.613ص  6"اجلامع ألحكام القرآن" ج القرطيب :   - 5  
. 5/610, 5/31 مسنده:رواه أمحد يف - 6  
  7 .2/661رواه أبو بكر البزار يف مسنده عن أنس, بإسناد صحيح, عن اجلامع الصغري بشرح العزيزي  -
  8 ذكره احلافظ املنذري يف الرتغيب والرتهيب , باب الزرع وغرس األشجار املثمرة. -
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ىل حدائق خضراء, وأنه كذلك ينظر اىل البيئة بنظرة املستقبل وليس اإلنسان املسلم يهدف اىل حتويل األراضي القاحلة إ
  . بنظرة املصلحة الذاتية الضيقة

وإذا تبــني أن اإلســالم يشــجع البيئــة النباتيــة وحيــض علــى الغــرس والتشــجري, فإنــه يف املقابــل حيــرم كــل اعتــداء علــى 
. ويشـرح الـدكتور يوسـف 1 رأسـه يف النـار"األشجار, يقـول الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم: "مـن قطـع سـدرة صـوب اهلل

القرضـــاوي معـــىن الســـدرة قـــائال: "واملقصـــود بالســـدرة شـــجرة الســـدر املعـــروف, وهـــو ينبـــت يف الصـــحاري, ويصـــرب علـــى 
العطــش ويقــاوم احلــر, وينتفــع النــاس بتفيــؤ ظاللــه, واألكــل مــن مثــاره, إذا اجتــازوا تلــك الفيــايف مســافرين أو بــاحثني عــن 

. وقد سئل أبو داود عن معىن هذا احلديث فقال :" هذا احلديث خمتصر, يعين: من قطع سدرة يف 2..."الكأل واملرعى
. وبناء على معىن 3فالة يستظل هبا ابن السبيل والبهائم, عبثا وظلما بغري حق يكون له فيها, صوب اهلل رأسه يف النار"

أو ضرورة قصوى علـى أن يـتم اسـتبداهلا مبثلهـا لكـي تقـوم هذا احلديث النبوي, فإن الشجرة ال ينبغي أن تقطع إال حبق 
 بنفس الوظيفة البيئية.

علــى  -ومــن مظــاهر العنايــة الفائقــة الــيت توليهــا الشــريعة اإلســالمية للبيئــة الزراعيــة اهتمــام كتــب الفقــه اإلســالمي  
كن اجملتمع االسالمي من توظيف وبطريقة مت بأحكام املزارعة واملساقاة واملغارسة بشكل كبري جدا, -اختالف مذاهبها 

 املوارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية واستثمار البيئة الطبيعية والنباتية.

  %21وحسب  بعض  الدراسات اإلحصائية,  فإن  إمجاع  الفقهاء يف مسائل  املزارعة واملساقاة  مل   يتجـاوز  
ف والبيئات اليت تأثر هبا كل واحد من هـؤالء, ومعـىن هـذا أن من  املسائل,  واالختالف راجع  إىل   اختالف   الظرو 

. 4هـذه األحكـام املرتبطـة مبسـائل املزارعـة واملسـاقاة ختضــع لالجتهـادات الفقهيـة حسـب املسـتجدات واألحـوال الطبيعيــة
حملافظـة علـى ومن مظاهر عناية اإلسـالم أيضـا بالبيئـة الزراعيـة حتـرمي بيـع الـزرع قبـل صـالحه. ويف هـذا حـرص كبـري علـى ا

سالمة الغطاء النبايت من كل فساد أو تلوث: "فال جيوز بيع الثمار حىت يبدو صالحها, ويستوي يف ذلك العنب والتمر 
.كمــا أن مــن فقهــاء اإلســالم مــن حــرم ســقي الــزرع باملــاء 5ومجيــع الفواكــه واملقــاثي واخلضــروات ومجيــع البقــول والــزروع"

 6النسان والبهائم بذلك. النجس, حىت ال تفسد الثمار ويتضرر ا

ومن التوجيهـات اإلسـالمية يف جمـال العنايـة بالبيئـة الزراعيـة أن كـل مـن ال يسـتطيع زرع أرضـه, عليـه أن يهبهـا ملـن 
يســتطيع فالحتهــا, حــىت ال تتحــول اىل أرض صــحراء, فقــد قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم:" مــن كانــت لــه أرض 

ذا كانــت األرض قــد جعلهــا اهلل تعــاىل للزراعــة والفالحــة, فــال جيــوز تعطيلهــا فتتوقــف . فــإ7فليزرعهــا أو ليمنحهــا أخــاه"

                                                 

املختارة عن عبد اهلل بن حبشي, وإسناده صحيح كما قال العزيزي يف شرحرواه أبو داود والضياء املقدسي يف     .6/636, اجلامع الصغري  -
1  

م2112مطبعة دار الشروق , الطبعة الثالثة   .106يوسف القرضاوي:" السنة مصدرا للمعرفة واحلضارة",ص     -2  
.6131ص  0سنن أب داود: كتاب األدب باب يف قطع السدر. ج  - 3  
م . 1331بريوت, الطبعة األوىل  -. دار احلداثة 22القتصادي اإلسالمي ص د. الفصل شلق:" يف الرتاث ا - 4  
الدار البيضاء. -دار الرشاد  احلديثة  -220ابن جزي:" القوانني الفقية "ص  - 5  
  6 .213ص 2االمام القرطيب:" اجلامع ألحكام القرآن" ج  -
  7 .112و  33و 31و  33أحاديث . ومسلم يف البيوع, 65, واهلبة  13البخاري يف احلرث  رواه -



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   524

 

وظيفتها البيئية. ويف هذا اإلطار روى هشام بن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة رضـي اهلل عنهـا, قالـت قـال رسـول اهلل صـلى 
 .1 عليه وسلم: "التمسوا الرزق يف خبايا األرض", يعين الزرع

ن عبــد امللــك لقــي ابــن شــهاب الزهــري فقــال: دلــين علــى مــال أعاجلــه, فأنشــأ ابــن شــهاب وحيكــى أن عبــد اهلل بــ
 2يقول:

 وقد شد أحالس املطي مشرقـــا     ***أقــول لعبــد اللـه يــوم لقيــتــه   

 لعلك يومــا أن جتــاب فرتزقــا     ***تتبع خبايا األرض وادع مليكها  

 إذا ما مياه األرض غارت تدفقــا  ***  فيؤتيـك مـاال واسعــا ذا مثابـة 

 
وإذا كان اإلسالم يرفض تعطيل املوارد البيئية ملا يف ذلك من نتائج سلبية وخطرية كما يقول اإلمام الغزايل: "إن يف ذلك 

والقيام بشؤون , فإن اإلنسان املسلم مطالب باستثمار موارده الطبيعية 3ختريبا للدنيا أوال وللدين بواسطة الدنيا ثانيا"
أرضه وزرعه, ويف هذا السياق يقول  ابن حزم األندلسي: "وجيرب اإلنسان على سقي َنله إن كان يف ترك سقيه هالك 
للنخل, وكذلك يف الزرع, برهان ذلك قول اهلل تعاىل: )وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل 

ماال معاش له إال به من علف ورعي, وترك شجر الثمر والزرع حىت يهلكا هو . فمنع احليوان 4واهلل ال حيب الفساد(
 .5وإهالك للحرث والنسل, واهلل تعاىل ال حيب هذا العمل" بنص كالم اهلل إفساد يف األرض

وحلماية البيئة النباتية من خطر التصحر فإن الدين االسالمي قد شجع املسلمني علـى إحيـاء املـوات مـن األرض, 
. والشـك أن إحيـاء األراضـي املـوات إمنـا يكـون 6سول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم: "مـن أحيـا أرضـا ميتـة فهـي لـه"فقال ر 

. ونالحـظ أن الرسـول صـلى اهلل 8أو عن طريق السقي أو الـزرع أو الغـرس 7بعمارهتا عن طريق تبييضها وتنقيتها للزرع,
 . عليه وسلم قد شبه عمارة األرض باحلياة, وتعطيلها باملوت

ولتحفيز الناس على إحياء املوات يقول النووي: "وإن حتجر رجل مواتا, وهو أن يشرع يف إحيائه ومل يـتمم, صـار 
. وإن نقلـه اىل غـريه صـار 9"من سبق إىل ما مل يسبق إليه فهو أحق بـه " أحق به من غريه لقوله صلى اهلل عليه وسلم:

                                                 

(. ويف رواية : اطلبوا.  210 -1رواه الطرباين يف األوسط )      -1 
  2 .613ص  6القرطيب:" اجلامع ألحكام القرآن" ج -
    ,مطبعة ومكتبة صبيح القاهرة.33ص 2الغزايل "إحياء علوم الدين": ج   -3 
 215   : البقرة  - 4

, دار الفكر.33ص , 11ابن حزم "احمللى."ج   -  5  
.6/621رواه أمحد وأبو داود الرتمذي عن سعيد بن زيد. عن اجلامع الصغري,  -  6  
دار الفكر بريوت. - 151ص  6االمام الصنعاين:" سبل السالم". ج  - 7  
. 1333 1بريوت ط  -دار املعرفة  -  633ص  5االمام الشوكاين:" نيل األوطار" ج   - 8  

 102/ 3(, والبيهقي 310) 231/ 1(, والطرباين 6111) أخرجه أبو داود -9 
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انتقــل ذلـك إىل وارثـه, ألنــه حـق متلـك ثبــت لـه فانتقـل إىل وارثــه   الثـاين أحـق بـه, ألنــه آثـره صـاحب احلــق بـه. وإن مـات
 .1كالشفعة"

ويفهم من هذا أن االسالم يرمي اىل احلد من زحف التصحر من خالل احلث على التسـابق حنـو إحيـاء األراضـي 
طبيعيـة, نـص فقهـاء القاحلة. وللمزيد من التشجيع على إحياء املوات لتحقيق تنمية البيئة الزراعيـة يف أفضـل الظـروف ال

اإلسالم على وجوب استمرار عملية اإلحياء وخدمة األرض حىت ال متوت مرة أخرى. ويف هذا يؤكد ابن عبد الرب علـى 
جــواز نــزع امللكيــة ممــن ختلــى عــن إحيــاء األرض, وإثباهتــا ملــن أحياهــا مــن جديــد: "مــن أحيــا أرضــا مث تركهــا حــىت دثــرت, 

مت اآلبـار, وعـادت كـأول مـرة, مث أحياهـا غـريه, فهـي حملييهـا الثـاين, خبـالف مـا وطال زماهنا, وهلكـت األشـجار, وهتـد
 .2ميلكه خبطه أو شراء"

ومن مفاخر الشريعة االسالمية أن تشجيع البيئة الزراعية, من خالل احلث على إحياء األراضي املوات, ال يقتصر 
"وال  فـرق  فيمـا  ذكرنـا  : هم,  يقـول  ابـن  قدامـةعلى اجملتمع االسالمي فقط, بل إنه يشـمل بـالد املسـلمني وبـالد غـري 

, وأكثــر   مــن  ذلــك   فــإن  عمليــة  اإلحيــاء   هــذه    يســتوي   3بــني  دار احلــرب  ودار  اإلســالم   لعمــوم  األخبــار "
سـتنتج . ون4:" وال فرق بني املسلم والذمي يف اإلحياء, نص عليه أمحد وبه قال مالـك وأبـو حنيفـة" وغريه فيها  املسلم

من هذا أن النظرية اإلسالمية تنظر إىل مشكلة البيئة نظرة عاملية دون حواجز جغرافية أو سياسية, خاصة إذا علمنا أن 
األخطار البيئية هتدد مجيع الناس. ومن هنا ميكن للمسلمني أن يتعاونوا مع غريهم يف سبيل إنقاذ البيئة من التلوث ويف 

 !لى املستوى العامليسبيل مواجهة الكوارث الطبيعية ع

ومن عجائب عناية اإلسالم بالبيئة الزراعية: محاية الغرس والتشجري حىت يف حاالت الغصب واالعتداء على ملك 
اآلخر, وهلذا قال الفقهاء: "من غصب أرضا فغرس فيها أشجارا ال يؤمر بقلعها, وللمغصوب منه أن يعطيه قيمتها بعد 

ب أشــجارا فغرســها يف أرضــه أمــر بقلعهــا, خالفــا ألب حنيفــة, فــإن زرع يف األرض طــرح أجــرة القلــع كالبنيــان, فــإن غصــ
املغصــوبة زرعــا, فــإن أخــذها صــاحبها يف إبــان الزراعــة فهــو خمــري بــني أن يقلــع الــزرع أو يرتكــه للــزارع ويأخــذ الكــراء, وإن 

. وقـــال 5ويكـــون الـــزرع لزارعـــه"أخـــذها بعـــد إبـــان الزراعـــة فقيـــل هـــو خمـــري كمـــا ذكرنـــا, وقيـــل لـــيس لـــه قلعـــه ولـــه الكـــراء, 
 .6الصنعاين: "ذهب أكثر األمة اىل أن الزرع لصاحب البذر الغاصب وعليه أجرة األرض"

ويف حالــة مــا إذا أخــذنا مبــذهب مــن يــرى وجــوب قلــع مــا غــرس يف األرض حبجــة الغصــب, فبإمكاننــا يف الوقــت 
 !ليـة القلـع والتحويـل بطريقـة ال تضـر الـزرع والنبـات.احلاضر توظيف التكنولوجية احلديثة يف ميـدان الزراعـة حـىت تـتم عم

ومـــن  عنايـــة  االســـالم   بالبيئـــة    النباتيـــة   أنـــه   إذا   كانـــت   لشـــخص  شـــجرة   يف  أرض غـــريه, وعظمـــت تلـــك 

                                                 

  1   213ص  15لالمام النووي. ويليه فتح العزيز شرح الوجيز, للرافعي" ج -االمام النووي "اجملموع شرح املهذب -
    بريوت. -دار الفكر

م .2111األوىل  الطبعة -بريوت  -دار الكتب العملية -133ابن عبد الرب "االستذكار".اجمللد السابع ص  -  2  
1331الرياض ط  -مكتبة  الرياض احلديثة  535ص    5ابن قدامة "املغين "ج   م .  - 3  

.533ص  5ابن قدامة " املغين" ج  -  4  
230  -236ابن جزي:" القوانني الفقهية" ص  - 5  

.163, ص 6سبل السالم , ج   - 6  
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الشـــجرة وانتشـــرت حـــىت غطـــت قســـما عظيمـــا مـــن األرض, فلـــيس لـــرب األرض قطـــع مـــا انتشـــر منهـــا لعلمـــه بـــأن هـــذا 
 1الشجر, ويف ذلك يقول ابن عاصم يف التحفة:االنتشار من شأن 

 وانتشرت حىت أظلت جله        ***وإن تكن مبلك من ليست لـه              

 لعلمه بأن ذا شأن الشجـــر        ***فما لرب امللك قطع ما انتشر             

دة وأقــدم علــى قطــع أغصــان وعلــى هــذا األســاس الفقهــي أفــىت بعــض فقهــاء املغــرب بتغــرمي مــن خــالف هــذه القاعــ
 .2الشجرة اليت امتدت وطالت فروعها فوق أرضه, فأصبحت هذه الفتوى معتمدة بشكل رمسي يف الدولة

ومن حرص اإلسالم على محاية البيئة أنه حرم على املسلمني قطع أشجار العدو, فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه 
امـرأة وال صـغريا رضـيعا وال كبـريا فانيـا وال حتـرقن َنـال وال تقلعـن  "ال تقـتلن : وسـلم يوصـي جيشـه يف غـزوة مؤتـة قـائال

. وعلى هذا اهلدي النبوي سار أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يوصي جيوشه الفاحتني: " ... 3شجرا وال هتدموا بيوتا"
 .4وال تعقروا َنال وال حترقوه, وال تقطعوا شجرة مثمرة..."

ة أكـد فقهــاء االسـالم علـى ضــرورة احـرتام البيئيــة الزراعيـة أثنــاء احلـرب :" قــال ومـن خـالل هــذه التوجيهـات الربانيــ
األوزاعي: التقتل احلراث... وأما من ذهـب اىل أنـه ال يقتـل احلـراث فإنـه احـتج  يف  ذلـك  مبـا روي عـن زيـد بـن وهـب 

. ومل جيـز 5, واتقـوا  اهلل يف الفالحـني"قال:  أتانا  كتاب عمر رضي اهلل عنه وفيه: "ال  تغلوا وال تغدروا وال تقتلـوا وليـدا
اإلمام مالك قتل املواشي وال حتريق النخل. وكره األوزاعي قطع الشجر املثمر وختريب العامر.... وقال الشافعي بكراهـة 

ويتبني من هذا أن احلروب يف الدولة اإلسالمية حروب حضارية  .6ختريب البيوت وقطع الشجر إذا مل تكن هلم معاقل"
 مدمرة للبيئة الطبيعية.غري 

ولتشجيع الناس على العناية بالبيئة الزراعية, ميز اإلسالم بني نوعني من الزرع, فهناك زرع يسقى طبيعيا مباء املطر 
أو مبيــاه العيــون اجلاريــة, وهنــاك زرع آخــر يســقى مبجهــود نتيجــة اســتخراج املــاء بالســقاية أو بغريهــا مــن آالت اســتخراج 

, وزكــاة النــوع الثــاين  %11وتكلفــة ومشــقة, وهلــذا الســبب جعــل الشــرع زكــاة النــوع األول العشــر املــاء, أي بعــد جهــد 
, وهنــا تبــدو عبقريــة السياســة اإلســالمية لتشــجيع البيئــة الزراعيــة, ويف هــذا يقــول  الفقيــه ابــن رشــد:  %5نصــف العشــر 

                                                 

دار الكتب العملية بريوت الطبعة  -233انظر:" إحكام األحكام على حتفة احلكام" للشيخ حممد بن يوسف الكايف, ص  - األوىل  1
م.1330  

1333, وزارة األوقاف والشؤون االسالمية الرباط .  سنة 363, ص 2؛ ج حممد اهلبطي املواهيب : " فتاوى تتحدى االمهال " - 2  
فيه ن الكربى , كتاب السري , مجاع أبواب السري, باب ترك قتل من ال قتال.رواه البيهقي يف السن-  3  

مجع وحتقيق أمحد حممد عاشور ومجال عبد  -انظر: خطب أب بكر الصديق ورسائله ووصاياه ومسنده وفتاواه  -  -53املنعم الكوين ص  4
م.1330دار االعتصام سنة   

م . واحلديث مروي عن عمر 2112سنة    1. طبعة املكتبة العصرية ط 633, ص   1ابن رشد " بداية اجملتهد وهناية املقتصد"   : ج - 5
  62013. ويف مصنف ابن أب شيبة رقم  2033ابن اخلطاب يف سنن سعيد بن منصور , رقم  

011, ص  1بداية اجملتهد وهناية املقتصد: ج  -51  
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"وأمجعـوا علــى أن الواجــب يف احلبــوب : أمــا مـا ســقي بالســماء فالعشــر, وأمــا مـا ســقي بالنضــح فنصــف العشــر, لثبــوت 
 .1ذلك عنه صلى اهلل عليه وسلم"

تــؤدي  إىل   2الكرمي:)وآتــوا حقــه يــوم حصــاده( هــا اهلل  تعــاىل يف القــرآنوالشــك أن فريضــة زكــاة الــزرع الــيت أوجب
حـىت ال تصـيبها اآلفـات أو احلشـرات أو احليوانـات القارضـة أو الطيـور,  احلفـاظ  علـى  مـا تبقـى  مـن  احلبـوب  والثمـار

إىل منـو الـزرع وزيـادة  وحىت تذهب ملن يستحقها. كذلك, فإن إخراج هذه الزكاة يزيد من إنتاج احلبوب والثمـار ويفضـي
 .3بركته يف الزراعات التالية, ويف   ذلك ازدهار للبيئة الزراعية

إن اإلســـالم يعتـــرب البيئـــة الزراعيـــة مـــن املـــوارد البيئيـــة املهمـــة الـــيت ينبغـــي احلفـــاظ عليهـــا لضـــمان معيشـــة اإلنســـان, 
والكأل من الثروات املشرتكة بني الناس, كما والستقامة املصاح العامة للمجتمع اإلسالمي. وقد رأينا سابقا أن العشب 

قــال رســول اهلل: "النــاس شــركاء يف ثالثــة: املــاء و الكــأل والنــار". ونســوق مثــاال مــن احلضــارة االســالمية يعكــس النمــوذج 
األمثل الستغالل املوارد الزراعية, فقد روي أن هشام بن عبد امللك قعد ذات مرة مع عثمان بن حبان قـرب حـائط فيـه 

مثـاره, فأرسـل إلـيهم رجـال ينصـحهم أن "التقطـوه  تـون, فسـمع هشـام نفـظ الزيتـون وهـو حتريكـه وضـربه بـالقوة لتسـقطزي
 .4لقطا, وال تنفظوه نفظا فتفقأ عيونه وتكسر غصونه"

وَنــتم هــذا املبحــث باحلــديث عــن تشــجيع فقهــاء اإلســالم علــى البيئــة النباتيــة داخــل املســجد, فمــن املســائل الــيت 
 وإباحة األكل منها لكل مار, كما قيل:5 أهل األندلس اإلمام مالكا, غرس األشجار يف املساجد خالف فيها

 يأكل من مر بتلك الشجرة.   ***وشجرة مبسجد أو مقربة                   

ومعلــوم أن غــرس األشــجار بصــحون املســاجد مــن تــأثري األندلســيني يف بــالد املغــرب, وهــي  مــن  بقايــا  مــذهب  
الذي  كان  له  وجود   هناك يف  مرحلة تارخيية سابقة. ويقول اإلمام الفقيه الونشريسـي: "وسـئل   6األوزاعي   اإلمام

األستاذ أبو سعيد  بن لب عـن الغراسـة يف املسـجد فأجـاب: مـذهب مالـك املنـع مـن ذلـك, وإن غـرس فيـه شـيء قلـع, 
عليها, ووقع يف نوازل ابن سهل ثالثة أقوال: أحـدها أنـه ومذهب األوزاعي جواز ذلك. وأما مثرها فلم يتكلم املتقدمون 

يكون جلماعـة املسـلمني, الثـاين أنـه يكـون للمـؤذنني وشـبههم مـن خـدام املسـجد, والثالـث أن ذلـك للفقـراء واملسـاكني. 
والصحيح أن ذلك جلماعة املسلمني, ألن كل واحد له حق يف املسجد. قلت: هذه إحدى املسائل الست اليت خالف 

 .7ندلسيون فيها مذهب مالك"األ

                                                 

613, ص   1وهناية املقتصد ج  بداية اجملتهد - 1  
.101األنعام: - 2  
منشأة املعارف, االسكندرية. -212علي السكري: " البيئة من منظور إسالمي " ص  - 3  
1331حتقيق مصطفى مفلح  القضاة, دار الوفاء  -213أبو بكر بن أب الدنيا: إصالح املال",ص  - 4  

. وزارة األوقاف والشؤون االسالمية ,005, ص  1فكر اإلسالمي ج حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل:"الوقف يف ال م.1333املغرب  5-   
005نفس املصدر السابق , الصفحة   - 6  

.12ص  11الونشريسي " املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب". ج   -7  
م.1331 -, وزارة األوقاف والشؤون االسالمية الرباط  
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والشك أن دافع األندلسيني واملغاربة إىل خمالفة املذهب املالكي يف هذه القضية هو خدمـة البيئـة الزراعيـة وجتميـل 
  !ساحة املساجد باجملال األخضر

 اإلسالم وحماية البيئة الحيوانية:

لإلنســان وســخرها لــه خدمــة ألهدافــه ومصــاحله حتــدث القــرآن الكــرمي عــن نعمــة احليوانــات الــيت وهبهــا اهلل تعــاىل 
العامـــة, قـــال تعـــاىل: )واألنعـــام خلقهـــا لكـــم فيهـــا دفء ومنـــافع ومنهـــا تـــاكلون, ولكـــم فيهـــا مجـــال حـــني ترحيـــون وحـــني 

.  وحيـث اإلسـالم علـى 1بلـد مل تكونـوا بالغيـه إال بشـق األنفـس, إن ربكـم لـرؤوف رحـيم( تسرحون وحتمل أثقالكم إىل
ى هذه الثروة احليوانية حىت ال تستنزف وال تضيع سدى,  إذ روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضرورة احلفاظ عل

. وقــال عليــه الصــالة 2أنــه قــال: "مــا مــن إنســان يقتــل عصــفورا فمــا فوقهــا بغــري حقهــا, إال يســأله اهلل عــز وجــل عنهــا"
. ويف 3إن فالنـا قتلـين عبثـا, ومل يقتلـين منفعـة" !بوالسالم: "من قتل عصفورا عبثا, عـج إىل اهلل يـوم القيامـة يقـول: يـار 

 هذين احلديثني داللة على حترمي قتل احليوان لغري األكل أو لغري مصلحة حقيقية.

ومن القيم اإلسالمية يف التعامل مع احليوان, الرفق به واإلحسان إليه حىت يف حالة القتل والـذبح, قـال رسـول اهلل 
 كتب اإلحسـان علـى كـل شـيء فـإذا قتلـتم فأحسـنوا القتلـة, وإذا ذحبـتم فأحسـنوا الذحبـة, صلى اهلل عليه وسلم:" إن اهلل

 .4وليحّد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته"

كنـا مـع رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم   :واإلسالم العظيم حيرم تفجيع احليوانات بأوالدها, فعن أب مسـعود قـال
فرخـان, فأخـذنا فرخيهـا, فجـاءت احلمـرة فجعلـت تفـرش, فجـاء النـيب صـلى يف سفر, فانطلق حلاجته, فرأينا محرة معهـا 

 5اهلل عليه وسلم فقال: "من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها".

ويف حديث للرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت فدخلت فيها النار, 
 6والهي تركتها تأكل من خشاش األرض"الهي أطعمتها وسقتها إذ حبستها, 

يقول اإلمام الشوكاين: "وقد استدل هبـذا احلـديث علـى حتـرمي حـبس اهلـرة ومـا يشـاهبها مـن الـدواب  بـدون طعـام  
. ويقول الفقيه األب املالكي يف شرحه على صحيح 7وال شراب,ألن ذلك من تعذيب خلق اهلل, وقد هنى عنه الشارع"

املوجــب للعقوبــة املــذكورة فيــه  و , وأن مــن وجــه تعذيبــه منعــه األكــل. منــع تعــذيب احليــوان مســلم: "واحلــديث أصــل يف
. ويقــول اإلمــام السنوســي: "ولــو حبســتها وغفلــت أن تطعمهــا حــىت ماتــت  8جممــوع األمــرين احلــبس واملنــع مــن األكــل"
                                                 

.1-3-5سورة النحل :  - 1  
 2 يف  . ويف املعىن نفسه أحاديث أخرى عن النسائي6/611رواه أمحد عن ابن عمر يف املسند. اجلامع الصغري, -

  األضاحي والصيد, وأب داود يف األضاحي.
, عن الشريد بن سويد الثقفي.0/633هذا حديث رواه أمحد يف مسنده  - 3  
632/ 1واألربعة يف السنن عن شداد بن أوس اخلزرجي, عن اجلامع الصغريرواه أمحد ومسلم  - 4  
, كما يف معجم ونسنك 130واآلداب  112, وأبو داود يف اجلهاد  010/ 1رواه أمحد يف مسند عبد اهلل بن مسعود  - 5  

سائي يف الكسوف,.ومسلم يف السالم,ويف الرب, ويف الكسوف. والن3,ويف الشرب 50رواه البخاري يف األنبياء  -  وأمحد. 6
. 3,ص  1نيل األوطار, ج  - 7  

. دار الكتب العلمية  بريوت3/533إكمال  إكمال املعلم   -8  
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هـل داره امتنـع مـن اختـاذه, ألن فهو من القتل خطأ, ولذا كان بعض شيوخنا يتخذ يف داره شـيئا مـن الطـري, فلمـا فقـد أ
أهلــه كــانوا يكفونــه أمــره.  فلمــا ذهبــوا خــاف أن يغفــل عــن إطعامــه. وأمــا اختــاذ الطــري يف األقفــاص ولــو ســرحت ذهبــت 

 1فممنوع ألنه سجن, وال فرق بني سجن آدمي أو طري..."

ليه العطش, فوجد بئـرا فنـزل وعن أب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "بينما رجل ميشي بطريق اشتد ع 
فيها فشرب مث خرج, فـإذا كلـب يلهـث يأكـل الثـرى مـن العطـش, فقـال الرجـل: لقـد بلـغ هـذا الكلـب مـن العطـش مثـل 
الذي كان بلغ مين, فنزل البئر فمأل  ُخفَّه ماء, مث أمسكه بفيه حىت رقي فسقى الكلب. فشكر اهلل له فغفـر لـه. قـالوا: 

 .2البهائم أجرا؟ فقال: يف كل كبد رطبة أجر"يا رسول اهلل وإن لنا يف 

وروى  بعض  الصحابة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  وسلم رأى  قرية  منـل  قـد حرقناهـا فقـال: مـن حـرق هـذه؟ 
 .3قلنا: حنن. قال: "إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار"

طويال  على  ظهورها, قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  ومن  رمحة  الشريعة  اإلسالمية  باحليوانات  حترمي  املكث 
كما أن الشريعة حترم إجاعة احليوان وتعريضه للضعف واهلزال, فقد مر عليه   4وسلم: "ال تتخذوا ظهور دوابكم كراسي"

ا الصــــالة والســــالم ببعــــري قــــد لصــــق ظهــــره ببطنــــه فقــــال: "اتقــــوا اهلل يف هــــذه البهــــائم املعجمــــة, فاركبوهــــا صــــاحلة وكلوهــــ
. ويوضــح اإلمــام املنــاوي هــذا احلــديث بقولــه: "القصــد التحــريض علــى الرفــق هبــا, والتحــذير مــن التقصــري يف 5صــاحلة"

حقها, "فاركبوها" إرشاد حال كوهنا "صاحلة" للركوب عليها, يعين تعهدوها بالعلف لتتهيأ ملا تريدونه منها... و"كلوها 
 .6فكلوها حال كوهنا مسينة صاحلة لألكل "صاحلة" أي إن أردمت أن تنحروها وتأكلوها 

ومــن حقــوق احليــوان يف اإلســالم: حتــرمي إرهاقــه بالعمــل فــوق مــا يتحمــل, فقــد روي أن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه 
وسلم دخل بستانا لرجل من األنصار, فإذا فيه مجل, فلما رأى النيب حن وذرفت عيناه, فأتاه رسول اهلل صلى اهلل عليه 

موعــه, مث قــال: "مـــن صــاحب هــذا اجلمــل؟" فقـــال صــاحبه: أنــا يــا رســـول اهلل, فقــال لــه عليــه الصـــالة وســلم فمســح د
أي تتعبــه بكثــرة  7والســالم: "أفــال تتقــي اهلل يف هــذه البهيمــة الــيت ملكــك اهلل إياهــا, فإنــه شــكا إيل أنــك جتيعــه وتدئبــه"

 األشغال.

ذبـح احليـوان احللـوب حـىت ال يتضـرر الولـد الصـغري بفقـدان  ومن مزايا اإلسـالم يف اسـتغالل الثـروة احليوانيـة: حترميـه
 .8احلليب, ولذلك أوصى النيب صلى اهلل عليه وسلم الصحاب اجلليل الذي أراد إكرامه بذبح شاة: "إياك واحللوب"
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بالقـدر  ويف هذا يقول السيد سابق رمحه اهلل تعاىل: "إذا كان احليوان حلوبا وله ولد فال جيوز األخذ  من اللنب إال
 .1الذي ال يضر ولده, ألنه ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم ال احليوان وال اإلنسان

وحيرم الشرع اإلسالمي صرب البهائم, وهو أن حتبس وهي حية لتقتل بالرمي وحنوه, فعن أنس أنه دخل دار احلكم 
كمـا هنـى   2وسـلم أن تصـرب البهـائم. بن أيوب فإذا قوم قـد نصـبوا دجاجـة يرموهنـا فقـال: هنـى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه

, ووجــه النهــي كمــا يقــول الشــوكاين أنــه إيــالم للحيوانــات 3رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم عــن التحــريش بــني البهــائم
 .4وإتعاب هلا بدون فائدة بل جملرد العبث

لكي والنـار لـتعلم مـن ومن روائع التشريعات اإلسالمية أيضا, حترمي ضـرب احليـوان يف الوجـه أو ومسـه يف وجهـه بـا 
.  5بني احليوانات األخرى,  فقد روي عن  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه هنى عن ضرب الوجه وعن وسـم الوجـه

 6مر عليه حبمار قد وسم يف وجهه فقال:" لعن اهلل الذي ومسه". وسلم اهلل عليه صلى أنه ويف رواية

فــــرض علــــى املســــلمني اتبــــاع املــــنهج الســــليم يف التعامــــل مــــع وواضــــح مــــن هــــذه التوجيهــــات النبويــــة,أن اإلســــالم ي
احليوانات باعتبارها ثروة بيئية مهمة  , حىت تتمكن كـل األجيـال مـن االسـتفادة منهـا علـى أحسـن وجـه مـن االسـتغالل 

 القائم على أساس اإلحسان واالعتدال يف االستهالك.

اء اإلسالم نفقة البهائم على أصحاهبا,فقد ذهبت وهكذا فإن اإلسالم حريص على محاية احليوان . وأوجب فقه 
عن علفها أو بيعها أو تسيبها أجرب كما جيرب مالك العبد جبامع  العرتة والشافعي وأصحابه إىل أن مالك البهيمة إذا مترد

لــى , ويؤكــد اإلمــام املنــاوي ع7كــون كــل منهمــا مملوكــا ذا كبــد رطبــة, مشــغوال مبصــاح مالكــه حمبوســا عــن مصــاح نفســه"
أكـال وشـربا,  -وإن تعطلت ملرض أو زمانة -وجوب النفقة على صاحب الدابة قائال:" فيلزم املالك كفاية دابته احملرتمة

 .8فإن امتنع ألزم به من ماله أو بيعها أو إجارهتا أو ذبح املأكولة لألكل, فإن أىب فعل القاضي من ذلك مايراه"

ني قــال:"إذا جلــأت هــرة عميــاء إىل بيــت شــخص  , وجبـــت وذهــب بعــض الفقهــاء اىل مــاهو أبعــد مــن هــذا حـــ 
.ومـن رمحـة اإلسـالم بـاحليوان أن العقوبـة  مرفوعـة عنـه فـال يعاقـب مبـا جـىن 9نفقتها عليه حيث مل تقدر على االنصراف

تـنص  . وهـذا خمـالف لشـرائع احلضـارات   األخـرى الـيت10على غريه, وإمنا  يعاقب صـاحبه  إذا فـرط  يف حفظـه وربطـه
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معاقبة احليوان عما اقرتفه من أخطاء. وهلذا السبب نفهم ملاذا غابت ظـاهرة حماكمـة احليوانـات مـن تـاريخ احلضـارة على 
 اإلسالمية.

ومن مظاهر العناية اإلسالمية بالثروة احليوانية  أيضا, أن الشريعة ترفض االعتداء على احليـوان ولـويف حالـة احلـرب 
حيــث: "ال جيــوز حتريــق النخــل وال تغريقــه... وجيــوز قتــل مــا يقــاتلون عليــه مــن مــع الكفــار إال عنــد الضــرورة القصــوى, 

. وأما عقر دواهبم يف غري حال احلرب ملغايظتهم 1دواهبم ألن قتلها وسيلة اىل الظفر هبم,فإذا صارت إلينا مل جيز قتلها"
 .2واإلفساد عليهم فال جيوز"

بالبيئــة احليوانيــة وجـود أوقــاف خاصــة لتطبيــب احليوانــات ومـن مفــاخر احلضــارة اإلســالمية أيضـا خبصــوص العنايــة  
املريضة, وأوقاف أخرى لرعي احليوانات املسنة العاجزة, كما هو احلال بأرض املـرج األخضـر بدمشـق, فإهنـا كانـت وقفـا 

ومــن للخيــول العــاجزة الــيت امتنــع أصــحاهبا مــن اإلنفــاق عليهــا لعــدم االنتفــاع هبــا, فرتعــى يف هــذه األرض حــىت متــوت. 
أوقاف دمشق وقف للقطط تأكل منه وترعى وتنام, حىت لقد كان جيتمع يف دارها املخصصة هلا مئـات القطـط الفارهـة 

 .3السمينة اليت يقدم هلا الطعام كل يوم وهي مقيمة ال تتحرك إال للرياضة والنزهة

جــة عاليــة املســتوى, حيــث كانـــت ويف تــاريخ احلضــارة اإلســالمية بــاملغرب منــاذج رائعــة للعنايــة باحليوانــات إىل در  
األوقاف اإلسالمية يف خدمة البيئة احليوانية يف أحسن الظروف واألحوال, فقد  خصص ريع  عدد من  الفدادين لشراء 
احلبـــوب  لتغذيـــة احليوانـــات العجمـــاء الـــيت ال متلـــك التعبـــري عـــن حاجاهتـــا, ولعـــالج احليوانـــات   الـــيت تتعـــرض لألمـــراض 

نحتهــا, ويف هــذا وقايــة للبيئــة احليوانيــة والطبيعيــة مــن الفســاد والضــياع واهلــالك, وحفــاظ علــى وتتكســر أضــالعها أو أج
 4 !حياهتا وبقائها الدائم

وجـاء يف ترمجـة حممـد بـن موسـى احللفــاوي االشـبيلي نزيـل فـاس واملتـوىف هبـا: أنــه دفـع بـه الرفـق باحليوانـات املتخــذة 
علـى إطعـامهم بيـده. ويتحـدث ابـن السـكاك عـن مشـهد إنسـان قـد مجـع  واألليفة إىل أن يعد دارا جيمعهـم فيهـا ويسـهر

قططــا ويــوزع علــيهم حلمــا ويعــدل يف القســمة بيــنهم. وكــان يف حــوز مدينــة فــاس بــالد موقوفــة علــى شــراء احلبــوب برســم 
ضـا عنـد وأي  ,الطيور حـىت تلتقطهـا كـل يـوم مـن املرتفـع املعـروف بكديـة  الرباطيـل عنـد بـاب احلمـراء داخـل بـاب الفتـوح

 5.باب كدية الرباطيل خارج باب اجليسة

وإضــافة اىل املهمــة اإلنســانية هلــذه املؤسســة, كانــت تعتــرب ملجــأ للطــري املعــروف باســم اللقــالق )بــالرج( حــىت إذا  
. وقـد نظـم !ملـن يضـمده ويداويـه ويطعمـه انكسر أو أصيب بأي أذى, فإنـه حيمـل اىل مستشـفى )فـرج( وتصـرف جرايـة

 أمحد بن شقرون أبياتا يف هذه العناية الفائقة باحليوانات. ومما جاء فيها:األستاذ احلاج 
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 1مبال من األوقاف جيرب من كسر      ***إذا عطب اللقالق يوما فإنه     

ومــن طرائــف فقهــاء اإلســالم الدالــة علــى مكانــة احليوانــات يف العقيــدة اإلســالمية قــول بعضــهم: إن بعــض دواب 
وهــا حنــو عشــرة, ونظمــت يف شــعر مشــهور كمــا نــص عليــه اخلفــاجي رمحــه اهلل يف كتابــه القــيم األرض يــدخل اجلنــة, وبلغ

 :2شرح الشفا 

 وعجل إلبراهيم كبش لنجلــه       ***براق شفيع اخللق ناقة صالـح       

 محار عزيز كلب كهف مثله        ***وهــدهــد بلقيس ومنلــة بعلهـا       

 يرب بأم يف رخاه وحملـــه         ***قورة* ملــن وحوت ابن  مىت مث بـا     

 يكون ترابا يوم حشر لكله       ***فهذه عشر يف اجلنان وغريها         

 اإلسالم والتلوث الصوتي: 

اإلنســـان للصـــداع ولالضـــطرابات  الشـــك أن الضوضـــاء يســـبب يف عـــدة مشـــاكل نفســـية وصـــحية, فقـــد يعـــرض
ــــؤدي إىل ارتفــــاع الضــــغط الــــدموي و إىل أمــــراض اجلهــــاز اهلضــــمي واجلهــــاز العصــــيب, و إىل كثــــرة  النفســــية, كمــــا قــــد ي

االنفعاالت احلادة واىل مزيـد مـن حـاالت القلـق, ممـا يفقـد اإلنسـان الراحـة والطمأنينـة, ومـن املعـروف أن اإلسـالم ينهـى 
ىل اهلـدوء والسـكينة حـىت عن رفع األصوات وإحداث اجللبة الشديدة, فال يقبل كثرة الضجيج والصـراخ, بـل إنـه يـدعو إ

يعمــل املســلم يف نشــاط وراحــة بــال. وحيــدثنا القــرآن الكــرمي أن الضوضــاء وشــدة الصــوت قــد تــؤدي إىل الوفــاة:) وأخــذ 
, ومعــىن هــذا أن التلــوث الصــويت قــد يتحــول إىل عقــاب شــديد  3الــذين ظلمــوا الصــيحة فأصــبحوا يف ديــارهم جــامثني(

 تمع خمالف ألوامر الشريعة اإلسالمية.  يسلطه اهلل سبحانه وتعاىل على كل جم

ـــــة املنفـــــرة, فقـــــال   ـــــى خفـــــض الصـــــوت وتنهـــــاهم عـــــن األصـــــوات العالي إن القـــــيم اإلســـــالمية حتـــــث املســـــلمني عل
. وأكثــر مــن هــذا فــإن اإلســالم 4تعاىل:)واقصــد يف مشــيك واغضــض مــن صــوتك, إن أنكــر األصــوات لصــوت احلمــري(

, 5لتالوة القرآن:)وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال(ينهى عن رفع  الصوت  حىت داخل املسجد 
 .6وهلذا السبب اعترب بعض الفقهاء أن رفع الصوت يف املسجد فيه إيذاية للمصلني, وينبغي النهي عنه

وات وحنن نقرأ يف القرآن الكرمي أن رفع األصوات يـؤدي إىل إحبـاط األعمـال يف الـدنيا واآلخـرة, وأن غـض األصـ 
ممــا حيقــق اإلميــان والتقــوى, قــال تعــاىل: )ياأيهــا الــذين آمنــوا ال ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت النــيب وال جتهــروا لــه بــالقول  
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 533    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعمـالكم وأنـتم ال تشـعرون, إن الـذين يغضـون أصـواهتم عنـد رسـول اهلل أوالئـك الـذين 
  1م(.امتحن اهلل قلوهبم للتقوى هلم مغفرة وأجر عظي

ويتبني من كل هذا أن جمتمع املؤمنني يقوم علـى اهلـدوء والسـكينة واجتنـاب الضـجيج والضوضـاء, وحينمـا وصـف 
ومعلــوم أن اجلنــة مثــال حيتــذى  2اهلل تعــاىل حالــة اجلنــة قــال: )ال يســمعون فيهــا لغــوا وال تأثيمــا, إال قــيال ســالما ســالما(

ت النبويـة  يف هـذا اجملـال, أن الرسـول  صـلى  اهلل عليـه وسـلم قـد هنــى بالنسـبة لإلنسـان املسـلم يف حياتـه. ومـن  القبسـا
عن إحداث  الضوضاء يف املساجد واألسواق, فعن أب   قتادة  قال:" بينما   حنن نصلي مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 

اهلل عليـه وسـلم:  وسلم إذ مسع جلبة خارج املسجد فقال: ما شأنكم؟ قال: استعجلنا إىل الصالة, فقـال الرسـول صـلى
 .3"ال تفعلوا, إذا أتيتم الصالة  فعليكم بالسكينة, فما أدركتم فصلوا وما سبقكم  فأمتوا"

والرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يفضل عدم استخدام األبواق يف األذان وينهى عن استعمال الطبـول واآلالت 
 .4يف األسواقاملزعجة, فقال عليه الصالة والسالم: إن اهلل يبغض كل صخاب 

إن الشريعة اإلسالمية تقف ضد كل ما يقلق راحة املسلمني عن طريق األصوات الشديدة املؤذيـة حـىت وإن كـان  
.  5مصدر هذا الضجيج عمال مشروعا, وذلك انطالقا من حديث الرسول صـلى اهلل عليـه وسـلم: "الضـرر وال ضـرار"

نفـى األصـغر األكـرب". فـال جيـوز لصـاحب مصـنع أن يسـتمر يف ومن هـذا اسـتنبط الفقهـاء قاعـدة : "إذا اجتمـع ضـرران 
إذايــة النــاس عــن طريــق الضــجيج الشــديد, فالشــريعة اإلســالمية تنطلــق مــن قاعــدة شــرعية معتمــدة هــي: إن درء املفاســد 
مقدم على جلب املصاح, خاصة إذا علمنا أن توقيف هذا الضجيج سريفع الضرر األكرب عن عامة الناس, وأن الضـرر 

 صغر ميكن احتماله.األ

وهكــذا اعتــرب الفقهــاء األصــوات والذبــذبات مصــدرا للضــرر جيــب منعــه, وهــذا مــا جعــل املســلمني القــدامى علــى  
امتداد تاريخ احلضارة اإلسالمية يهتمون ببناء املصانع خارج املدن. يقول املهندس حممد عبد القادر الفقـي: "وقـد قسـم 

 قسمني: ضرر جيب درؤه, وضرر ميكن احتماله. ومثال القسـم األول األصـوات الفقهاء الضرر الناتج من األصوات إىل
والذبذبات الناجتة من حركة البوابات, إذ إهنا تؤثر يف سالمة    املباين اجملاورة هلا. يـروى ابـن الرامـي يف كتـاب "اإلعـالن 

حــائط جــار هلــم, فقاضــاهم هــذا الرجــل بأحكــام البنيــان", أن جمموعــة مــن النــاس أقــاموا بوابــة حلــارهتم يفــتح باهبــا علــى 
بدعوى أن فتح الباب وغلقه املستمرين قد أضرا به وأقلقا راحته, فتحرى ابن الرامى األمر, ووجد احلائط يتذبذب جراء 
فتح الباب وغلقه, فأمر القاضي هبدم البوابة وإزالة باهبا". أما القسم الثاين مـن الضـرر فينـتج مـن األصـوات الـيت تسـبب 

دون الضرر.  وقد اختلف الفقهاء يف حكمهم عليه, فلم يعتربه العلماء األوائل ضررا جيب درؤه, أما من حلقهم الضيق 
مـن الفقهــاء فقـد كــان هلـم رأي مغــاير, فقـد اعتــربوا الصــوت والصـدى ضوضــاء ومصـدرا للضــرر جيـب مكافحتــه. ووضــع 

                                                 

.6-2سورة احلجرات:  - 1  
.23-25سورة الواقعة: - 2  
. واحلديث بألفاظ أخرى عند أصحاب السنن يف كتب الصالة .5/613رواه أمحد يف املسند:  - 3  

هذا احلديث رواه أمحد وغريه بألفاظ خمتلفة, ورواه البيهقي يف السنن وابن حبان يف صحيحه.. وقال عنه   - األلباين يف صحيح اجلامع :  4
  صحيح.

.6/012رواه أمحد وابن ماجه عن ابن عباس, بإسناد حسن, كما يف اجلامع الصغري, - 5  
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لكمادين" يف املدينـة ملـا يسـببونه مـن ضـرر وضـيق قواعد صارمة ملنع وجود "ا -حسب رواية ابن الرامي -قضاة طليطلة"
للجريان مبا يصدر عنهم من أصوات. كما أعرب القاضـي ابـن الرافـع يف تـونس عـن تفضـيله منـع بنـاء حظـائر احليوانـات 

 1املتامخة للمباين, ملا تسببه حركة احليوانات الدائمة يف أثناء الليل والنهار من إزعاج قد مينع اجلريان من النوم...

ولقــد اهتمــت كتــب الفقــه والفتــاوى بــالنوازل املتعلقــة بالضــرر الصــويت وأوجــب الفقهــاء ضــرورة منــع هــذه األضــرار 
"فقـد سـئل السـيوري عمـن يـدق النـوى ببيتـه لبقـره, ويبــيتهم يف الشـتاء يف  :السمعية. ويف هذا السياق يقول الونشريسـي

بيته فأراد اجلار منعه من ذلك, فأجاب: مينـع مـن دق النـوى ألنـه يضـر بالبنـاء, وحـس مسـاع  الضـرب   يضـر بالسـاكن  
قوم هلم حوانيت لدق . " وسئل   أبو بكر بن عبد الرمحن عن  2إال يف بعض األوقات وإذا تكرر األمر منع منه...  "

النوى يف سوق عليها دور يضر هبا وقعه وهلم عشرة أعوام وقد كانوا منعوا وأخرجوا عن املدينـة مث رجعـوا إىل عـادهتم إىل 
. ويقـــاس علـــى مثـــل هـــذه النمـــاذج كـــل 3اآلن, فأجـــاب: إذا أضـــروا بالنـــاس وجـــب زواهلـــم إىل موضـــع ال يضـــر بالنـــاس"

 والضرر بأمساع اجلريان وعامة الناس. احلاالت األخرى اليت تسبب األذى

ومن اجلدير بالذكر أن فقهاء اإلسالم حينما يفتون بوجوب رفع الضرر عن اآلخر فإهنم يتحـرون التثبـت العلمـي  
من عند ذوي املعرفة واالختصاص, فإذا كان ال جيوز إحداث رحـى يف الـدار إذا أضـرت باجلـار فمـا السـبيل إىل التحقـق 

 ر؟ من ثبوت هذا الضر 

" فقد سئل القاضي ابن عبد الرفيع عمن عمل يف داره رحى, فاشتكى جاره الضرر مما حلق حبيطان داره من هذا  
الرحــى, فـــأي صـــورة يعلــم هبـــا هـــذا احلــائط؟ وأيـــن تعمـــل هـــذه الصــورة الـــيت يعمـــل هبــا اهلـــز؟ هـــل يف األرض أو احلـــائط؟ 

خيوط, يف كل ركن خيط, وجتمع أطراف اخليوط وتعلق من  يؤخذ طبق من كاغد وتربط أركانه بأربعة فأجاب بـأن قال:
السقف الذي على احلائط الفاصل بني الدار وبني الرحى من جهة الدار, وتعمل على الكاغد حبـات مـن كزبـر يـابس, 
ويقال لصاحب الرحى هز رحاك, فإن اهتز الكزبر عن الكاغد قيل لصاحب الدار اترك صاحب الرحى  خيـدم ألهنـا ال 

. قيل له: فإن كان احلائط الساتر بني الرحى والدار ليس فيه خشب وإمنا هو سرتة ال خشب فيـه, فـأين يعلـق تضر بك
الكاغــد؟ قــال: تؤخــذ قصــبة غليظــة وجتعــل علــى احلــائط  الفاصــل بــني الرحــى والــدار قــدر نصــف شــرب, وتــدخل طــرف 

فـإن اهتـز الكسـرب منـع    »  ز رحـاكهـ: «القصـبة علـى احلـائط , وتعمـل الكسـرب علـى احلـائط وتقـول لصـاحب الرحـى
 .4صاحب الرحى من عمل الرحى, وإن مل يهتز الكسرب مل مينع"

وسئل ابن الغماز عن رجل أراد أن يعمل يف داره رحـى, كـم يبعـد مـن حـائط اجلـار يف الرحـى؟ فأجـاب: لـيس يف 
حـد. قـال ابـن الرامـي: الـذي عنـدي ذلك حد, وأهل املعرفة يعرفون ذلك كم يبعد الرحى من احلائط, وهنا ال يعلم فيه 

يف ذلــك الــذي يريــد أن يعمــل يف داره الرحــى يتباعــد مــن حــائط اجلــار بثمانيــة أشــبار مــن حــد دوران البهيمــة اىل حــائط 
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 .1اجلـار, إمـا ببيـت أو مبخـزن أو مبجـاز, فـال بـد لـذلك مـن حائـل ألن البنـاء حيـول بـني مضـرة البهيمـة وحـائط اجلـار"
لفقهـاء مينعـون إيـذاء النـاس عـن طريـق دوي املطـاحن, ممـا يـدل علـى أن كـل األصـوات املزعجـة ويتضح من كل هذا أن ا

ينبغـي أن متنــع حفاظـا علــى راحــة وهـدوء اجملتمــع, وهلــذا فقـد أفــىت بعــض شـيوخ اإلســالم مبنــع الكمـادين إذا استضــر هبــم 
ء ملعب كرة ملا فيه من الضرر على .كما أفىت البعض منهم بوجوب إخال2اجلريان وقلقوا من ذلك الجتماع وقع ضرهبم

 4. وذهب بعض الفقهاء إىل منع احلداد وشبهه إذا عملوا ليال وهنارا.3السكان

 اإلسالم وحماية األنواع البيئية من االنقراض: 

لضمان استمرار احلياة البيئية يف هذا الكون, اقتضت مشيئة اهلل تعاىل أن تقوم حيـاة الكائنـات احليـة علـى أسـاس 
ئيـة الزوجيــة, فـالتزاوج ســنة كونيـة وفطــرة طبيعيــة متكـن مــن اسـتمرار التكــاثر البيئــي مـع مــرور األزمـان,  ســواء يف عــامل الثنا

اإلنسان أو يف عامل النبات واحليوان, ويف ذلك يقول اهلل تعاىل: )سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن 
, ويقــرر اإلســالم أن  6: )ومــن كـل شــيء خلقنــا زوجــني لعلكــم تــذكرون(. وقــال تعــاىل أيضــا5أنفسـهم وممــا ال يعلمــون(

أحسن وسـيلة حلمايـة األنـواع البيئيـة مـن اإلتـالف واهلـالك هـو اتبـاع مـنهج االعتـدال يف اسـتغالل املـوارد البيئيـة والثـروات 
نائهـا, وهلـذا وجـب علـى الطبيعية خاصـة منهـا احليوانـات, فاإلسـراف يف االسـتهالك يـؤدي دائمـا اىل تضـييع اخلـريات وإف

 .7املسلمني التوسط يف اإلنفاق واملعيشة . قال تعاىل: )والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما(

والـرتف  يف  العـيش, فقـد  روي عـن  معـاذ  وينبهنا  رسـول  اهلل  صـلى   اهلل   عليـه  وسـلم  إىل  خطـورة  البـذخ
, ومعلـوم 8عليه وسلم بعثه إىل الـيمن وقـال لـه:" وإيـاك والتنعـيم فـإن عبـاد اهلل ليسـوا بـاملتنعمني "بن جبل أنه صلى اهلل 

أن جمتمــع املرتفــني يســتهلك مــن حلــوم احليوانــات والطيــور والــدجاج أكثــر مــن احلــد الــالزم , ممــا قــد يســبب يف إهنــاء هــذه 
احليـة مــن االنقــراض مـا ورد عــن رسـول اهلل صــلى اهلل عليــه ومــن مظــاهر عنايـة اإلســالم حبمايـة األنــواع  .!الثـروة احليوانيــة

. ويف الصـحيح عـن أب هريـرة  9وسلم أنه "هنى عن قتل أربعة من احليوانـات والطيـور: النملـة والنحلـة واهلدهـد والصـرد"
أمـر بقريـة عن النيب صلى اهلل عليه وسـلم قـال: "نـزل نـيب مـن األنبيـاء حتـت شـجرة, فقرصـته منلـة, فـأمر جبهـازه فـأخرج, و 

 .10فهـال منلـة واحـدة ؟ " !النمل فأحرقت, فأوحى اهلل إليه: أمن أجل أن قرصتك منلة, أحرقت أمة مـن األمـم تسـبح
وعــن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: "لــوال أن الكــالب أمــة مــن األمــم ألمــرت بقتلهــا, فــاقتلوا منهــا األســود 

                                                 
 .3ص  3املعيار املعرب للونشريسي,ج  -1

: فئة من احلرفيني الشعبيني, كانوا يعاجلون بعض اآلالم عن . والكمادون31ص  3املعيار املعرب للونشريسي,ج  - ق عملية تسخني طري 2
 خرقة ووضعها على موضع الورم.
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يقول ابن القيم: "وهذا حيتمل وجهني: أحدمها أن يكون إخبارا عن أمـر  . ويف شرح معىن هذا احلديث النبوي1البهيم"
غـــري ممكـــن فعلـــه, وهـــو أن الكـــالب أمـــة ال ميكـــن إفناؤهـــا لكثرهتـــا يف األرض, فلـــو أمكـــن إعـــدامها مـــن األرض ألمـــرت 

حبكمـــة بقتلهـــا. والثـــاين: أن يكـــون مثـــل قولـــه: "أمـــن أجـــل   أن قرصـــتك منلـــة, أحرقـــت أمـــة تســـبح "فهـــي أمـــة خملوقـــة 
  :. ويقـول اإلمـام أبـو سـليمان اخلطـاب يف   شـرح احلـديث2ومصلحة, فإعدامها   وإفناؤها يناقض مـا خلقـت لـه...." 

"معناه أنه كره إفناء أمة من األمم, وإعدام جيل من اخللق, حىت   يأيت عليه كله, فال يبقى منه باقية, ألنه ما من خلق 
وضرب من املصلحة, يقول إذا كان األمر على هذا, وال سبيل إىل قتلهن  كلهن,  هلل تعاىل إال وفيه نوع من   احلكمة,

 .3فاقتلوا شرارهن, وهي السود البهم, وأبقوا ما سواها, لتنتفعوا هبا يف احلراسة, ويقال: إن السود منها شرارها وعقرها"

عاىل أن حيمل معـه يف السـفينة مـن كـل وحنن نقرأ يف القرآن الكرمي قصة سيدنا  نوح عليه السالم حينما أمره اهلل ت
زوجني اثنني من املخلوقات ذوات األرواح, فقال تعاىل: )حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنـا امحـل فيهـا مـن كـل زوجـني 

.ويف تفســري القــرطيب: "وقــال احلســن: مل 4اثنــني وأهلــك, إال مــن ســبق عليــه القــول, ومــن آمــن ومــا آمــن معــه إال قليــل (
. ويقول عبد الرمحان السعدي يف هذا املعىن: "أي أدخل يف الفلك من كل 5 السفينة إال ما يلد ويبيض "حيمل نوح يف

 .6جنس من احليوانات ذكرا وأنثى تبقى مادة النسل لسائر احليوانات, اليت اقتضت احلكمة الربانية إجيادها يف األرض"

بحانه وتعاىل يف هـذه البيئـة الكونيـة يف قولـه تعـاىل: )ومـا ويصرح القرآن الكرمي بالتنوع احليوي الذي أودعه اهلل س 
. ويف تفسـري ابـن كثـري: 7من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمـم أمثـالكم مـا فرطنـا  يف  الكتـاب مـن شـيء(

لسـدي: )إال وقـال ا "قال  جماهد: أي أصناف مصنفة تعرف بأمسائها, وقال قتادة: الطري أمة واإلنس أمة    واجلن أمـة
. ومن املعاين احملتملة أيضا عند بعض املفسرين مثل الرازي أهنا أمم أمثالكم يف كوهنا 8أمم أمثالكم( أي خلق أمثالكم"

 . 9أمما ومجاعات, ويف كوهنا خملوقة حبيث يشبه بعضها بعضا, ويأنس بعضها ببعض, ويتوالد بعضها من بعض كاإلنس

األجناس احلية من االنقراض: حترمي بعضهم أكل حلوم اخليل, يقـول الفقيـه ابـن ومن عناية فقهاء اإلسالم حبماية  
. وقــد اســتدلوا علــى هــذا التحــرمي بقولــه   10رشــد: "وأمــا اخليــل فــذهب مالــك وأبــو حنيفــة ومجاعــة إىل أهنــا حمرمــة..."

خليـل ال تسـتعمل يف الغالـب . ويوضح السـعدي هـذا املعـىن بقولـه:" وا11تعاىل: )واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة(
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. ويذكر ابن حجر العسقالين أن "سبب كراهة مالك 1لألكل, بل ينهى عن ذحبها ألجل األكل, خوفا من انقطاعها"
ألكلهـــا لكوهنـــا تســـتعمل غالبـــا يف اجلهـــاد, فلـــو انتفـــت الكراهـــة لكثـــر اســـتعماله, ولـــو كثـــر ألدى إىل قتلهـــا فيفضـــي إىل 

 .2فنائها"

المية لضمان بقاء األنواع احليوانية: حترمي اإلسالم إخصـاء احليوانـات حـىت ال تتعـرض للفنـاء ومن التوجيهات اإلس
بســبب انقطــاع النســل, فقــد روى اإلمــام أمحــد عــن ابــن عمــر قــال: "هنــى رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم عــن إخصــاء 

. 4وخصاؤها ينقص من قوهتا ويقطع نسـلها"ويف هذا يقول ابن جزي املالكي: "واخليل تراد للركوب  .3اخليل والبهائم"
 5وقال اإلمام األوزاعي: "كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل"

  :خالصة واستنتاج

يتضــح جليــا مــن خــالل هــذه احلقــائق أن النظريــة اإلســالمية للبيئــة فلســفة شــاملة تنظــر إىل اإلنســان باعتبــاره أهــم 
توازن الكوين والتناسق الطبيعي. واإلسالم يعترب البيئة خملوقا مقدسا مكونات البيئة فيجب احلفاظ على حياته يف ضوء ال

ينبغي احرتامه, حيـث يؤكـد علـى أن اإلحسـان إىل البيئـة الطبيعيـة يـدخل ضـمن العبـادة املطلوبـة مـن اإلنسـان املسـلم يف 
والوجـود, املتعاليـة علـى الظـروف  هذه احلياة. وتتميز النظرية اإلسالمية للبيئة بالفلسفة اإلنسانية املمتدة يف آفاق الكـون

اجلغرافية الضيقة واملتجـاوزة لألزمنـة احملـدودة يف تـاريخ احلضـارة البشـرية. فهـي نظريـة ال تعـرتف بـالتمييز بـني املسـلم وغـري 
املسلم يف واجب محاية البيئة وتنميـة مواردهـا, سـواء يف دار اإلسـالم أو يف دار الكفـر, وذلـك لكوهنـا قامسـا مشـرتكا بـني 

 مجيع شعوب العامل .

ومن مفاخر الشريعة اإلسالمية أيضا أهنا جعلت التنمية والبيئة أمرين متالزمني ال ميكن الفصـل بينهمـا, يف سـبيل 
حتقيق النهضة االقتصادية القوية. ولن يتأتى ذلك إال بالعمل املنتج واتباع منهج االعتدال يف االستهالك. ومن مث ينبغي 

للبيئة واحلفـاظ علـى األنـواع الطبيعيـة مـن كـل مظـاهر الضـرر والفسـاد, مـع التخطـيط احملكـم ملنظومـة  محاية املوارد احليوية
تنميتهــا وتطويرهــا واســتثمارها بشــكل حمكــم. ولقــد محــل اإلســالم الدولــة واجلماعــة املســلمة مســؤولية األمانــة البيئيــة مــن 

ميـع أفـراد اجملتمـع, وضـمان حقـوق األجيـال القادمـة يف خالل مقاصد الرسالة الربانية من أجل توفري املعيشة الطبيعيـة جل
هذه البيئة الغنية. فمادامت حياة اإلنسان يف هذه احلياة مؤقتة, فالبد من التصرف فيها وفـق تعـاليم اإلسـالم, وحبسـب 

ة مسـؤولية ما تقتضيه  املصلحة العامة لكل الناس يف احلاضـر واملسـتقبل. ومـن هـذا املنطلـق ميكـن القـول إن سـالمة البيئـ
  عظيمة يف عنق اإلنسان خاصة املسلم .

 

                                                 

.036تيسري الكرمي الرمحن: ص  - 1   
, 5521-5513, القسم الثاين كتاب الذبائح والصيد باب حلوم اخليل, حديث 311فتح الباري:اجلزء التاسع,الصفحة  - 2 دار الكتب  

.2111 - 6العلمية ط     
ه أمحد يف املسند عن ابن عمر.روا - 3   
.630القوانني الفقهية, ص - 4   
.631, ص 5القرطيب:" اجلامع ألحكام القرآن", ج  - 5   



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   538

 

 



 

 539    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقدمة
 وبعد: والتابعني.... وصحبه آله وعلى األمني, اهلل عبد بن حممد رسوله على والسالم والصالة العاملني, رب هلل احلمد

 والسماع, التحمل ألفاظ من فيها وما األسانيد فكانت , إليها يسبقوا مل أنشؤوها علمية بإبداعات احملدثون متيز فقد

 من ألوان بابتكار فيها والتجديد , احلديث علوم يف التصنيفات مث والتعديل, اجلرح وألفاظ الرجال, ومتييز الشيوخ, واختبار

 الكتب, هذه من لون اصطالح الثامن القرن منذ نشأ وقد وغريها, واألوائل, شيخات,وامل واملعاجم, كاألطراف, التواليف

 أحواله من ءشي وذكر املصنف, لسرية موجزة بقراءة لكتاب ختمه هناية يف احملدث يقوم بأن وذلك اخلتومات, بكتب عرف

 فيشرحه ,األخري يكون ما غالبا حديثا وخيتار ,عليه يؤخذ ملا يعرض وقد فيه, ومنهجه به, يتميز وما بكتابه ويـَُعرِّفُ  ومناقبه,

 يف "األمحد كتابه يف السبق قصب (1)اجلزري الدين لشمس فكان مؤلفه, إىل إسناده ويسوق ولطائف, فرائد بذكر عليه ويعلق
 من أكثر (4) السخاوي كان مث ختومات, أربع فصنف ,(3)الدمشقي الدين ناصر ابن تاله مث ,(2)أمحد" اإلمام مسند ختم

 .(5) ختما عشر بثالثة الفن, هذا يف صنف

                                                 

الكثرية النافعة, َنَشر القراءات, واحلديث يف بلدان  التصانيف صاحب احملدث, املقرئ اجلزري يوسف بن علي بن حممد بن حممد بن حممد( 1)
, األعالم    هـ 1022 األوىل, الطبعة: بريوت – احلياة مكتبة دار منشورات الناشر: (3/255ه(. الضوء الالمع )366عديدة, تويف سنة )

 م.2112 عشر اخلامسة الطبعة: للماليني, العلم دار الناشر: (1/05)
 ه(.1011ه(, وعنها طبعة مكتبة التوبة بالرياض )1601ة مبصر سنة )( طبع مبطبعة السعاد2)
( حممد بن عبد اهلل بن حممد املعروف بابن ناصر الدين الدمشقي, حمدث, مؤرخ, توىل مشيخة دار احلديث األشرفيه, قتل يف إحدى 3)

 (.3/116ه(.  الضوء الالمع )366معارك دمشق سنة )
ن أب بكر, احملدث, صاحب التصانيف النافعة " فتح املغيث "و" الضوء الالمع يف ترمجة أعيان القرن (حممد بن عبد الرمحن بن حممد ب4)

(, التحفة 6/1103(, اجلواهر والدرر )3/2هـ(؛ الضوء الالمع )312التاسع ", ترجم لنفسه يف رسالة مسّاها "إرشاد الغاوي", تويف سنة )
 (.2/130(, البدر الطالع )2/510اللطيفة )

 (.3/13( ذكرها يف الضوء الالمع )5)

 لتاج الدين القلعي ختم صحيح اإلمام مسلم

 وبذيله إجازة من حفيد المؤلف ألحد تالميذه

 دراسة وتحقيق

 عبد اهلل بن رفدان الشهرانيالدكتور 
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 رمحه القلعي الدين تاج وهو وقته أعالم ألحد مسلم( اإلمام صحيح بـ)ختم موسومة القبيل هذا من رسالة أيدينا وبني

 اهلل.
  الرسالة: أهمية

 احلرام اهلل بلد يف استقراره أدى وقد املعتربين, واجمليزين املسندين, وأحد املشهورين, زمانه حمدثي أحد الرسالة كاتب يعد

 لديه ممن اهتمام موضع يكون يكتبه ما أن ريب وال إجازته, وطلب علمه, انتشار على ساعده مما به, الشأن أهل معرفة إىل

 احلديثية. باألسانيد اهتمام له ومن احملدثني, مبناهج عناية
 للكتاب ومعايشة كثري, وإقراء طويل, مساع بعد فوناملؤل إليه توصل ما تضمنت علمية, ملخَّصات اخلتومات كتب تعد

 ذاته. املضمار يف الرسالة وهذه السنة, بدواوين املعتنني من اهتمام وموضع عناية, حمل النوع هذا جيعل مما املختوم,
 عليه صنفت والذي مسلم, اإلمام صحيح هنا وهو ومكانته, املختوم الكتاب منزلة مبقدار اخلتم كتاب منزلة تكون

 .(1)كثرية ختومات
  البحث: أهداف

 هبا. واإلجازة والسنن, الصحاح ختم يف احملدثني جهود إبراز يف املشاركة 
 التأليف. من النوع هبذا املختص اجلزء هذا حتقيق خالل من اخلتوم فن إبراز
 نشرها. يسبق مل اليت الرسالة هبذه اإلسالمية املكتبة إثراء

 البحث: حدود
 املؤلف. حلفيد إجازة وبذيلها القلعي, الدين لتاج مسلم( اإلمام صحيح )ختم رسالة على البحث يأيت

    البحث: منهج
 واالستقرائي. التارخيي, املنهج هو املتبع املنهج
 البحث: في عملي
 اإلمالئية. القواعد ومراعاة , التحقيق قواعد حبسب املخطوط نسخ

 للجهة )ب( وحبرف اليمىن, للجهة )أ( حبرف رامزا وجهتها, ,الصفحة رقم بينهما [ ] صفحة كل هناية يف وضعت

 اليسرى.
 اهلل. حبمد قليلة وهي , البياضات سد يف اجتهدت

 اآلية. رقم ذكر مع سورها إىل اآليات عزوت

                                                 

(, وهدية العارفني 3/33ه(, ذكره يف الضوء الالمع )302( من أبرزها: " ختم صحيح مسلم " البن ناصر الدين الدمشقي, املتوىف سنة )1)
ه(, 1016بالرياض سنة )(, وختم للسخاوي باسم " غنية احملتاج " وهو مطبوع بتحقيق: نظر الفارياب, نشرته مكتبة الكوثر 2/136)

(, وختم باسم "االبتهاج يف ختم املنهاج" 1201ه(, وله نسخة مبكتبة برلني, حتت الرقم )321وختم لعبد القادر النعيمي, املتويف سنة )
توىف سنة (, وختم لعبد اهلل بن سامل البصري, امل3/036(, ذكره يف هدية العارفني )1151حملمد بن علي بن عالن املكي, املتوىف سنة )

ه( ختم باسم " االبتهاج خبتم صحيح مسلم بن احلجاج", ذكره يف فهرس 1215ه(, وحملمد مرتضى الزبيدي, املتويف سنة )1160)
 (.1/23الفهارس )
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 , حلاجة إال أخالف وال ,اغريه من اخرجته عندهم عليه أقف مل فإن السبعة, الكتب من الواردة األحاديث خرجت
 أسانيدهم لدراسة حاجة دون , عنه خرّج من إىل بعزوه أكتفي فإين غريهم عن خّرجه مث , مسلم رواية من املصنف وماساقه

 . الصحيح يف احلديث كون
  النص. يف الواردين باألعالم عرفت

 واألعالم. الكلمات, من الغريب ضبطت
  . هامصادر  من النصوص وثقت
 تعليق. إىل حيتاج ما على علقت
 املؤلف. إىل نسبتها صحة وأثبت اخلطية, وبالنسخة باملؤلف, عرفت
  قسمني: على البحث اشتمل  البحث: خطة

 :مبحثان وفيه ,-والكتاب باملؤلف التعريف - الدراسة األول: القسم
 باملؤلف. التعريف األول: املبحث
 اخلطية. النسخة ووصف للمؤلف, الكتاب نسبة إثبات الثاين: املبحث
 احملقق. النص الثاني: القسم

 الفهارس. ثم الخاتمة
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 -والكتاب بالمؤلف التعريف - الدراسة األول: القسم
 بالمؤلف التعريف األول: المبحث

 :ومذهبه ولقبه وكنيته اسمه
 ,علم أسرة إىل ينتمي هـ(,1111) سنة قبل ولد القلعي, سامل بن احملسن عبد بن حممد الدين تاج الفضل أبو هو

 أجداده أحد انتقل الروم, قالع إحدى إىل نسبة عي,لْ القَ  بابن إليها انتسب من رفعْ يُـ  - مكة يف قاضيا والده كان - وفضل

 .(1)مكة إىل منها
 القلعي الدين تاج الشيخ من -أيضا- ومسعت " النبيه: إحتاف يف قال مبكة. حنفيةلل مفتيا وكان املذهب, حنفي وهو

 مفتيا كان احملسن عبد القاضي: ابن القلعي احلنفي الدين تاج "الشيخ العلوم: أجبد يف وقال , (2)" , املكرمة مبكة احلنفية مفيت

 .(3)" املكرمة مبكة
  شيوخه:

 ومن معا, واإلجازة بالقراءة وآخرون باإلجازة, شيوخ فمنهم َضْربني, على كانوا مشاخيه أن أيدينا بني اليت املصادر تذكر

 وحسن , (5)املكي الرداين سليمان بن وحممد ,(4)الثعاليب عيسى عن يروي " قال: حيث الكتاين احلي عبد ذكره ما هؤالء

 اخلري أب حممد بن أمحد عن للستة روايته له وقع ما وأعلى ,(7)الزرقاين الباقي عبد بن وحممد البصري, اهلل وعبد , (6)العجيمي

 مسعت ملن مساو بسند وأرويه " الدراري: منتخب يف القلعي وقال " ,(9)" هـ1111 عام مبصر لقيه , (8)الشافعي املرحومي

 تعلمه غالب كانو  " (10)" الشافعي املرحومي اخلري أب بن الشيخ بن أمحد موالنا األجمد اهلمام األرشد العالمة من مجيعه منه

 وقرأت ,والتنقيح ,البحث هنج على الكتب هذه عليه عرضت" البصري.قال: سامل بن اهلل عبد الشيخ: من احلديث لعلم

                                                 

 (.633( ينظر: ثبت الكويت )1)
 (.11( )ص2)
 ( .330( )ص3)
غرب, كان فرد وقته يف رواية احلديث, مجع من األسانيد عواليها, ( عيسى بن حممد بن أمحد الثعاليب, اجلزائري األصل, مسند احلجاز, وامل4)

هـ(.  الرحلة العياشية 1132ومن املسلسالت غرائبها, وهو من أقطاب الصوفية النقشبندية, كان جييز باخلرق الثمانية, تويف سنة )
 (.2/313(, فهرس الفهارس )665)ص

كي, حمدث مغرب, استوطن احلجاز, مث أخرج من مكة بعد فتنة, فانتقل إىل دمشق, ( حممد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي امل5)
هـ(, له "مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد", و" صلة اخللف مبوصول السلف".   فهرس الفهارس 1130وهبا تويف سنة )

 (.3/151(, األعالم )1/35)
 املؤلف هلما. ( ستأيت ترمجته هو وعبد اهلل البصري عند ذكر6)
ه(. سلك الدرر 1122( أبوعبد اهلل املالكي املصري, حمدث الديار املصرية, له " شرح املوطأ", و" شرح البيقونية", وغريمها, تويف سنة )7)
 (.3/130(, األعالم )1/053(, فهرس الفهارس )0/66)
أقطاب الصوفية يف وقته, أطال العياشي يف ذكر مناقبه, ومل  ( صفي الدين أمحد بن حممد بن يونس امللقب بعبد النيب, زاهد عابد, أحد8)

 (.513يذكر سنة وفاته .  الرحلة العياشية )ص
 (.1/31( ينظر: فهرس الفهرس )9)
 ( نقال عن إجازة للفاداين, وليس يف منتخب الدراري املنشور مبجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية, اجمللد633( ينظر: ثبت الكويت )10)
 ( للباحث عبد العاطي الشرقاوي .1( عدد )11)
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 "(1) روايته. له تصح ما جبميع وأجازين ,العجيمي على الصحيحني
  تالمذته:

 اهلل عبد بن وأمحد ,(6)والعجلوين ,(5)الدهلوي اهلل ويل والشاه ,(4) زاده اهلمات وابن ,(3)وعلي ,(2) املنعم عبد ه:اابن

 ,(11) السقاف عقيل بن وعمر ,(10)الغرياين علي بن وحممد ,(9)سفر سعيد وحممد ,(8)النقشبندي أشرف وحممد ,(7)الرباطي
 وغريهم.

 عليه: العلماء وثناء مناصبه
 إىل أوله من بسماعه عليّ  اهلل من قد " الرسالة: هذه مطلع يف قال ,(12) مبكة واإلفتاء والقضاء واإلمامة التدريس توىل

 علي تعاىل اهلل من " البخاري: لصحيح ختمه مطلع يف املؤلف وقال اإلسالم", بالد أفضل يف بإقرائه مث احلرام, بيته جتاه آخره

 من للشيباين اآلثار من طرفا مسع : النبيه إحتاف ويف ,(15)" (14)والطاري (13)القاطن قبلة اهلل, بيت جتاه البخاري, صحيح خبتم

                                                 

 (.330( أجبد العلوم )ص1)
سنة ( فقيه حنفي مكي, توىل اإلفتاء مبكة, مجع فتاويه, وشرح رمز احلقائق للبدر العيين, وأكثر روايته عن أبيه عن عبد اهلل البصري, تويف 2)
 (.0/133ه(. األعالم )1110)
, األديب, املاهر, املتفنن, أعجوبة الزمان, قرأ على فضالء عصره, مث مال إىل األدب, وغاص فيه, قرَّبه أحد ( وصفه اجلربيت بـــــ " اإلمام3)

 (.1/611ه(.  عجائب اآلثار )1112الوزراء إىل أن ُنِكب الوزير, فُسِلب علي هذا ما كان بيده, ونفي إىل اإلسكندرية, وهبا تويف سنة )
حمّدث, مسند, تركماين األصل, اشتهر برواية احلديث, له " حتفة الراوي يف ختريج أحاديث البيضاوي ", و  ( أبو عبد اهلل حممد بن احلسن,4)

(, األعالم 2/361(, فهرس الفهارس )0/61ه(. سلك الدرر )1115" التنكيت واإلفادة يف ختريج أحاديث سفر السعادة " تويف سنة )
 (.3/225(, معجم املؤلفني )3/31)
 (.1/212بد الرحيم بن وجيه الدين اهلندي احلنفي, أبو عبد العزيز, عامل مشارك, له " حجة اهلل البالغة ". معجم املؤلفني )( أمحد بن ع5)
( أبو الفداء إمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي الدمشقي, حمّدث الشام, له شرح على الصحيح, ذكر الزركلي أنه خبط مؤلفه يف مكتبة 6)

محه اهلل, وله أوائل الكتب املسماه " عقد اجلوهر الثمني يف أربعني حديثا من أحاديث سيد املرسلني ", تويف سنة الشيخ زهري الشاويش ر 
 (.1/625(, األعالم )1/33(, فهرس الفهارس )1/253ه(. سلك الدرر )1132)
(.   1113وال يفارقه, تويف بالرباط سنة )( مسند املغرب يف عصره, حج ولقي الكوراين, والبصري, والقلعي, وغريهم, وكان حيب املوطأ 7)

 (.1/113فهرس الفهارس )
( أبو املكارم السندي, له ثبت يشتمل على أسانيد األمهات الست وغريها. ذكره الكتاين, ومل يدوِّن سنة وفاته.  فهرس الفهارس 8)
(1/513.) 
اخلرب, وبدر خفايا لطائف علم األثر, وحميي رسوم الرواية بعدما  ( احلنفي, األثري, فقيه, حمّدث, وصفه الفاّلين بــ "جامع أشتات علوم9)

 (.2/333ه(.  فهرس الفهارس )1132عفت آثارها " تويف سنة )
( أبو عبد اهلل الطرابلسي, حمّدث تونس, ومسندها, له جمموعة إجازات من مشاخيه, وقف الكتاين على نسخة منها, وعليها خطه. تويف 10)

 (.2/335فهارس )ه(. فهرس ال1135سنة )
( أبو حفص احلسيين املكي الشافعي, وصفه تلميذه الزبيدي بــ" اإلمام, احملدث, املسند, شيخ احلديث يف احلجاز, جنم الدين " تويف سنة 11)
 (.2/132(, فهرس الفهارس )1/053ه(. عجائب اآلثار )1110)
 (.30( قطف الثمر )151(, النفحة املسكية )330علوم )(, أجبد ال103(, خمتصر النور والزهر )610( ينظر: وسام الكرم )12)
 (.63/5( يقال : قطن باملكان أي : أقام , وتوطن . ينظر : تاج العروس , جذر " قطن " )13)
 (.1/620( أي : القادم من مكان بعيد . ينظر : تاج العروس , جذر " طرأ " )14)
 (.51( منتخب الدراري ختم صحيح البخاري )ص15)
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 .(1)الكعبة" ظل يف املرتجم لفظ
 فقيها, جليال, إماما كان احلرام, باملسجد واإلمام ,اخلطيب وقاضيها, مكة مفيت " والزهر النور نشر خمتصر ويف

 (2)" مرات ثالث وإفتاءها مرة, مكة قضاء وتوىل شيوخه.. بإجازة احلرام باملسجد للتدريس حمدثا....وتصدى
 شريعة خادم الفهامة, الفتاوي, مشكالت حمُِل العالّمة, العامل احلرام, اهلل ببلد واملفيت ,القاضي " الفكر: نزهة يف لوقا

 .(3)" أقرانه فريد زمانه, رئيس فاضال, عاملا كان املرسلني, سيد
 بوظيفة القائم األعالم, علم ماماإل الشيخ " بـ هقيّ لُ  بعد احلجازية رحلته يف (4)اإلسحاقي اجليالين السيد الكاتب وحالّه

 إليه يشار وممن ناه,مُ  السنية واملعارف ,النبوية األحاديث من وبلغ وسناه, سنه عال شيخ احلرام, اهلل ببلد احلديثية الستة الكتب

  . (5)" مدافع وال منازع فيه يوجد وال باألصابع, املعىن هذا يف
  ووفاته: مؤلفاته،
  .(6)البخاري صحيح ختم الدراري منتخب

 أيدينا. بني الذي الكتاب هذا وهو مسلم, صحيح ختم
  (7) الرتمذي سنن خمتصر أو الرتمذي, سنن جتريد
 .(8) األمني الصادق النيب سيدنا أحاديث على املشتملة األربعني الكتب أوائل
  (9)" إليه بأسانيدنا نرويه ثبت, "له الكتاين: قال بأسانيده, ثبت

  وفاته:
  باملعالة. ودفن هـ,1103 سنة مبكة له املرتجم تويف

 
 

  

                                                 

 (.233)ص( 1)
 (.103( )ص2)
(3( )1/206.) 
بعد ( عبد القادر اجليالين أبو حممد, وأبو الفضل, يعرف بالشرقي, مؤرخ من أعيان الدولة اإلمساعيلية باملغرب, له الرحلة احلجازية, تويف 4)

 (.1/023ه(. فهرس الفهارس )1151سنة )
 (.1/31( فهرس الفهارس )5)
 ( للباحث عبد العاطي الشرقاوي.1( عدد )11الشرعية والقانونية, اجمللد )( نشر مبجلة الشارقة للعلوم 6)
( 01111حديث(, وتنظر خمطوطاته يف خزانة الرتاث حتت األرقام )631-631( منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة حتت الرقم )7)

( صفحة , وقد نسخت سنة 122يف )(, ويف مكتبيت مصورهتا , عن املكتبة احملمودية , وهي 16335( و )16513(, و )16031و)
هـ( , قال يف أوله : " احلمد هلل الذي توج العلماء بتاج الدين " , ويف آخره : " أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : قد أذهب 1160)

 اهلل عنكم قليعة اجلاهلية وفخرها .." .
(, وأشار إليه العالمة 01112اهلند, يف خزانة الرتاث حتت الرقم )(, وتنظر نسخ أخرى باليمن, و 1653( نسخة بالظاهرية حتت الرقم )8)

 (.61( و)ص6الفاداين يف تعليقه على األوائل السنبلية )ص
 (.1/255( فهرس الفهارس )9)
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 الخطية النسخة ووصف لمؤلفه، الكتاب نسبة إثبات الثاني: المبحث
  لمؤلفه: الكتاب نسبة إثبات

 .(1) " ونقلتها مسلم, اإلمام صحيح لكتاب ختمه يف رسالة له رأيت " والزهر: النور خمتصر يف جاء .1
 بن احملسن عبد بن الدين تاج حممد الفضل أبو بالتقصري املعرتف الفقري يقول " الرسالة: هذه أول يف جاء .2

 ". بالقلعي الشهري سامل
  الخطية: النسخة وصف
 الرقم حتت صغرية لرسائل حديثي جمموع ضمن املكي احلرم مكتبة يف اليتيمة اخلطية النسخة هذه على وقفت

 (3) يف واألمحر األسود باملداد , واضح نستعليق خبط كتبت وقد , العامة افاألوق مديرية متلك ختم وعليها (,6313)
 إلجازة والبقية ونصف, لوحات سبع يف مسلم صحيح ختم كان وجهان, لوحة كل يف - العنوان ورقة سوى – لوحات

 تعليقات يهاوعل تنقص, أو يسريا تزيد كلمات (11) من حنوا سطر كل ويف سطرا, (26) صفحة كل ويف املؤلف, حفيد

 ,1132 سنة رجب (3) يف أجنزت وقد , يسرية بياضات فيها أن سوى كاملة وهي , املراجعة على يدل وحلق , يسرية
 من (13) الثالثاء يوم إجازته حرر والذي القلعي, الدين تاج حممد القاضي بن املنعم عبد بن امللك عبد املؤلف حفيد وكاتبها

 هـ(.1213) سنة حمرم شهر
 

 
  

                                                 

 (.103( )املختصر 1)
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 المحقق النص الثاني: القسم
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ال أن وأشهد وعشيا, بكرة بيته جتاه األحاديث لنشر نالَ وأهَّ  النبوية, السنة عوارف مبعارف صدورنا شرح الذي هلل احلمد
 وصفيه ورسوله, عبده حممدا وموالنا سيدنا أن وأشهد وحدانيته, إىل انقطع من وصل الذي صمدانيته, يف املتفرد اهلل إال إله

  وبعد: وأحزابه وخلفائه ووارثيه وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى وخليله, القول, بصحيح املبعوث
 سيد حديث نإ ي:عِ لْ بالقَ  الشهري سامل بن عبداحملسن بن الدين تاج حممد الفضل أبو بالتقصري املعرتف الفقري فيقول

 ومنها اإلسالم, أحكام قواعد مبىن عليها إذ فخرا, وأعظمها منقبة, وأرقاها قدرا, العلوم أجل تعاىل اهلل كتاب بعد املرسلني

 باألمواج, املتالطم البحر املتقن احلجة اإلمام صحيح فيه فَ نِّ صُ  ما أعظم ومن والعام, لخاصل املورود تعاىل اهلل كتاب رفسَّ يُ 

 إتقان, أي وترصيفه ترتيبه يف املتقن املبدع الشأن, هذا أعالم علم فإنه احلجاج, بن مسلم احلسني أب احلديث رواية راية ناشر

 مناقبه من نبذة بذكر فلنتربك اإلسالم, بالد أفضل يف بإقرائه مث احلرام, تهبي جتاه آخره إىل أوله من بسماعه عليّ  اهلل نَّ مَ  وقد

 عرب وطنا, النيسابوري ,نسبا القشريي مسلم بن احلجاج بن مسلم احلسني أبو هو فنقول: اجلميلة, البديعة وآثاره اجلليلة,

 األقطار أئمة إىل طلبه يف والرّحالني واإلتقان, احلفظ وأهل فيه, (2)زيناملربّ  وكبار الشأن, هذا أئمة أعالم أحد وهو ,(1) صلبية

  والبلدان,
ُ
 مسع األزمان, كل يف عليه واملعتمد كتابه, إىل واملرجوع والعرفان, احلذق أهل عند خالف بال فيه بالتقدم فرتَ عْ وامل

  ,(4) راهويه بن وإسحاق ,(3)حيىي بن حيىي خبراسان
 اهلل وعبد حنبل, بن أمحد وبالعراق: وغريمها, ,(6) غسان وأبا – باجليم - (5)اجلّمال مهران بن حممد وبالري:  ,وغريمها

 ,(3)سّواد بن عمرو ومبصر: وغريمها, ,(2) مصعب وأبا ,(1)منصور بن سعيد وباحلجاز: وغريمها, ,(7)/أ[القعنيب1] مسلمة بن
                                                 

ينظر أساس  البالغة  ( كذا يف األصل, وجاء يف هامش الصفحة " قوله عرب صليبة يف األساس هو عرب صليب: خالص النسب " قلت:1)
(2/556 .) 
نري, ( جاء يف هامش الصفحة " قوله " املربَّزين " قال يف املصباح: برز الرجل يف العلم تربيزا: برع وفاق نظراؤه" قلت: ينظر  املصباح امل2)

 (.1/00جذر )برز 
قال ابن راهويه: "ما رأيت مثل حيىي بن حيىي, وال  ( ابن بكر بن عبد الرمحن التميمي, احلافظ, عامل خراسان, لقي صغارا من التابعني,3)

 هـ(.223أحسب أنه رأى مثل نفسه ", وذكره أمحد فقال: "بخ بخ". تويف )
 (.11/233(, هتذيب التهذيب )11/512(, سري أعالم النبالء )3/611التاريخ الكبري )

يف الطريق, قال أبو نعيم: "كان إسحاق قرين أمحد, وكان لآلثار  (  إسحاق بن إبراهيم بن خملد أبو يعقوب, وراهويه لقب ألبيه ألنه ولد4)
 هـ(.263مثريا, وألهل الزيغ مبريا ". تويف سنة )

 (.1/213(, هتذيب التهذيب )11/653(, سري أعالم النبالء )3/605تاريخ بغداد )
 (.263(  أبو جعفر الرازي, حافظ ثقة, وقال أبو حامت: "صدوق ". تويف قريبا من )5)

(, هتذيب التهذيب 11/106(, سري أعالم النبالء )0/03(, ميزان اإلعتدال )6/016(, تاريخ بغداد )3/36اجلرح والتعديل )
(3/013.) 
 هـ(.261( مالك بن عبد الواحد املسمعي البصري, ذكره ابن حبان يف ثقاته, وقال: "يغرب", وقال ابن قانع: "ثقة ثبت". تويف سنة )6)

 (.11/21(, هتذيب التهذيب )2/222(, رجال صحيح مسلم )3/130)الثقات البن حبان 
 ( أبو عبد الرمحن املدين, اإلمام الثبت. قال أبو زرعة: "ما كتبت عن أحد أجل يف عيين من القعنيب ", اختلف إىل مالك ثالثني سنة, قال7)

 هـ(.221الفالس: " كان جماب الدعوة ", تويف سنة )
 (.11/251(, سري أعالم النبالء )11/213(, األنساب )5/131جلرح والتعديل )(, ا1/612الطبقات الكربى )



 

 هـ2311شوال -(، رجب21-21زدوج )السنة الرابعة، العدد امل  املدونة:جملة   548

 

 مائيت عن منهم صحيحه يف خرّج عنهم, ودراية رواية وأخذ منهم, مسع ,(5) )كثريين( وخالئق وغريمها, ,(4)حيىي بن وحرملة

 .(6)َحْدسا ال يقينا احلفاظ بعض به جزم كما نفسا, عشر وسبعة نفس
 سلمة لكن التابعني, أحدِ  ,(8)وردان بن (7) )سلمة( من مسع لكونه القعنيب؛ مسلمة بن اهلل عبد املتقنني: شيوخه أكرب 

 عن روى من أحد ,(9)الرتمذي عند منها واحد وقوع مع الثالثيات من شيئا صحيحه يف يورد مل فلذا الثقات, اجلّلة من ليس

 احلافظ قال أحاديث. أربعة صحيحه يف روي أنه – اهلل رمحه – مسلم مناقب من مث ,(10)جامعه يف حديثا مسلم

 ,(12)بواسطة بعينه الشيخ ذلك عن األحاديث تلك البخاري فروى , شيخ عن خّرجها خامسا, هلا أعلم ال  :(11)السخاوي

                                                                                                                                               

صنف ( ابن شعبة اخلراساين املكي, مؤلف " السنن ", أثىن عليه أمحد, وفخَّم شأنه, وقال أبو حامت: " ثقة من املتقنني, األثبات, ممن مجع و 1)
 هـ(.221" تويف سنة )

 (.0/33(, هتذيب التهذيب )11/533نبالء )(, سري أعالم ال2/153ميزان اإلعتدال )
أمحد بن أب بكر القاسم بن احلارث بن زرارة بن مصعب روى عن مالك "املوطأ". قال أبوحامت وأبو زرعة: "صدوق". وقال احلاكم:  (2)

 .هـ(202"كان فقيها متقشِّفا عاملا مبذاهب أهل املدينة" تويف سنة )
 (.1/21(, هتذيب التهذيب )31خ البخاري ومسلم )ص(, املعلم بشيو 2/06اجلرح والتعديل )

( ابن األسود, أبو حممد املصري. قال أبو حامت: " صدوق ", وذكره ابن حبان يف الثقات, ووثقه احلاكم, واخلطيب, وغريمها. تويف سنة 3)
(205.) 

 (.3/05التهذيب )(  هتذيب 103(, طبقات الشافعيني )ص5/1133(, تاريخ اإلسالم )3/031الثقات البن حبان )
( ابن عبد اهلل بن حرملة, أبو حفص التجييب املصري, قال أبو حامت: " ال حيتج به ", وقال ابن عدي: "تبحرت حديث حرملة وفتشته 4)

الكثري فلم أجد يف حديثه ما جيب أن يضعف من أجله,ورجل يتوارى ابن وهب عندهم, ويكون عنده حديثه كله,  فليس ببعيد أن يغرب 
 هـ(.206غريه من أصحاب ابن وهب " تويف سنة )على 

 (.11/633هـ(, سري أعالم النبالء )6/013(, الكامل يف ضعفاء الرجال )6/210اجلرح والتعديل )
 (.1/11( يف املخطوط )كثريون( والتصويب من املصدر الذي نقل عنه املصنف, وهوشرح النووي على مسلم )5)
 (.15/521العروس, جذر )حدس( احلدس: الظن والتخمني.  تاج 6)
 على الصواب. -يف السطر نفسه  -( يف املخطوط )مسلمة(, وصوابه ما أثبتناه, ولعله سبق قلم, فإنه كتب االسم 7)
( أبو يعلى املدين, قال ابن معني: " ضعيف احلديث ", ومرة: " ليس حديثه بذاك ", وقال أمحد: " منكر احلديث ", وقال أبو حامت: " 8)

 قوي, عامة ما عنده عن أنس منكر " مات يف آخر خالفة املنصور.ليس ب
(, سري 11/620(, هتذيب الكمال )111(, رواية ابن طهمان )ص216(, سؤاالت ابن اجلنيد )ص2/20العلل ألمحد )رواية عبد اهلل 

 (.2/136أعالم النبالء )
نا إمساعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكويف, قال: ( قال: حدث2231( ح )0/33(  يشري إىل ما أخرجه الرتمذي يف جامعه)9)

حدثنا عمر بن شاكر, عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " يأيت على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض 
 على اجلمر".

 د روى عنه غري واحد من أهل العلم". ا هـ.قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب من هذا الوجه, وعمر بن شاكر شيخ بصري ق
( قال: حدثنا مسلم بن حجاج, قال: حدثنا حيىي بن حيىي, قال: حدثنا أبو معاوية, 331( ح )2/30(  يشري إىل ما أخرجه الرتمذي )10)

 بان لرمضان ".عن حممد بن عمرو, عن أب سلمة, عن أب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " أحصوا هالل شع
 ( تقدمت ترمجته يف املقدمة.11)
 ( األحاديث األربعة هي : 12)
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 البخاري أن منه: وأملى تصانيفه, بعض يف السخاوي أوردها وقد مسلم, تلميذه عن رواها عتباراال هبذا البخاري كان حبيث

 البخاري يكون أن (2)الدمشقي مسعود أبو احلافظ فجّوز حديثا (1)اجلحدري كامل أب عن صحيحه من احلج كتاب يف علق

 حال: كل وعلى ,(4)كامل أب عن مسلم عن (3) حامت أب ابن حممد أب طريق من إليه املشار احلديث ووجد م,مسل من مسعه

 عشرين, سنة يف وحج ومائتني, عشرة مثان يف ببلده للحديث مساعه وكأن التساعيات, وأدناه الرباعيات, عنده ما فأعلى

  من كل وأئمة ,درجته يف ممن ةجلّ  حفاظ – تعاىل اهلل رمحه – عنه ثحدّ 
 مث كثريين, مجاعة يف الرتمذي, عيسى وأب ,(2)هارون بن وموسى ,(1)سلمة بن وأمحد ,(5) الرازي حامت كأب طبقته, أهل

                                                                                                                                               

عن حممد بن املنكدر, قال: رأيت جابر بن عبد اهلل حيلف باهلل: أن ابن الصائد الدجال, قلت: حتلف باهلل؟ قال: " إين مسعت  - أ
( عن 3322( ح )3/2311أخرجه البخاري )  عليه وسل".عمر حيلف على ذلك عند النيب صلى اهلل عليه وسلم, فلم ينكره النيب صلى اهلل 

 ( عن عبيد اهلل بن معاذ بال واسطة .2322( ح )0/1106محاد بن محيد عن عبيد اهلل بن معاذ, ومسلم )
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه, قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا  –ب    

بعذاب أليم, " فنزلت: )وما كان اهلل ليعذهبم وأنت فيهم, وما كان اهلل معذهبم وهم يستغفرون. وما هلم أال يعذهبم اهلل وهم يصدون عن 
( عن أمحد وحممد بن النضر النيسابويني عن 0612( ح )0/1115( , و )0611( ح )0/1110م( ".  أخرجه البخاري )املسجد احلرا

 ( عن عبيد اهلل بال واسطة .2133( ح )0/2150عبيد اهلل بن معاذ , وأخرجه مسلم ) 
ست عشرة غزوة" . أخرجه البخاري "غزا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :  عن بريدة بن احلصيب رضي اهلل عنه قال –ج   
( عن أمحد بن حنبل بال 1310( ح )6/1003(عن أمحد بن احلسن عن أمحدبن حممد بن حنبل , وأخرجه مسلم )0216( )0/1321)

 واسطة .
ىت فرجه بفرجه". عن أب هريرة, عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " من أعتق رقبة مسلمة, أعتق اهلل بكل عضو منه عضوا من النار, ح -د 

( عن 1513( ح )2/1101( عن حممد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد , وأخرجه مسلم )3661( ح )3/2033أخرجه البخاري )
 داود بال واسطة . 

هناك حنو هذه أربعة أحاديث رواها اإلمام مسلم عن شيخ بعينه , ورواها اإلمام البخاري عن ذلك الشيخ بعينه بواسطة , بطريق التصريح , و 
 (  .16/620األربعني تنزل منزلتها , أفردها احلافظ ابن حجر يف جزء , كما أفاد يف فتح الباري )

( , وأبو كامل اجلحدري : هو الفضيل بن احلسني بن طلحة البصري, احلافظ, الثقة. قال أبو 1031( ح )2/511( صحيح البخاري )1)
 هـ(.261عقل ", تويف سنة ) طالب " بصري باحلديث, متقن, يشبه الناس, وله

 (.001(, تقريب التهذيب )ص3/231(, هتذيب التهذيب )11/111(, سري أعالم النبالء )1/11اجلرح والتعديل )
( إبراهيم بن حممد بن عبيد, احلافظ, مصنف " أطراف الصحيحني ". قال اخلطيب: " كان له عناية بالصحيحني, روى القليل على سبيل 2)

 هـ(.011صدوقا, دينا, ورعا, فهما ", تويف سنة ) املذاكرة, وكان
 (.11/221(, سري أعالم النبالء )1/252(, املنتظم )3/112تاريخ بغداد )

و ( عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي, الناقد, احلافظ ابن احلافظ, صاحب التصانيف النافعة " اجلرح والتعديل " و " العلل ". قال أب3)
 هـ(.621أبيه, وأب زرعة, وكان حبرا يف العلوم, ومعرفة الرجال " تويف سنة ) يعلى: " أخذ علم
 (. 605(, طبقات احلفاظ )ص6/062(, لسان امليزان )16/236(, سري أعالم النبالء )2/531ميزان اإلعتدال )

" تعقب باحتمال أن يكون البخاري  (6/060( ما أورده أبو مسعود الدمشقي يكون على وجه االحتمال , قال احلافظ يف فتح الباري )4)
أخذه عن أمحد بن سنان فإنه أحد مشاخيه وحيتمل أيضا أن يكون أخذه عن أب كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه 

." 
اخلطيب: " كان أحد األئمة ( حممد بن إدريس بن املنذر, أبو حامت الرازي, اإلمام, الناقد, احملدث, من نظراء البخاري, وطبقته. قال 5)

 هـ(.211احلفاظ األثبات ", تويف سنة )
 (.16/201(, سري أعالم النبالء )1/230(, طبقات احلنابلة )2/16(, تاريخ بغداد )1/603اجلرح والتعديل )
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 اإلستدالل إمكان مع اإلختيار, يسلك بل التقليد, عدم يف اآلثار أهل من األئمة طريقة على كان – تعاىل اهلل رمحه أنه قيل:

 احلديث, أهل مذهب على أنه قال وممن – تعاىل اهلل رمحه – (3)الشافعي باإلمام مقتديا لكونه /ب[؛1مقال] من له وجد مبا

 وإيانا, – اهلل رمحه – (4)تيمية ابن التقي اإلطالق على اجملتهدين األئمة من هو وال العلماء, من بعينه لواحد مبقلد وليس

 تام السداد, حتري مع أيضا يتَِّجر وكان له, ضياع من شيتعيَّ  – تعاىل اهلل رمحه – وكان – اهلل رمحه – السخاوي واستظهر

 ,(5)تستقصى ال وأحواله خطرية, ومناقبه كثرية, مآثره كتفيه, بني عمامته طرف يرخي الرأس, أبيض اللحية, وافر القامة,
 احلديث, علوم يف وتقعدده وحذقه, ه,وورع جاللته على أمجعوا "أهنم واللغات: األمساء هتذيب يف قال حُتصى, ال وكماالته

 طرق وتلخيص الرتتيب, حسن من مثله بعده وال قبله, كتاب يف يوجد مل الذي الصحيح وكتابه فيها, وتفننه منها, واضطالعه

 من ,الرواة ألفاظ على وتنبيه زيادة, غري من اتفاقها عند األسانيد يف التجويد يف حرتازواال نقصان, وال زيادة, بغري احلديث

 معروف هو مما ذلك وغري املدلسني, بسماع املصرحة الروايات على بالتنبيه واعتنائه حرف, يف ولو وإسناد, منت, يف اختالف

 فيها ُيَشك ال اليت احملققات من عندنا وهذا اإلسناد, وصنعة الدقائق, هذه يف لكتابه نظري فال اجلملة وعلى قال: كتابه, يف

 من العجائب فيها فريى الدقائق, تلك يف ويتفطن به, يعتين أن احلديث علم يف راغب لكل وينبغي ,عليها املتظاهرة للدالئل

 .(7)السخاوي قاله .(6)احملاسن"
 اجلزء: لذلك مشريا فقال املوت. بعد يعين ؟ بك اهلل فعل ما له: فقيل صحيحه, من جزء ومعه املنام, يف بعضهم ورآه 

 – الرسول سنة يف املتبحر يعين – (9)الرازي زرعة أب على هذا كتاب عرضت يقول: – عاىلت اهلل رمحه وكان ,(8)جنوت هبذا
 وقال: حديث عن ُسِئل ملّا قال: ألنه وذلك /أ[,2خرَّجته] له علة ال صحيح أنه قال ما وكل تركته, علة له أن أشار ما فكل

 فقد مشكل, وهو ,(10)عليه أمجعوا ما فيه وضعت مناإ بأين فأجاب: ؟ كتابك يف تضعه ملَْ  ملَِ  له: قيل صحيح, عندي هو

                                                                                                                                               

لم يف الرحلة ", تويف سنة ( ابن عبد اهلل, أبو الفضل النيسابوري. قال الذهيب " احلافظ, احلجة, العدل, املأمون, اجملود, رفيق مس1)
 هـ(.233)

 (.16/616(, سري أعالم النبالء )2/361(, تذكرة احلفاظ )0/133تاريخ بغداد )
 هـ(.220( ابن بشري القيسي, أبو عمر, أو أبو حممد. قال أبو زرعة: " ال بأس به ", وذكره ابن حبان يف الثقات,تويف سنة )2)

 (.11/615(, هتذيب التهذيب )23/132(, هتذيب الكمال )3/131الثقات )
 (.61-63(  ينظر : غنية احملتاج )3)
( أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين, آخر اجملتهدين, بارع يف الكثري من الفنون, صاحب التصانيف الكثرية النافعة, قال علم 4)

 هـ(.123اإلمام اجملمع على فضله ونبله ودينه ", تويف سنة ) الدين الربزايل: "
 (.0/031(, ذيل طبقات احلنابلة )25( املعجم املختص باحملدثني )ص20العقود الدرية )ص

(, وقد جاء وصف مسلم هذا عن احلاكم يف تاريخ نيسابور, وأورده الذهيب يف تاريخ اإلسالم 02-01(  ينظر : غنية احملتاج )5)
(    وابن حجر يف هتذيب التهذيب 11/133يب الكمال )(, ومغلطاي يف إكمال هتذ12/511(, وسري أعالم النبالء )3/061)
(11/121.) 
 (.1/31( هتذيب األمساء واللغات )6)
 (.31( غنية احملتاج )7)
 ( أن املرئي هو أبو علي الزغوري .11( , وصيانة مسلم )ص15/126( جاء يف تاريخ بغداد )8)
 هـ(.230الناقد, وصفه الذهيب باإلمام سيد احلفاظ, حمدث الرأي, تويف سنة )( عبيد اهلل بن عبد الكرمي أبو زرعة الرازي, احلافظ, 9)

 (.1/61(, هتذيب التهذيب )16/35(, سري اعالم النبالء )12/23, العرب يف خرب من غرب 5/013املنتظم )
 ( وهو من زيادات إبراهيم بن سفيان.1/610( صحيح مسلم )10)
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 :(1)الصالح ابن الشيخ قال حديثه, صحة يف اختلفوا من حديث من لكوهنا صحتها؛ يف خمتلفا كثرية أحاديث فيه وَضع
  وجهني: من "وجوابه

 بعض يف اجتماعها يظهر مل وإن عليه, اجملمع الصحيح شروط فيه عنده وجد ما إال فيه يضع ملَْ  أنه مراده أن أحدمها:

 بعضهم. عند األحاديث
 هو إمنا اختالفهم كان ما يرد ومل إسنادا, أو متنا احلديث نفس يف الثقات فيه اختلف ما فيه يضع مل أنه أراد أنه والثاين:

 .(2)املتقدم" السؤال ُسِئل ملّا ذلك ذكر فإنه كالمه, من الظاهر هو وهذا رواته, بعض توثيق يف
 هذا عن لذهول إما وذلك عنده, لصحتها متنها أو إسنادها, يف اختلفوا أحاديث على هذا كتابه اشتمل فقد هذا ومع

 فمذهب البخاري, إمساعيل بن حممد اإلمام وكتاب كتابه بني التفضيل يف العلماء اختلف وقد ,(3)آخر لسبب أو الشرط,

 :(4) منها بأشياء مسلم كتاب انفرد وقد البخاري, اإلمام صحيح تفضل على واجلمهور عليه, مسلم صحيح تفضيل بعضهم
 له, املوضِّح مث واملشكل, له, املبنّي  مث اجململ, (5) (ذكر)ي أنه وهي حسنة, طريقة على يورده أنه حيث من متناوال أسهل كونه

 صحيح, كالم وهو اجلمهور, قاله طرقه, فيه مجع به, يليق موضعا حديث لكل جعل أنه حيث ومن له, الناسخ مث واملنسوخ,

 مل منه األخري الثمن يف وخصوصا منه, األخري الربع قدر يف ألنه فقط؛ معظمه يف بل ذلك, على كتابه مجيع يف ميش مل أنه إال
  ذلك. له حيصل

 خمتصر أنه على ينص فإنه ذلك له وقع وإن تقطيع, وال اختصار, غري من وكماله بتمامه, احلديث منت يسوق أنه ومنها

 األصول. يف ال املتابعات يف يورده فيما ذلك له يقع إمنا /ب[2أنه] مع كذل وحنو
 يرى كان فإنه ذلك, كل يف البخاري خبالف باملعىن الرواية يرى وال وأخربنا, حدثنا, يف الصِّيغ بني يفرِّق أنه : ومنها

 وذلك مسلم, خبالف اختصاره على تنصيص غري من احلديث وتقطيع باملعىن, الرواية وجواز وأخربنا, حدثنا بني الفرق عدم

 القرب بني الشريفة الروضة يف ترامجه وحول ,(6)سنة عشر ستة تصنيفه يف أقام أنه حىت وغريها رحلته يف طويلة مدَّة يف ألفه ألنه

 ,(8)خبراسان تبتهفك بالشام مسعته حديث وُربَّ  مبصر, فكتبته بالشام مسعته حديث ُربَّ  قال: أنه عنه وروي ,(7)واملنرب الشريف
 تأليفه يف مسلم مع كنت :(9)سلمة بن أمحد رفيقه قال حسبما للبخاري اليت املدة من قريبا تصنيفه يف أقام وإن مسلم وأما

 يف ويتحرى األلفاظ, يف يتحرز شيوخه, من كثري وحياة أصوله, حبضرة بلده يف كتابه صّنف فقد سنة, عشرة مخس صحيحه
 هلا, وتبويبه األحكام, استنباط من له البخاري تصدى ملا يتصدَّ  مل لكونه تقطيع؛ غري من برمتها األحاديث ويسوق السياق,

 ليضع احلديث تقطيع إىل تـُْلجئه أحكاما يفيد منها حديث كل األحاديث من كثري إذ ذلك, بسبب األحاديث تقطيع فإن

                                                 

حمدث, فقيه  له " علوم احلديث " و " طبقات الفقهاء الشافعية ",  مرو املعروف بابن الصالح,(  تقي الدين عثمان بن عبد الرمحن,أبوع1)
 ( .2/116(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )3/623(, طبقات الشافعية الكربى )6/206هـ(. وفيات األعيان )306تويف سنة )

 (.15-10( صيانة مسلم )ص2)
 (.111-33( املصدر السابق )ص 3)
 ( .55-03ينظر :غنية احملتاج ) (4)
 ( يف املخطوط )بذكر(.5)
 ( .1/213( , طبقات احلنابلة )2/660( ينظر : تاريخ بغداد )6)
 ( بسنده إىل البخاري .2/623( اخلرب ساقه اخلطيب يف تاريخ بغداد )7)
 (.12/012(, سري أعالم النبالء )2/661( ينظر : تاريخ بغداد )8)
 قريبا.( تقدمت ترمجته 9)
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 املقاصد. من ذلك وغري بابه, يف منه درّة كل
 يف إال عليها يعرِّج فلم املعلقات, دون واملتصالت املوقوفات, دون املرفوعات األحاديث على صراقت مسلما أن ومنها:

 الشأن, هذا يف أحد يلحقهما أن قلَّ  هذا يف إمامان فهما حال: كل وعلى مقصودا, ال تبعا الندرة سبيل على املواضع بعض

 محدان بن عمرو وهو – السائل فقال عامل, كالمها:- البخاري أو مسلم أحفظ أيهما سئل حني – (1)عقدة ابن قال فقد
 كتبهم, أخذ أنه وذلك الشام, أهل يف الغلط إمساعيل بن حملمد يقع قد عمرو يا يل: فقال مرارا, /أ[6عليه] فكررت :-(2)

 من له يقع ما فقلّ  مسلم: وأما اثنان, أنه ويتوهم بامسه, آخر موضع يف ويذكره بكنيته, منهم الواحد ذكر فرمبا فيها, فنظر

 اهلل كتاب بعد الكتب أصح فكتابامها حال كل وعلى املراسيل, وال املقاطيع, يكتب ومل املسانيد, كتب ألنه العلل؛ يف الغلط

 .(3)تعاىل اهلل رمحه السخاوي قال كذا باتفاق, تعاىل
 مما به اختص ملا خاريالب صحيح على لضِّ فُ  حىت مثله ألحد حيصل مل مفرط عظيم حظ كتابه يف ملسلم حصل وقد

 ذكر.
 من أكثر منهم "حفظت :(4)حجر ابن احلافظ قال شأوه. يبلغوا فلم النيسابوريني, من كثري خلق منواله على نسج وقد

 .(5) الوهاب" املعطي فسبحان مسلم, على املستخرج صنف ممن إماما عشرين
 من طريقته وبديع سياقه, وحسن وترتيبه, أسانيده, يف أودعه ما على واطّلع مسلم, صحيح يف النظر حقق ومن هذا

 وضبط واختصارها, الطرق, وتلخيص الرواية, يف والتحري واإلحتياط, الورع وأنواع ,(6) (قيقدالت) وجواهر التحقيق, نفائس

 أنه علم واخلفيّات, الظاهرات, واللطائف واألعجوبات, احملاسن, من فيه مما لكذ وغري روايته, واتساع اطالعه, وكثرة متفرقها,

ھ ھ   ہڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہچ  و ودهره وقته, أهل من يدانيه بل يساويه من وقلّ  عصره, بعد من يلحقه ال إمام

 .(8)"(7) چھ ھ       
 إال منه أسقطته أو شيئا فيها وضعت وما مسموعة, حديث ألف ثالمثائة من هذا كتاب صّنفت يقول: اهلل رمحه وكان

 .(9) متبوعة حبجة
                                                 

( أمحد بن حممد بن سعيد, وعقدة لقب ألبيه؛ لتعقيده يف التصريف, حافظ , شيعي غال . قال الدارقطين: " أمجع أهل الكوفة أنه مل ير 1)
من زمن عبد اهلل بن مسعود إىل زمن أب العباس بن عقدة أحفظ منه " وعقب الذهيب بأنه " ميكن أن يقال: مل يوجد أحفظ منه وإىل يومنا 

 هـ(.662ذا,وإىل قيام الساعة بالكوفة, فأما أن يكون أحد نظريا له يف احلفظ فنعم", تويف سنة )ه
 (. 15/601(, سري أعالم النبالء )1/163(, ميزان اإلعتدال )5/10تاريخ بغداد )

الذهيب باإلمام احملدث الثقة,تويف  ( ابن حممد بن أمحد احلريي, احملدث, الثقة, فيه تشيع خفيف. قال احلاكم: " مساعاته صحيحه", ووصفه2)
 هـ(.613سنة )

 (.5/63(, لسان امليزان )13/653(, سري أعالم النبالء )6/33الطبقات الكربى )
 (.12/535(, وسري أعالم النبالء )15/121(, واخلرب يف تاريخ بغداد )50( غنية احملتاج )3)
 ه(.352البديعة, أفرد السخاوي ترمجته يف كتاب " اجلواهر والدرر " تويف سنة )(  العسقالين اإلمام املشهور, صاحب التصانيف النافعة 4)
 (.11/121( هتذيب التهذيب )5)
 (.1/11( جاء يف املخطوط "التحقيق" وتصويبه من شرح النووي علي مسلم )6)
 (.0(, وسورة اجلمعة, اآلية )21( سورة احلديد, اآلية )7)
 (.1/11ف من شرح النووي على مقدمة مسلم )( وهو بتصر 53-53( غنية احملتاج )8)
 (.12/531( و )12/535(, وينظر: سري أعالم النبالء )02( غنية احملتاج )9)
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 يعين ؛حديث آالف أربعة حنو – /ب[6تعاىل] اهلل رمحه (1)النووي اإلسالم شيخ قال كما – تكرار بال أحاديثه ّدةوعِ 

 جزيل من  ذكرناه ما على ولنقتصر اختلف, أو لفظهما اتفق سواء حديثني يعدمها ,(3)رمح وابن (2)قتيبة حدثنا : قال إذا أنه

 من راجني فنقول اجلناب, لذلك حديث آخر على التكلم مع الكتاب هلذا سندنا ولنورد مطالبه, وجليل مهته, وعلو مناقبه,

 ومسؤول: مأمول, خري إنه القبول اهلل
 الورعني, واألصول, الفروع يف املتبحِّرين واملنقول, املعقول يف احلرم يإمامَ  من همجيع مسلم اإلمام صحيح مسعت

 سند فأذكر ,(5) البصري سامل بن اهلل عبد الشيخ وموالنا ,(4) العجيمي حسن الشيخ موالنا الناقدين, اجلهبذين, الزاهدين,

 بن مسلم احلسني (7) )أبو( األنام عالمة ماماإل صحيح (6) [ مسعت ] فأقول غريه من أعال لكونه حسن؛ الشيخ موالنا

 العجيمي علي بن احلسن البقاء أب احلرام اهلل بلد علماء من أدركنا من أعلم من بربكاته اهلل نفعنا القشريي مسلم بن احلجاج

 العالمة عن يهلباق وإجازة لبعضه قراءة (8)بادشاه أمحد بن صادق حممد السيد ورئيسها مكة مفيت عن – تعاىل اهلل رمحه –

 حممد بن حممد احلسن أب العارف والشيخ ,(10)حممد بن العزيز عبد والده عن إجازة (9)الزمزمي العزيز عبد بن حممد

 على جلميعه بقراءته (1)األنصاري زكريا اإلسالم شيخ عن كلهم (12)املكي اهليثمي حجر بن أمحد والعالمة ,(11)البكري

                                                 

هـ(. طبقات الشافعية الكربى 313( حيىي بن شرف بن مري النووي, اإلمام الفقيه احملدث, صاحب التصنيفات املباركة النافعة, تويف )1)
 (. 3/103ته يف " املنهاج السوي ", وينظر األعالم )(, وأفرد السيوطي ترمج3/635)
 هـ(.201( ابن مجيل, أبو رجاء الثقفي موالهم. قال ابن عدي: " قتيبة لقب ", وثقه ابن معني, وأبو حامت الرازي, وغريمها, تويف سنة )2)

 (.3/653التهذيب ) (, هتذيب11/16(, سري أعالم النبالء )1/251(, طبقات احلنابلة )1/101اجلرح والتعديل )
 هـ(.206( حممد بن رمح بن املهاجر التجييب موالهم, حافظ, ثبت, قال النسائي: " ما أخطأ ابن رمح يف حديث واحد ", تويف سنة )3)

 (.2/111( شذرات الذهب )3/130(, هتذيب التهذيب )11/033(, سري أعالم النبالء )6/21األنساب )
ء العجيمي الصويف, حمدث, مؤرخ, مياين األصل, دّرس باحلرم املكي, له تصنيفات غالبها خمطوط, ذكرها ( حسن بن علي بن حيىي أبو البقا4)

 هـ(.1116الزركلي أثناء ترمجته, تويف سنة )
 (.2/215(, األعالم )1/003فهرس الفهارس )

 هـ(.1160اإلسناد " تويف سنة )( ابن عيسى البصري األصل املكي مولدا ومدفنا, املسند العامل صاحب " اإلمداد مبعرفة 5)
 (.0/33(, األعالم )1/136فهرس الفهارس )

 ( بياض يف املخطوط, والسياق يقتضي ما أثبتنا.6)
 ( كذا يف املخطوط, وهو صحيح على احلكاية.7)
د ",تويف مبكة سنة ( مفيت احلنفية مبكة يف وقته, وتصدر للتدريس باملسجد احلرام, له مصنفات منها: " جواز التلفيق يف التقلي8)
 (.1/256هـ(.أعالم املكيني )1131)
 (.1/032(, أعالم املكيني )2/021( العالمة, الشافعي, املكي, تويف يف القرن الثاين عشر . خالصة األثر )9)
 هـ(.1112) ( ابن عبد العزيز بن علي البيضاوي الشريازي األصل, مث املكي, له " إجازة فتح الرجا يف نشر العلم ", تويف سنة10)

 (.1/013(, أعالم املكيني )5/253(, معجم املؤلفني )2/023خالصة األثر )
 هـ(.352( الصِّدِّيقي, مفسر, صويف, ساق له جنم الدين الغزي يف الكواكب حكاياة غريبة, تويف سنة )11)

 (.1/51(, األعالم )2/136(, الكواكب السائرة )3/232شذرات الذهب )
قهائه. قال عبد احلق الدهلوي: " ال نسبة له بالشيخ ابن حجر العسقالين الكبري يف علم احلديث, ولكن حيتمل ( من علماء عصره, وف12)

 أن يكون يف الفقه مثله".
 (.6/111(, الكواكب السائرة )331أجبد العلوم )ص
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 (3)الكويك بن اللطيف عبد بن حممد بن حممد الطاهر أب الشرف على بسماعه (2)الُعْقيب حممد بن رضوان النعيم أب احلافظ

 عليه مساعا (5)الدائم عبد بن أمحد عن جلميعه عليه مساعا (4)املقدسي اهلادي عبد بن احلميد عبد بن الرمحن عبد الفرج أب عن

 أخربنا قال: مساعا (7)الفارسي حممد بن عبدالغافر عن جلميعه عليه مساعا (6)احلراين صدقة بن علي بن حممد عن جلميعه

 أو فإجازة ثالثة أفوات خال مساعا احلجاج بن مسلم احلجة احلافظ اإلمام جامعه عن مساعا (8)اجللودي عيسى بن /أ[0حممد]

 .(9) فذكره وجادة
 جده عن (2)الطربي ُمكرم بن حيىي اإلمام عن (1)الَعجِيل أمحد الشيخ عن عنه اهلل رضي (10) البصري[ الشيح ]وأخربنا

                                                                                                                                               

منها "شرح ألفية العراقي " و" تنقيح حترير ( زكريا بن حممد األنصاري املصري, أبو حيىي, شيخ اإلسالم, مفسر, حمدث, له تصانيف كثرية, 1)
 (.6/01(, األعالم )1/133هـ(. الكواكب السائرة )323اللباب ", تويف سنة )

 هـ(.352( مقرئ, حمدث, قال ابن حجر: " كتب عين, وطلب, ومسع الكثري, وُعين بالقراءات ", تويف سنة )2)
(, وقد مسع على ابن الكويك بقراءة ابن 112العقيان يف أعيان األعيان )ص(, نظم 213(, حلظ األحلاظ )ص0/1020تبصري املنتبه )

 (.35حجر يف أربعة جمالس سوى جملس اخلتم. ينظر: الوجادة يف اإلجازة )ص
 ( أبو طاهر الشافعي, ماهر يف عدة فنون, خرّج له ابن حجر مشيخة باإلجازة, وعوايل بالسماع واإلجازة, وأكثر الناس عنه.3)

 (.1/00(, األعالم )3/111(, الضوء الالمع )5/050(, الدرر الكامنة )3/262ييد يف رواة السنن واألسانيد )ذيل التق
هـ(. معجم الشيوخ 103( املقيم باملدرسة العادلية, حّدث بصحيح مسلم مرارا, وصفه الذهيب بـ" إنسان مبارك خريِّ متعفف ", تويف سنة )4)

 (.6/166(,  الدرر الكامنة )2/31(, ذيل التقييد )1/611الكبري )
 هـ(.333( ابن أمحد بن نعمة, حمدث دمشقي, رحل ومسع, وكان يؤرق باألجرة, وكتب شيئا كثريا, تويف سنة )5)

( معجم الشيوخ الكبري 15/151(, تاريخ اإلسالم )2/120(, السلوك يف طبقات العلماء وامللوك )2/330بغية الطلب يف تاريخ حلب )
(2/013.) 

( أنه يرويه عن فقيه احلرم 5بن علي هذا يرويه هنا عن عبد الغافر الفارسي, بينما جاء يف " اإلمداد مبعرفة علو اإلسناد " للبصري )ص وحممد
 الفراوي عن عبد الغفر الفارسي.

 هـ(.563( ابن جلب الصائغ أبو الربكات, أمني احلكم بباب األزج, تويف سنة )6)
 (.2/010املقصد األرشد )

 هـ(.003بو احلسني,حدث بصحيح مسلم بنيسابور عن اجللودي. قال ابن نقطة: "ثقة صاح ". تويف سنة )( أ7)
 (.3/113(, تاريخ اإلسالم )0/520(, إكمال اإلكمال )635املنتخب من السياق )ص

اع كتاب مسلم مبوته, فكل من ( أبو أمحد الزاهد, قال احلاكم: " من كبار عباد الصوفية, وكان يورق, ويأكل من كسب يده ", ختم مس8)
 هـ(.633يرويه بعده عن ابن سفيان فغري ثقة, تويف )

 (.3/230(, تاريخ اإلسالم )0/115(, إكمال اإلكمال )33التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد )ص
ا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (  قال ابن الصالح: " أوهلا: يف كتاب احلج يف باب احللق والتقصري حديث ابن عمر رضي اهلل عنهم9)

ىل سفر  قال رحم اهلل احمللقني برواية ابن منري" إىل " أول حديث ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا استوى على بعريه خارجا إ
وحممد بن املثىن واللفظ حملمد بن املثىن يف كرب ثالثا, الفائت الثاين إلبراهيم: أوله أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو حيثمة زهري ابن حرب 

حديث ابن عمر ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إىل قوله يف آخر حديث رواه يف قصة حويصة وحميصة يف القسامة حدثين 
ديث اإلمارة واخلالفة إسحاق بن منصور أخربنا بشر بن عمر قال مسعت مالك بن أنس احلديث, الفائت الثالث: أوله قول مسلم يف أحا

ئح حدثين زهري بن حرب حدثنا شبابة حديث أب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا اإلمام جنة وميتد, إىل قوله يف كتاب الصيد والذبا
انة صحيح مسلم " صي حدثنا حممد بن مهران الرازي حدثنا أبو عبد اهلل محاد بن خالد اخلياط حديث أب ثعلبة اخلشين إذا رميت بسهمك

 (.113-110باختصار )ص
(   بياض يف املخطوط, والسياق يقتضي ما أثبتنا فالشيخ  البصري هو شيخه الثاين يف صحيح مسلم ,  ويروى البصري عن أمحد 10)
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 أب بن أمحد العباس أب عن (4)املراغي احلسني بن بكر أبو الدين زين الرحلة أخربنا قال: (3)حممد بن حممد الدين حمب اإلمام

 أب احلافظ عن (7)الثقفي احلسن بن مسعود الفرج أبو أخربنا قال: (6)احلّماين السعادات أب بن األجنب عن (5)احلجار طالب

 عن (10)عبدان بن مكي احلسن أب عن (9)اجلوزقي اهلل عبد بن حممد بكر أب احلافظ عن (8)منده بن الرمحن عبد القاسم

 (15)هاشم أب عن (14)هشيم (13) ]حدثنا[ (12)زرارة بن عمرو (11) ]حدثنا[ قال القشريي احلجاج بن مسلم اإلمام جامعه

 ں ں ڻ    ڻ ڻچ  أن قسما يقسم عنه اهلل رضي ذر أبا مسعت قال: (17)عّباد بن قيس عن (16)جِمَْلز أب عن

                                                                                                                                               

وفاء اليمين, حمدث, معمر (   أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد العجل, يرجع نسبة إىل أمحد بن موسى بن عجيل, أبو ال1)
 (.1/603هـ(. خالصة األثر )1110أحلق األحفاد باألجداد, تويف سنة )

 (.5/152(  مسع من السخاوي برفقة شقيقه عبد املعطي. ينظر: الضوء الالمع )2)
والعراقي وابن حجر العسقالين, تويف ( يف املخطوط "حممداً", والطربي املكي الشافعي خطب, وأفىت باملسجد احلرام, درس على البلقيين 3)

 (.1/361(, أعالم املكيني )3/131مبكة املكرمة. الضوء الالمع )
ة ( قيل امسه عبد اهلل, مؤرخ استوطن املدينة حنو مخسني سنة, وويل القضاء هبا, له " حتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اهلجرة ", تويف سن4)
 (.10/125(, النجوم الزاهرة )11/23ء الالمع )(, الضو 3/111هـ(. شذرات الذهب )313)
( عرف بابن الشحنة, مسند عامل باحلديث, أمسع, وأفاد, ومسع منه ابن كثري وطبقته, قرئ عليه البخاري حنوا من ستني مرة, تويف سنة 5)
 (.1/601(, طبقات صلحاء اليمن )13/621هـ(. البداية والنهاية )161)
(, سري أعالم 32هـ(. معجم الشيوخ للسبكي )ص365أبو عبد اهلل, معّمر, مسند, مكثر, صاح, تويف سنة ) ( ابن حممد بن عبد الرمحن,6)

 (.3/611(, النجوم الزاهرة )26/10النبالء )
سنون الثناء ( األصبهاين, مسند, معمر, أحلق األبناء باآلباء, قال السمعاين: " مل يتفق أن مسعت منه شيئا الشتغايل بغريه عنه وما كانوا حي7)

(, سري أعالم النبالء 005(, التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد )ص2/233هـ(. التحبري يف املعجم الكبري )532عليه ", تويف سنة )
 (.3/20(, لسان امليزان )21/033)
عن املنكر, كثري العلم, تويف سنة  ( عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق بن منده العبدي, كان سيفا على املبتدعة, آمرا باملعروف, ناهيا8)
 (.13/603(, سري أعالم النبالء )2/202(, طبقات احلنابلة )3/615هـ(. املنتظم )011)
(, التقييد 6/015هـ(. األنساب )633( حمدث نيسابور, كثري السماع, والتصنيف, كتب مستخرجا على صحيح مسلم, تويف سنة )9)

 (.0/133النجوم الزاهرة ) (,10ملعرفة رواة السنن واملسانيد )ص
هـ(. تاريخ بغداد 625( التميمي النيسابوري. قال أبو علي النيسابوري: " ثقة مأمون, مقدم على أقرانه من املشايخ ",تويف سنة )10)
 (.15/11(, سري أعالم النبالء )15/103)
 ( بياض يف املخطوط, والتتمة من مصدر التخريج.11)
(, ذيل ميزان 11/011هـ(. تاريخ بغداد )201النسائي والدارقطين, وقال جزرة: " شيخ مغفل ", تويف سنة )( أبو حفص احلدثي, وثقه 12)

 (.0/613(, لسان امليزان )136اإلعتدال )ص
 (بياض يف املخطوط, والتتمة من مصدر التخريج.13)
هـ(. 136سنني, وقّلما سأله؛ هيبة له, تويف سنة )( ابن أب خازم, أبو معاوية السلمي, حافظ, ثقة, مدلس, لزمه أمحد أربع, أو مخس 14)

 (.11/53(, هتذيب التهذيب )3/231(, سري أعالم النبالء )3/115(, اجلرح والتعديل )3/202التاريخ الكبري )
 ( سيتكلم عنه املصنف قريبا.15)
 ( سيأيت بيان حاله قريبا.16)
 ( سيأيت بيان حاله قريبا.17)
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 ابين وشيبة وعتبة ,- عنهم اهلل رضي – (3)احلارث بن وعبيدة وعلي, ,(2) محزة بدر: يوم برزوا الذين يف نزلت أهنا (1) چ

 عتبة. بن والوليد ربيعة,
 أب عن (8) سفيان عن مجيعا (7) عبدالرمحن ثنا (6) مثىن بن حممد وحدثين )ح( (5)وكيع ثنا (4)شيبة أب بن بكر أبو حدثنا

 مبثل (10) " (9) چں ں چ   لنزلت يقسم  عنه اهلل رضي ذر أبا مسعت : قال عباد بن قيس عن جِمَْلز أب عن هاشم

 هشيم. حديث
 عن كالمها وكيع عن (12)جعفر بن حيىي وعن (11)قبيصة عن املغازي يف موضعني يف البخاري أخرجه احلديث هذا

 ويف ,(14)إبراهيم بن يعقوب عن وفيه: عنه, اهلل رضي ذر أب عن عباد بن قيس عن جِمَْلز (13) ]أب[ عن هاشم أب عن سفيان

                                                 

 (.13(  سور احلج, اآلية )1)
(  الصحاب اجلليل, عم النيب صلى اهلل عليه وسلم وأخوه من الرضاعة, أرضعتهما ثويبة موالة أب هلب, استشهد ببدر. معجم الصحابة  2)
 (.2/115(, اإلصابة يف متييز الصحابة )2/312(, معرفة الصحابة )2/6)
(, اإلصابة يف متييز 0/1310شهد ببدر. معرفة الصحابة )(  ابن عبد مناف القرشي املطليب, أسلم قدميا, مث هاجر إىل املدينة. است3)

 (.0/652الصحابة )
(, 5/131هـ(. اجلرح والتعديل )265( عبد اهلل بن حممد بن أب شيبة, ثقة حافظ صاحب تصانيف, قال أمحد: "صدوق",  تويف سنة )4)

 (.621(, تقريب التهذيب )ص3/2هتذيب التهذيب )
الرؤاسي, أبو سفيان الكويف ثقة, حافظ, عابد, قال أمحد: " ما رأيت احدا أوعى للعلم من وكيع بن اجلراح, وال ( ابن اجلراح بن مليح 5)

 (.531(, تقريب التهذيب )ص1/126(, هتذيب التهذيب )1/213هـ(. اجلرح والتعديل )131أشبه بأهل النسك منه ", تويف سنة )
ى البصري احلافظ, املعروف بالزَِّمن, كان صاحب كتاب ال حيدث إال من كتابه, قال بن دينار العنزي, أبو موس ( ابن عبيد بن قيس6)

(, تقريب 3/025(, هتذيب التهذيب )3/111هـ(. الثقات البن حبان )252الذهلي: "حجة", وقال ابن معني "ثقة ",,تويف سنة )
 (.55التهذيب )ص

, موالهم, أبو سعيد البصري, قال ابن املديين:" ما رأيت أعلم منه ", وقال ( ابن مهدي بن حسان بن عبد الرمحن العنربي, وقيل األزدي7)
(, هتذيب التهذيب 3/132هـ(. سري أعالم النبالء )133أمحد: "حافظ و, كان يتوقى كثريا, كان حيب أن حيدث باللفظ ", تويف سنة )

 (.651(, تقريب التهذيب )ص3/213)
حلافظ, مصنف كتاب " اجلامع ", روى له الستة, قال النسائي: "هو أجل من أن يقال فيه ثقة, ( ابن سعيد بن مسروق الثوري, اإلمام ا8)

(, سري أعالم النبالء 1/55هـ(. اجلرح والتعديل )131تويف سنة ) وهو أحد األئمة الذين أرجو أن يكون اهلل ممن جعله للمتقني إماما",
 (.0/111(, هتذيب التهذيب )1/223)
 (.13آلية )(  سورة احلج, ا9)
 (.5631( ح )13/131( أخرجه مسلم )10)
( قبيصة بن عقبة الكويف, قال ابن معني:  "ثقة إال يف حديث الثوري", وقال أمحد: "كثري الغلط, وكان ثقة صاحلا ال بأس به ", تويف 11)

وايةأخرجها البخاري (؛  والر 056(, تقريب التهذيب )ص3/601(, هتذيب التهذيب )6/636هـ(. ميزان االعتدال )215سنة )
 (.6103( ح )0/1053)
( ابن أعني األزدي البارقي,أبو زكريا البخاري, ذكره ابن حبان يف الثقات, وقال بن عدي: "هو الذي قال حملمد بن إمساعيل ملا أراد أن 12)

(, 3/233ثقات البن حبان )هـ(. ال206يرحل إىل عبد الرزاق مات عبد الرزاق ومل يكن مات فانصرف فكتب كتبه عنه ", تويف سنة )
 (.6151( ح )0/1053(؛والرواية أخرجها البخاري )11/136(, هتذيب التهذيب )11/136الكامل يف ضعفاء الرجال )

 (.6151( ح )0/1053( سقط يف املخطوط, والتتمة من مصادر التخريج والرتمجة؛ والرواية أخرجه البخاري )13)
 (.6151( ح )0/1053( صحيح البخاري )14)
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 .(3)املذكور بالسند هاشم أب عن هشيم /ب[0عن] كالمها (2)املنهال  (1)بن حجاج عن التفسري:
 .(7) قوله جِمَْلز أب عن هاشم أب عن (6)منصور عن (5)جرير ثنا (4)شيبة أب بن عثمان وقال

 .(9) به هشيم عن (8)منيع بن أمحد عن املناقب ويف , السري يف النسائي وأخرجه
  به. (14)دينار بن حيىي هاشم أب عن (13)شعبة عن (12)هبز عن (11)الغيالين (10) (عمرو) بن اهلل عبيد بن سليمان وعن

  .(17) به (16)مهدي ابن عن (15)]بندار[ عن التفسري ويف وفيهما
                                                 

 ( يف املخطوط )حجاج بن أب املنهال( بإقحام لفظة )أب(, والصواب دوهنا كما يف مصادر الرتمجة.1)
( األمناطي السلمي, أبو حممد, وثقه أبو حامت والنسائي والعجلي, وغريهم. قال أبو داود: " ما رأيت مثله فضال ودينا ", تويف سنة 2)
 هـ(.211)

 (.156(, تقريب التهذيب )ص2/213تهذيب )(, هتذيب ال6/131اجلرح والتعديل )
 (.0033( ح )0/1133( صحيح البخاري )3)
( عثمان بن حممد العبسي,موالهم,أبو احلسن ابن أب شيبة الكويف, صاحب املسند والتفسري, وثقه ابن معني, وقال ابن منري: "  سبحان 4)

 هـ(.263رآن, تويف سنة )اهلل !! ومثله يسأل عنه ؟ إمنا يسأل هو عنا", وكان الحيفظ الق
 (.633( تقريب التهذيب )ص1/103هتذيب التهذيب )

 هـ(.133( ابن عبد احلميد, أبو عبد اهلل الضيب, القاضي, اإلمام, احلافظ. قال الاللكائي: " جممع على ثقته ". تويف سنة )5)
 (.2/15(, هتذيب التهذيب )3/3)(, سري أعالم النبالء 0/501(, هتذيب الكمال )2/31تاريخ ابن معني )الدوري 

 هـ(.166( ابن املعتمر بن عبد اهلل, ويقال: ابن عّتاب, وثقه أبو حامت, وأثىن عليه البغاددة, تويف سنة )6)
 (.11/612(, هتذيب التهذيب )23/503(, هتذيب الكمال )3/661الطبقات الكربى )

 (.0033( ح )0/1133( سيأيت بيان حاله, وانظر: صحيح البخاري )7)
 هـ(.200( ابن عبد الرمحن البغوي, أبو جعفر, مسند, حافظ, عابد, وثقه النسائي, وصاح بن حممد جزرة, تويف سنة )8)

 (.1/30(, هتذيب التهذيب )11/036(, سري أعالم النبالء )1/035هتذيب الكمال )
 (.3535( ح )3/63( ويف )3133( ح )1/612( السنن الكربى )9)
 يف املخطوط فجاء )عمر(. ( سقط حرف الواو10)
 هـ(.203( البصري, قال أبو حامت: " صدوق ", ووثقه النسائي, وقال مسلمة: " ال بأس به ", تويف سنة )11)

 (.0/213(, هتذيب التهذيب )1/261(, لسان امليزان )2/210ميزان االعتدال )
", وقال: " إليه املنتهى يف التثبت " تويف بعد املائتني أو قبلها.  ( ابن أسد, أبو األسود العمي. قال أمحد: " كان ثبتا ثقة صاحب حديث 12)

 (.123(, تقريب التهذيب )ص2/061(, اجلرح والتعديل )60سؤاالت األثرم ألمحد )ص
ال, ( ابن احلجاج بن الورد العتكي موالهم, أبو ِبسطام, أمري املؤمنني يف احلديث, عابد متقشف, وهو أول من فتش بالعراق عن الرج13)

 هـ(.131تويف سنة )
 .2333((, تقريب التهذيب )0/663(, هتذيب التهذيب )1/212سري أعالم النبالء )

 (.3530(, ح )3/63( السنن الكربى )14)
( جاء يف املخطوط )بندر(, وصوابه ما أثبتناه, وهو حممد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان, أبو بكر, العبدي البصري, حافظ 15)

 هـ(.252به بندار يعين: احلافظ, تويف سنة )ثقة, ولق
(, تقريب 3/11(, هتذيب التهذيب )12/100(, سري أعالم النبالء  )230(, سؤاالت السلمي للدارقطين )ص1/03التاريخ الكبري )

 (.033التهذيب )
 ( تقدمت ترمجته.16)
 (.11213ح ) (,11/131(, ويف )3103( ح )1/661(, ويف )3113( ح )11/613( السنن الكربى 17)
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 بالسند مهدي ابن عن كالمها (2)الرّبايل عمرو بن وحفص ,(1) حكيم بن حيىي عن اجلهاد يف ماجه ابن وأخرجه

  .(3)املذكور
 به. (5) وكيع عن (4)إمساعيل بن حممد وعن
 .(7)عنه اهلل رضي علي عن عباد بن قيس عن جِمَْلز أب عن (6)التيمي سليمان ورواه

  .(8) به سفيان عن وكيع طريق من املستخرج يف واإلمساعيلي  املستدرك يف احلاكم وأخرجه
 به. هشيم عن (10) الربيع أب طريق من فقط أيضا (9)اإلمساعيلي وأخرجه

 عليهم اهلل رضوان – ونبهائهم الصحابة أجالء أحد اللهجة, الصادق الزاهد الغفاري فهو احلديث, صحاب ذر, أبو أما

 فلم عليه, (12) (كيو أُ ) مث علما, ُمِلئَ  وعاء ذر أبو :- عنه اهلل رضي – علي قال العلم. يف (11)مسعود بابن يوازى كان –

 أقلَّت ما " فقال: يه,عل وأثىن غاب, إذا ويتفقده حضر, إذا يبتديه وسلم عليه اهلل صلى وكان ,(13)قبض حىت شيئ منه خيرج

 وسيصيبك صاح, رجل أنت ذر أبا يا " عنه: يروى فيما له وقال ,(14) ذر" أب من هلجة أصدق اخلضراء أظلت وال الغرباء,

                                                 

 هـ(.253(  أبو سعيد البصري,قال أبو داود: "كان حافظا متقنا", وقال النسائي: "ثقة حافظ", تويف سنة )1)
 .(11/133(, هتذيب التهذيب )12/233(, سري أعالم النبالء )3/160(, اجلرح والتعديل )3/231التاريخ الكبري )

(, 3/11هـ(.  األنساب )253ثقة مأمون صدوق ", ووثقة احلافظ ابن حجر, تويف سنة )( اجملاشعي الّرقاشي البصري, قال السمعاين:" 2)
 (.116(, تقريب التهذيب )ص2/321تبصري املنتبه )

 (.2365( ح )2/303( سنن ابن ماجه )3)
ق", تويف سنة ( األمحسي, أبو جعفر الكويف, قال ابن أب حامت: "مسعت منه مع أب, وهو صدوق ثقة, سئل أب عنه فقال: صدو 4)
 (.033(, تقريب التهذيب )ص3/53(, هتذيب التهذيب )1/131اجلرح والتعديل ) هـ(.231)
 ( تقدمت ترمجته.5)
هـ(.  106( سليمان بن طرخان البصري التيمي, نزل يف التيم فنسب إليه, ثقة عابد, كان يدلس, وذكره ابن حبان يف الثقات, تويف سنة )6)

(, تقريب التهذيب 0/611(, الثقات البن حبان )0/101(, تاريخ ابن معني )الدوري 2/10التاريخ األوسط )(, 0/21التاريخ الكبري )
 (.252)ص

 (.11213( ح )11/31( ويف )3533( ح )3/63(, والنسائي يف الكربى )2/135( أخرجه البخاري )7)
 (.6636( ح )2/633( املستدرك )8)
 ( الكتاب مفقود.9)
 هـ(.260العتكي, أبو الربيع الزهراين, وثقه ابن معني, وأبو زرعة, والنسائي, تويف سنة )( سليمان بن داود 10)
 (.11/026, هتذيب التهذيب )0/0363اجلرح والتعديل ) 
هـ( . معرفة 62( ابن غافل اهلذيل, الصحاب املشهور, الزم النيب صلى اهلل عليه وسلم, وكان صاحب نعليه, وشهد بدرا, تويف سنة )11)

 (.0/133(, اإلصابة يف متييز الصحابة )0/135حابة )الص
 ( يف املخطوط كتبت "أكي".12)
( , وسري 2/222( , والذهيب يف تاريخ اإلسالم )66/231( , واملزي يف هتذيب الكمال )33/133( ذكره ابن عساكر يف تارخيه )13)

 داود بسند جيد ..( وعزاه ألب 1/113( , وذكره ابن حجر يف اإلصابة )2/31أعالم النبالء )
( ح 3/105(, والرتمذي )1113( ح )11/351(, ويف )3361( ح )11/213( ويف )3513( ح )11/11( أخرجه أمحد )14)
 ( من حديث عبداهلل بن عمرو.153( ح )1/55(, وقال هذا حديث حسن, وابن ماجه )6311)

 القصة من حديث أب الدرداء رضي اهلل عنه.( دون 21036( ح )05/035( يف قصة, ويف )21120( ح )63/55وأخرجه أمحد )
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 .(1) اهلل بأمر مرحبا قلت: " اهلل يف " قال: ؟ اهلل يف قلت: " بعدي بالء
 كتاب من آية لتعلم تغدو ألن " له: وقال ,(2) فيهم فذكره ", حيبهم – وجل عز – اهلل وأن أربعة, حبب أُمرت  ومرة:"

 ,(4)بتقوى تفضل أن إال أسود وال أمحر من خبري لست /أ[5فإنك] ,(3) تطوعا ركعة مائة تصلي أن من لك خري وجل عز اهلل
 الشريك, حماسبة من أشد نفسه حياسب حىت املتقني من الرجل يكون وال م,بالعل منك اهتماما أشد بالتقوى للعمل وكن

 الفقر وال املال, كثرة الغىن و"ليس حرام, من أم ذلك, حالل أمن ملبسه, أين ومن مشربه, أين ومن مطعمه, أين من فيعلم

 ال قلبه يف الفقر كان ومن الدنيا, من لقي ما يضرّه ما قلبه يف الغىن كان فمن القلب, فقر والفقر القلب, غىن الغىن إمنا قلته,
 ذل من جيزع مل واملؤمن مصريه, واجلنة أمنه, والقرب املؤمن, سجن "الدنيا .(5)" شحتها  نفسه يضر وإمنا منها, له دخر ما يغنيه

                                                                                                                                               

( من حديث أب ذر, وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ,  ويف إسناده : عثمان بن 6312( ح )3/103وأخرجه الرتمذي )
غلو يف التشيع " عمري بن قيس أبو اليقظان , ضعفه أمحد وأبو زرعة , وغريمها , وقال احلافظ يف التقريب "ضعيف واختلط وكان يدلس وي

 ( .0560( ح )6/663وللحديث شواهد يرتقي هبا للحسن , منها حديث ابن غنم عند احلاكم يف املستدرك )
 (.2606(, والسلسلة الصحيحة برقم )5563و ) 55613وقد حسنه بشواهده حمققوا مسند أمحد, وينظر صحيح اجلامع برقم )

( وإسناده ضعيف 1/232" يا أبا ذر أنت رجل صاح ", وأبو نعيم يف حلية األولياء )( دون قوله: 633( ح )3/663( أخرجه البزار )1)
ملكان موسى بن عبيدة الربذي, قال أمحد: "  ال حتل عندي الرواية عن موسى ابن عبيدة" وقال: " حديثه منكر "  وضعفه ابن املديين.  

 (.552قريب التهذيب )ص(, وت0/131(, والضعفاء الكبري )3/00الكامل يف ضعفاء الرجال )
( ح 1/56(, وابن ماجه )6113( ح )3/13(, والرتمذي )26110( ح )3/122( ويف )22333( ح )63/31( أخرجه أمحد )2)
( من طريق شريك عن أب ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه, وإسناده ضعيف حلال شريك بن عبد اهلل النخعي. قال أبو حامت: " صدوق له 103)

, الكامل يف ضعفاء الرجال 0/635ل احلافظ: " صدوق خيطئ كثريا, تغري حفظه منذ ويل القضاء بالكوفة " . اجلرح والتعديل أغاليط ", وقا
 (. 233(, تقريب التهذيب )ص5/11)

جر: مقبول.  أبو ربيعة عمر اإليادي, وثقه ابن معني, وقال أبو حامت: "منكر احلديث ", وضعفه الذهيب, وقال ابن ح  -أيضا  -ويف إسناده 
( ضمن ترمجة بالل رضي اهلل عنه, تقريب التهذيب 1/655(, سري أعالم النبالء )033(, املغين يف الضعفاء )ص3/113اجلرح والتعديل )

 (  .363)ص
وألن ( بلفظ: " يا أبا ذر, ألن تغدو فتعلم آية من كتاب اهلل, خري لك من أن تصلي مائة ركعة, 213( ح )1/13( أخرجه ابن ماجه )3)

افظ تغدو فتعلم بابا من العلم, عمل به أو مل يعمل, خري من أن تصلي ألف ركعة ", وإسناده ضعيف,؛ فيه عبد اهلل بن زياد البحراين, قال احل
(, وفيه 610(,التقريب )ص5/222" مستور, وحيتمل أن يكون هو اليمامي" مث قال يف ترمجة اليمامي " ضعيف ".  ينظر هتذيب التهذيب )

(, 1/626: علي بن زيد بن جدعان, ضعفه ابن سعد,وابن معني, وأمحد, وغريهم. قال احلافظ " ضعيف ". هتذيب التهذيب )-يضاأ –
 (.011تقريب التهذيب )ص

( بسناد ضعيف جدا , ففيه : أب هالل الراسيب , ضعفه ابن القطان , والدارقطين , 21011( ح )65/621( أخرجه أمحد يف مسنده )4)
افظ ابن حجر يف التقريب : " صدوق فيه لني " , وفيه انقطاع ؛ حيث مل يسمع أب بكر املزين من أب ذر , قاله أبو حامت الرازي, وقال احل

( , بأطول 26033( ح )63/010وله شاهد بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم , أخرجه أمحد يف مسنده )
 (.1/030( , هتذيب التهذيب )13بن أب حامت )صمنه , وينظر : املراسيل ال

(, واحلاكم يف املستدرك 335( ح )2/031(, وابن حبان يف صحيحه )11135( ح )11/632( أخرجه النسائي يف الكربى )5)
(, 3331( ح )12/505(, والبيهقي يف شعب اإلميان )2121( ح )6/110(, والطرباين يف مسند الشاميني )3116( ح )0/622)

( مجيعهم من طريق معاوية بن صاح عن عبد الرمحن بن جبري بن نُفري عن أبيه عن أب ذر 106( ح )1/101سهمي يف تاريخ جرجان )وال
ال: "إمنا بلفظ: " يا أبا ذر, أترى كثرة املال هو الغىن؟" قلت: نعم يا رسول اهلل, قال: "فرتى قلة املال هو الفقر؟" قلت: نعم يا رسول اهلل, ق

غىن القلب والفقر فقر القلب", مث سألين عن رجل من قريش, فقال: هل تعرف فالنا؟ ", قلت: نعم يا رسول اهلل, قال: "فكيف َتراه أو الغىن 
تُراه؟" قلت: إذا سأل أعطي, وإذا حضر أدخل, مث سألين عن رجل من أهل الصفة, فقال: "هل تعرف فالنا؟" قلت: ال واهلل, ما أعرفه يا 
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 جتد ال حىت الصَّفيق اخلشن و"البس ,(2)بالليل" وزيارهتا وإياك بالنهار, وزرها اآلخرة, وعيد هبا تذكر القرب جاور " ,(1)" الدنيا.

 جريانك وتعاهد املرقة, فأكثر طبخت و"إذا اجلنة, يف معي تكن والكالم الطعام, أكل من وأقلّ  ,(3)مقاال" فيك والفخر للعز

 رجل من تيأس و"ال الئم, لومة اهلل يف ختف ال ,(5)" مرّا كان ولو احلق وقل القلب, يقسي فإنه الضحك وكثرة و"إياك ,(4)"

 ما الناس عن ليشغلك عليه, فيموت شر إىل فريجع خري على يكون رجل من وال عليه, فيموت خري إىل فريجع شر على يكون

 وكل واملساكني, البالء أهل جالس ,(7) طلق" بوجه أخاك تلقى أن ولو شيئا املعروف من حتقرن و"ال ,(6)" نفسك من تعلم

                                                                                                                                               

ل: فما زال حيليه, وينعته حىت عرفته, فقلت: قد عرفته يا رسول اهلل, قال: "فكيف تراه أو تراه؟" قلت: رجل مسكني من أهل رسول اهلل, قا
الصفة, فقال: "هو خري من طالع األرض من اآلخر" قلت: يا رسول اهلل أفال يعطى من بعض ما يعطى اآلخر؟ فقال: "إذا أعطي خريا فهو 

عطي حسنة", وإسناده صحيح؛ فمعاوية بن صاح: وثقه ابن مهدي, وقال احلافظ  "صدوق له أوهام " ينظر: أهله, وإن صرف عنه فقد أ
(: "ثقة", 663(, وعبد الرمحن بن جبري, قال عنه احلافظ يف التقريب )ص563(, وتقريب التهذيب )ص3/632التاريخ اجلرح والتعديل )

 (.163)ص وجبري بن نفري "ثقة جليل خمضرم " كما يف التقريب
( 2003( ح )2/232(, ومن طريق الشجري يف أماليه اخلميسية )1306( ح )2/150الطرباين يف الكبري ) –بلفظ املنت أعاله  -وأخرج 

عن علي بن املبارك الصنعاين عن إمساعيل بن أويس عن إمساعيل بن عبد اهلل بن سعيد بن أب مرمي عن أبيه عن جده عن نعيم بن عبد اهلل 
ر بن اخلطاب عن أب زينب موىل حازم الغفاري عن أب ذر, وهذا إسناد ضعيف جدا؛ فيه علي بن املبارك جمهول احلال, ذكره الذهيب موىل عم

 (.302( ومل يبنّي حاله, وأبو زينب موىل حرملة جمهول كما يف التقريب )ص3/130يف تاريخ اإلسالم )
( من طريق حممد بن حيىي عن ابن محيد عن زافر عن إسرائيل عن األعمش 13( ح)113وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف أمثال احلديث )ص

عن أب صاح عن أب ذر فذكره )مقتصرا على أوله(, وهذا إسناد ضعيف ألجل حممد بن محيد بن حيان الرازي, فهو "حافظ ضعيف " كما 
(, وأبو صاح باذام موىل أم 0/31(, والضعفاء للعقيلي )1/262(, واجلرح والتعديل )1/33(, وينظر التاريخ الكبري )015يف التقريب )ص

(, 2/100هانئ, قال فيه أبو حامت: " صاح احلديث يكتب حديثه وال حيتج به ", وضعفه النسائي واحلافظ ابن حجر. ينظر: التاريخ الكبري )
 .(121(, تقريب التهذيب )ص2/253(, الكامل يف ضعفاء الرجال )2/062اجلرح والتعديل )

 (  دون إسناد .3653( ح )5/665وأخرجه الديلمي يف الفردوس بنحوه )
( من طريق الطرباين عن حممد بن نوح بن حرب العسكري, ثنا املهاجر بن إبراهيم, ثنا عبد الوهاب 3/656( أخرجه أبو نعيم يف احللية )1)

ن نوح: جمهول احلال: ينظر كتاب إرشاد القاصي والداين بن نافع, ثنا مالك, عن نافع, عن ابن عمر, وهذا إسناد واه مبرة, فمحمد ب
(, واملهاجر بن إبراهيم: جمهول مل أقف له على ترمجة, وعبد الوهاب بن نافع: قال عنه العقيلي: منكر احلديث, ووهاه الدارقطين: 325)ص

عا: "الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر" أخرجه (, وقد جاء يف حديث أب هريرة مرفو 0/32(, ولسان امليزان )2/330ينظر ميزان االعتدال )
(, 2353( ح )0/221(, ومسلم )11233( ح )13/133(, ويف )3155( ح )15/26( ويف )3233( ح )10/00أمحد )

 (.0116( ح )2/1613(, وابن ماجه )2620( ح )0/101والرتمذي )
 (.33/133ريخ دمشق )(, دون إسناد , وينظر تا3612( ح)5/601( أخرجه الديلمي يف الفردوس )2)
 (.33/133( ينظر تاريخ دمشق )3)
( ح 6/663(, والرتمذي )2325( ح )0/2125(, ومسلم  )21631( وأيضا )21623( ح )65/250( أخرجه أمحد )4)
جيد (, ألفاظهم مقاربة, وزاد الرتمذي يف أوله: " الحيقرن أحدكم شيئا من املعروف, وإن مل 6632( )2/1113( وابن ماجه  )1366)

 فليلق أخاه بوجه طلق ", قال أبو عيسى: " هذا حديث حسن صحيح".
( وهو ضعيف ملكان إبراهيم بن حيىي بن هشام حيث كذبه أبو حامت, ينظر 631( ح )13-2/13( أخرجه ابن حبان يف حديث طويل )5)

 (.5/113(, تاريخ اإلسالم )2/102اجلرح والتعديل )
 ( , دون إسناد .3613(  )5/601( أخرجه الديلمي يف الفردوس )6)
(, وقال: هذا حديث 1366( ح )2/263(, والرتمذي بأطول منه )0/2123(, ومسلم )21513( ح )65/013( أخرجه أمحد )7)

 حسن صحيح.
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 إذا اهلل إن عصيت, من عظم إىل انظر ولكن , اخلطيئة صغر إىل تنظر ال مة,القيا يوم يرفعك اهلل لعل خادمك, ومع معهم,

 كأنه ذنبه يرى والكافر عليه, تقع أن خياف صخرة حتت  كأنه ذنبه يرى املؤمن ممثلة, عينيه بني ذنوبه جعل خريا بعبد أراد

 صلى اهلل رسول إىل ذلك رفع ورمبا , تعضد شجرة أكون أن وددت يقول: عنه اهلل رضي وكان /ب[,5"] أنفه على مير ذباب

  .(1) وسلم عليه اهلل
 جنادة, بن جندب أنه أشهرها أقوال, على أبيه واسم امسه يف واختلف ,(2) حنيفا اللون أمسر طويال وكان كثرية, ومناقبه

 بذكرها. نطيل فال والسري احلديث كتب من وغريمها ,(3)ومسلم البخاري يف وردت إسالمه وقصة
 .(4)عمر خالفة يف املدينة قدم ثقة, بصري, املوحدة, وختفيف املهملة بضم ُعباد بن قيس يهراو  وأما
 محيد بن الحق وامسه: زاي, بعدها الالم, وفتح اجليم, وسكون فتحها, وحكي امليم, فبكسر جِمْلز: أبو راويه وأما

 أيضا. (5)تابعي
 خالف أبيه ] اسم ويف حيىي, وامسه نون, األلف وبعد مشددة, ميم مث املهملة, فبضم الر مَّاين وهو هاشم أبو راويه وأما

 تعاىل اهلل رمحهم الشيخني على الدارقطين احلسن أبو العالمة انتقد وقد ,(7) أنسا لرؤيته التابعني؛ يف معدود (6) أقوال[ على

 حكم نفسه الدارقطين أن على (9) ويكفي يشفي مبا حجر ابن احلافظ رّده لكن ,(8)باضطرابه وحكم احلديث, هلذا إخراجهما

 ذر. أب عن جعله الذي هاشم أب حديث بتصحيح
 وهو والثالث هاشم, بين من فاثنان مناف, عبد بين من وهم مسلمون, منهم ثالثة قريش, من كلهم املذكورون والستة 

 محزة أن املشهور على مبارزهتم يلصوتف مناف, عبد بن مشس عبد بين من وهم مشركون, وباقيهم عبداملطلب, بين من عبيدة

 أنسب, ذاك أن إال قبله مما أصح بذلك والسند لشيبة, وعليا للوليد, عبيدة إن ويقال: للوليد, وعليا لشيبة, وعبيدة لعتبة,

                                                 

 ( دون إسناد , بلفظ: " يا أبا ذر كن للعمل بالتقوى أشد اهتماما منك بالعمل, يا3611(ح )5/601( أخرج الديلمي يف الفردوس )1)
لكافر يرى أبا ذر إن اهلل إذا أراد بعبد خريا جعل الذنوب بني عينيه, ميثله يا أبا ذر إن املؤمن يرى ذنبه كأنه حتت صخرة خياف أن تقع عليه, وا

تقني ذنبه كأنه ذباب مير على أنفه, يا أبا ذر ال تنظر إىل صغر اخلطيئة, ولكن أنظر إىل عظم من عصيت, يا أبا ذر ال يكون الرجل من امل
 حىت حياسب نفسه أشد من حماسبة الشريك لشريكه, فيعلم من أين مطعمه, ومن أين مشربه, ومن أين ملبسه,أمن حل ذلك, أم من حرام".

 (.1/111(, واإلصابة يف متييز الصحابة )2/553( ينظر: معرفة الصحابة )2)
 (.2010( ح )0/1326(, ومسلم )6303( و )6623( ح )6/1011( أخرجه البخاري )3)
( القيسي الضبعي, أبو عبد اهلل, وثقه النسائي, والعجلي, وابن خراش, وغريهم,ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني,  وذكره ابن قانع يف 4)

 معجم الصحابة وأورد له حديثا مرسال.
 (.3/01(, هتذيب التهذيب )2/650(, معجم الصحابة البن قانع )5/613الثقات البن حبان )

( 113عيد, ويقال شعبة بن خالد السدوسي البصري, وثقه أبو زرعة وابن خراش, وقال ابن معني: "مضطرب احلديث",تويف سنة )ابن س (5)
 هـ( .113أو)

 (.533(, تقريب التهذيب )ص11/111هتذيب التهذيب )
 (.35( بياض يف املخطوط, وتتمته من غنية احملتاج )6)
ل: ابن أب األسود, وقيل: ابن نافع رأى أنسا, وثقه ابن معني,وأمحد, وأبوزرعة, والنسائي, تويف سنة (حيىي بن دينار,وقيل: ابن األسود, وقي7)
 هـ(.122)

 ( .331(, تقريب التهذيب )ص12/231هتذيب التهذيب )
 (.133( رقم )613( اإللزامات والتتبع )ص8)
 (.3/000( فتح الباري )9)
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 ة,عبيد ركبة يف الضربة فوقعت /أ[,3بضربتني] بارزه من مع اختلف فإنه عبيدة, إال الكفار من برز من املسلمني من كل وقتل

 .(1) عنهم ورضي تعاىل اهلل رمحهم بالصفراء الضربة تلك من عبيدة واستشهد قتله, على فأعاناه إليه ومحزة علي ومال
 وأنكره اجليش, أمري إذن بشرط لكن وإسحاق, وأمحد, والثوري, ,(2)األوزاعي قال وبه املبارزة, جواز احلديث: هذا ويف

 .(4)ومجاعة ,(3)البصري احلسن
 وتعاىل سبحانه واهلل هذا, على (5) اآلية هذه ومعىن عنهم, اهلل رضي وعبيدة, وعلي, حلمزة, ظاهرة فضيلة أيضا: وفيه

 أعلم.

 البخاري, يف مما أخذا القيامة, يوم رهبم يف خيتصمون أي چ ڻ    ڻ ڻچ   فوجان,  :چں ںچ 

  القيامة. يوم للخصومة جيثوا من أول أنا علي: عن قيس عن قال: حيث
 ومحزة, علي, بدر: يوم بارزوا الذين هم قال: (6) چ ں ں ڻ    ڻ ڻچ  نزلت: وفيهم قيس: قال

 عتبة. بن والوليد ربيعة, بن وعتبة ربيعة, بن وشيبة وعبيدة,

 ولو املعىن, على محال چڻ  چ قال: ولذلك خمتصمان, فوجان أي چ ں ںچ :(7)البيضاوي وقال

 ختاصمت وقيل: صفاته, يف أو ذاته, يف أو دينه, يف أي :چ ڻ ڻچ  والكافرون املؤمنون, هبما: واملراد جاز, عكس

 مبحمد آمنا باهلل أحق حنن املؤمنون: وقال نبيكم, قبل ونبينا منكم, وأقدم باهلل, أحق حنن اليهود: فقالت واملؤمنون, اليهود,

 .(8) انتهى " حسدا به كفرمت مث ونبينا, كتابنا, تعرفون وأنتم كتاب, من اهلل أنزل ومبا وبنبيكم,
 اختصم قال: چ ں ں ڻ    ڻ ڻچ  قوله يف (10)قتادة عن (9) عروبة أب بن سعيد رواه ما ويؤيده

 وقال منكم, باهلل أوىل فنحن /ب[,3] كتابكم قبل وكتابنا نبيكم, قبل نبينا الكتاب: أهل فقال الكتاب, وأهل املسلمون,

                                                 

 (.31( غنية احملتاج )1)
هـ(. ميزان االعتدال 151عمرو بن أب عمرو األوزاعي, فقيه, ثقة. قال ابن عيينة: " كان إمام أهل زمانه ",تويف سنة )( عبد الرمحن بن 2)
 (.601(, تقريب التهذيب )ص3/263(, هتذيب التهذيب )2/531)
ـ(. سري أعالم النبالء ه111( ابن أب احلسن األنصاري موالهم, أبو سعيد موىل زيد بن ثابت,  ثقة يرسل ويدلس, تويف سنة )3)
 (.131(, تقريب التهذيب )ص2/236(, هتذيب التهذيب )0/536)
 ( .1/233( ينظر فتح الباري )4)
 ( من سورة احلج .13( أي آية )هذان خصمان اختصموا يف رهبم( اآلية )5)
 (.13( سورة احلج, االية )6)
(. طبقات الشافعية الكربى 335ف, توىل القضاء, تويف سنة )( عبد اهلل بن حممد بن عمر الشريازي, أبو سعيد, مفسر, مصن7)
 (.1/203(, طبقات املفسرين )3/151)
 (.5/36( أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )8)
( اسم أب عروبة: مهران اليشكري موالهم, أبو النضر البصري,حافظ, مصنف, مدلس, وقد اختلط, من أثبت الناس يف قتادة, تويف سنة 9)
 (.263(, تقريب التهذيب )ص0/36(, هتذيب التهذيب )0/35اجلرح والتعديل )   ه(.151)
 هـ(.113( ابن دعامة بن قتادة السدوسي, أبو اخلطاب البصري, ثقة ثبت, تويف سنة )10)

 (.056(, تقريب التهذيب )ص5/233(, سري أعالم النبالء )6/635(, ميزان االعتدال )1/135التاريخ الكبري )
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 .(1) منكم باهلل أوىل فنحن األنبياء, خامت ونبينا كلها, الكتب على يقضي كتابنا املسلمون:
 شعبة: وقال ,(5)واملسلمني الكتاب أهل يف نزلت أهنا (4)الطربي هأخرج فيما (3)عباس ابن عن (2) العويف رواه ما وكذا

 هذه يف جماهد عن جنيح أب ابن وقال ومكذب", "مصدِّق قال: چ ں ں ڻ    ڻ ڻچ  قوله: يف قتادة عن

 .(6) أيضا الطربي أخرجه " البعث يف اختصما واملؤمن الكافر, "مثل اآلية:
 سبب يف نزلت إذا اآلية ألن , وكفارا مؤمنني فريقني كانوا ببدر تبارزوا اللذين ألن ذر؛ وأب علي عن املروي خيالف وال

 .(7)السبب ذلك نظري يف عامة تكون أن ميتنع ال األسباب من
 فيه يقضى ما أول كتابه يف ءشي آخر ليكون يقال: أن حيتمل إنه قيل ما القصة هبذه صحيحه املصنف ختم يف والنكتة

 قال: من قول على يتمشى إمنا وهذا , (8)الدماء" يف الناس بني يقضى ما أول " وسلم: عليه اهلل صلى قوله صح إذ القيامة يوم

 استيفاء قبل املنية اخرتمته إنه قال: من قول على أما , (9) أقسام ثالثة كتابه جعل من خطبته يف به وعد ما وىفّ  قد إنه

                                                 

(: عن قتادة قال: " ذُكر لنا أن املسلمني وأهل الكتاب افتخروا, فقال أهل الكتاب: نبّينا قبل 3/223ابن جرير يف تفسريه )( أخرجه 1)
لكتب اليت  نبيكم, وكتابنا قبل كتابكم, وحنن أوىل باهلل منكم! وقال املسلمون: حنن أوىل باهلل منكم, نبي نا خامت النبيني, وكتابنا يقضي على ا

له! فأنزل اهلل:"ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جُيَْز به", إىل قوله:"ومن أحسن ديًنا ممن أسلم وجهه هلل وهو كانت قب
ر حدثنا بش حمسن واتَّبع ملَّة إبراهيم حنيفا", فأفلج اهلل ُحجَّة املسلمني على من ناوأهم من أهل األديان ", وقد ساقه بإسناده إىل قتادة, قال

بن معاذ حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة, وبشر بن معاذ, قال عنه أبو حامت: "صاح احلديث صدوق" وقال احلافظ عنه " صدوق", ينظر: 
(, ويزيد: هو ابن زريع العيشي, ثقة ثبت. ينظر: هتذيب 120(, تقريب التهذيب )0/101(, هتذيب الكمال )1/633اجلرح والتعديل 

 (, وبقية رجاله تقدموا قريبا, واألثر ضعيف النقطاعه.311ب التهذيب )(, تقري62/120الكمال )
(, هتذيب 5/625هـ(.  سري أعالم النبالء )111( عطية بن سعد بن جنادة العويف, تابعي مشهور, شيعي, ضعيف احلديث, تويف سنة )2)

 (.636(, تقريب التهذيب )ص1/220التهذيب )
أبو العباس, احلرب البحر, احملنك بريق النبوة, قبض النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو خنت,  تويف سنة  ( عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب,3)
 (.5/213(, هتذيب التهذيب )6/1333(.  معرفة الصحابة )33)
النبالء هـ(. سري أعالم 611( حممد بن جرير بن يزيد الطربي, اإلمام اجملتهد, صاحب املصنفات البديعة النافعة, تويف سنة )4)
 (.5/111, لسان امليزان )10/2313)
 (.13/533(جامع البيان )5)
 ( املصدر السابق نفسه.6)
 (.1/62ينظر : الربهان يف علوم القرآن ) (7)
( 1/36(, والنسائي )1313( ح )6/1610(, ومسلم )3011( ح )3/2511( ويف )3133( ح )5/2630( أخرجه البخاري )8)

( بلفظ: " أول ما حيكم.." ورقم 6332اسب به العبد الصالة, وأول ما يقضى.." وبرقم )( بلفظ: " أول ما حي6331ح )
 (.2311( وبرقم )2315( ح )2/316(, وابن ماجه )6333, 6336,6335,6330)
وأنقى من أن  ( فقال: " القسم األول, فإنا نتوخى أن نقدم األخبار اليت هي أسلم من العيوب من غريها,1-5( ذكر األقسام يف مقدمته )9)

 يكون ناقلوها أهل استقامة يف احلديث, وإتقان ملا نقلوا, مل يوجد يف روايتهم اختالف شديد, وال ختليط فاحش... فإذا حنن تقصينا أخبار
م وإن  هذا الصنف من الناس, أتبعناها أخبارا يقع يف أسانيدها بعض من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان, كالصنف املقدم قبلهم, على أهن

كانوا فيما وصفنا دوهنم, فإن اسم السرت, والصدق, وتعاطي العلم يشملهم..... فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل احلديث متهمون, أو 
 عند األكثر منهم, فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ".
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 .(1)فال األخريين قسمنيال
 يعرفه, مل حديث له فذكر للمذاكرة, جملس احلسني ألب عقد أنه السخاوي: ذكره كما اهلل رمحه موته سبب وكان

 متر, فيها سّلة لنا أُهديت له: فقيل البيت, هذا منكم أحد يدخل ال داره: يف ملن وقال الّسراج, وأوقد منزله, إىل فانصرف

 احلديث ووجد التمر, فين وقد فأصبح فيمضغها, مترة مترة ويأخذ احلديث, يطلب فكان إليه, فقدموها إيّل, قدموها فقال:
(2).  

 انتهى.  .(4) مات منها أنه أصحابنا من /أ[1الثقة] زادين :(3) احلاكم قال
 خلمس االثنني ليلة يف وفاته وكانت ,(6)" علمية فكرة من نشأ غريب بسبب وفاته "وكانت :(5)الصالح ابن قال ولذا

 وتوقف , (9) األخرم ابن (8)ه(قال) .(7)سنة ومخسني مخس ابن وهو بنيسابور, ومائتني وستني إحدى سنة رجب شهر من بقني

 ظاهر أباد بنصر دفن :(12)خلكان ابن وقال بنيسابور, يزار مشهور وقربه قال: .(11) الستني قارب إنه وقال: ,(10)الذهيب فيه

 .(13) أعلم واهلل االثنني يوم نيسابور
 ومائتني. أربع سنة والدته تكون هذا فعلى ,(14) سنة ومخسون سبع وله وستني, إحدى سنة مات التقريب: ويف
 , ورمحته وجوده بفضله  كرامته دار يف أحبابنا مع وبينه بيننا وجيمع مثوبته, يف جيزل أن أسأل الكرمي واهلل

 الركع الشهود, املقربني مع اخللود يوم واجلنة الوعيد, يوم األمن أسألك الرشيد, واألمر الشديد, احليل ذا (15) يا[ اللهم]
                                                 

( فقال: " خرج حديث الطبقة األوىل, 12/515السري )( ذهب احلاكم إىل أن مسلم مل خيرج إال عن الطبقة األوىل, وتعقبه الذهيب يف 1)
العتبارات وحديث الثانية إال النزر القليل مما يستنكره ألهل الطبقة الثانية, مث خرج ألهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثرية يف الشواهد وا

قة يف )الصحيح(, جلاء الكتاب يف حجم ما هو مرة واملتابعات, وقل أن خرج هلم يف األصول شيئا, ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطب
 أخرى, ولنزل كتابه بذلك االستيعاب عن رتبة الصحة ".

 ( وغريها.12/530(, وسري أعالم النبالء )15/121( اخلرب ساقه احلاكم بسنده إىل أمحد بن سلمة, وهو يف تاريخ بغداد )2)
النيسابوري, اإلمام احلافظ الناقد, صاحب " املستدرك على الصحيحني " و " معرفة ( حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن البيِّع 3)

 (.11/132(, سري أعالم النبالء )6/313ه(. ميزان االعتدال )015علوم احلديث ", تويف سنة )
 ( تتمة النقل عن السخاوي.4)
 تقدمت ترمجته . (5)
 ( مع تصرف يف العبارة.32( صيانة مسلم )ص6)
 (.0/601غيث )( فتح امل7)
 ُكِتبت يف املخطوط "قال" . (8)
( حممد بن يعقوب أبو عبد اهلل بن األخرم. قال احلاكم: " كان أبو عبد اهلل صدر أهل احلديث ببلدنا بعد أب حامد ابن الشرقي " تويف 9)

 (. 1/311هـ(. تاريخ اإلسالم )600سنة )
(, 31هـ(.  املعجم املختص )ص103قد, صاحب التواليف النافعة. تويف سنة )( حممد بن أمحد بن عثمان بن قامْياز, احملدث النا10)

 (.3/111طبقات الشافعية الكربى )
 (.3/061( تاريخ اإلسالم )11)
هـ(. طبقات 331( أمحد بن حممد بن إبراهيم بن خلكان أبو العباس الشافعي, مؤرخ فقيه متفنن, له " وفيات األعيان ",تويف سنة )12)

 (.1/656(, النجوم الزاهرة )5/10الكربى )الشافعية 
 (.5/135( وفيات األعيان )13)
 (.523( تقريب التهذيب )ص14)
 (  بياض يف املخطوط, والسياق يقتضي ما أثبتنا.15)
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 مضلني,سلما وال ضالني غري مهتدين هادين اجعلنا اللهم تريد, ما تفعل وإنك ودود, رؤوف إنك بالعهود املوفني السجود,

 وهذا اإلجابة, وعليك الدعاء هذا اللهم خالفك, من بعداوتك ديونعا أحبك, من حببك حنب ألعدائك وعدوا ألوليائك,

 هب اللهم سخطك, ومجيع نقمتك, وُفجاءة عافيتك, وحتّول نعمتك, زوال من بك نعوذ إنا اللهم التكالن, وعليك اجلهد

 بدوام اإلسالم كلمة روانص اإلسالم وأيّد اللهم العميم, الفضل ذا يا لفضلك الكل وهبنا لطائعنا وعاصينا حملسننا, مسيئنا

 الفئة بسيفه واحمق وناصره, وحافظه, /ب[1وحاميه] مؤيّده, اللهم وكن عساكره, وانصر انصره, اللهم السلطان, موالنا دولة

 واحفظ اللهم ووالتنا, رعايتك بعني حرسنا واكأل أوطاننا, يف وآمّنا اللهم واآلخرة, الدنيا خريي بني له وامجع الفاجرة, الباغية

 وإياهم واجعلنا خائبني, تردهم وال وعمرهتم, حجهم, اللهم وتقبل واملناوئني, هلم املعادين واخذل األمني, بيتك اجحج

 الطاعون وارفع املسلمني, ومرضى مرضانا وعاف املهمومني, همّ  وفرّج املدينني, عن الدين واقض أمجعني, النار من كءعتقا

 اللهم املقربني. واملالئكة أنبياءك به حفظت مبا واحفظهم عنهم, الرجز ارفع همالل األمني, حرمك خادم سلطاننا والية عن

 سرتته, إال عيبا وال غفرته, إال ذنبا هذا مقامنا يف لنا تدع ال اللهم عيوهبم. اللهم واسرت ذنوهبم, هذا جملسنا حضر ملن واغفر

 أمجعني, خلقه خري على اهلل وصلى العاملني, يارب اقضيته إال صالح فيها ولنا رضى, فيها لك الدنيا حوائج من حاجة وال

 الطاهرين. الطيبني وصحبه وآله
 الفرد رجب شهر تاسع يف جنز العاملني, رب هلل واحلمد املرسلني على وسالم يصفون, عما العزة رب ربك سبحان

 .1132سنة
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

  وبعد: أمجعني, وصحبه آله, وعلى حممد وموالنا سيدنا النبيني خامت على والسالم والصالة العاملني, رب هلل احلمد
 كما أجيزه أن (1)القباين الفتاح عبد الشيخ املرحوم بن علي الشيخ موالنا الكامل املآب الفاضل اجلناب مين طلب فقد

 كذلك أجازين وقد األثر, أهل عند املعترب بشرطه روايته وعين يل جتوز ما بكل كذلك فأجزته األعالم العلماء أجازين

 والده منهم العلماء من مجاعة بذلك أجازه كما (2)املنعم عبد القاضي الوالد سيدي منهم: العلماء من مجاعة /أ[3بذلك]

 رمحهم ثبته يف معلوم منهم كل وسند البصري, سامل بن اهلل عبد الشيخ موالنا ومنهم الدين, تاج حممد القاضي اجلد سيدي

 بركاهتم. من علينا وأعاد تعاىل, اهلل
 القلعي الدين تاج حممد القاضي املرحوم ابن املنعم عبد القاضي املرحوم ابن (3امللك) عبد الفقري احلقري وكتبه ذلك قال 

 العاملني. رب هلل واحلمد آمني, آمني آمني وكرمه همبن عنهم تعاىل اهلل عفا
 /ب[.3وسلم] وصحبه آله وعلى حممد وموالنا سيدنا على اهلل وصلى 1213 سنة احلرام حمرم يف 13 الثالثاء يوم حرر

 
 

 ة    الخاتم
  مايلي: إىل هفي خلصت وقد التحقيق, هذا خامتة إىل تصلو  وتيسريه تعاىل اهلل حبمد

 احلديثية. إجازاته خاصة علمه النتشار مبكة استقراره أدى وقد بينهم, وشهرته عصره, علماء بني العلمية املؤلف مكانة .1
 اهلل. رمحه عيلْ القَ  الدين تاج حممد ملؤلفه اخلتم هذا نسبة صحة بينت .2
 أو الصحيحني يف ديثاحل يكن مامل أسانيدها على واحلكم األحاديث, وختريج اآليات, بعزو خدمته مع النص حققت .6

 أحدمها.
 خالل من والدهم, أسانيد باستمرار القلعي العالمة أبناء عناية احملقق النص ذيل يف احلفيد إجازة خالل من تبني .0

 الشأن. هبذا واملعتنني العلم, طلبة من يطلبها ملن إجازاهتم
  املطاف: هذا هناية يف أقدمها توصية وأهم

 الكتب, ختومات فيه انتشرت والذي اهلجري, الثامن القرن بعد خاصة املتأخرة, الطبقات نم بالعلماء الباحثون يعتين أن

 املخطوطات. عامل يف منها الكثري يزال ال واليت
 يف هتكتب ما جيعل وأن اخلطأ, عن يعفو أن سبحانه وأسأله والباطنة, الظاهرة نعمه من أواله ما على تعاىل اهلل أمحد فإين وأخريا
 أمجعني. وصحبة آله وعلى حممد, نبينا على وسلم اهلل وصلى ,يتحسنا ميزان

 

                                                 

رس (  له ذكر يف فهرس الفهارس, وذكر أن له إجازة من الشيخ صاح الفالين املدين لكتاب "صلة اخللف مبوصول السلف". فهرس الفها1)
(1/023.) 
 ( تقدمت ترمجته ضمن تالميذ املؤلف.2)
حث ( عبد امللك بن عبد املنعم بن حممد القلعي, مفيت احلنفية مبكة, له " الكواكب الدرية من فتاوى القلعية " و"بلوغ القصد يف حتقيق مبا3)

 (.3/135(, معجم املؤلفني )2/36فكر )(, نزهة ال6/133(, إيضاح املكنون )315ه(.   أجبد العلوم )1110احلمد ", تويف سنة )
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 والمراجع المصادر
 

 )املتوىف: الِقنَّوجي البخاري احلسيين اهلل لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق حممد الطيب ألب العلوم أجبد .1

 م2112 -هـ 1026 األوىل الطبعة الطبعة: حزم, ابن دار الناشر: هـ(,1611
 إىل نقله للفوجياين, الظراف التعليقات وعليه الدهلوي, اهلل ويل للشاه والفقيه احملدث إليه حيتاج فيما النبيه إحتاف .2

 هـ.1020 األوىل الطبعة بباكستان, السلفية املكتبة الناشر: مشس, عزير حممد العربية
 الفارسي بلبان بن علي نالدي عالء األمري ترتيب: هـ(,650 )املتوىف: حبان ابن صحيح تقريب يف اإلحسان .6

 الطبعة: بريوت, الرسالة, مؤسسة األرنؤوط,الناشر: شعيب عليه: وعلق أحاديثه وخرج حققه هـ(, 163 )املتوىف:

 م 1333 - هـ 1013 األوىل,
 السود, عيون باسل حممد حتقيق: (,563 )املتوىف اهلل جار الزخمشري عمر بن حممود القاسم ألب البالغة أساس .0

 م.1333-هـ1013 األوىل الطبعة ببريوت, العلمية الكتب دار الناشر:
 هـ(,352 )املتوىف: العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ألب الصحابة متييز يف اإلصابة .5

 - األوىل الطبعة: بريوت, – العلمية الكتب دار الناشر: معوض, حممد وعلى املوجود عبد أمحد عادل حتقيق:
 ـه 1015

 نشر: املعلمي, الرحيم عبد بن الرمحن عبد بن اهلل لعبد اهلجري عشر الرابع القرن إىل التاسع القرن من املكيني أعالم .3

  م.2111هـ/1021 األوىل الطبعة اإلسالمي, للرتاث الفرقان مؤسسة
 العلم دار الناشر: (هـ1633 )املتوىف: الدمشقي الزركلي فارس, بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خلري األعالم .1

 م2112 مايو / أيار - عشر اخلامسة الطبعة: للماليني,
 عبد أبو احلنفي, احلكري املصري البكجري اهلل عبد بن قليج بن ملغلطاي الرجال أمساء يف الكمال هتذيب إكمال .3

 إبراهيم,الناشر: بن ةأسام حممد أبو - حممد بن عادل الرمحن عبد أبو هـ(,احملقق:132 )املتوىف: الدين عالء اهلل,

 م 2111 -   هـ 1022 األوىل, الطبعة: والنشر, للطباعة احلديثة الفاروق
 البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن ألب للدارقطين والتتبع اإللزامات .3

 الكتب دار الناشر: الوداعي, هادي بن قبلم الرمحن عبد أبو الشيخ وحتقيق: دراسة هـ(,635 )املتوىف: الدارقطين

 م 1335 - هـ 1015 الثانية, الطبعة: لبنان, – بريوت العلمية,
 الناشر: اهلل, عبد بن سامل ولده مجعه البصري, سامل بن اهلل عبد العالمة لثبت اإلسناد علو مبعرفة اإلمداد .11

  هـ1623 األوىل الطبعة اهلند, آباد حبيد النظامية املعارف دائرة جملس مطبعة
 عبد احملقق: هـ(532 )املتوىف: سعد أبو املروزي, السمعاين التميمي منصور بن حممد بن الكرمي لعبد األنساب .11

 األوىل, الطبعة: آباد, حيدر العثمانية, املعارف دائرة جملس الناشر: وغريه, اليماين املعلمي حيىي بن الرمحن

 م 1332 - هـ 1632
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 )املتوىف: البيضاوي الشريازي حممد بن عمر بن اهلل عبد سعيد أبو الدين لناصر التأويل وأسرار التنزيل أنوار .12

 - األوىل الطبعة: بريوت, – العرب الرتاث إحياء دار الناشر: املرعشلي, الرمحن عبد حممد احملقق: هـ(,335
 هـ 1013

 الناشر: الفاداين, يس حممد احملدث ليقوتع باعتناء املكي, سنبل  حممد بن سعيد حممد للعالمة السنبلية األوائل .16

 املكرمة. مبكة احلديثة النهضة ومطبعة مكتبة
 )املتوىف: البغدادي الباباين سليم مري بن أمني حممد بن إلمساعيل الظنون كشف على الذيل يف املكنون إيضاح .10

 واملعلم الدين, أمور رئيس بالتقايا الدين شرف حممد املؤلف: نسخة على وطبعه بتصحيحه عىن هـ(1633

 لبنان – بريوت العرب, الرتاث إحياء دار الناشر: الكليسى, بيلكه رفعت
 )املتوىف: بالبزار املعروف العتكي اهلل عبيد بن خالد بن اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد بكر ألب الزخار البحر .15

 من األجزاء )حقق سعد بن وعادل (,3 إىل 1 من األجزاء )حقق اهلل, زين الرمحن حمفوظ احملقق: هـ(,232

 املنورة, املدينة - واحلكم العلوم مكتبة الناشر: (,13 اجلزء )حقق الشافعي اخلالق عبد وصربي (,11 إىل 11

 م(2113 وانتهت م,1333 )بدأت األوىل, الطبعة:
 حتقيق: هـ(,110 )املتوىف: الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء ألب والنهاية البداية .13

 1013 األوىل, الطبعة: واإلعالن, والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار الناشر: الرتكي, احملسن عبد بن اهلل عبد

 م2116 / هـ1020 النشر: سنة م, 1331 - هـ
 )املتوىف: اليمين الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن علي بن حملمد السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر .11

 بريوت – املعرفة دار الناشر: هـ(,1251
 )املتوىف: العدمي ابن الدين كمال العقيلي, جرادة أب بن اهلل هبة بن أمحد بن لعمر حلب تاريخ يف الطلب بغية .13

 .الفكر دار الناشر: زكار, سهيل د. احملقق: هـ(,331
 : حتقيق , هـ(130 )املتوىف: الزركشي هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد ألب القرآن علوم يف الربهان .13

 عيسى العربية الكتب إحياء دار الناشر: , م 1351 - هـ 1613 األوىل, الطبعة: , إبراهيم الفضل أبو حممد

 وشركائه احلليب الباىب
 جمموعة حتقيق: هـ(,1215 )املتوىف الزبيدي مبرتضى امللقب حممد بن حملمد القاموس جواهر من العروس تاج .21

 اهلداية. دار الناشر: احملققني, من
 بالوالء, املري الرمحن عبد بن بسطام بن زياد بن عون بن معني بن ليحىي الدوري( )رواية معني ابن تاريخ .21

 الرتاث وإحياء العلمي البحث مركز الناشر: سيف, نور حممد أمحد د. حتقيق: هـ(,266 )املتوىف: البغدادي

 1313 – 1633 األوىل, ة:الطبع املكرمة, مكة - اإلسالمي
 )املتوىف: الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد ألب َواألعالم املشاهري َوَوفيات اإلسالم تاريخ .22

 م 2116 األوىل, الطبعة: اإلسالمي, الغرب دار الناشر: معروف, عّواد بشار الدكتور احملقق: هـ(,103



 

 569    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 حممود هـ(,احملقق:253 )املتوىف: اهلل عبد أبو البخاري, املغرية بن إبراهيم نب إمساعيل بن حملمد األوسط التاريخ .26

 1311 – 1631 األوىل, القاهرة,الطبعة: , حلب - الرتاث دار مكتبة , الوعي دار الناشر: زايد, إبراهيم
 دائرة الطبعة: هـ(,253 )املتوىف: اهلل عبد أبو البخاري, املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حملمد الكبري التاريخ .20

 خان املعيد عبد حممد مراقبة: حتت طبع الدكن, – آباد حيدر العثمانية, املعارف
 هـ(,036 )املتوىف: البغدادي اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر ألب بغداد تاريخ .25

 - هـ1022 األوىل, لطبعة:ا بريوت, – اإلسالمي الغرب دار الناشر: معروف, عواد بشار الدكتور احملقق:
 م 2112

 عمرو احملقق: هـ(,511 )املتوىف: عساكر بابن املعروف اهلل هبة بن احلسن بن علي القاسم ألب دمشق تاريخ .23

 م 1335 - هـ 1015 النشر: عام والتوزيع, والنشر للطباعة الفكر دار الناشر: العمروي, غرامة بن
 )املتوىف: العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد لالفض ألب املشتبه بتحرير املنتبه تبصري .21

 لبنان – بريوت العلمية, املكتبة الناشر: البجاوي, حممد علي مراجعة: النجار, علي حممد حتقيق: هـ(,352
 منرية حتقيق: هـ(,532 )املتوىف: السمعاين التميمي منصور بن حممد بن الكرمي لعبد الكبري املعجم يف التحبري .23

 م1315 -هـ1635 األوىل, الطبعة: بغداد, – األوقاف ديوان رئاسة الناشر: سامل, ناجي
 بن عثمان بن بكر أب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري ألب الشريفة املدينة تاريخ يف اللطيفة التحفة .23

 وىلاال لبنان,الطبعة:– بريوت العلميه, الكتب الناشر: هـ(,312 )املتوىف: السخاوي حممد

 م1336هـ/1010
 الكتب دار الناشر: هـ(,103 )املتوىف: الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد ألب احلفاظ تذكرة .61

 م1333 -هـ1013 األوىل, الطبعة: لبنان,-بريوت العلمية
 هـ(,احملقق:352 )املتوىف: العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ألب التهذيب تقريب .61

 1333 – 1013 األوىل, سوريا,الطبعة: – الرشيد دار الناشر: عوامة, حممد
 بنشره عنيت هـ(,313 )املتوىف: النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا ألب واللغات األمساء هتذيب .62

 الكتب دار من: بيطل املنريية, الطباعة إدارة مبساعدة العلماء شركة أصوله: ومقابلة عليه والتعليق وتصحيحه

 لبنان – بريوت العلمية,
 الناشر: هـ(,352 )املتوىف: العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ألب التهذيب هتذيب .66

 هـ1623 األوىل, الطبعة الطبعة: اهلند, النظامية, املعارف دائرة مطبعة
 األوىل الطبعة ببريوت, البشائر ردا الناشر: التكلة, عمر زياد حممد وإعداد مجع الكويت ثبت .60

 م.2111هـ/1061
 )املتوىف: الُبسيت الدارمي, حامت, أبو التميمي, َمْعبَد, بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حملمد الثقات .65

 خان املعيد عبد حممد الدكتور مراقبة: حتت اهلندية, العالية للحكومة املعارف وزارة بإعانة: طبع هـ(,650
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 1636 األوىل, الطبعة: اهلند, الدكن آباد حبيدر العثمانية املعارف دائرة الناشر: العثمانية, املعارف رةدائ مدير

 1316/  ه
 )املتوىف: الطربي جعفر أبو اآلملي, غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حملمد القرآن تأويل يف البيان جامع .63

 م 2111 - هـ 1021 األوىل, الطبعة: الرسالة, مؤسسة شاكر,الناشر: حممد أمحد احملقق: هـ(,611
 )املتوىف: عيسى أبو الرتمذي, الضحاك, بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن حملمد الرتمذي سنن - الكبري اجلامع .61

 م 1333 النشر: سنة بريوت, – اإلسالمي الغرب دار الناشر: معروف, عواد بشار احملقق: هـ(,213
 حامت أب ابن الرازي احلنظلي, التميمي, املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد ألب والتعديل اجلرح .63

 الرتاث إحياء دار اهلند, – الدكن آباد حبيدر - العثمانية املعارف دائرة جملس طبعة الناشر: هـ(,621 )املتوىف:

 م 1352 هـ 1211 األوىل, الطبعة: بريوت, – العرب
 بن بكر أب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري ألب حجر ابن سالماإل شيخ ترمجة يف والدرر اجلواهر .63

 للطباعة حزم ابن دار الناشر: اجمليد, عبد باجس إبراهيم احملقق: هـ(,312 )املتوىف: السخاوي حممد بن عثمان

 م 1333 - هـ 1013 األوىل, الطبعة: لبنان, – بريوت والتوزيع, والنشر
 مهران بن موسى بن إسحاق بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد نعيم ألب فياءاألص وطبقات األولياء حلية .01

 م1310 - هـ1630 مصر, حمافظة جبوار - السعادة الناشر: هـ(,061 )املتوىف: األصبهاين
 احلموي احمليب حممد بن الدين حمب بن اهلل فضل بن أمني حملمد عشر احلادي القرن أعيان يف األثر خالصة .01

 بريوت – صادر دار الناشر: هـ(,1111 )املتوىف: الدمشقي األصل,
 )املتوىف: العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ألب الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر .02

 اهلند, اباد/ صيدر - العثمانية املعارف دائرة جملس الناشر: ضان, املعيد عبد حممد / مراقبة احملقق: هـ(,352

 م1312 هـ/1632 الثانية, ة:الطبع
 الفاسي احلسين املكي الطيب أبو الدين, تقي علي, بن أمحد بن حملمد واألسانيد السنن رواة يف التقييد ذيل .06

 األوىل, الطبعة: لبنان, بريوت, العلمية, الكتب دار الناشر: احلوت, يوسف كمال احملقق: هـ(,362 )املتوىف:

 م1331هـ/1011
 الدمشقي, مث البغدادي, الَسالمي, احلسن, بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين لزين احلنابلة طبقات ذيل .00

 الرياض, – العبيكان مكتبة الناشر: العثيمني, سليمان بن الرمحن عبد د احملقق: هـ(,135 )املتوىف: احلنبلي

 م 2115 - هـ 1025 األوىل, الطبعة:
 إبراهيم بن بكر أب بن الرمحن عبد بن احلسني بن الرحيم عبد الدين زين الفضل ألب االعتدال ميزان ذيل .05

 عبداملوجود أمحد عادل / معوض حممد علي حتقيق: هـ(,313 )املتوىف: العراقي
 عبد احملقق: هـ(,023 )املتوىف: َمْنُجويَه ابن بكر أبو إبراهيم, بن حممد بن علي بن ألمحد مسلم صحيح رجال .03

 1011 األوىل, الطبعة: بريوت, – ةاملعرف دار الناشر: الليثي, اهلل



 

 571    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 بن نوح احلاج بن الدين, ناصر حممد الرمحن عبد ألب وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة .01

 الرياض, والتوزيع, للنشر املعارف مكتبة الناشر: هـ(,1021 )املتوىف: األلباين األشقودري آدم, بن جنايت

 - هـ 1013 :3 جـ م, 1335 - هـ 1015 :0 - 1 النشر:جـ عام املعارف, ملكتبة األوىل, الطبعة:
 م 2112 - هـ 1022 :1 جـ م, 1333

 اليمين اجلُْندي الدين هباء اهلل, عبد أبو يعقوب, بن يوسف بن حملمد وامللوك العلماء طبقات يف السلوك .03

 علي بن حممد حتقيق: ية,الثان الطبعة: م,1335 - صنعاء - اإلرشاد مكتبة النشر: دار هـ(,162 )املتوىف:

 احلوايل األكوع احلسني بن
 - األرنؤوط شعيب احملقق: هـ(,216 )املتوىف: القزويين ماجه ابن يزيد بن حملمد األرنؤوط ت ماجه ابن سنن .03

 األوىل, الطبعة: العاملية, الرسالة دار الناشر: اهلل, حرز الّلطيف َعبد - بللي قره كامل حممَّد - مرشد عادل

 م 2113 - ـه 1061
 )املتوىف: السِّجستاين األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أب سنن .51

 األوىل, الطبعة: العاملية, الرسالة دار الناشر: بللي, قره كامل حممد - األرنؤوط شعيب احملقق: هـ(,215

 م 2113 - هـ 1061
 وخرج حققه هـ(,616 )املتوىف: النسائي اخلراساين, علي بن عيبش بن أمحد الرمحن عبد ألب الكربى السنن .51

 الرتكي, احملسن عبد بن اهلل عبد له: قدم األرناؤوط, شعيب عليه: أشرف شليب, املنعم عبد حسن أحاديثه:

 بريوت – الرسالة مؤسسة الناشر:
 )املتوىف: البيهقي بكر بوأ اخلراساين, اخُلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن ألمحد الكربى السنن .52

 الثالثة, الطبعة: لبنات, – بريوت العلمية, الكتب دار الناشر: عطا, القادر عبد حممد احملقق: هـ(,053

 م 2116 - هـ 1020
 الرمحن عبد بن بسطام بن زياد بن عون بن معني بن حيىي زكريا ألب معني بن حيىي زكريا ألب اجلنيد ابن سؤاالت .56

 سيف نور حممد أمحد احملقق: هـ(,266 )املتوىف: البغدادي بالوالء, املري
 عبد أبو النيسابوري, سامل بن خالد بن موسى بن حممد بن احلسني بن حملمد للدارقطين السلمي سؤاالت .50

 د/ و احلميد اهلل عبد بن سعد د/ وعناية بإشراف الباحثني من فريق حتقيق: هـ(,012 )املتوىف: السلمي الرمحن

 هـ 1021 األوىل, الطبعة: اجلريسي, الرمحن بدع بن خالد
 جمموعة احملقق: هـ(,103 )املتوىف: الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد ألب النبالء أعالم سري .55

 1335 / هـ 1015 الثالثة, الطبعة: الرسالة, مؤسسة الناشر: األرناؤوط, شعيب الشيخ بإشراف احملققني من

 م
 الفالح أبو احلنبلي, الَعكري العماد ابن حممد بن أمحد بن احلي لعبد ذهب من أخبار يف هبالذ شذرات .53

 األرناؤوط القادر عبد أحاديثه: األرناؤوط,خرج حممود حققه: هـ(,1133 )املتوىف:
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 آدم, بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين, ناصر حممد الرمحن عبد ألب وزياداته الصغري اجلامع صحيح .51

 اإلسالمي املكتب الناشر: هـ(,1021 )املتوىف: األلباين درياألشقو 
 عبد احملقق: هـ(,622 )املتوىف: املكي العقيلي محاد بن موسى بن عمرو بن حممد جعفر ألب الكبري الضعفاء .53

 م1330 - هـ1010 األوىل, الطبعة: بريوت, – العلمية املكتبة دار الناشر: قلعجي, أمني املعطي
 حممد بن عثمان بن بكر أب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري ألب التاسع القرن هلأل الالمع الضوء .53

 -   هـ 1022 األوىل, الطبعة: بريوت – احلياة مكتبة دار منشورات الناشر: هـ(,312 )املتوىف: السخاوي
 الطبعة: - 6 اجلزء: ,1311 ,1 الطبعة: - 2 اجلزء: ,1311 ,1 الطبعة: - 1 اجلزء: الطبعة: م 2111

 ,1 الطبعة: - 3 اجلزء: 1330 ,1 الطبعة: - 5 اجلزء: ,1311 ,1 الطبعة: - 0 اجلزء: ,1311 ,1
 1330 ,1 الطبعة: - 1 اجلزء: ,1311

 دار الناشر: الفقي, حامد حممد احملقق: هـ(,523 )املتوىف: حممد بن حممد يعلى, أب البن احلنابلة طبقات .31

 بريوت – املعرفة
 حممود د. احملقق: هـ(,111 )املتوىف: السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين لتاج الكربى يةالشافع طبقات .31

 هـ1016 الثانية, الطبعة: والتوزيع, والنشر للطباعة هجر الناشر: احللو, حممد الفتاح عبد د. الطناحي حممد
 )املتوىف: شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي, عمر بن حممد بن أمحد بن بكر ألب الشافعية طبقات .32

 هـ 1011 األوىل, الطبعة: بريوت, – الكتب عامل النشر: دار خان, العليم عبد احلافظ د. احملقق: هـ(,351
 هـ(,110 )املتوىف: الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء ألب الشافعيني طبقات .36

 هـ 1016 النشر: تاريخ الدينية, الثقافة مكتبة الناشر: ب,عز  حممد زينهم حممد د هاشم, عمر أمحد د حتقيق:

 .م1336 -
 )املتوىف: سعد بابن املعروف البغدادي البصري, بالوالء, اهلامشي منيع بن سعد بن حملمد الكربى الطبقات .30

 م 1333 األوىل, الطبعة: بريوت, – صادر دار الناشر: عباس, إحسان احملقق: هـ(,261
 الناشر: هـ(,305 )املتوىف: املالكي الداوودي الدين مشس أمحد, بن علي بن حملمد اووديللد املفسرين طبقات .35

 الناشر بإشراف العلماء من جلنة أعالمها: وضبط النسخة راجع بريوت, – العلمية الكتب دار
 اليمين السكسكي الربيهي الرمحن عبد بن الوهاب لعبد الربيهي بتاريخ املعروف اليمن/ صلحاء طبقات .33

 صنعاء – االرشاد مكتبة الناشر: احلبشي, حممد اهلل عبد حتقيق: هـ(,310 املتوىف:)
 حممد هاجر أبو احملقق: هـ(,103 )املتوىف: الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حملمد غرب من خرب يف العرب .31

 بريوت – العلمية الكتب دار الناشر: زغلول, بسيوين بن السعيد
 الدمشقي يوسف بن اهلادي عبد بن أمحد بن حملمد تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ قبمنا من الدرية العقود .33

 بريوت – العرب الكاتب دار الناشر: الفقي, حامد حممد احملقق: هـ(,100 )املتوىف: احلنبلي
 هـ(,201 )املتوىف: الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد ألب الرجال ومعرفة العلل .33

 م 211 - هـ 1022 الثانية, الطبعة: الرياض, , اخلاين دار الناشر: عباس, حممد بن اهلل وصي حملقق:ا
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 (,312 )املتوىف السخاوي الرمحن عبد بن حممد اخلري ألب احلجاج, بن مسلم صحيح ختم يف احملتاج غنية .11

 م.1336هـ/1016 األوىل الطبعة بالرياض, والتوزيع للنشر الكوثر مكتبة الناشر: الفارياب, نظر حتقيق:
 فؤاد حممد ترقيم: الشافعي, العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن ألمحد البخاري صحيح شرح الباري فتح .11

 املعرفة دار الناشر: باز, بن العزيز عبد الشيخ تعليقات اخلطيب, الدين حمب وتصحيح: ختريج الباقي, عبد

 هـ.1611
 حممد بن عثمان بن بكر أب بن حممد بن الرمحن عبد بن حملمد للعراقي احلديث الفية بشرح املغيث فتح .12

 األوىل, الطبعة: مصر, – السنة مكتبة الناشر: علي, حسني علي احملقق: هـ(,312 )املتوىف: السخاوي

 م2116 / هـ1020
 )املتوىف: ايناهلمذ الديلميّ  شجاع أبو فناخسرو, بن يه شريو بن شهردار بن لشريويه اخلطاب مبأثور الفردوس .16

 1013 األوىل, الطبعة: بريوت, – العلمية الكتب دار الناشر: زغلول, بسيوين بن السعيد احملقق: هـ(,513

 م1333 - هـ
 )املتوىف: الكتاين احليّ  عبد حملمد واملسلسالت واملشيخات املعاجم ومعجم واألثبات الفهارس فهرس .10

 م. 1332 الثانية الطبعة: بريوت, - اإلسالمي ربالغ دار الناشر: عباس, إحسان احملقق: هـ(,1632
 املعروف الَعْمري اهلل عبد بن نوح بن حممد بن لصاح واألثر الفنون يف املنصنفات أسانيد رفع يف الثمر قطف .15

ين  الطبعة: مكة, – الشروق دار الناشر: صربي, حسن عامر احملقق: هـ(,1213 )املتوىف: املالكي بالُفالَّ

 هـ1015مأل1330 األوىل,
-املوجود عبد أمحد عادل حتقيق: هـ(,635 )املتوىف: اجلرجاين عدي بن أمحد ألب الرجال ضعفاء يف الكامل .13

 الطبعة: لبنان,-بريوت - العلمية الكتب الناشر: سنة, أبو الفتاح عبد حتقيقه: يف شارك معوض, حممد علي

 م1331هـ1013 األوىل,
 العلويّ  اهلامشي فهد ابن الدين تقي الفضل أبو حممد, بن حممد نب حملمد احلفاظ طبقات بذيل األحلاظ حلظ .11

 - هـ1013 األوىل العلمية,الطبعة: الكتب دار الناشر: هـ(,311 )املتوىف: الشافعي املكيّ  مث األصفوين
 م1333

 دائرة احملقق: هـ(,352 )املتوىف: العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ألب امليزان لسان .13

 هـ1631 الثانية, الطبعة: لبنان, – بريوت للمطبوعات األعلمي مؤسسة الناشر: اهلند, – النظامية املعرف
 م1311/

 (1) عدد (11) اجمللد والقانونية, الشرعية للعلوم الشارقة جملة .13
 اهلل لعبد رعش الرابع القرن إىل العاشر القرن من مكة أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب من املختصر .31

 للنشر املعرفة عامل الناشر: علي, وأمحد العمودي, سعيد حممد وحتقيق: وترتيب باختصار اخلري, أبو مرداد

 م.1333هـ/1013 الثانية الطبعة جبدة, والتوزيع
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 احلكم بن نعيم بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد ألب الصحيحني على املستدرك .31

 الناشر: عطا, القادر عبد مصطفى حتقيق: هـ(,015 )املتوىف: البيع بابن املعروف النيسابوري طهماينال الضيب

 1331 – 1011 األوىل, الطبعة: بريوت, – العلمية الكتب دار
 د إشراف: وآخرون, مرشد, عادل - األرنؤوط شعيب احملقق: هـ(,201 )املتوىف: حنبل بن أمحد اإلمام مسند .32

 م 2111 - هـ 1021 األوىل, الطبعة: الرسالة, مؤسسة الناشر: الرتكي, احملسن دعب بن اهلل عبد
 أبو احلجاج بن ملسلم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند .36

 العرب الرتاث اءإحي دار الناشر: الباقي, عبد فؤاد حممد احملقق: هـ(,231 )املتوىف: النيسابوري القشريي احلسن

 بريوت –
 الدكتور حتقيق: هـ(,103 )املتوىف: الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد للذهيب الكبري الشيوخ معجم .30

 هـ 1013 األوىل, الطبعة: السعودية, العربية اململكة - الطائف الصديق, مكتبة الناشر: اهليلة, احلبيب حممد

 م 1333 -
 عبد أب الدين مشس ختريج: هـ(,111 )املتوىف: السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين لتاج الشيوخ معجم .35

 - العنبكي يوسف رائد - عواد بشار الدكتور حتقيق: هـ, 153 - 116 احلنبلي الصاحلي سعد ابن اهلل
 2110 األوىل الطبعة: اإلسالمي, الغرب دار الناشر: األعظمي, إمساعيل مصطفى

 )املتوىف: البغدادي بالوالء األموي واثق بن مرزوق بن قانع بن الباقي عبد احلسني بأل الصحابة معجم .33

 األوىل, الطبعة: املنورة, املدينة - األثرية الغرباء مكتبة الناشر: املصرايت, سامل بن صالح احملقق: هـ(,651

1013 
 حممد د. حتقيق: هـ(,103 املتوىف:) الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حملمد باحملدثني املختص املعجم .31

 م 1333 - هـ 1013 األوىل, الطبعة: الطائف, الصديق, مكتبة الناشر: اهليلة, احلبيب
 الناشر: هـ(,1013 )املتوىف: الدمشق كحالة الغين عبد بن راغب حممد بن رضا بن لعمر املؤلفني معجم .33

 بريوت العرب الرتاث إحياء دار بريوت, - املثىن مكتبة
 )املتوىف: األصبهاين مهران بن موسى بن إسحاق بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد نعيم ألب الصحابة رفةمع .33

 - هـ 1013 األوىل الطبعة: الرياض, للنشر, الوطن دار الناشر: العزازي, يوسف بن عادل حتقيق: هـ(,061
 م 1333

 عبد أبو احملقق: هـ(, 363 )املتوىف خلفون بن إمساعيل بن حممد بكر ألب ومسلم البخاري بشيوخ املعلم .31

 األوىل. الطبعة: بريوت, – العلمية الكتب دار الناشر: سعد, بن عادل الرمحن
 الدين نور حتقيق: هـ(,103 )املتوىف: الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد ألب الضعفاء يف املغين .31

 عرت.
 إسحاق, أبو مفلح, ابن حممد بن اهلل عبد بن حممد بن إلبراهيم أمحد اإلمام أصحاب ذكر يف األرشد املقصد .32

 العثيمني. سليمان بن الرمحن عبد د. حتقيق: هـ(,330 )املتوىف: الدين برهان
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 هـ(301 )املتوىف:  احلنبلي الصريفيين حممد بن إبراهيم الدين لتقي نيسابور لتاريخ السياق كتاب من املنتخب .36

 هـ1010 النشر التوزيع,سنة والنشر للطباعة الفكر دار الناشر: حيدر, خالد حتقيق:
 هـ(,531 )املتوىف: اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين جلمال وامللوك األمم تاريخ يف املنتظم .30

 األوىل, الطبعة: بريوت, العلمية, الكتب دار عطا,الناشر: القادر عبد مصطفى عطا, القادر عبد حممد احملقق:

 م 1332 - هـ 1012
 دار الناشر: هـ(,313 )املتوىف: النووي شرف بن حيىي الدين حمليي احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج .35

 1632 الثانية, الطبعة: بريوت, – العرب الرتاث إحياء
 هـ(,103 )املتوىف: الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد ألب الرجال نقد يف االعتدال ميزان .33

 هـ 1632 األوىل, الطبعة: لبنان, – بريوت والنشر, للطباعة املعرفة دار الناشر: البجاوي, حممد علي حتقيق:

 والنشر للطباعة احلديثة الفاروق الناشر: م 1336 -
 مجال احملاسن, أبو احلنفي, الظاهري اهلل عبد بن بردي تغري بن ليوسف والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم .31

 مصر الكتب, دار القومي, واإلرشاد الثقافة وزارة الناشر: هـ(,310 )املتوىف: لدينا
 بن ألمحد منه, قطعة عشر والثالث عشر الثاين القرن رجال تراجم يف والعرب احلوادث من مضى فيما الفكر نزهة .33

 م.1333 ابسوري الثقافة وزارة الناشر: املصري, حممد حتقيق: هـ(,1621 )املتوىف احلضراوي حممد
 حتقيق: هـ(311 )املتوىف: السيوطي الدين جالل بكر, أب بن الرمحن لعبد األعيان أعيان يف العقيان نظم .33

 ببريوت. العلمية الكتب دار الناشر: حىت, فيليب
 السويدي الربكات أبو البغدادي, الدين ناصر بن مرعي بن حسني بن اهلل لعبد املكية الرحلة يف املسكية النفحة .111

 هـ 1020 النشر: عام ظيب, أبو الثقايف, اجملمع الناشر: هـ(,1110 توىف:)امل
 النيبايل, شفيع حممد الزمان بدر حتقيق: آبادي, العظيم احلق مشس حممد الطيب ألب اإلجازة يف الوجازة .111

 م.1333هـ/1013 األوىل الطبعة بكراتشي, العلمي اجملمع مؤسسة الناشر:
 ببريوت, اإلسالمية البشائر دار الناشر: الصبحي, حممد بن ليوسف احلرم باءوخط أئمة تراجم يف الكرم وسام .112

 هـ.1023 األوىل الطبعة
 )املتوىف: اإلربلي الربمكي خلكان ابن بكر أب بن إبراهيم بن حممد بن ألمحد الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات .116

 .بريوت – صادر دار الناشر: عباس, إحسان احملقق: هـ(,331
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 مقدمة

 
احلمد هلل رفع درجة العلماء, وصلى اهلل على سيدنا حممد جعل طريق التماس العلم طريقًا جلنة عرضها األرض    

 والسماء, وعلى آله وأصحابه حجة اهلل على خلقه اخلاصة منهم والدمهاء.
ا لطيفة يف بياهنا, أتى فهذه رسالة يف" بيع الصفقة" صغرية يف حجمها كبرية يف قدرها, فريدة يف يف موضوعه؛ أما بعد   

فيها مؤلفها على موضوعها, حبيث مل يغفل عن أدق فروعها, مستدعيًا أقوال فقهاء املذهب املتقدمني منهم واملتأخرين, 
واستدل له بأصوهلم وفتاويهم, جامعًا ومناقشًا ومعرتضًا وناقضاً, كل ذلك بأسلوب الفقيه املتقن واألصويل املتمكن, وال 

 لرسالة هو حممد ميارة طائر الشهرة وذائع الصيت, النوازيل بال منازع .                         غرابة وصاحب ا
لقد وقع لنا أثناء معاجلتنا ملخطوط فقهي سابق أن التقينا بعنوان هذه الرسالة بني عناوين كثرية ملخطوطات مالكية,    

ا نسخ املخطوط املتيسرة وبعد الدراسة األولية للنسخ تأكد لنا أمهية فاحتفظنا به, فقد كان ما أمَّلنا وحتقق ما أردنا, فجمعن
 هذه الرسالة, إذ هي أمجع ما كتب يف موضوعها, عالوة على أن كاتبها هو الفقيه البارز والنوازيل املعروف أبو حممد ميارة.

يها كما هو حال مؤلفات )مّيارة( وما وها هي نقدمها للقارئ يف ثوهبا اجلديد على أمل أن تلقى القبول لديه, ويقبل عل   
 أكثرها, وكعادة احملققني أخرجنا الرسالة يف قسمني رئيسني, كل قسم تضمن جمموعة من املباحث, على الشكل اآليت:

 وفيه مباحثان:, الجانب األول: القسم الدراسي
 : يف التعريف باملؤلِّف وفيه مخسة مطالب:المبحث األول
 التعريف باملؤلَّف وفيه ثالثة مطالب:: يف المبحث الثاني

 تحفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل البيع والصفقة

 )ت:َمَحمَّد  بن أحمد بن محمد مّيارة الفاسي لإلمام
 ه(7013

 دراسة وتحقيق:

 جهيمة مصطفى محمدالدكتور 
  -  

  الجعرود فتحي فتح اهللالدكتور 
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 : وقد كان منهجنا يف التحقيق على النحو اآليت: الجانب الثاني: القسم التحقيقي

ملا مل يكن سبيل إىل الرتجيح بني النسخ الختيار نسخة )أصل( ُتصحح بقية النسخ عليها؛ النعدام املرجحات   -1
الطريقة املقابلة واملتعارف عليها لدى احملققني أيضاً, ونعين هبا  املتعارف عليها بني احملققني, عمدنا إىل اعتماد

طريقة " النص املختار", للوصول إىل أقرب صورة للكتاب كما أراده مؤلفه, وقد نبهنا إىل مقابل املختار يف 
 اهلامش. 

ظ والعبارات, منبهني ملا اعتمدنا طريقة " النص املختار" أثبتنا ما رأيناه الصحيح واألليق بالسياق من األلفا  -2
 على مقابلة يف اهلامش.

كتبنا النص حبسب الرسم اإلمالئي املعاصر, غري غافلني على إصالح ما كان من سهو أو نسيان نتج عنه    -6
 خطأ حنوي أو إمالئي مع التنبيه عليه يف اهلامش.

 شرحنا ما احتاج إىل شرح من الغرائب واملصطلحات.  -0
 قدر املستطاع .وثقنا نصوص الكتاب وإحاالته   -5
 خرجنا استشهادات املؤلف باحلاديث النبوية .  -3

هذا ما بذلناه من جهد, فيه من الطبيعة البشرية من نقص وعجز وقصور, إذ قلما ينجو حمقق من اهلفوات, 
ويسلم باحث من املالحظات, فما وفقنا فيه للصواب ومل خيب فيه السهم عن املراد, فهو حمض فضل اهلل 

 انت األخرى فأستغفر اهلل تعاىل منه, وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. تعاىل, وإن ك
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 الجانب األول: القسم الدراسي:
 وكما نوهنا يف املقدمة, فقد اشتمل على مبحثني:   

 اشتمل على مبحثني رئيسني:
 المبحث األول: في التعريف بالمؤلِّف

 وط(المبحث الثاني: في التعريف بالمؤَلف )المخط
 

 المبحث األول: في التعريف بالمؤلِّف وفيه خمسة مطالب: 
 

 اسمه، ونسبه، ولقبه. (1)*المطلب األول: في التعريف بالمؤلِّف  
 بفتح امليم وتشديد املثناة التحتية وفتح املهملة  –بن أمحد بن حممد ميّارة  -بفتح امليم –: هو حَمَمَّد اسمه

 (2) هــ(333الفاسي أصالً ومنشأً وداراً ومزاراً. مولده بفاس )سنة –
 (3): أبوعبد اهللكنيته     
 (4): ميارةشهرته 
 ( 5) هـ(333سنة ) -رمحه اهلل -: ولدمولده 

 المطلب الثاني: شيوخه وتالميذه

                                                 

نشـــر املثـــاين ألهـــل القـــرن احلـــادي عشـــر والثـــاين, حملمـــد بـــن احلبيـــب القـــادري, حتقيـــق: حممـــد حجـــي أمحـــد التوفيـــق, )الربـــاط: مكتبـــة   -(   *1)
عبــد اهلل الصــغري , صــفوة مــن انتشــر مــن أخبــار صــلحاء القــرن احلــادي عشــر, حملمــد بــن احلــاج بــن حممــد بــن 2/121121م( 1311الطالـب, 

, ســلوة األنفــاس 251-251م( ص2110اإلفــراين, حتقيــق: د. عبــد اجمليــد اخليــايل, ط: األوىل, )الــدار البيضــاء: املركــز الــرتاث الثقــايف املغــرب, 
الكتـاين وآخـرون,  وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس, للشريف أب عبد اهلل حممد بن جعفر الكتاين, حتقيـق: محـزة بـن حممـد

, شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة, حملمــد بــن حممــد خملــوف, ) بــريوت: دار 1/113م( 2110ط: األوىل, )الـدار البيضــاء: دار الثقافــة, 
 12-3/11م( 2112, واألعالم خلري الدين الزركلي, ط: اخلامسة عشر )بريوت: دار العلم للماليني, 613الفكر, د. ت(, ص

, ومـا أثبتتـه كتـب الـرتاجم سـالفة الـذكر وغريهـا مـن اسـم املؤلـف, 3/11, األعـالم  225, شجرة النـور ص 1/113ينظر سلوة األنفاس (  2)
على صّدر به املؤلف كتبه, فقد كانت عادته أن يبتدئ مؤلفاته بعد البسملة واحلمدلة والصالة والسالم على خري اخللق أن يثبت لنفسه ما عزم 

, وفهرسـة, حملمـد ميـارة, تقـدمي وتصـحيح:بدر العمـراين الطنجـي, 116قال حممد بن أمحد ميارة. انظر كتابه شرح المية الزقـاق ص تأليفه فيقول
, وكمـــا هـــو احلـــال يف 1/1, وشـــرحه علـــى العاصـــمية26م( ص2113ط: األوىل,     ) بـــريوت: دار ابـــن حـــزم, مركـــز الـــرتاث الثقـــايف املغـــرب, 

 قسم التحقيق 13موضوع التحقيق ص –الرسالة اليت بني أيدينا 
 613, شجرة النور ص1/113(  ينظر: سلوة األنفاس 3)
 (  قال جعفر بـن إدريـس الكتـاين يف شـرحه علـى خطبـة ميـارة علـى املرشـد املعـني:".... الشـهري "مبيـارة" يف القـاموس: امليـارة: كرجالـة, جالـب4)

م, فلعـل بعـض أجـداده كـان جيلـب الطعـام مـن غـري فـاس إليهـا, فقيـل لـه :" ميـارة" وانسـحب واملرية بالكسر: الطعا -أي القاموس –املرية, وفيه 
 06ذلك على عقبه. ينظر: الدراسة اليت أعدها رشيد البكاري من املؤلف يف حتقيقه لكتاب " فتح اخلالق يف شرح  المية الزقاق" ص 

 613, شجرة النور ص1/113(  ينظر: سلوة األنفاس 5)
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املشايخ واجللوس يف حلقات  كعادة سالفي علماء هذه األمة يف حرصهم على تلقي العلوم من أفواهأواًل: شيوخه: 
الشيخ ميارة هذا الطريق وال خرج عن تلك العادة, أسوق إليك أمساءهم وشيئًا من سريهتم كما  , مل يتنكب العلماء

 ذكرهم يف فهرسته, شافعاً ذلك مبصادر ترمجتهم يف اهلامش:
, أخذ من أعالم عصره, له : إمام, عالمة, فقيه, متقن, حمقق(1)أبو احلسن عي بن قاسم بن عمر الَبط وئي  -1

حاشية على حتفة بن عاصم, قرأ عليه مجلة من الكتب, كصحيح البخاري, وصحيح مسلم, ورسالة ابن أب 
 (2) هــ 1163زيد, وألفية ابن مالك, وغريها. تويف سنة 

املنطق, والبيان, أبو زيد عبد الرمحن بن حممد الفاسي: إمام, عامل, متفنن, له معرفة بالنحو والعربية واألصول, و   -2
له حواش جليلة على مجلة من الكتب, وله تقاييد كثرية يف التفسري وعلم احلديث , وعلم الكالم, مسع منه وقرأ 

 ( 3) هـ1163عليه صحيح البخاري, ومشائل الرتمذي, وغريها, تويف سنة 
كان متفنناً   (4) سي منشاً وداراً أبو مالك عبد الواحد بن أمحد بن عاشر, األنصاري نسباً, األندلسي أصاًل, الفا  -6

يف علوم شىت, له معرفة بالقراءات وتوجيهها, وبالنحو, والتفسري, والفقه, واألصول, واملنطق, والفرائض, والبيان, 
والعروض, له طرر عجيبة على خمتصر خليل, وله النظم املشهور املسمى باملرشد املعني, واملشهور مبنت ابن 

 ( 5) هــ1101, وخمتصر خليل, وألفية ابن مالك, وغريها. تويف سنة عاشر, أخذ عنه الصحيحن
, نزيل فاس, عامل حافظ, أعجوبة زمانه يف احلفظ (6)أبو العباس أمحد بن حممد املّقري القرشي التلمساين  -0

واخلطابة, أخذ والفصاحة, آية يف الذكاء واآلداب واحملاضرة, حمقق, ُمطَِّلع, زاهد ورع, تفقه بفاس, وويل الفتوى 
  (7)هــ1101عنه خمتصر خليل وغريه, له نفح الطيب وأزهار الرياض. تويف سنة 

أبو القاسم بن حممد بن أب النعيم الغساين, إمام, عامل, مسع منه صحيح البخاري, وختمه عليه ست   -5
 ( 8)هـــ1162ختمات. تويف سنة 

: عامل, قدوة, مبارك, قاضي اجلماعة بفاس, ومفتيها أبو عبد اهلل حممد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الدكايل  -3
وخطيبها, أخذ عن مشاهري عصره, مسع منه صحيح البخاري, وقرأ عليه مجلة وافرة من احلكم العطائية. تويف 

     (  9)هــ1163سنة 
من ذكرهم وعين هبم  كما تذكر مصادر ترمجته, إال أين آثرت االقتصار على  –وأخرياً فقد أخذ ميارة من هؤالء وغريهم    

 يف فهرسته طلباً لالختصار.
 ثانياً: تالميذه:

                                                 

 233رة النور ص(  ينظر: شج1)
 25(  ينظر: فهرسته ميارة ص2)
 21(  ينظر: املصدر السابق ص3)
 233(  ينظر: شجرة النور ص4)
 21, وفهرسته ميارة 611(  ينظر: شجرة النور ص5)
 611(  ينظر: شجرة النور ص6)
 61-61, وفهرسته ميارة 613(  ينظر: شجرة النور ص7)
 66-61ميارة , وفهرسته 233(  ينظر: شجرة النور ص8)
 66(  ينظر:  وفهرسته ميارة 9)
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 لشهرة الشيخ وعلو كعبه, ذيوع صيته, فقد طلب العلم منه وجلس له كثري من طالب العلم, منهم:
 (1)هــــ 1131أبو سامل عبد اهلل بن حممد العياشي, صاحب الرحلة املشهورة. تويف سنة   -1
القادر الفاسي, سيوطي زمانه, صاحب نظم العمل الفاسي املشهور. تويف سنة أبو زيد عبد الرمحن بن عبد   -2

 (2)هــ1133
 (3)هـــ1100حممد بن حممد بن حممد ميارة ) الصغري( وهو حفيد املؤلف. تويف سنة   -6
أبو احلسن علي بن منصور الزموري الفاسي, فقيه, عامل, الزم ميارة, ومّسع خمتصر خليل. توقي سنة   -0

 (4)هــ1111
 المطلب الثالث: مؤلفاته:   
اشتغل الشيخ ميارة بالتأليف, فكان عجيبًا يف إتقان ما ألف, متقدمًا يف جمال الكتابة, مهتمًا حبل املقفالت, وإيضاح    

 :(5)املشكالت من التآليف السابقات, وسيظهر ذلك جلياً وواضحاً فيما يأيت من عرض مؤلفاته
عني يف  -1

َ
 (6) شرح املرشد املعني على الضروري من علوم الدينالدّر الثمني واملورد امل

خمتصر الدر الثمني: وهو اختصار لشرحه السابق, ويعرف بـــ" ميارة الصغري" حشاه كثري من الفقهاء,   -2
 واملعلمني, ووضعوا عليه التقييدات والتعاليق.

ة "املنهج املنتخب إىل أصول : وهو نظم للشيخ ميارة, ذيل به منظوم(7)بستان فكر املهج يف تكميل املنهج  -6
 (8)املذهب, للزقاق" زاد فيه مهمات غفل عنها الناظم

: وهو شرح مهم, بل له أول شرح ملنظومة اإلمام الزقاق اليت نظمها (9)فتح العليم اخلالق يف شرح المية الزقاق  -0
حىت صار مالذ القضاة واملفتني يف أمور القضاء, مجع املؤلف يف هذا الشرح كثرياً من األقوال والفتاوى والنوازل, 

 والنوازليني, وألمهيته ففقد اعتىن به كثري من الفقهاء ووضعوا عليه جمموعة من احلواشي والطرر
: وهو أحد الشروح املهمة واملشهورة ملنظومة ابن عاصم املسماة " (1)اإلتقان واإلحكام يف شرح حتفة احلكام  -5

 يكاد يستغين عنه الفقيه والقاضي واملفيت. حتفة احلكام يف نكت العقود واحلكام", ال

                                                 

   610(  ينظر: شجرة النور ص1)
 1/651, وسلوة األنفاس 613-615(  ينظر: شجرة النور ص2)
 1/131, وسلوة األنفاس 665(  ينظر: شجرة النور ص3)
 1/115(  ينظر: سلوة األنفاس 4)
, وإمنا التنبيه على شهرة املؤلف وقيمته العلمية, وهذا يظهر من خالل سرد (  سأقتصر على بعض مؤلفاته, ألن غاية الباحث ليس اإلحصاء5)

 شيء من مؤلفاته.
هــ بتحقيق: عبد الرمحن اهلامشي. ينظر الدليل التـارخيي ملؤلفـات املـذهب 1331 –القاهرة  –إحداها عن دار النصر  –(  طبع أكثر من مرة 6)

, ومعلمـــة الفقـــه املـــالكي, لعبـــد العزيـــز بنعبـــد اهلل, ط: األوىل, 131م( ص2112دار األمـــان, املـــالكي, حملمـــد العلمـــي, ط: األوىل, )الربـــاط: 
 32م( ص1336)بريوت: دار الغرب اإلسالمي, 

 256(  وقد طبع عدة طبعات, وحقق أكثر من مرة, إحداها رسالة جمستري. ينظر الدليل التارخيي ص7)
 250-256ره غري واحد. ينظر الدليل التارخيي ص(  ألمهيته وضعت عليه جمموعة من الشروح, واختص8)
ط: األوىل  –املغـرب  -الدار البيضاء -دار الرشاد احلديثة –(  طبع أكثر من مرة, وبعناية أكثر من باحث, إحداها: بتحقيق رشيد البكري 9)

 233-233م. يظر: الدليل التارخيي ص2113 –
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 وهو موضوع هذا البحث. (2)حتفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة  -3
: وهي فهرسة صغرية, ذكر فيها أسانيده يف رواية صحيح البخاري, وترجم فيها لعدد من (3)فهرسة ميارة  -1

       عادة درج عليها كثري من املؤلفني.شيوخه, وعرض فيها للحديث عن بعض مقروءاته ومروياته, وهي 
 العلمية وموقعه بين علماء عصره: المطلب الرابع: مكانته

أمجع املرتمجون له على عظم قدره وصدارة موقعه بني معاصريه من العلماء والفقهاء, يظهر ذلك فيما نعتوه به من جليل 
 األوصاف, وخلعوه عليه من عظيم النعوت.

ثبوته مكانة مرموقة ومتيزه بني أترابه وأنداده كثرة مشاخيه الذين تلقى عنهم وأخذ منهم, وهم من  أيضًا مما دل على   
اجلاللة باملكان املعلوم, كما أن كثرة من جلسوا إليه وتعلموا على يديه وكانوا عالمة زماهنم علماً وورعاً, كل ذلك يشري إىل 

 واسع, وعميق ثقافته.
 ه, ومؤلفاته, مما يقرر تلك الدعوى, وينبت ذلك االدعاء.كما أن ما قرأه على مشاخي    

 َنلص من ذلك كله إال أن الشيخ ميارة عامل, فقيه, حمقق, مفٍت, نوازيل, عفيف, ورع, غري مشرف للدنيا وال ملناصب. 
 :المطلب الخامس: وفاته

  (4)هــ1112سنة  -رمحه اهلل –تويف   
 المبحث الثاني: التعريف بالمؤلِّف :

 يدور احلديث يف هذا املبحث حول اسم املؤلف, وتوثيق نسبته ملؤلفه, والنسخ املعتمدة يف التحقيق .   
 المطلب األول: توثيق عنوان المخطوط:

وهو العنوان الذي  :" تحفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة"،هو -كما أثبته صدر هذا البحث  -عنوانه 
 ( 5)أثبته من ذكر هذا الكتاب

مجعه  -تعاىل –كما أن املؤلف " ميارة" نفسه قد نص على اسم املؤلَّف يف ختام تأليفه, فقال:" هذا آخر ما يسر اهلل     
يف هذه املسألة يف احلال, مع تشتت الذهن وشغل البال, وبعد أن منَّ املوىل سبحانه بالوقوف على هذه الفوائد, مت ترتيبها 

 ( 6) تحفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة ..."  "ب  ومجعها مبحل واحد, مسيتها 
 ( 7)كل ذلك جعلين أجزم بأن ما أثبته وومست به املؤلَّف هو عني ما اختاره املؤلِّف ذاته عنواناً لكتابه    

                                                                                                                                               

إحداها طبعة املكتبة التوفيقية وهبامشه الفقيه ابن رحال, حتقيق: مصطفى شتات, يف  (  طبع اكثر من مرة, وحقق على يد أكثر من باحث,1)
 وما بعدها 235جزأين ينظر الدليل التارخيي ص 

 (  ينظر: مطالب ومباحث القسم الدراسي من هذا البحث2)
الــدار  -مبركــز الــرتاث الثقــايف املغــرب -إذ تقــع ضــمن كتابــه " نظــم الآللــئ والــدرر يف شــرح مقدمــة ابــن حجــر –(  طبعــت مفــردة عــن أصــلها 3)

 م2113 -ط: األوىل -بريوت –دار ابن حزم  -البيضاء
شـجرة النــور  3/11, األعـالم1/113, ســلوة األنفـاس 251, صــفوة مـن انتشـر لإلفـراين ص 121-2/121(  ينظـر: نشـر املثـاين للقـادري4)

 هــ1116, وذكر أن سنة وفاته 613ص
 010, والدليل التارخيي ص11-11املالكية فيما جرى به العمل, لكمال بلحركة ص(  ينظر: مصنفات 5)
 من هذا البحث 03(  ينظر: ص6)
(  ال يفــوتين هنــا أن أنبــه إىل أن بعــض الفقهــاء قــد عــد هــذا املؤلــف ذيــالً علــى كتــاب آخــر للمؤلِّــف وهــو: فــتح العلــيم اخلــالق يف شــرح الميــة 7)

 , فقرة ب23( لوحة 1/233:2فاسي حملمد بن القاسم السجلماسي, خمطوط باخلزانة العامة بالرباط )الزقاق. ينظر: شرح نظم العمل ال
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 :المطلب الثاني: توثيق اسم الكتاب لمؤلفه
, هو ملؤلِّفه الفقيه حَمَمَّد بن أمحد ميارة, املولد سنة  -موضوع البحث –ال يساورين شك يف أن املخطوط الذي بني يدي 

 هــ. وجيعلين أجزم بذلك أمور:1112هـ واملتوىف سنة 333
مجعه يف هذه  -تعاىل –: أن املؤلِّف نسبه لنفسه وأنه من مؤلفاته يف ختام كتابه فقال: " هذا آخر ما يسر اهلل األول   

املسألة يف احلال, مع تشتت الذهن وشغل البال, وبعد أن منَّ املوىل سبحانه بالوقوف على هذه الفوائد, مت ترتيبها ومجعها 
 ( 1) مبحل واحد, مسيتها بـــ" حتفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة ..."

اخلالق يف شرح المية الزقاق, قال:" وبعد الفراغ من هذه املسائل, أذكر  : ما ذكره املؤلف يف شرحه لكتابه: فتحالثاني   
 ( 2), وهو مما ينبغي االعتناء به لتكرره وتشعبه"-إن شاء اهلل -ما وقفت عليه اآلن من مسائل بيع الصفقة

فقة ببعض مسائل بيع وما أشار إليه هو عينه املسائل اليت مجعها يف املؤلَّف الذي بني أيدينا" حتفة األصحاب والر    
 الصفقة "

عن كتاب حتفة الرفقة ببعض  -وكنت أشرت إليه سابقاً  –: ما نقله السجلماسي يف شرحه لنظم العمل الفاسي الثالث   
مسائل بيع الصفقة, وإن عده ذياًل على كتاب" فتح اخلالق يف شرح المية الزقاق", ونسبه للمؤلف وهو الشيخ " ميارة", 

الكالم على حتبيس اجلزء  -يف الذيل الذي ذيل به شرحه على الالمية -السادس: ملّا أجنز الشيخ ميارةوهذا نصه:" ... 
 (3)املشاع, تكلم بكالم يظهر منه أن الراجح عنده بطالن احلبس..." 

 المطلب الثالث: وصف نسخ المخطوط   
 اعتمدنا يف حتقيق هذه الرسالة على نسختني فيما يأيت وصفها:   
 (530: ] أ [ مصدرها مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالرياض, قسم املخطوطات الرقم العام )سخة األولىالن   

 امسها: حتفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل البيع والصفقة.
 هــ  1112املؤلف: حممد بن أمحد بن حممد ميارة املتوىف 

 اخلط: مغرب 
 لوحة 12عدد اللوحات: 
 سطراً  23عدد األسطر: 

 [ 31مك 11256:] ب[ مصدرها املركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية ]النسخة الثانية  
 امسها: حتفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل البيع والصفقة.

 هــ  1112املؤلف: حممد بن أمحد بن حممد ميارة املتوىف 
 اخلط: مغرب

 لوحة 12عدد اللوحات : 
 سطراً  20عدد األسطر: 

 
                                                 

 من هذا البحث 03ينظر: ص  (1)
  052(  ينظر فتح اخلالق يف شرح المية الزقاق ص 2)
 , فقرة ب23(  ينظر: شرح نظم العمل الفاسي حملمد بن القاسم السجلماسي, خمطوط لوحة 3)



 

 583    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 
 صورة من  اللوحة  األولى  من النسخة ) أ (
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 صورة من  اللوحة األخيرة من النسخة ) أ (
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 صورة من  اللوحة  األولى  من النسخة ) ب (
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 صورة من  اللوحة  األخيرة  من النسخة ) ب (

 
  



 

 587    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 الجانب الثاني
 القسم التحقيقي

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وصلى اهلل على سيدنا وموالنا حممد وسلم تسليماً, قال الشيخ اإلمام العالمة: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد     
 ميارة كان اهلل له مبّنه وكرمه آمني.

امللك احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وإمام املرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني.    
ثالثة أوجه؛ إما أن يقبل القسمة على الشركاء بال ضرر حبيث يصري لكل واحد منهم ما  (1)املشرتَك ال خيلو من )أحد(

ينتفع به, وإما أال يقبلها على الوجه املذكور, وإما أن يقبلها على الشركاء األول لقلتهم وال يقبلها بعد كثرهتم باملناسخات 
عليه من أباه من الشركاء, وإن كان الوجه الثاين  (2)ول وأراد بعضهم القسم أجيب إليه )وجرب(وحنوها. فإن كان الوجه األ

وجيرب عليه من أباه, قال يف املدونة:" وإذا دعا أحد الشركاء إىل قْسم ما ينقسم من ربُع  (3)فالقول قول من دعا )إىل البيع(
الَقْسم من أباه. فإن مل ينقسم ذلك, فمن دعا إىل البيع ُأجرب عليه  أو حيوان أو عَرض وِشرْكتهم بوراثة أو غريها ُأجرب على

 انتهى (4)من أباه"
:" وإذا -(6)يف التلقني -(5)وقد اشتمل كالم املدونة هذا على حكم الوجهني األولني وحنوه قول القاضي عبد الوهاب   

يرتاضيا باالنتفاع به على الشياع, وأراد أحدمها البيع؛ تشاّح الشريكان يف عني من أعيان ما ال ينقسم كالثوب والدابة, ومل 
فإن أجابه اآلخر, وإال أجرب على البيع معه, إال أن خيتار الشريك بيع حصته مشاعة فال يلزم اآلخر بيع حصته معه. وأما 

فظ املدونة السابق, . وفيه زيادة على ل(7)ماتنقسم أعيانه فإنه يقسم ما مل يعد بالضرر وإتالف حصة أحد الشركاء انتهى"
                                                 

 من )ب( (  زيادة 1)
 (  يف )ب( وأجرب 2)
 (  يف )ب( للبيع 3)
امل ( التهذيب يف اختصار املدونة, خللف بن أب القاسم حممد, القريواين, أبو سعيد ابن الرباذعي, حتقيق: د. حممد      األمني ولد حممد س4)

 0/226م( 2112بن الشيخ, ط: األوىل,) دب: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث,
: هــو عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلــيب البغــدادي, )أبــو حممــد(: قــاض, مــن فقهــاء املالكيــة, لــه نظــم ومعرفــة القاض  ي عب  د الوه  اب( 5)

مصـر,  باألدب. ولد ببغـداد, وويل القضـاء يف اسـعرد, وبادرايـا )يف العـراق( ورحـل إىل الشـام فمـر مبعـرة النعمـان واجتمـع بـأب العـالء. وتوجـه إىل
. ينظـــر القاضـــي عيـــاض بـــن موســـى,  هـــــ022فعلـــت شـــهرته وتـــويف فيهـــا.من كتبـــه: " التلقـــني" و "عيـــون املســـائل"و" شـــرح املدونـــة " تـــويف ســـنة 

اليحصــيب ترتيــب املــدارك وتقريــب املســالك ملعرفــة أعيــان مــذهب مالــك, حتقيــق: د. علــي عمــر, ط: األوىل, ) القــاهرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة, 
, والــديباج املــذهب يف معرفــة أعيــان علمــاء املــذهب, إلبــراهيم بــن علــي بــن حممــد بــن فرحــون حتقيــق: د.علــي عمــر, ط ك  6/013م( 2113

 2/25م(2116األوىل, )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, 
املتـوىف  لداود ابـن عمـر الشـاذيلهـ, عليه شرح 022: التلقني يف الفروع للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي املالكي املتوىف سنة التلقين( 6)

. ينظــر كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب . ينظــرهــــ قلــت: قــال الســيوطي: خمتصــر التلقــني للقاضــي عبــد الوهــاب يف الفقــه انتهــى 162ســنة 
 1/031م( 1332والفنون, مصطفى عبد اهلل احلنفي, املعروف حباجي خليفة, ) بريوت : دار الكتب العلمية, 

يف الفقه املالكي, عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي أبو حممد, حتقيق: حممد ثالث سعيد الغاين, ) مكة  ( ينظر التلقني7)
 2/051هــ( 1015املكرمة: املكتبة التجارية, 
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وهي تقييد قوهلم:" فيما ال ينقسم جيرب على  البيع من أباه" مبا إذا مل يرض مريد البيع ببيع حصته مفردة , فإن رضي 
اجلرب على القسم فيما ينقسم مبا كان مرياثًا أو للُقنية, فإن كان  (1)بذلك مل جيرب شريكه على البيع معه. وقيد اللخمي

 .(2)قوالً واحداً؛ ألن فيه نقصاً للثمن, وهو خالف ما دخال عليهللتجارة مل يقسم 
وقيده أيضًا بعض املتأخرين باحتاد املدخل, قائاًل: "إن احتاد املدخل شرط يف القسمة اجلربية كما هو شرط يف بيع     

من قول  -أعين احتاد املدخل –القيد  . وانظر: هل  يـُتَـَلمَُّح هذا(5)انتهى" (4), وإيَّاه تَِبع هبرام(3)الصفقة. نص عليه عياض
 إنِ  ل   هلا كُ جرب وأُ بقوله:"  (6)املدونة املذكور "وِشركتهم فيه مبرياث أو غريه". وإىل حكم هذين الوجهني أشار الشيخ خليل

لقلتهم, ال . وإن كان الوجه الثالث فيقسم ذلك على األشراك اأُلَول (7)" وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة ل  كُ   انتفعَ 
يف صدر تأليف له مل  (8)على من بعدهم لكثرهتم. قال اإلمام العامل الشهري أبو العباس سيدي أمحد بن حيىي الوانشريسي
بعد اخلطبة ما نصه:"  (9)يكمل, مساه :"حل الربقة عن أسري الصفقة", وقفُت على بعضه خبطه, ومنه نقلت, قال )فيه(

اإلنكار, )ووقع ألهل الوقت  (10)الصفقة قد طال ما أتعبت األفكار, واشتد )فيها(وبعد فإن مسألة إمجال البيع وضم 
                                                 

واحلــديث, قــريواين األصــل, نــزل : هــو علــي بــن حممــد الربعــي, )أبــو احلســن(, املعــروف بــاللخمي, فقيــه مــالكي, لــه معرفــة بــاألدب اللخم  ي( 1)
يف سفاقس, صنف كتبا مفيـدة, مـن أحسـنها تعليـق كبـري علـى املدونـة يف فقـه املالكيـة, مسـاه " التبصـرة " أورد فيـه آراء خـرج هبـا عـن املـذهب, تـو 

 111, وشجرة النور ص2/35, والديباج املذهب 6/313هـــ. ينظر ترتيب املدارك 013سنة 
احلســن علــي بــن حممــد الربعــي اللخمــي, حتقيــق: د.أمحــد عبــد الكــرمي جنيــب, ط: األوىل,) قطــر: زارة األوقــاف والشــؤون  ( ينظــر التبصــرة, ألب2)

   12/5336م( 2111اإلسالمية, 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب, السبيت, )أبو الفضل( عامل املغرب وإمام أهل احلديث يف وقته, ويل قضاء  هو:عياض( 3)

 قضاء غرناطة, من تصانيفه:" الشفا بتعريف حقوق املصطفى" و" ترتيب املدارك" و" شرح صحيح مسلم ", تويف مبراكش مسموماً سبتة, مث
  101-101, شجرة النور الزكية ص 03 -2/06هـ , قيل: مسَّه يهودي . ينظر الديباج املذهب 500سنة 

البقاء(, تـاج الـدين السـلمي الـدمريي القـاهري: فقيـه انتهـت إليـه رياسـة املالكيـة يف زمنـه, : هو هبرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز, ) أبو بهرام( 4)
, وكـــان حممــود الســـرية لـــني 132 – 131مصــري نســـبته إىل )مــرية( قريـــة قــرب دميـــاط. أفـــىت ودرس ونــاب يف القضـــاء مبصــر, واســـتقل بـــه ســنة 

قضـاء. مـن تصـانيفه: " الشـامل ", " شـرح خمتصـر ابـن احلاجـب" يف األصـول, و " اجلانب, كثري الرب, انتفع به الطلبة والسيما بعد صرفه عـن ال
هــ. ينظر نيل االبتهاج بتطريز الديباج, ألمحد بابا التنبكيت, حتقيق: د. علي عمر, ط: األوىل, ) القاهرة 315شرح ألفية ابن مالك", تويف سنة 

 263الزكية ص  شجرة النور, و 136-1/131م( 2110: مكتبة الثقافة الدينية, 
, ومنح اجلليل 2/315م( 2113( ينظر شفاء الغليل يف حل مقفل خليل, حملمد بن أمحد بن غازي, ط: األوىل, ) الناشر: مركز جنيبويه 5)

 1/611م ( 1333شرح خمتصر خليل, حملمد بن أمحد بن حممد عليش, ط: د. ط ) بريوت: دار الفكر, 
)ضـياء الـدين(, اجلنـدي, املـالكي, مـن أهـل مصـر, كـان يلـبس زّي اجلنـد. تعلـم يف القـاهرة, وويل :هو خليـل بـن إسـحاق بـن موسـى, خليل( 6)

وقــد شــرحه كثــريون, و"التوضــيح" شــرح بــه خمتصــر ابــن  اإلفتـاء علــى مــذهب مالــك, مــن مصــنفاته:" املختصــر" يف الفقــه, يعــرف مبختصـر خليــل,
 226, وشجرة النور الزكية ص 616-612/ 1باج املذهب هــ. ينظر الدي113احلاجب, و"املناسك" وغريها, تويف سنة 

 131م(  ص2115( ينظر اجلندي املالكي, خليل بن إسحاق, خمتصر خليل, حتقيق: أمحد جاد, ط: األوىل,) القاهرة: دار احلديث, 7)
علمــاء تلمســان, ونقمــت عليــه  : هــو أمحــد بــن حيــىي بــن حممــد الونشريســي التلمســاين, )أبــو العبــاس(: فقيــه مــالكي, أخــذ عــنالوانشريس  ي( 8)

عامــا. مــن مؤلفاتــه: " إيضــاح املســالك إىل  31هـــ فتوطنهــا إىل أن مــات فيهــا, عــن حنــو 310حكومتهــا أمــرًا فانتهبــت داره وفــر إىل فــاس ســنة 
هــ . ينظر 310ية, تويف سنة قواعد اإلمام مالك" و" املعيار املعرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس وبالد املغرب" و" القواعد" يف فقه املالك

    210, شجرة النور الزكية ص 1/100نيل االبتهاج 
 (  سقط من )ب( 9)
 (  يف )ب( فيه 10)
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كالم متسع, وهو عند احلقيقة مما ميتنع, وال ترى من فقيه أو أفقه إال ومأل هبا شدقه, وذهب  فيها مذاهب كل   (1)فيها(
طبَّق فيها املفصَّل, وأحكم حكمها وحصَّل, طائفة وفرقة, ومل نر فيمن تقدم من َحلَّ عقاهلا, ومهَّد للسالكني مقاهلا, و 

, فنظمها يف سلك املذهب (3)بن َزْرب حممد بن يبقى, فلله دره من عامل, فكم من أثر )أبقى( (2)سوى القاضي)أب بكر(
أردت مع قصر , ونفى عنها جبوابه اجلزل البَـنْيَ والُفرقة, ف(5)بعد أن كانت حبرًا ليس )هلم عيقة( (4)املالكي وكشف املِْدرَِقة

الر ْمقة, املرتمجة بــــ)حل الربقة عن أسري الصفقة(, فأقول على قدر وسعي, ( 6)باعي, وقلة اطالعي أن أرسم فيها )هذه(
يف  -وخشونة مشائلي وطبعَي: املِلك املشرتك ال خيلو. إىل آخر ما تقدم. مث قال: فروع. إىل أن قال: الفرع اخلامس: قال

انت دار بني شريكني فتويف أحدمها عن حظه منها الذي هو النصف مشاعًا وترك ورثة, فإنَّ : وإذا ك-(7)اجملموعة
تقسم نصفني على األشراك اأُلَول, وال تقسم على أقل أنصباء الورثة, فإذا متيز للشريك نصيبه بقي نصيب  (8))الدار(

شريك إىل البيع معهم, وال حجة هلم بأهنم حلوا امليت بني ورثته يصريون فيه إىل ما توجبه السنة, وليس هلم أن يضموا ال
حمل امليت, واحلجة عليهم يف ذلك أنه لو باع أحدهم نصيبه من الدار وهي مشاعة بينهم وبني شريك مورثهم لكانت 

يف الشفعة وهو شريكهم يف  (9)الشفعة هلؤالء خاصة, ومل يكن للشريك معهم شفعة, إال أن يرتكوها, فكما ال )يشركهم(
 -. قال ذلك أبو عمر اإلشبيلي. قلت(10) ل, فكذلك ال يقامسهم على أنصبائهم وإن كان شريكهم يف )الشفعة(األص

: قال ابن احلاج: وجدهتا مكتوبة عن  أب عبد اهلل حممد –يعين أمحد بن عبد امللك, املعروف بابن املكوي رمحة اهلل عليه 
 .(11)بن فرج قال: أخربنا هبا أبو عمر.

: سئل ابن العواد عن رجلني كانت بينهما قرية مشاعة بنصفني, فمات أحدمها عن ورثة, فقال سادسالفرع ال   
شريكهم: تقسم مناصفة, مث اقسموا نصفكم, وقال اآلخرون: بل نقسم على أقل األنصباء. فأجاب هو وأصبغ بن حممد 

                                                 

 (  يف )ب( ووقع فيها ألهل الوقت 1)
 (  زيادة من )ب( 2)
 (  يف )ب( يبقى 3)
عليه يف )أ( هي مبعىن الدرق: ضْرب من الرتَسة, الواحدة درقة : يف )ب( ]الدقة[ هكذا رمست ولعل املعىن على الوجه الذي رمست الِمْدرَِقة( 4)

نَــين تـُتَّخــذ مــن اجللــود. والدرقــة: احَلَجفــة وهــي تـُــْرس مــن جلــود, لــيس فيــه خشــب وال عقــب, واجلمــع درق وأدراق وِدرَاق. قــال: درََّقــين, أي: ليـَّ 
. ينظــر مــادة   5/201م( 2113ط: السادســة, )بــريوت: دار صــادر, لســان العــرب, جلمــال الــدين حممــد بــن مكــرم بــن منظــور,  وأصــلح مــينِّ

 )درق(
 (  يف )ب( له غيظة 5)
 (  زيادة من )ب( 6)
: هــي كتــاب ابــن عبــدوس وبــه اشــتهر, ألفــه علــى مــذهب مالــك وأصــحابه, مــن الكتــب الــيت يقــوم عليهــا املــذهب, بــل عــدَّت المجموع  ة( 7)

. ينظـــر اصـــطالح املـــذهب عنـــد املالكيـــة, د. حممـــد إبـــراهيم علـــي, ط: األوىل, ) دب: دار خامســـة دواويـــن املـــذهب, أعجلتـــه املنيَّـــة قبـــل متامهـــا 
 156,150, 160م( 2111البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الثرات, 

 (  ساقطة من )أ( 8)
 (  يف )ب( يشاركهم 9)
 (  ساقطة من )أ( 10)
قيــة واألنــدلس واملغــرب, ألمحــد بـن حيــىي الونشريســي, خرجــه: د. حممــد حجــي, املعيــار املعــرب واجلــامع املغــرب عــن فتـاوى علمــاء إفري ( ينظـر11)

 531-3/531)بريوت: دار الغرب اإلسالمي, د. ت ( 
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على ما مضى به  (2)على أقل األنصباء )بالقرعة(: ال تكون القسمة فيها إذا تشاح الورثة مع املنفرد إال (1))وابن رشد(
 .انتهى بلفظه(3)العمل  يف القرعة "

وتأمل جواب هذا الفرع والذي قبله, هل هو خالف له أو وفاق, لكون القرية التساعها تقبل القْسم على أقل    
ر نوازل الشفعة ببعض اختصار من أوهلما, أواخ (4)األنصباء دون الدار غالباً. واهلل أعلم. وقد نقل هذين الفرعني يف املعيار

. ومعىن قوله يف الفرع اخلامس" إىل ما توجبه (6)ناقاًل له عن كتاب االستغناء (5)وعلى فقه اخلامس اقتصر ابن سلمون
ال تكون السنة " أي: من إجابة من دعا إىل القْسم فيما ميكن وإىل البيع فيما الميكن. وكذا قوله أواخر السادس" 

" يريد: إن احتمل ذلك, وإال فالقول ملن دعا إىل البيع كما تقدم. وهو ظاهر. ويؤخذ ة فيها إال على أقل األنصباءالقسم
": أن الوارث اليتنزل َمْنزَِلَة موروثه يف بيع وليس لهم أن يضموا الشريك إلى البيع معهممن قوله يف الفرع اخلامس "

ملكوا نصفهم وحدهم باإلرث حني مات موروثهم, فلم يتحد مدخلهم  الصفقة, ولعل وجهه مالحظة كون هؤالء الورثة
 ومدخل شريك موروثهم. واهلل أعلم.ويف ذلك تفصيل يأيت إن شاء اهلل.

حظ من دعا إىل البيع إذا  (8): أحدها: أن ينقص )مثن((7)مث اعلم أن جلرب الشريك على البيع فيما ال ينقسم )شروطاً(   
. الثاين: أن يكون ذلك فيما (11), وغريمها(10)الشيخ خليل, وابن عرفة (9)بيع منفرداً عن مثنه يف بيع اجلميع. صرح  بذلك

                                                 

 (  يف )ب( ابن راشد 1)
 (  يف )أ( يف القرعة 2)
 3/126( املعيار املعرب 3)
هــــ( , مــن التـآليف ذات الشــأن يف املـذهب, وهــو أمجــع كتـب النــوازل علــى اإلطـالق, مجــع فيــه 310: ألمحــد حيــىي الونشريسـي ) تالمعي ار (4)

  031-031فتاوى سابقيه, ومل يكتف باجلمع , بل كان ناقداً, يقبل ويرد ويصحح ويضعف. ينظر اصطالح املذهب ص
هـــ, وقـرأ 333علي, ابن سلمون الكناين, )أبو حممـد(  فاضـل أندلسـي. ولـد بغرناطـة سـنة هو عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن ابن سلمون (5)

ثـائق " هبا ومبالقة وبسبتة. وتصوف بفاس, مـن مؤلفاتـه: " الشـايف يف حتريـر مـا وقـع مـن اخلـالف بـني التبصـرة والكـايف " يف فـروع املالكيـة و " الو 
هــ. ينظـر نيـل 101غرب وتونس و " العقد املنظم للحكام " , تويف شهيداً يف واقعة طريف سنة يف الصادقية, كان املعّول عليها يف األندلس وامل

  210شجرة النور ص 1/266االبتهاج 
هـــ(, كتـاب كبـري كثـري العلـم 001: هو كتاب االستغناء يف آداب القضاة واحلكام, ملؤلفه خلـف بـن مسـلمة بـن عبـد الغفـور )ت االستغناء (6)

 233اصطالح املذهب ص والفائدة. ينظر 
 (  ساقطة من )أ( 7)
 (  ساقطة من )ب( 8)
التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب, خلليـل بـن إسـحاق بـن موسـى, ضـياء الـدين اجلنـدي املـالكي, حتقيـق: د. أمحـد بـن عبـد  ( 9)

 3/531( م2113الكرمي جنيب, ط: األوىل, ) القاهرة: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث, 
: هو حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي, )أبو عبد اهلل(, إمام تـونس وعاملهـا وخطيبهـا يف عصـره, مولـده ووفاتـه فيهـا. تـوىل إمامـة ابن عرفة (10)

 هـــ مــن تصــانيفه: "املختصــر الكبــري" يف فقــه املالكيــة, و"املختصــر116وللفتــوى ســنة  112هـــ وقــدم خلطابتــه ســنة  151اجلــامع األعظــم ســنة 
, وشـجرة النـور 163-2/121هـــ. ينظـر نيـل االبتهـاج بتطريـز الـديباج 316الشامل " يف التوحيد, و"احلدود" يف التعاريف الفقهية. تويف سـنة 

    221ص
 6/516( ينظر الشرح الكبري, ألمحد الدردير, حتقيق: حممد عليش, )بريوت: دار الفكر, د.ت( 11)
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:" وال -(2)األجوبة -يف (1)يف املشاركة فيه ضرر بنّي كالدار واحلائط, ال فيما يقصد للغلة كالرحى والفرن. قال ابن رشد
ببيع ما ال ينقسم إذا دعا إىل ذلك أحد األشراك, إال فيما كان يف التشارك فيه ضرر بنّي كالدار واحلائط, وأما مثل حيكم 

:" كان شيخنا القاضي أبو الوليد يذهب يف رِباع -(4)التنبيهات -. وقال يف(3)احلمام والرحى وشْبه ذلك مما هو للغلة فال"
مل جيرب شريكه, خبالف ما  (5)(همتمقاو )أو اد إىل أن من أراد يف مثل هذا بيع نصيبه الغالت وما ال حُيتاج للسكىن واالنفر 

مثن بعضها إذا بيع عن  طما حيَُ  لَّ املراد منها الغلة. وقَ  إمنا الغلة   اعألن ربِ  ؛فيه (6)السكىن(و )يراد للسكىن واالنفراد باملنافع 
 من الراغب يف شراء مجيعها, خبالف دور السكىن, وما يريد أحد بيع مجلتها, بل رمبا كان الراغب يف شراء بعضها أكثر

 انتهى(8)"االختصاص به ملنفعة ما (7))األشراك(
مثل الرحى واحلمام ال مقاومة وال مزايدة, وَمن كرِه  (9)(لغلة)ما كان ما نصه:"  -أجوبة ابن رشد -ونقل يف املعيار عن   

 هىنتا (10)" اإلشاعة باع
: " املعروف عادة أن شراء -بعد ما نقل ما تقدم عن التنبيهات -وهذان الشرطان متالزمان غالباً. وقال  ابُن عرفة  

, وإن كان فهو نادر. ويلزم على (11)اجلملة أكثر مثنًا يف رباع الغلة وغريها إال أن يكون ذلك عندهم )يف األندلس(
فعة يف رباع الغلة, وذلك ألن الشفعة شرعت لرفع الضرر, وال ضرر يف ش أي: ال (12)مقتضى قوله أال شفعة فيها انتهى"

 الشركة فيها على ما تقدم عن ابن رشد يف األجوبة والتنبيهات.

                                                 

رشد, )أبو الوليد(, قاضي اجلماعة بقرطبة. من أعيان املالكية. وهو جّد ابن ُرْشـد الفيلسـوف )حممـد بـن : هو حممد بن أمحد ابن ابن رشد( 1)
-2/223هـــــ . ينظـر الـديباج املــذهب 521أمحـد( لـه تـآليف منهــا: " املقـدمات املمهـدات" و" البيـان والتحصــيل " و" املسـائل " , تـويف سـنة 

  123, وشجرة النور ص 261
ي واحــدة مـن تـآليف ابـن رشــد املعتمـدة, صـحيحة املأخــذ سـليمة املـنهج , تلقاهــا الفقهـاء بـالقبول, مجعهــا تلميـذه ابـن الــوزان. : هـاألجوب ة( 2)

 622-621ينظر اصطالح املذهب ص
الثانية, ) ( ينظر مسائل أب الوليد ابن رشد )اجلد( ألب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب, حتقيق: حممد احلبيب التجكاين, ط: 3)

 1/251م( 1336دار اآلفاق اجلديدة, املغرب,  -الناشر: دار اجليل, بريوت 
: التنبيهات املستنبطة يف شرح مشكالت املدونة واملختلطة, مجع فيها غرائب وفوائد, وهذهبا الربداعي,  واختصر هذا التهـذيب, التنبيهات( 4)

هـــ , واختصـرها عبـد الوهـاب بـن أمحــد الشـعراين, وعلـق أبـو عبـد اهلل حممـد بـن خلــف 113تـاج الـدين أمحـد بـن حممـد االسـكندراىن املتــوىف سـنة 
  2/1300هــ عليها تعليقة, وشرحها أبو العباس أمحد بن حممد التلمساين. ينظر كشف الظنون 035الوساىن املتوىف سنة 

 (  يف األصل ) مقاواته (5)
 (  يف األصل )التصرف( ولعله أليق 6)
 ن )ب((  زيادة م7)
( التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة, لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت, أبو الفضل, حتقيق: د. 8)

 0/1303م( 2111حممد الوثيق, د. عبد النعيم محييت, ط: األوىل, )بريوت: دار ابن حزم, 
 (  يف )ب( للقنية9)
 3/126( املعيار املعرب 10)
 يف )ب( باألندلس(  11)
 ( ينظر املختصر الفقهي, حملمد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونسي املالكي, )أب عبد اهلل(, حتقيق: د. حافظ عبد الرمحن حممد خري, ط:12)

 1/031م(2110األوىل, )الناشر: مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية,
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شريُكه فيما  (2)يكون ذلك فيما هو للقنية أو من مرياث, وال جيرب على البيع )مع( (1): أن )ذلك(الشرط الثالث   
ى قول اللخمي" فيما اشرتى للتجارة ال جيرب على قسمه من أباه" جيب أال جيرب من أىب اشرتَى للتجارة. قال عياض:" وعل

 . (4). وقد حبث فيه ابن عرفة(3)بيعه عليه ألنه على الشركة دخل فيه, حىت يباع  مجلة انتهى"
يبيع منفرداً, فإن التزم له : أال يلتزم الشريك الذي مل يرد البيع أداء النقص لشريكه املريد للبيع على أن الشرط الرابع   

: " وجدت  خبط بلديّنا شيخ شيوخنا أب القاسم ابن حبيب اخلريشي -رمحه اهلل – (5)ذلك, فقال الشيخ ابن غازي
املوضوع على املدونة: كان الشيخ أبو احلسن اللخمي يفيت بأن  (6)املكناسي ناقاًل من كتاب أب حممد عبد اهلل التاديل

منفرداً فذلك له وال مقال لشريكه؛ ألن العلة قد  (7)أؤدي النقص الذي ينال شريكي يف بيع )حصته( الشريك إذا قال أنا
 . (8)ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنقص الذي يناله يف بيع نصيبه انتهى "

القاسم : احتاد املدخل, قال الشيخ ابن غازي:" ورأيت خبط بعض احملققني  وأظنه شيخ شيوخنا أبا الشرط الخامس   
التازغدري ما نصه: طريقة عياض اشرتاط احتاد املدخل يف دعوى الشريك إىل البيع, وطريقة اللخمي خالف هذا, أو أنه 

" لقول عياض يف التنبيهات: جيب أن يكون هذا اجلرب فيما  طريقة عياض إلى آخره. وأشار بقوله" (9)ال يشرتط  انتهى"
منفرداً أو بعضهم بعد بعض مل جيرب واحد  , فأما لو اشرتى كل واحد منهم جزءاً ورث أو اشرتاه األشراك مجلة ويف صفقة 

منهم على إمجال البيع مع صاحبه إذا دعا إليه؛ ألنه كما اشرتى, كذلك يبيع مفرداً, وال حجة له هنا يف خبس الثمن يف 
 . كالم ابن غازي.(10)من ماله انتهى"بيع نصيبه مفرداً؛ ألنه كذلك اشرتى, فال يطلب الربح فيما اشرتى بإخراج شريكه 

فرس ومل يدخال  مدخاًل واحداً, بل اشرتى   يف سئل سيدي موسى العبدوسي عن رجلني اشرتكاويف املعيار ما نصه: "   
أو يتوالها أحدمها  ,صفقة (11)ةكَ مَ ا من رجل غري الذي اشرتى منه صاحبه, فطلب أحدمها بيع مجيع الرَّ مكل واحد منه

عليك ويستويف الثمن  ال أجد َمْن يدخل: وقال: ِبْع نصفك ممن شئت, وقال اآلخر ,فامتنع اآلخُر من مجيع البيع
                                                 

 (  سقط من )ب(1)
 (  سقط من )أ(2)
   0/1351نبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة ( ينظر الت3)
 1/031( ينظر املختصر الفقهي 4)
: هو حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن غازي العثماين املكنانسي. )أبو عبد اهلل(, مؤرخ حاسب فقيه. من املالكيـة, ابن غازي( 5)

هــــ وتــويف هبــا. مــن 331ولــد هبــا وتفقــه هبــا وبفــاس, وأقــام زمنــا يف كتامــة, واســتقر بفــاس ســنة مـن بــين عثمــان )قبيلــة مــن كتامــة مبكناســة الزيتــون( 
هـــ. ينظـر 313مصنفاته: " غنية الطالب يف شرح منية احلّساب"         و" كليـات فقهيـة علـى مـذهب املالكيـة " و" شـفاء الغليـل" تـويف سـنة 

   213,  وشجرة النور الزكية ص 216-2/211نيل االبتهاج 
: هو عبد اهلل بن عيسى التاديل, )أبو حممد(, قاضي فاس, ومن أعالمها. كان فقيها أديبا مفتيا, شاعرا, بطال من الشجعان, له " التاَدلي( 6)

جرة , وشـ1/223هـــ . ينظـر نيـل االبتهـاج 531رسائل ", نسـبته إىل " تادلـة " مـن جبـال الرببـر بـاملغرب. تـويف مبكناسـة مغّربـا عـن وطنـه. سـنة 
   130النور الزكية ص

 (  يف )ب( نصيبه7)
 2/316( شفاء الغليل 8)
 2/310( شفاء الغليل 9)
  2/310( شفاء الغليل 10)
م( ص 2111: الفــرس والربذونــة تـُتَّخــذ للنســل . معجــم الوســيط, جممــع اللغــة العربيــة, ط: اخلامســة, ) مكتبــة الشــروق الدوليــة, الَرَمَك  ة( 11)

 , مادة ) رمك ( 631
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مبرياث أو شراء أو  ,أجاب: ليس للشريك أن جيرب شريكه على أن يبيع معه ما اشرتكا إال إذا دخال َمْدَخاًل واحداً ففيها.
ذا قيد القاضي كعليه من أباه.   ال جيرب (1)(واحدة)هما مفرتقني, فمن دعا إىل البيع صفقة فاغريه. وأما إذا ملكا أنص

وهو كالصريح يف أن بيع الصفقة ال  .(3)آمني انتهى" لطف اهلل به يموسى بن حممد بن معطه وكتب ,(2)(املسألة)عياض 
من األصول والُعروض واحليوان وغري  (4) ْسم(خيتص باألصول كما يعتقد عوام العدول, بل هو جاٍر )فيما ال يقبل الق

 نفع اهلل به. (5)ذلك. واهلل أعلم. ويأيت حنوه يف جواب للفقيه سيدي مصباح
وكما ال خيتص باألصول ال خيتص ببيع الرقاب, بل هو جاٍر يف بيع املنافع أيضاً, فقد سئل اإلمام أبو احلسن سيدي    

عن رجل له حظ يف بيت أو رحى, ولرجل آخر باقيها, مث أمضى عليه الكراء فيها صفقة واحدة,  (6)علي بن هارون
قدر ماينوبه يف احلظ املذكور فيها لنفسه يف كل شهر حىت يستويف العام الذي كان  (7)ونازعه صاحب احلظ وأراد )إخالءه(

خال مدخاًل واحداً, فإن شاء الشريك الذي مل يكر أم ال فأجاب: إن كان الكراء صفقة ود (8)عليه الكراء, هل ذلك )له(
أن يفعل حبصته ما  (9)ضم الصفقة وأكراها من الغري أو سدها, وإن كان الكراء مبعضاً )فعل الذي مل يكر حبصته ما شاء(

شاء إن شاء عضلها, وإن شاء أكرى حصته ممن أحب, وإن تنازعا يف الكراء هل هو صفقة أو ال؟ فالقول قول مدعي 
لتبعيض, وعلى اآلخر البيان إن قال هو صفقة. واهلل أعلم. وكتبه عبيد اهلل علي بن موسى بن علي بن هارون لطف اهلل ا

" يعين: أو أمضى الصفقة ملكرتيها, على قاعدة بيع فإن شاء الشريك الذي لم يكر ضم الصفقةانتهى فقوله:"  (10)به
 الصفقة, ولذلك اشرتط احتاد املدخل واهلل أعلم.

أنه لو  ورث ثالثة دارًا مثاًل  أو ملكوها بشراء دفعة واحدة   -أعين احتاد املدخل –وينبغي على اعتبار هذا الشرط    
فباع أحدهم نصيبه منها ألجنيب وأسقط شريكاه الشفعة للمشرتي, مث أراد الشريكان أو أحدمها البيع فله أن ُيصفق على 

ق على املشرتي األجنيب الحتاد مدخله مع البائع له ؛ ألنه كما كان له أن شريكه الحتاد مدخله معه وال إشكال, ويصف
أن يصفق على املشرتي منه ألنه فرعه, وال يكون الفرع أقوى  (11)يصفق على شريكه الذي باع  لو مل يبع فكذلك )له(

البيع معه لدخوله معه, فلم  على (2)البائع )له( (1), ولو أراد املشرتي بيع حصته مل يكن له جرب )شريكي((12)من )أصله(
                                                 

 (  سقط من )ب(1)
 (  سقط من )ب(2)
 3/31( املعيار 3)
 (  يف )ب( يف كل ما ال يقبل القسمة4)
هو مصباح بن حممد بن عبد اهلل اليالصويت ) أبو الضياء(, الفاسي, من أكابر أصحاب أب احلسن الص غري, كان فقيهاً صاحلاً اليالصوتي: ( 5)

 2/613هـــ. ينظر نيل االبتهاج 151املعيار, تويف سنة حافظاً, نوازلياً, به فتاوى نقل بعضها يف 
: هو علي بن موسى بن علي املطغري )أبو احلسن( عرف بابن هارون, الفقيه الفرضي العددي, الزم ابن غازي حنواً من تسع ابن هارون( 6)

ه عبد الواحد الونشريسي, واملنجور, والزقاق وعشرين سنة, وأخذ عنه وانتفع به, وأخذ عن أب العباس الونشريسي, والقاضي املكناسي, وعن
  213, وشجرة النور ص1/231هــ. ينظر نيل االبتهاج 351وغريهم, تويف سنة 

 ( يف )ب( إخالءها7)
 ( ساقطة من النص8)
 ( يف )أ( فعلى الذي مل يكر أن يفعل حبصته ما شاء9)
 ( مل أقف عليه10)
 (  ساقطة من )ب( 11)
 (  يف )ب( األصل 12)
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يف أثناء جواب للفقيه أب الضياء مصباح عن مسألة الرمكة املتقدم  -يتحد مدخله  مع مدخل بقية أشراكه. ففي املعيار
فها  (3)واحدًا مث باع أحدهم حصته ومل يدع بقيتهم إىل البيع, )معه( جواهبا عنه خمتصرًا َما نصه:" فما دخلوا فيه مدخالً 

, (4))وحده( دعا إىل البيع الداخل فال جيرب شركاء بائعه على البيع معه على املعروف, وْلَيِبع وحده كما اشرتىهنا إن 
وإن دعا إىل البيع بقية األشراك جرب الداخل على البيع,  ,وليس له أن يطلب الفضل يف نصيبه بتفويت نصيب شريكه

حق غريه يف ذلك إن  الذي يسقطكاألول حلقه يف البيع مجلة  وليس إسقاط , عقد الشركةب جيب له (5)(كان ذلك  هألن)
رد به إن شاء إن مل كان ذلك عيبًا عليه يَ  األشراك  من دعا إىل البيع من بقية (6)(مع)زم املشرتي أن يبيع تلإوإذا  ,طلبه

البائع على البيع مع هذا املشرتي ما اشرتى على بائعه أجرب  أو علم وجهل احلكم, وإذا ردَّ  ,يعلم أن مدخلهم واحد  
 (7)والسالم عليكم. عبداهلل اليالصويت وباهلل التوفيق. وكتب مصباح بن حممد بن ,ينشريكه على األصل فيه حلق املذكور 

فقد اشتمل على فوائد, وقد نقلته يف شرح تكميل  (9)يف املعيار (8)وانظر تذييل هذا اجلواب البن عطية الوانشريسي انتهى.
عند قولنا فيه آخر البيوع )اجلهل بالسبب عذر إىل آخره(. واملقصود من هذا اجلواب هو قوله:" فهاهنا إن دعا  (10)املنهج

إىل البيع الداخل فال جيرب شركاء بائعه على البيع معه" وقوله:" وإن دعا إىل البيع بقية األشراك  جرب الداخل على البيع", 
زوجة وأوالد مثاًل, فأراد االثنان الباقيان أو أحدمها التصفيق على الزوجة  وكذلك لو مات أحد الشركاء الثالثة فورثه

حياً الحتاد مدخله معه, ولو أرادت الزوجة أو  (11) واألوالد املذكورين فله ذلك, كما كان له ذلك على مورثهم لو )كان(
رثهم يف ثلثه الذي خلف هلم مورثهم مل يكن هلم ذلك؛ لدخوهلم وحدهم حني مات مو  (12)األوالد التصفيق )شريكي(

واهلل أعلم. وقد تقدم حنو هذا يف الفرع املنقول أواًل من خط الفقيه  (13)فلم يتحد مدخلهم ومدخل شريكي مورثهم
 , حيث قال: وليس هلم أن يضموا الشريك إىل البيع معهم ..أخل.-رمحه اهلل -سيدي أمحد الونشريسي

                                                                                                                                               

 (  يف )ب( شريكه 1)
 (  زيادة من )ب( 2)
 (  زيادة من )ب( 3)
 (  زيادة من )ب( 4)
  3/13( عبارة املعيار ) ألن ذلك كان ( 5)
 (  ساقطة من )ب( 6)
 31-3/13( املعيار 7)
ان الـدين ابـن اخلطيـب : هو احلسن بن عثمان بن عطية )أبو علي( الونشريسي, أخذ عن ابن احلاج البلفيقي, وغريه, وعنـه لسـالونشريسي( 8)

وابــن األمحــر, مــن تأليفــه:" رجــز يف الفــرائض", و" فتــاوى", نقــل الونشريســي مجلــة منهــا, كــان حيــاً قــرب التســعني وســبعمائة. ينظــر شــجرة النــور 
   263ص

 31-3/31( املعيار 9)
(  مسى الشيخ ميارة  تكميله هذا: بستان فكر املهج, وهو عبارة عن أربعمائة بيت من الرجز كمَّل به ما أعقلـه صـاحب املـنهج وقـد شـرحه 10)

  2بنفسه ومسى شرحه: الروض املبهج يف شرح تكميل املنهج. ينظر مقدمة احملقق: حممد الزائدي ص
 (  زيادة من )ب( 11)
 شريك مورثهم(  يف )ب( على الشريك أي: 12)
فاليتا:  -( ينظر الروض املبهج بشرح بستان فكر املهج يف تكميل املنهج, حملمد بن أمحد ميارة الفارسي, حتقيق: حممد فرج الزائدي,) مالطا13)

 613-610ص م(ELGA  ,2111شركة 
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ء أو إرث من أحدهم يتنزل منزلة البائع واملوروث, باعتبار التصفيق عليه من واحلاصل أن الداخل على الشركاء بشرا    
بقية الشركاء, وال يتنزل منزلته باعتبار تصفيقه هو  على شركاء البائع له أو موروثهم فيصفق عليه بقية الشركاء وال يصفق 

جيرب األصيل للدخيل(, وهو مبين على  : )جيرب الدخيل لألصيل وال-ضابط بيع الصفقة -هو عليهم, وهذا معىن قوهلم يف
طريقة عياض من اشرتاط احتاد املدخل, وبه العمل, ال على طريقة اللخمي من عدم اشرتاطه. واألصيل يف املثالني الشركاء 

والدخيل املشرتي من بعضهم أو الوارث منه, ومن هذا املعىن ما وجدت خبط شيخنا  (1)األول, وهم الورثة أو )املشرتون(
, وقال إنه وجده خبط -رمحه اهلل- (3)املقري التلمساين مث الفاسي (2)مام احلافظ املفيت الشهري أب العباس سيدي )أمحد(اإل

, ونصه:" ال جيرب أحد على املخارجة وال حيكم هبا قاٍض, وإمنا تكون على (4)اإلمام أب عبد اهلل حممد بن قاسم الَقْوري
كم به القاضي مع احتاد املدخل, وأما من دخل وحده على التبعيض فال كالم له يف تراضيهم, وأما البيع صفقة فإمنا حي

له على القول الذي جرى به العمل,  (5)البيع صفقة, نعم إن طلبه شريك من باع الشقص يف البيع صفقة واحدة )جرب(
.ومعىن قوله:)نعم إن طلبه ..اخل(, (6)أعلم انتهى" -سبحانه-فإذًا  جيرب الدخيل لألصيل, وال جيرب األصيل للدخيل واهلل 

 أي: طلب شريك البائع الدخيل يف البيع صفقة.
, أو يكون هببة. فقد سئل اإلمام األديب -كما تقدم  -: ال فرق يف الدخيل بني أن يكون دخوله بشراء أو إرثفرع   

عن رجل وهب له ِشْقص من ملك, فأراد بيع مجيع امللك على من شاركه  (7)أبو حممد سيدي عبد الواحد الونشريسي
الواهب صفقة وهم ورثة مع الواهب يف رجل واحد, هل له ذلك أم ال ؟ فأجاب: من دخل مفردًا فال خيرج  إال مفرداً.  

 (8)والسالم انتهى
فال جيرب له الدخيل, فقد سئل اإلمام أبو  : إمنا جيرب الدخيل لألصيل ما مل يبعض األصيل حصته, أما إن بعضهاتنبيه   

عن رجل استاجر أرضًا ملدة معينة مث ويلَ لرجل آخر نصفها, فصارت بينهما  -رمحه اهلل -احلسن سيدي علي بن هارون
باع لرجل آخر نصف الغرس, وباع الذي اشرتى منه لرجل آخر, وويَل كل  –بالفتح -أنصافاً, وغرسا فيها, مث إن املوىلَّ 

                                                 

 (  يف )ب( املشرتون 1)
 (  ساقطة من )ب( 2)
العبـاس(, ولـد بتلمسـان, مث رحـل لفـاس, أخـذ عـن القصـار وابـن أب نعـيم, وغـريهم, تـوىل الفتـوى : هو أمحد بن حممد املقَّري ) أبـو الفاسي( 3)

هــــ. ينظــر: صــفوة مــن انتشــر 1101واخلطابــة جبــامع القــرويني, كــان آيــة زمانــه حفظــاً, وإتقانــاً واطالعــاً, مستحضــرًا للفقــه والنــوازل, تــويف ســنة 
 61-61, فهرسة ميارة ص103ص

بن قاسم بن حممد اللخمي املكناسي الفاسي, شهِّر بـالَقْورِي بفـتح القـاف وسـكون الـواو, بلـد قريـب مـن إشـبيلية, عـامل  : هو حممدالقوري (4)
هـــ. ينظـر 312فاس ومفتيها, أخذ عن أب موسى اجلانايت, وابن جابر الغساين, وعنه ابن غازي, وانتفع به, له شـرح علـى املختصـر, تـويف سـنة 

  231شجرة النور ص
 يف )ب( أجرب (  5)
 ( مل أقف عليه6)
: هو عبد الواحد بن أمحد بن حيىي, )أبو حممد( ابن الونشريسي: فقيه من أهل فاس. مجـع بـني الفتيـا والقضـاء والتـدريس. كـان الونشريسي( 7)

" النـور املقتـبس " نظـم فيـه  يقال له ابن الونشريسي وابن الشيخ, وتقدمت ترمجة أبيه. من تصانيفه: " شرح خمتصـر ابـن احلاجـب " يف الفقـه, و
 236-232, شجرة النور الزكية ص620-1/622هــ. ينظر نيل االبتهاج 355قواعد املذهب املالكي, تويف سنة 

 ( مل أقف عليه8)
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أراد  –بالكسر –منهما ما بيده من اجلزء الذي باعه للمشرتي منه, مث إن الذي استأجر األرض أواًل وهو املويلِّ  (1) حد()وا
أم ال ؟  (2)أن يبيع ما بيده من الزينة املشاعة القائمة على األرض املذكورة صفقة عليه وعلى من شاركه, فهل )له ذلك(

بيع من البيوع, وقد بّعض املستأجر أواًل حصته فال يبيع على املشرتي منه وال  (3)ةفأجاب: إن كان األمر كما ذكر فالتولي
املشرتي ال يبيع عليه صفقة, واهلل أعلم. وكتب عبيد اهلل علي بن موسى بن علي بن هارون  (4)على فروعه, )وكذلك(

 .(5)لطف اهلل به
عن من له َرَمَكة, وهب رُبعها لشخص,  -رمحه اهلل -اح ويف نوازل املعيار" سئل الشيخ اجلليل سيدي أبو الضياء مصب   

وباع رُْبعها من آخر, وبقي له النصف, مث أراد إجبارمها على البيع معه, فأجاب: ال جيربان له الختالف مدخلهم يف 
 انتهى. واختالف مدخلهم إمنا كان بتبعيض األصيل حصته كما تقدم ويأيت . (6)الرََّمَكة"

نشريسي عن ورثة اشرتى بعضهم من بعض ِشْقصاً من عبد الواحد بن أمحد بن حيىي الو  و حممد سيديوسئل اإلمام أب   
حظ له من موضع صار هلم باإلرث من مورثهم, وبقي بيد البائع ِشْقص آخر منه, مث أراد البائع أن يبيع مجيع املوضع 

املبتاع منه احلظ الذي باع له فقط وله أن يبيع باقي املوضع  (7)صفقة, فهل له ذلك أم ال؟ وليس له أن يبيع )على(
وصف ووقع التفريع على القول باشرتاط احتاد املدخل يف  (8) صفقة, بينوا لنا والسالم. فأجاب: إذا كان األمر )كما(

ع أعاله أن جيرب البيع صفقة فيما ال ينقسم لنقص مثن حصته مفردة عن مثنها جمملة, فليس للبائ (9)دعوى الشريك )يف(
فال يتأتى له ذلك خلروج احلصة  -وهو أن يبيع اجلميع صفقة -أشراكه على البيع معه صفقة باعتبارين؛ أما باالعتبار األول

املبيعة من يده وتعلق حق غريه هبا, فال يطلب الفضل يف حقه الباقي بإخراج املشرتي عن حصته الذي اشرتاها منه شقصاً 
إن رضي مشرتيها كان من حق الشركاء املنع ملا يؤدي إليه من إجبار الدخيل األصيل؛ ألن مشرتي حبكم الصفقة فيها, ف

وهو أن يبيع سوى ما خرج  -احلصة هو فيها دخيل فيجرب فيها لغريه ممن له اإلجبار وال جُيْبَـُر غريُُه له.وأما باالعتبار الثاين
ركاء فيما دخلوا فيه مدخاًل واحداً, وذلك بأن يقال هلم: إما أن فيمنع منه ملا فيه من التبعيض على الش -من يده صفقة

تبيعوا أنصباءكم على الكمال أو تبتاعوا مما ال يتم لكم به ملك اجلميع, وهذا يف غري مشرتي احلصة, ويف ذلك من 
د بن أمحد بن حيىي اإلضرار هبم ما ال خيفى. واهلل أعلم بالصواب. من كاتبه العبد الراجي عفو ربه وغفرانه عبد الواح

 انتهى. (10)الوانشريسي وفقه اهلل

                                                 

 (  ساقطة من )ب( 1)
 ( يف )ب( ذلك له2)
لســلعة هــو ســعر التكلفــة دون ربــح. ينظــر معجــم لغــة : هــو بيــع مــن بيــوع األمانــات, وحقيقتــه إعــالم البــائع املشــرتي بــأن مثــن ا عق  د التولي  ة( 3)

 152م( ص1333الفقهاء, حملمد قلعجي, حامد صادق قنييب, ط: الثانية, ) األردن: دار النفائس, 
 (  يف )ب( وكذا4)
 ( مل أقف عليه5)
 13-3/13( ينظر املعيار 6)
 ( سقط من )ب(7)
 ( يف )ب( على ما وصف.8)
 ( يف )ب( إىل9)
 همل أقف علي ( 10)
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ومراده باالعتبارين هنا ما ذكر يف السؤال: أوهلما: التصفيق على اجلميع على من اشرتى من هذا وعلى شركائه .ثانيهما: 
 ن تأمله وفهمه.التصفيق على شركائه  فقط دون املشرتي منه. ويف هذا اجلواب احلفيل فوائد كثرية يف مسائل بيع الصفقة مل

 وقد تلخص مما تقدم أن عدم تبعيض األصيل حصته شرط سادس يف جرب الشريك على البيع. واهلل أعلم.   
 .-إن شاء اهلل تعاىل -ويأيت ما هو كالصريح يف اشرتاط شرط سابع, وهو كون املشرتي أجنبياً غري شريك وبيان وجهه   
أاّل يرضى البائع ببيع حصته مفردة, فإن رضي مل جيرب الشريك على البيع شرط آخر, وهو  (1)وتقدم يف كالم التلقني   

 معه. 
 وتسمية هذه السبع كلها شروطاً هو على اصطالح الفقهاء يف التوسع وإطالق الشرط على الركن. واهلل أعلم.   

من أباه من بقية الشركاء.قال  فإذا اجتمع ما ذكر من الشروط ودعا أحد الشركاء إىل بيع ما ال ينقسم فإنه جيرب عليه    
, فإذا ههلما: تقاوياه فيما بينكما أو بيعا يقالمل يقسم, و يف املدونة:" وإذا دعا أحد الشريكني إىل قسمة ثوب بينهما 

: معىن تقاوياه: تزايدا فيه, يريد (3).قال الشيخ أبو احلسن الص غري(2)", وإال بيعهُ ذُ خْ على مثن فلمن أىب البيع أَ  استقر
. ويف املدونة أيضاً:" إذا دعا أحد األشراك إىل قسم ما ينقسم من ربع أو (4)برضامها. ومعىن بيعاه: عرضاه للمساومة

حيوان أو عَرض, وِشرْكتهم  مبرياث أو غريه, أجرب على الَقْسم من أباه, فإن مل ينقسم ذلك, فمن دعا إىل البيع َأجرب عليه 
فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إال  (7). قال: )ابن عرفة((6)"يعطى فيه (5)(ا)مب مث لآلب أخذ اجلميعمن أباه, 

, وال جيرب عليها من أباه, ومن (10)جاز (9): إن أرادوا )املقاومة((8)بزيادة على ما وقف عليه من الثمن. ومثله قول الباجي
طى وإال بع معه. وحيتمل أن يكون الشركاء يف مبا أع (12))خذ حظه( (11)دعا إىل البيع أجرب عليه من أىب, وقيل: )له(

                                                 

 من هذا البحث 11( ينظر: ص1)
 653/ 6( ينظر: التهذيب يف اختصار املدونة 2)
ــَغرّي: قــاض, معمــر, مــن كبــار املفتــني يف أب  و الحس  ن الص  غير( 3) : هــو علــي بــن حممــد بــن عبــد احلــق الزرويلــي, )أبــو احلســن(, املعــروف بالص 

وكان يدّرس جبامع األجدع فيها. من مصنفاته: " التقييد على املدونة ", و املغرب. واله السلطان " أبو الربيع " القضاء بفاس فحسنت سريته. 
, 113-2/113هـــ. ينظـر الـديباج املـذهب 113" فتاوى وتقييدات " قيـدها عنـه تالميـذه, وأبـرزت تأليًفـا عـاش أكثـر مـن مئـة عـام تـويف سـنة 

 215شجرة النور ص
 2/313( شفاء الغليل 4)
 ( يف )أ( مما5)
 611/ 6ذيب يف اختصار املدونة ( ينظر الته6)
 ( ساقطة من )أ(7)
: هـــو ســليمان بــن خلـــف بــن ســـعد التجيــيب القـــرطيب, )أبــو الوليـــد( البــاجي: فقيــه, مـــالكي, كبــري, مـــن رجــال احلـــديث. أصــله مـــن الب  اجي( 8)

ثــة أعــوام, وباملوصــل عاًمــا, ويف هـــ فمكــث ثالثــة أعــوام. وأقــام ببغــداد ثال 023بطليــوس, ومولــده يف باجــة باألنــدلس. رحــل إىل احلجــاز ســنة 
دمشـــق وحلـــب مـــدة. وعـــاد إىل األنـــدلس, فـــويل القضـــاء يف بعـــض أحنائهـــا. مـــن نصـــانيفه: "إحكـــام الفصـــول, يف أحكـــام األصـــول" ,"اخـــتالف 

 1/661, الديباج املذهب 323-6/326هــ. ينظر ترتيب املدارك 010املوطّآت" ,"اإلشارة", "املنتقى".تويف سنة 
 )املقاواة( ( يف األصل9)
( ينظر املنتقى شـرح موطـأ مالـك, ألب الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي, حتقيـق: حممـد عبـد القـادر أمحـد عطـا, ط: األوىل, ) بـريوت: دار 10)

 1/061م( 1333الكتب العلمية, 
 ( زيادة من )ب(11)
 ( يف )ب( خذه12)
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األخذ مبا بلغه من الثمن سواء؛ ألن قوله يف املدونة:" ملن أىب البيع األخذ بذلك" أعم من كونه أباه أو ال, أو أباه حني 
عنه فليس . وذكر القاضي عياض ما حاصله:"من قصد بدعواه البيع إخراج شريكه واالنفراد باملبيع (1)بلوغ الثمن املذكور

ظاهر  (3). وقال يف أول كالمه:" )إنه((2)له أخذه مبا وقف عليه من الثمن, وإن مل يقصد ذلك فله أخذه بذلك"
.ابن عرفة: "ففي كون الشريك أحق مبا بلغ (4)مسائلهم", ويف آخره" قاله ابن القاسم, وبه أفىت الشيوخ وعمل القضاة"

: إن مل يكن قصد إخراج شريكه؛ ألخذ غري واحد منها, وألب ثالثهابيعه.  املشرتَك املبيع مطلقًا وإن مل يكن الطالب
 .  (6)ونقل عياض" (5))عمر(

املتيطي آخر القسمة نص" املدونة" املتقدم اختصره بلفظ:" وإن كان  مما ال ينقسم بيع عليهم, إال أن  (7)وملا )ذكر(   
: ويكون أحق -يف "وثائقه" - (8)يريد من كره البيع أن يأخذ ذلك مبا يعطى فيه, فيكون ذلك له. مث قال. قال:)القاضي(

لوغه يف النداء مثنًا ما, فقال بعضهم: أنا آخذ, وقال به. قال ابن عبدوس عن سحنون: فإن اختلفوا يف أخذه بعد ب
وقال بعضهم: يقوِّمه بيننا أهل  (9)اآلخر:أنا آخذ, فإهنما يتزايدان.قال غريه يف "اجملموعة" فإن قال بعضهم: نتزايد )عليه(

واآلخر البيع, نودي على دعا إىل املزايدة فذلك له. قال بعض الفقهاء: إذا طلب أحدهم املزايدة  (10)املعرفة والعدل, فمن
السلعة, فإذا بلغت مثنًا كان لصاحب املزايدة أخذها بذلك, إال أن يزيد عليه اآلخر, فيتزايدوا فيها حىت يسلمها أحدهم 

: " وللبيع إن نقصت حصة شريكه -القسمة-انتهى" من شفاء الغليل يف شرح قوله يف( 12)فتلزمه (11)لصاحبه)بالزيادة(
 مفردة".

سئل حممد بن إمساعيل ُيْصِفق الورثة على املوصى له جبزء على وجه احلبس. ففي نوازل األحباس من املعيار:" : ال فرع   
ي أراد الورثة أصحاب الثالثة على رجل بعينه, فلما مات املوص (13)(شائع)عه بْ ع رُ بْ عن رجل أوصى يف مرضه بتحبيس رَ 

: ال يلزمين اإلمجال معكم يف هلمصاحب الربع املوصى له به على البيع معهم, فقال  واأن يبيعوا أنصباءهم وجيرب األرباع 
وهو إال بع معيبًا مل تصلوا إليه م ما ورثتم من هذا الرَّ تألين مل أَِعْبُه أنا عليكم, وال أدخلت عليكم ضرراً, وإمنا ورث؛ البيع

                                                 

 1/031( ينظر املختصر الفقهي 1)
 (1351/ 6الكتب املدونة واملختلطة )(التنبيهات املستنبطة على 2)
 ( يف )ب( انظر3)
 6/1352( السابق 4)
 ( يف )ب( عمران5)
 1/031( ينظر املختصر الفقهي 6)
 ( يف )ب( نقل7)
 ( يف )ب( الباجي 8)
 ( سقط من )ب(9)
 ( يف األصل )كان(10)
 ( سقط من )أ(11)
(12 )2/311 
 ( يف )ب( شائعاً 13)
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صحيح وال  ه البيع معكم, هل ما قال لَ مجِْ باً يلزمين فيه أن أُ ث عليكم عيدِ حْ ال وراثة لكم إال بعد وصييت فلم أُ  معيب, إذ
 .مأجوراً  (1) (كله) لنا وجه احلكم يف ذلك أو يلزمه ذلك وال حجة له فيما ادعى؟ بنيِّ  ,مل البيع معهميلزمه أن جيُ 

ى مرياثهم وليس هلم مع املوصَ م وإن كان مما ال ينقسم باع الورثة ما وجب هلم يف سِ بع مما ينقسم قُ كان الرَّ ن  فأجاب: إ   
 .برمحته له كالم, واهلل أسأله التوفيق

فإن البيع, إذ ال سبيل إىل بيع اجلميع من أجل احلظ احملبس,  -أي املوصى له - وأجاب ابن رشد: ال يلزم الشريك   
وباهلل  فليس له ذلك, (2))متليكه(إن أراد فلحق ما يستشفعه باحلبس, األخذ بالشفعة ليُ باعوا حظهم فلصاحب احلبس 

 .(3)التوفيق
مما ينقسم من غري ضرر على بعض أهل األنصباء قسم بينهم, فما صار   كان امللكا  وأجاب حممد بن داوود: إذ    

بعد القسم ما شاء, من  (5))حصته(صنع كل واحد يف  ,وضعه احملبس, وما صار لبقية الشركاء (4)(ما)للحبس كان على 
أقل  والضرر عند ابن القاسم أن يصري يف حظ  -على الشركاء إال بضرر ال ينقسم ذلك. وإن كان مما وغريأبيع أو إمساك 

مجيع امللك, فما صار للحبس من الثمن يف حصته اشرتى به ما يكون حبساً  فيباع -أواًل كبري منفعة فيه ,ال ينتفع به امم
 .(6)بينهم على قدر حصصهم, واهلل ويل التوفيق يف مثل ما جعله فيه احملبس, وما صار لشركائه من الثمن قسم

 فيها إذا باعها مع سائر ل الثمن يف حصته ويكثرلتأملت السؤال, وإذا كان بيع الشريك وحده يق :وأجاب ابن احلاج   
إليه رجع احلبس إليه, وإن مل يكن مرجعه يعلى البيع, فإذا نفذ بيعهم فالشفعة للمحبس إذا كان  مفله أن جيربه ,هئشركا

بعد  (7)انتهى املوفق للصواب.و وه باحلبس فذلك هلم إن شاء اهلل,عليهم أن يلحقوا ذلك  سفال شفعة له إال أن يريد احملبَّ 
 حنو ست عشرة ورقة من نوازل األحباس.

ؤال وجواب ابن داوود وابن احلاج ليسا على خصوص السؤال املذكور, بل يف حتبيس اجلزء املشاع , كان  بوصية كالس   
 أو بتنجيز من حينه واهلل أعلم.

وملا أجنر الكالم إىل حتبيس اجلزء املشاع استدعى ذلك أن ننقل عليه بعض ما متس احلاجة إليه من كالم األئمة رضي    
يقبل  :" ال جيوز ابتداًء وقف اجلزء املشاع من غري إذن الشريك, أعين فيما ال -(8)التوضيح -اهلل عليهم. قال يف

حتبيسه أم ال ؟ وعلى الثاين اقتصر اللخمي آخر الشفعة, فقال: ألن الشريك ال  , واختلف إن فعل هل ينفذ(9))القسمة(

                                                 

 ( سقط من )ب( 1)
 لكه ( يف )ب( مت2)
 1/15( ينظر الونشريسي 3)
 ( سقط من )ب(  4)
 ( يف )ب( نصيبه 5)
 1/13( ينظر املعيار للونشريسي 6)
 1/13( ينظر املعيار للونشريسي 7)
هـ, اعتمد عليه الناس, بل وأئمة املغرب من أصحاب ابن عرفة وغـريهم. 113: كتاب التوضيح خلليل بن إسحاق اجلندي املتوىف التوضيح( 8)

 535اصطالح املذهب ص ينظر 
 ( يف )أ( الضم9)
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األول.اللخمي: وإن   (2)برْ ابن زَ  (1)واختار .شيء مل جيد من يصلح معهيقدر حينئذ على بيع مجيعها, وإن فسد فيها 
ما أصاب املتصدق فع, بيوما ال ينقسم مث قال:  إذ ال ضرر عليه يف ذلك. ,احلبس  (3)ه(ل) كانت الدار مما ينقسم جاز

عليه بذلك؟  ىحصته اشرتى به ما يكون صدقة حمبسة يف مثل ما سبلها فيه املتصدق. واختلف هل يقض منمن الثمن 
 .(4)انتهى"

ويف نوازل األحباس من املعيار بعد حنو كراسني من الرتمجة املذكورة آخر جواب للفقيه أب عمران سيدي موسى    
ما  (5))َحد ( فمن كان منهم بالغًا رشيدًا وسكت عشر سنني ,وأما الشركاء إذا قاموا بضرر التحبيسالعبدوسي ما نصه:"

كان له املقال والقيام بالضرر باحلبس على   جمنونم له, ومن هو صغري أو حياز فيه الضرر على املشهور سقط مقاله وال كال
ندب أهل احلبس أن يعوضوا احلبس عند يالقسم بيع, و  وما ال يقبل, ةما ما حيمل القسمسِ قْ ويَـ , (7))ويفسخ(, (6)احلصة

 لطف اهلل به طيمعمد بن وكتب موسى بن حم مث قال:ويفسخ احلبس وجيربون عند عبد امللك,  ,ونابن القاسم وال جيربَ 
  .(8)انتهى"

: ما نصه:"ما كان مشرتكاً من اجلنات فحبس بعض الشركاء نصيبه وأىب اآلخر (9)ويف جواب لإلمام أب القاسم العقباين   
فيما حبس شريكه فإن احتمل  من ذلك ملا يدخل عليه من الضرر يف ِشركة احلبس, فإن القول قول املمتنع, وينظر بعد

الَقْسَم ُقِسم ومضى احلُبس فيما خرج لنصيب احملبس, وإن مل يقبل القسم بطل التحبيس وبيع املشرتك إن دعا بعض 
الشركاء إىل البيع, مث بعد بطالن التحبيس يكون الثمن ملكاً للمحبس.هذا قول ابن القاسم, وهو األصح.والقسمة يف هذا 

لقاسم. مث قال: وكتب قاسم ابن سعيد بن حممد بن العقباين لطف اهلل وهو أنواع من الشجر تصح بالتقومي. قاله ابن ا
 .(10)به"

فه على وقْ  وأمشاع ربع مشرتك فيه مطلًقا, وقال ابن عرفة بعد كالم يف حتبيس اجلزء املشاع ما نصه:" ففي جواز حتبيس 
ال ينقسم يف مثل ما حبسه فيه  س مماإذن شريكه فيما ال ينقسم, وإال بطل, ثالثها: جيوز مطلًقا, وجيعل مثن احلظ احملب

                                                 

م ( 2111( ينظر فتاوى ابـن زرب, أبـوبكر بـن حممـد بـن يبقـى املـالكي القـرطيب, حتقيـق: محيـد حلمـر, ط: األوىل, ) القـاهرة: دار اللطـائف, 1)
 112ص

( يف أيـام 631ويل القضـاء بقرطبـة )سـنة : هو حممد بن يبقى بن زرب, )أبـو بكـر(: مـن كبـار القضـاة وخطبـاء املنـابر باألنـدلس. ابن َزْرب( 2)
( السـتتابة مـن يعتقـد مذهبـه, وأحـرق مـا وجـد عنـدهم 613املؤيد األموي )هشام( وتتبع أصحاب ابن مسّرة )راجع ترمجتـه: حممـد بـن عبـد اهلل 

وهــو علــى القضـاء, تــويف ســنة مـن كتبــه, ووضــع كتـاب )الــرد علــي ابـن مســرة( يف نقــض آرائـه. وصــنف )اخلصــال( يف فقـه املالكيــة. وتــويف بقرطبـة 
 111, شجرة النور ص015-6/012هــ. ينظر ترتيب املدارك 631

 ( يف )أ( لك3)
 231-1/213(  ينظر التوضيح للشيخ خليل 4)
 ( يف األصل )أخذ(5)
 ( يف )أ( الصحة6)
 ( ساقطة من )ب(7)
 33-1/31ينظر الونشريسي  (8)
التلمساين, )أبو الفضل( فقيه, بلغ درجة االجتهاد. ويل القضاء بتلمسان, مث عكـف علـى التـدريس : هو قاسم بن سعيد العقباين العقباني( 9)

إىل أن مات. له اختيارات خارجة عن املذهب, أخذ عن والده وغريه, وعنه أخذ الرصاع والقلصادي والونشريسي, له " أرجوزة " يف التصوف, 
 255, شجرة النور الزكية ص10-2/12نظر نيل االبتهاج هــ. ي350و " تعليق على ابن احلاجب " تويف سنة 

  21( ينظر: شرح العمل الفاسي لوحة 10)



 

 611    م7102 يوليو )متوز(-(، أبريل )نيسان(21-21السنة الرابعة، العدد املزدوج )   جملة املدونة:

 

 (1))وترجيح(املذهب, وابن حبيب مع ابن املاِجُشون:  ابن َزْرب واللخمير مساع ابن القاسم.ونص لظاهر ها مع ظاهر
 هىنتا (2)"والسفل القول باجلواز يف العلو

يعين إذا دعا بعض األشراك إىل  وقد تلخص من هذه النقول أن معىن قول التوضيح وغريه " وما ال يقبل القْسم بيع"   
صرح به اإلمام العقباين, ال أنه يلزم احملبِّس بالبيع, أحب أم كره, فإذا مل يدع أحد لذلك بطل التحبيس,  (3)البيع, )كما(

وبقي اجلزء مملوكًا لربه كما كان قبل التحبيس, وإذا بيع فما ينوب ذلك اجلزء احملبس من الثمن  يكون ملكًا للمحبِّس 
, وهو مفرع على قول ابن القاسم اآليت من أنه يستحب أن (4)فعل به ما شاء, كما صرح بذلك )يف جواب العقباين(ي

.هذا قول ابن (5)يشرتي به ما يكون حبسًا على مثل ما حبس عليه أواًل, وال يقضى عليه بذلك, بل يندب له فقط
العبدوسي. وهبذين القولني يشرح قول  (9)بذلك يف جواب, كما صرح (8): جيرب على ذلك(7).وقال عبد امللك(6)القاسم

التوضيح: "واختلف هل يقضى عليه بذلك؛ فالقضاء لعبد امللك, وعدمه البن القاسم". وتقدم يف جواب العقباين أن 
ول عبد األصح هو قول ابن القاسم.وإذا مل  يدع أحد إىل البيع وأراد احملبس أن يفعل املندوب أو ُحِكم عليه بذلك على ق

امللك, فإن شاء باع  اجلزء واشرتى بثمنه ما حيبس كما تقدم,) وإن شاء عوض مبال له آخر وأبقى اجلزء الذي كان حبس 
 .(11)يف جواب العقباين. واهلل أعلم (10)ملكاً لنفسه, ألن التحبيس قد بطل, كما تقدم (

 يرض الشريك بالتحبيس قـَوََّم اجلزَء أهل النظر, من أنه إذا مل -وعلى هذا, فما يفعله عدول زماننا ومن قبلهم فغريب 
 خمالف للنصوص املتقدمة, فاهلل أعلم مبستندهم يف ذلك. -ودفع الشريك قيمته للمَحبِّس, أحب احملبِّس أم كره

                                                 

 ( يف )ب( ختريج1)
 116, فتاوى ابن زرب ص 3/060املختصر الفقهي البن عرفة   (2)
 ( زيادة من )ب(3)
 ( يف )ب( كله اإلمام العقباين4)
( ينظر البهجة يف شرح التحفة على األرجوزة املسماة بتحفة احلكام, البن عاصم األندلسي, وحباشيته حلى املعاصم لفكر ابن عاصـم, ألب 5)

, والفــتح الربــاين فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاين,  2/011م( 2113عبــد اهلل حممــد التــاودي, وهــو شــرح أرجــوزة احلكــام, ) بــريوت: املكتبــة العصــرية, 
ن احلســن بــن مســعود البنــاين, املطبــوع مــع شــرح الز رقــاين علــى خمتصــر خليــل, لعبــد البــاقي بــن يوســف بــن أمحــد الزرقــاين املصــري, ضــبطه حملمــد بــ

  1/163م( 2112وصححه وخرج آياته: عبد السالم حممد أمني, ط: األوىل, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 
لـد بـن جنـادة العتقـّي املصـري, )أبـو عبـد اهلل(, ويعـرف بـابن القاسـم: فقيـه, مجـع بـني الزهـد : هو عبد الرمحن بن القاسم بـن خاابن القاسم( 6)

ط( , وهي من أجـّل كتـب املالكيـة, رواهـا عـن اإلمـام مالـك, تـويف  –هــ, له )املدونة 162والعلم. وتفقه باإلمام مالك ونظرائه. ولد مبصر سنة 
 012-1/013لديباج املذهب, وا536-1/533هــ. ينظر ترتيب املدارك 131سنة 

: هو عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهلل التيمي بالوالء )أبو مروان( ابن املاجشون: فقيه مالكي فصيح, دارت عليه الفتيا يف عبد الملك( 7)
, 1-2/3.  ينظـر الـديباج املـذهب هـــ 212زمانه, وعلى أبيه قبله. أضر يف آخر عمره. وكان مولًعا بسماع الغناء يف إقامته وارحتاله. تويف سنة 

 53شجرة النور الزكية ص 
 3/56, واملعيار املعرب 1/163, والفتح الرباين 2/011( ينظر البهجة يف شرح التحفة 8)
 من هذا البحث 65( ينظر ص 9)
 ( ساقطة من )ب(10)
 من هذا البحث 65( ينظر ص 11)
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ن  : من نوازل األحباس من املعيار يف الكراس العاشر من الرتمجة املذكورة ما نصه: " سئل ابن رشد وابن احلاج عفرع   
أن يبيع, وأراد أن جيرب من معه من الشركاء يف ته  ع حمبس على قوم, وبعض مطلق لقوم, فأراد الذي له يف املطلق حصبْ رَ 

 الثمن. رزاغالست املطلق أن يبيع معه 
وأجاب ابن احلاج بأنه جيرب  كل حال.  (1)(على)فأجاب ابن رشد: بأنَّه ال جيريهم على البيع معه, ألن التبعيض حاصل 

الثمن يف حصته, وإذا باع  (2)(إىل كثرة)جل أن بيعه معهم سبب أمن معه من الشركاء يف املطلق على البيع معه من 
, ولو أراد البائع أن جيرب بعض شركائه (3)«اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ : »حصته وحده قل الثمن فيها فهو ضرر عليه. وقد قال 

بيع حصته وأن جيرب على البيع معه بعضهم  كون دار بني أربعة رجال, فأرادتيف املطلق على البيع معه دون بعض مثل أن 
الثالث الذي مع فكذلك  ,ألنه قد رضي بالبيع على التبعيض مع االثنني ؛فليس ذلك له ,ك االثننييرت الشريك الواحد و 

ألنه رمبا   ؛وعلى قياس الفتوى الثانية أن يكون له ذلك -.به ابن رشد وهذا على ما أفىت -.أن جيربه على البيع معهيريد 
والسالم: الصالة فيدخل عليه الضرر يف نقصان الثمن, وقد قال عليه  ,كان ذلك أغزر يف الثمن, وإذا باع وحده كان أقل

 .(4)انتهى «اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ »
-" عن ربع حمبس على قومه وبعض مطلق لقوم " إن مل يكن فيه تصحيف وال إسقاط -يف صدر السؤال -ومعىن قوله   

: أن الربع املذكر: بعضه حمبس على قوم احملبِّس وأقاربه, والبعض اآلخر من الربع املذكور مطلق, أي غري حمبس, بل هو 
 , والبعض اململوك هو موضوع السؤال.     "قومملك. وعلى احملبس يعود الضمري املضاف إليه "

وحاصله: هل يصح التصفيق يف البعض أو ال؟ فهو من معىن الفرع بعده يليه, وعلى التصفيق فال يصح على بعض    
 الشركاء دون بعض.

عيار ما نوازل احلبس من امل (5)كما جيرب الشريك على البيع صفقة يف الكل, كذلك جيرب يف البعض. ففي )أوائل(  فرع:   
, وقام عيّنه وصى بثلث مرتوكه ملنأيف جنان, و نصه:" سيدي رضي اهلل عنكم, جوابكم يف رجل تويف عن حظ شائع 

ورثة  داعياً من شركه من الورثة واملوصى هلم املذكورين إىل بيع احلظ الشائع املذكور صفقة واحدة لكونه ال ينقسم البعض 
تًـَوىفَّ بَ ولكون دخوهلم فيه من قِ  ,ضرربى أقل السهام إال  بني الورثة واملوصى هلم املذكورين عل

ُ
فهل جيرب من امتنع من ) ,ل امل

ونص اجلواب للفقيه أب عبد اهلل حممد بن عبد النور بن حممد  (6)(البيع من الورثة واملوصى هلم على البيع صفقة أم ال ؟
قص نلبيع ضرر ببافراد نصيبه منه إفه املوصي مما عليه يف ينقسم مما خل لبيع ما الي بعض ورثة املوص ادعإذا   :العمراين

م له على املوصى هلم مع سائر الورثة باشتمال كَ مثنه عند بيعه مفردًا عن مقدار ما ينوبه يف بيع اجلملة وجب أن حيُْ 
                                                 

 ( سقط من )ب(  1)
 ( يف )ب( لكثرة الثمن 2)
م( 1331مالك يف املوطأ, ملالك بن أنس, برواية حيىي الليثي, حتقيق: د. بشار معروف, ط: الثانية, )بريوت: ابن جزم, ( أخرجه 3)

[, وابن ماجه يف السنن, ألب عبد اهلل حممد بن 2663باب: ما الجيوز من عتق املكاتب, ] -(11كتاب: املكاتب, )  -(25, )2/636
[, عن عبادة بن 2601, ]6/061م( 2113ط, وآخرون, ط: األوىل, )دمشق: مؤسسة الرسالة,يزيد بن ماجه, حتقيق: شعيب األرنؤو 

وصححه احلاكم يف املستدرك وقال:هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه. ينظر املستدرك على الصحيحني,  الصامت,
 2/33م( 1331ط: األوىل, )بريوت: دار الكتب العلمية, ألب عبد اهلل احلاكم حممد النيسابوري, حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا,

 1/001( ينظر الونشريسي 4)
 ( سقط من )ب(  5)
 ( يف )ب( فهل جيرب على البيع من امتنع من الورثة واملوصى هلم صفقة أو ال؟ 6)
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احلسن يقتضي  ولكن كالم الشيخ أب .«اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ : »صلى اهلل عليه وسلمالضرر عنه لقوله  (2)(لرفع) (1)(البيع)
أما  ,الثلث (3)(مقام)نه إمنا حيكم على أهل الوصية باشتمال البيع مع الورثة إذا كان ذلك املدعو إىل بيعه ال ينقسم على أ

بل الذي جيب حينئذ أن  ,فإنه ال جيب فيه على أهل الوصية االشتمال مع الورثة ,غري ضررمن إذا كان  ينقسم أثالثًا 
ال ينقسم  على مقام ذلك كان   نمث إ, يكون بينهم على عددهم ,الوصية ثلثهم مجلة (4)(هل)ألعطى يقسم أثالثًا و ين

 حمل احلاجة اآلن منه. (5). انتهى"الثلث وجب على أهل الوصية اشتمال البيع مع الورثة
 : هذا ما وقفت عليه اآلن من  مسائل بيع الصفقة.  -مسح اهلل له  بفضله آمني –هذه الورقات (6) قال )مقيد(   
مث اعلم أن اجلاري على النصوص املتقدمة أن من أراد البيع من الشركاء ومل يوافقه من شاركه, فإنه يرفع األمر للقاضي    

وهي: ثبوت الشركة, وأن ذلك املشرتى مما ليجرب له املمتنع ويبيعان دفعة واحدة, ويكلفه القاضي بإثبات موجبات ذلك, 
الغلة, وأن على مريد البيع غبناً يف بيع حصته مفردة,  (7)ال يقبل القسمة, وأنه مما يراد لالختصاص باالنتفاع به ال )جملرد(

وأن , (8)-على فتوى اللخمي-وأن من شاركه امتنع من البيع معه, ومن أن يعطوه ما تـَنـُْقُصه حصُته إن بيعت مفردة 
حسب ما تقدم مجيع ذلك. فإن أثبت ذلك  -على القول الذي قالوا إنه جرى به العمل,-مدخلهم يف املبيع واحد    

إثر  -أمرهم بتعريضه إىل البيع, فإن أراده بعض الشركاء ممن دعا إىل  البيع أو غريُه, فعلى ما تقدم نقله عن شفاء الغليل
أحد من الشركاء بيع ألجنيب, وأخذ كل واحد نصيبه من الثمن. ومل جير العمل  , فإن مل يرده-الكالم على الشرط السادس

عندنا بشيء من ذلك, وصورة بيع الصفقة عندنا: أن من أراد البيع من الشركاء باع مجيع ذلك الشيء املشرتك ألجنيب 
فالن ابن فالن وهو بائع عن صفقة واحدة من غري رفع للحاكم وال إثبات لشيء مما ذكر, ويكتب املوثق يف ذلك: اشرتى 

نفسه وعمن شاركه حبكم الصفقة مجيع كذا جبميع  منافعه ومرافقه وكافة حقوقه كلها, شراء صحيحاً, ال شرط فيه وال ثُنيا 
يربيه إال الواجب  وال ِخيار, بثمن قدره جلميع ذلك كذا, يدفع املشرتي املذكور مجيع الثمن املذكور بعد كمال الصفقة  ال

ورضي عرفًا قدره إىل آخره. التاريخ. وال يكتب: ومتلك املشرتي مشرتاه متلكًا تامًا على السنة يف ذلك واملرجع  (9))وقبل(
يأخذوا حصة البائع مبا ناهبا  (11)إىل بقية أشراكه فيلزمهم أحد أمرين؛ إما أن يضموا )أو( (10) بالدرك, مث يذهب )البائع(

يضموا للمشرتي البيع من حساب ما باعه به, فإن ضموا طولبوا  (12)وا )أن(من الثمن ويضموها إىل حصصهم, أو يكمل
, منحاًل من -إذ ال يعود إليه بيعه مطلقاً  -بالثمن, وإن مل يضموا طولب به املشرتي, وكان البيع منعقدًا من جهة البائع

                                                 

 ( سقط من )ب(  1)
 ( يف )ب( لدفع  2)
 ( يف )ب( مقدار 3)
 ( يف )ب( أهل 4)
 23-1/21 ( ينظر الونشريسي 5)
 ( يف )ب( مبجرد 6)
 ( سقط من )ب(  7)
 من هذا البحث 11( ينظر ص8)
 ( يف )أ( قلب9)
 ( سقط من )ب(  10)
 ( يف )ب(  أي 11)
 ( يف )ب( أي 12)
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لعاقدين معاً, ال من واحد فقط, جهة املشرتي, وهو مشكل؛ إذ حقيقة عقد البيع وغريه من سائر العقود إمنا توجد من ا
لتوقفه على اإلجياب والقبول, والحيصل إال من اجلانبني, وحيتمل أنه منعقد أيضاً من جهة املشرتي انعقاداً غري الزم لتوقفه 
على ما يفعل الشريك من الضم أو الرتك, وهلل در اإلمام الشهري أب العباس سيدي أمحد بن حيىي الوانشريسي حيث نقل 

أنه وجده  (1)مسائل ابن زرب على ما كتب يل به الفقيه املتفنن املرابط أبو عبد اهلل سيدي حممد املدعو العرب الفاسيعن 
خبط الوانشريسي املذكور, ونص ما وجده أنه: " إذا بيع من املبتاِع ونفى املطالبة عنه بالثمن حىت يرى ما عند شريكه 
البائع من ضم أو ترك, فإن ضم طولب بالثمن وكانت عهدته على شريكه, واملبتاع بريء منها, وإن مل يضم طولب املبتاع 

. وخمالفته لألصول ظاهرة من حيث وقوع البيع من املشرتي أيضاً ومع ذلك ال (2)نتهى"بثمن املبيع أمجع خالف األصول ا
 يطالب بالثمن حىت ينظر ما عند الشريك ومن حيث كونه ال عهدة عليه . 

: استفيد من كالم الونشريسي املذكور اآلن أن العهدة يف بيع الصفقة إذا ضم الشريك على شريكه البائع ال على تنبيه   
العمل, وال إشكال, واهلل أعلم. وإىل بعض ما جرى به العمل عندنا يف بيع الصفقة  (3) شرتي, وهو كذلك وبه )جرى(امل

من عدم الرفع للحاكم وغريه مما يذكر بعد مما خالف النصوص املتقدمة, أشار اإلمام أبو احلسن سيدي علي بن قاسم 
ئل القضاء يف فصل عقده ملا جرى به العمل بفاس:               ] اليت يف مسا (5)بقوله يف قصيدته الالمية (4)الزقاق

 الطويل [
 ويف البلــــــدة الغـراء فـــــــــــــــــاس وربـــنا           يقي أهلها من كل داء تفضــــــــــــال      
 ـــال جرى عمل بالاليت تأيت كما جرى           بـــأندلـــــس بالبعض منها فأعمـ      

 إىل  أن قال:
 (6)كـذاك  الذي جيري من البيع صفقة                 بال حاكم بيع الفضويل  أمشـال  

فالشاهد يف قوله "بال حاكم" ال يف مطلق بيع الصفقة, فإنه مذكور يف اجلملة يف املدونة وغريها, كما تقدم, وإن مل    
يف كل ما جرى به العمل عندنا مما نذكر قريباً, فال معىن لعده ملا  يسموه هبذا االسم الذي هو بيع الصفقة وال أطلقوه
فيه النصوص, كوقوعه بال حاكم. وجرى العمل أيضاً أن املشرتي  (7)جرى به العمل بفاس وغريها إال بالنسبة ملا )خالف(

ورمبا دفع له واجبه فقط  -ةكما تقدم. يف وثيقة بيع الصفق  -يشرتط على البائع أال يدفع له الثمن إال بعد كمال الصفقة

                                                 

والـده أب : هو حممد العرب ابن الشيخ أب احملاسن يوسف )أبو عبد اهلل( الفاسي, أخـذ عـن أب الطيـب الزيـايت, وعـن أبو عبد اهلل الفاسي( 1)
 612هــ. ينظر شجرة النور ص1152احملاسن, وشقيقه أمحد, من مؤلفاته: "شرح دالئل اخلريات"," عقد الدرر" ,"نظم األجرومية" تويف سنة 

 ( مل أقف عليه2)
 ( زيادة من )ب(3)
. كـان مشـارًكا يف كثـري مـن علـوم الـدين : هو علي بن قاسم بن حممد التجييب, )أبـو احلسـن(, املعـروف بالزقـاق: فقيـه فـاس يف عصـرهالزقاق( 4)

 والعربيــة, زار غرناطــة وأخــذ عــن بعــض علمائهــا. مــن كتبــه " املنظومــة الالميــة " مــع شــرحها للتــاودي, يف علــم القضــاء", و" املــنهج املنتخــب إىل
 210لنور الزكية ص, شجرة ا1/633هــ. ينظر  نيل االبتهاج 312أصول املذهب " منظومة يف أصول املالكية, تويف بفاس سنة 

: منظومــة يف القضــاء, مــن نظــم أب احلســن علــي بــن قاســم التجيــيب, الشــهري بالزقــاق, مــن أهــل فــاس, عنواهنــا حتفــة احلكــام المي  ة الزق  اق(  5)
 103مبسائل التداعي واألحكام تقع يف ماتني وستني بيتاً, وضعت عليها جمموعة من الشروح واحلواشي. ينظر: معلمة الفقه املالكي ص

شــاد ( ينظــر فــتح العلــيم اخلــالق يف شــرح الميــة الزقــاق, ألب عبــد اهلل ميــارة الفاســي, حتقيــق: رشــيد البكــاري, ط: األوىل,   ) املغــرب: دار الر 6)
 001-005م(  ص2113احلديثة, 

 ( يف )أ( خولف7)
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الذي جيري على ذلك, فإن ضم شركاؤه انصرف املشرتي وال عهدة عليه   (1)تطوعًا وإن ضم الصفقة على البائع )فهذا(
كما تقدم, وإن كملوا البيع دفع املشرتي الثمن, وجرى به العمل أيضاً بإعماله فيما يف الشركة فيه ضرر, كالدار واحلائط, 

لة, كاحلمام والرحى, وال خيتص ذلك بالقسم األول من هذين فقط. )وجرى العمل أيضًا على ما أخربين وفيما يقصد للغ
. (2)به بعض عدول بلدنا أن الشريك إذا ضم الصفقة مث باع بالقرب فال كالم للمشرتي وال كذلك يف باب الشفعة(

نصوص اختصاصها مبا ال يقبلها. وجرى العمل وجرى العمل أيضًا أن ذلك جاٍر فيما يقبل القسمة وما ال يقبلها, وال
أن بيع الصفقة خاص باألصول من العقار والرِّباع, واملنصوص أنه جاٍر يف  –بل ال يعتقد عدول بلدنا سواه -أيضاً 

أي يف بيع  –األصول واحليوان والُعُروض مما ال يقبل القسمة كما تقدم, مث اجلاري على باب الشفعة أن احلكم هنا
أنه إذا باع مريد البيع ألجنيب صفقة فأراد من عدا البائع الضم ُقِسَم نصيب البائع فقط على حصصهم, وإن  –الصفقة

أراد البيع فال إشكال, وإذا أراد بعضهم البيع وبعضهم الضم ُقِسَم أيضًا نصيب من أراد البيع من بقية الشركاء على 
من أحد  (3)لوجه األول والثالث, ومن امنتع من )الشركاء(حصص من أراد الضم, وال شيء لألجنيب الذي اشرتى يف ا

, وإن كان البيع ألحد الشركاء, فإن أراد بقيتهم البيع فال إشكال, وإن أراد بقيتهم (4)الوجهني جرب على ما خيتاره )منها(
هم الضم الضم إىل الشفعة قسم نصيب البائع على املشرتي وغريه من سائر الشركاء على حصصهم, وإن أراد بعض

وبعضهم البيع قسم نصيب البائع ونصيب من أراد البيع من الشركاء على املشرتي, ومن أراد الضم منهم فانظر هل احلكم  
 (5)أم ال؟ إال أن البيع إذا كان للشريك فاملسألة من باب بيع )التبعيض ال من بيع( -أعين يف بيع الصفقة -كذلك هنا

 الشريك على البيع أو الضم, بل على الشفعة أو إسقاطها, كما لو كانوا مخسة فباع جيرب (6)الصفقة, وإذا كان كذلك )ال(
, –الضم أو البيع –واحد منهم لثاٍن صفقة, فقام ثالث وأراد الضم وامتنع االثنان الباقيان, فال جيربان على أحد األمرين 

 بل على الشفعة وإسقاطها.
من آخر مجيع النصف املذكور, والبائع لذلك نائب عن نفسه )وعن  : نصف جنان بني ورثة فاشرتى واحد منهمفرع   

وأخذ بالشفعة من يد املشرتي املذكور يف مجيع النصف  (8)حبكم الصفقة, فمضى بعد ذلك )شريك آخر( (7)من شاركه(
ي من النصف الشفعة أم ال؟ فأجاب بعض املتأخرين بأن ال شفعة للقائم هبا يف نصيب املشرت  (9)املبيع, هل تصح )هذه(

املذكور, وله شفعة ما بيع من نصيب غريه إن مل يكن مانع من شفعته وكان أخص أو سّلم األخُص له إن كان أبعَد, وأما 
شفعة مجيع النصف الذي من مجلته نصيب املشرتي فهذا ال يُقبل وال يُعقل؛ ألن البائعة مقرّة بنصيب املشرتي, والبيع على 

نصيب نفسه من نفسه أو من بائع مقر له مبلكيته, والشاهد الكاتب ملا ذكر إن  (1))الناقل(, وكيف يشرتي (10))احلكاية(
                                                 

 ( يف )ب( فهو1)
 ( ساقطة من )ب(2)
 ( يف )أ( الشراء3)
 ( يف )ب( منهما  4)
 ( سقط من )ب(  5)
 ( يف )ب( فال 6)
 ( يف )ب( وعن مشاركه 7)
 ( يف )ب( شريكه اآلخر  8)
 ( سقط من )ب(  9)
 ( يف )ب( املكايسة  10)
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مل يعذر جبهل أو نسيان فهو مدلس, إال إن كان من مجلة الشهود الذين يتبعون مساطر الوثائق تقليداً أللفاظ أهلها غري 
ا هي من يد من جتدد ملكه, وال جتدد يف ملك عارف مبقتضاها كما هو الغالب يف شهود الوقت. واحلاصل أن الشفعة إمن

 املشرتي لنصيبه انتهى. 
حكَم  (3)الصفقة, وإن عربا يف عقدة البيع أنه )كان( (2)فانظر كيف جعل املسألة من باب الشفعة ال من باب )ضم(   

لك أن صورة بيع الصفقة هو حني يكون املشرتي أجنبياً أي: غري شريك يف ذلك املبيع؛ ألن  (4)بيع الصفقة. وبه )يتميز(
الشريك ال يباع له إال ما ميلكه غريه ال ما ميلكه هو, كما تقدم يف اجلواب أعاله, وإذا مل يـَُبع له إال ما ميلكه غريه فاملبيع 

, وأن -واهلل أعلم -يع الصفقة؛ ألن املبيع البعض ال الكلله البعض ال الكل, فاملسألة من باب الشفعة ال من باب ب
الشريكني املمتنعني من الضم والبيع من الشركاء اخلمسة املذكورين قبل هذا الفرع يليه ال جيربان على بيع وال ضم؛ ألن 

لى بيع مجيع الشيء املشرتك , فإما َشَفَعا أو َسلََّما. وأيضًا اصطالح  املوثقني إمنا يطلقون بيع الصفقة ع(5)املبيع )نقض(
فلم يبع له إال البعض, كما تقدم  (6)من كل أو بعض, كنصف اجلنان املذكور يف الفرع املتقدم قريباً )وإذ املشرتي شريكاً(

 واهلل اعلم.
           : وقد بقيت فروع من بيع الصفقة مل أقف فيها اآلن على نص. -عفا اهلل عنه -قال مقيده   
ا كان حائط مشرتكاً بني مجاعة, فظهرت فيه غلة صيف أو خريف, وبدا صالحها, فهل ألحد الشركاء بيعها : إذاألول   

يف الغلة إن باعه مفرداً, وملا تقدم من عدم  (8)نقص مثن )وأجبته( (7)ألن يف االشرتاك فيها ضررًا ويلزم )فيه( -صفقة
دم أيضًا أنه جاٍر يف الكراء حسبما أفىت به سيدي علي ابن اختصاصه باألصول, وكون الثمرة ال تنقسم إذ ذاك, وملا تق

 أو ليس ذلك. انظر ذلك  . -هارون
: إذا باع أحد الشركاء حبكم الصفقة, فتغوفل عن بقية الشركاء, فلم يطالبوا بضم وال بتكميل, أو طولبوا ومل الثاني   

 ذلك على نص. وانظر هل يقال: أما نصيب البائع يفعلوا شيئاً, فطلعت غلة يف املبيع صفقة, فلمن تكون؟. مل أقف يف
منها فهو للمشرتي؛ ألن ذلك خرج عن ملك البائع جزماً, إذ ال يعود إليه حبال, وإذا خرج عن ملكه دخل ملك غريه 

الستحالة بقائه بال مالك, وقد خرج من يده على عوض, فيدخل يف ملك املعوض وهو املشرتي, وغاية ما  (9))قطعاً(
بتسليم بقية الشركاء, أو ال يتقرر لضمهم الصفقة. وأما نصيب  (11)هل يتقرر ملك املشرتي على )مشرتيه( (10)()يتوقف

غري البائع من بقية الشركاء املبيع عليهم, فمن مل يعلم منهم بالبيع فنصيبه من الغلة له, ومن علم وسكت من غري عذر, 

                                                                                                                                               

 ( يف )ب( العاقل 1)
 ( زيادة من )ب(  2)
 ( يف )ب( على 3)
 ( يف )ب( يتبني 4)
 ( يف )ب( بعض 5)
 ( يف )ب( وإذا كان للمشرتي شريك  6)
 ( يف )ب( فيه 7)
 ( غري مقروءة يف النسختني  8)
 ( زيادة من )ب(  9)
 ( غري مقروءة يف النسختني  10)
 ( يف )ب( مشرتاه 11)
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السكوت على الشيء رضا به أو ال, واقتصر ابن رشد على كونه  ففي كون الغلة له أو للمشرتي جيري يف ذلك على كون
 , وعليه فالغلة للساكت املذكور. واهلل أعلم. (1)ليس برضا

فممن يكون ضمانه؟ مل أقف فيه على  (2):إذا هلك املبيع صفقة زمن الغفلة عن مطالبة الشركاء )كما ذكر(الثالث   
, أي: َمن يكون له اخلراج (3)نص أيضاً. والظاهر أنه جيري على التفصيل املتقدم يف الغلة؛ ألن القاعدة أن اخلراج بالضمان

  –باملثناة والقصر  –فعليه التوى –أي: الزيادة  –يكون منه الضمان, وهو معىن قوهلم: من له النماء  -وهو الغلة  -
 ي: اهلالك.أ

إذا علم بقية الشركاء بالبيع الواقع عليهم وسكتوا حىت طال الزمان, والظاهر أن البيع الزم هلم, وال كالم هلم يف  الرابع:   
ضم الصفقة بعد, ال سيما إْن تصرف املشرتي على عينهم هبدم أو بناء أو غري ذلك وهم ساكتون, وال مانع مينعهم من 

, -وهو الذي يبيع ما ال ملك له فيه -ريك الذي باع عن نفسه وعنهم أسوأ حااًل من الفضويلالكالم, إذ ال يكون الش
 وغريها. (5)ابن عاصم (4)وقد قالوا بلزوم بيعه, على ما فيه من التفصيل املذكور يف حتفة

ظاهر حىت على ما جرى به  , واللزوم املذكور(7):" إنه من األبواب الباقية على الشيخ خليل"(6)وفيه: قال اإلمام املواق   
العمل يف بيع الصفقة من الوجوه املخالفة  للمنصوص كما تقدم بياهنا, بفقد شرط أو وجود مانع, وأما إن وقع على الوجه 
املنصوص عليه فاللزوم  فيه أظهر؛ ألن الشريك حينئذ مأذون له شرعًا يف البيع على أشراكه, فيده أقوى قطعًا من  يد 

 . (8)الوا بلزوم بيعه بعد الطول )والعلم(الفضويل, وقد ق
إذا كان بعض الشركاء غائبًا وبِيع الشيء املشرتك صفقة, فإن العمل عندنا على أن القاضي يبيع عليه,  الخامس:   

ويكمل للمشرتي صفقة البيع إن باع شركاء الغائب املذكور. وأخربين بعض فقهاء وقتنا أن العمل على إمضاء ذلك عليه, 

                                                 

( ينظر البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة, ألب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب, حتقيق: د حممد حجي 1)
 0/001م( 1333الغرب اإلسالمي,وآخرون, ط: الثانية, بريوت: دار 

 ( سقط من )ب(  2)
( اخلراج بالضمان, قاعدة فقهية, أصلها حديث نبوي, ومفادها, أن من يضمن شيئاً إذا تلف يكون نفـع ذلـك الشـيء لـه يف مقابلـة ضـمانه 3)

م( 2111الثانيـة, ) بيـوت: دار الرسـالة,  حال التلف, والغرم بالغنم. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية, مجع وترتيـب, حممـد صـدقي البورنـو, ط:
5/210 
 وما بعدها 2/121( ينظر البهجة يف شرح التحفة 4)
: هـو حممـد بــن حممـد بـن حممــد, )أبـو بكـر( ابــن عاصـم القيســي الغرنـاطي, قـاض, مــن فقهـاء املالكيـة باألنــدلس. مولـده ووفاتــه اب ن عاص  م( 5)

 يل قضاء القضاة ببلده. من مصنفاته:     بغرناطة. كان جيّلد الكتب يف صباه, وتقدم حىت و 
"حتفــــة احلكــــام يف نكــــت العقــــود واألحكــــام" أرجــــوزة يف الفقــــه املــــالكي تعــــرف بالعاصــــمية, و" حــــدائق األ زهــــار يف مستحســــن األجوبــــة       

 232النور الزكية ص , وشجرة136-2/131هـــ ينظر نيل االبتهاج 323واملضحكات واحلكم واألمثال واحلكايات والنوادر". تويف سنة 
: هو حممد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي, )أبو عبد اهلل ( املواق, فقيه مالكي, كان عامل غرناطة وإمامهـا المواق( 6)

هـــ. ينظـر 331سـنة وصاحلها يف وقته. من مصنفاته:" التاج واإلكليل يف شرح خمتصر خليل", فقه, و "سنن املهتدين يف مقامات الدين", تـويف 
 232, شجرة النور الزكية ص251-2/203نيل االبتهاج 

 مل أقف عليه ( 7)
 ( سقط من )ب(  8)
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أو الضم أواًل ميضي عليه ذلك مطلقاً, وال حجة له ( 1)كان له مال يضم به صفقة البيع أو ال وسواء كان البيع )أوىل(  سواء
 إن َقِدم, أما إن ضم شركاؤه فله مشاركتهم إن قِدم. واهلل أعلم. 

لإلمام الشهري  (2), مما)ينسب(-رمحه اهلل تعاىل -ومما جيري على ألسنة الطلبة يف بيع الصفقة ما أنَشَدناه بعض شيوخنا   
من األبيات الثالثة املعلومة, وهي هذه:        -رمحه اهلل تعاىل-سيدي عبد الواحد بن أمحد الوانشريسي  (3)أب )حممد(

 ]الرجز[
 وبـَْيعة الصفقـــــــة بالغـــــــــــرب اشتهر             بني قضــــاتــــــــــــــــــــه ببدو وحــــضر            

 ومل يرد نص هبـــــــا عن من مضى             وظاهر املذهـب منعها اقتضى         
 (4)ـــــــــويل            أحلـــــــق غــــرُي واضــــــــــــــح املنقولومن هلــــا ببيعــــــــــــة الــفــضــــــــــــ         

: مل يرد النص هبا على الوجه املخالف للمنصوص من  -واهلل أعلم –" يريد ولم يرد نص بها عن ما مضىفقوله "    
ة املخالفة للنصوص املتقدمة, , بل نصوص املذهب تقتضي منعه على الوجوه املذكور -كما تقدم  -وجوه مما جرى به العمل
", ومل يرد نفي النص فيها رأسًا لوجوده يف املدونة وغريها. وقوله: وظاهر المذهب منعها اقتضىوعلى ذلك نبه بقوله: "

" البيت..., ظاهر  مما تقدم أن إمضاء هذا البيع أوىل من إمضاء بيع الفضويل, ولو على هذا ومن له ببيعة الفضولي"
 للمنصوص, فإحلاقه ببيع الفضويل غري ظاهر؛ ألنه أقوى منه قطعاً. واهلل أعلم. الوجه املخالف

: وقد لفقت أبياتًا يف شروط بيع الصفقة وبعض فروعه, وهي                                              -مسح اهلل له -قال مقيد هذه الورقات
 ] الرجز [

 ت                  النقص من مثن حصة بدتلبيع صفقة شروط ذكــــــــــــــــر      
 إن وحدها بيعت وجود الضرر                 كالدار ال كالفرن يف املعترب    
 وليس للتجـــــــــــــر وان ال يــــــــلتزم                 شريكه غــــــــــرما لنقص قد علم    
 ـسم كذا                 عــــــــــدم تبعيض األصيل فخذاوكونه ال يقبـــــــــل القـــــــــــــــ    
 ويف احتاد مدخــــــــــــــل خلف بدا                 على اشرتاطه القضـــــــــــــاُء أبدا    
  وكذاك أال يرضى بائــــــــــــع بــأن                 يبيع حقـــــــه فقـــــــــــــــط إذا ضمن         
 والبيـــــــــــــــــــــــــع إذ ذاك لألجنبــــــــي                 ال للشريك فله يف املرضـــــــــي    
 إذ املبيــــــــع لــشريك غــــــــري مــــــا                 ميلكـــــــــه وذا بعض قد مســــــــــــا     
 ــول                 على الذي ثبت يف النقـــــــــــــــول     وذاك ال خيتص باألصــــــــــــــ    
 متت ال فرق بــــــــــــــــذا املــــشرتك                 بني مجيعه وبعضـــــــــــه حكـــــي      
 ــيل   فإن جتمت فيجرب الدخيـــــــــــــــــــل                 بإرث أو شرا لذلك األصـــــــــ    
 ومل يطـــــــــــــــالب مشـــــرت بــــــالثمن                 حىت يرى فعل شريك قد َعين    
 إن ضم أعطى املال مث عهدته               على الذي بــــــاع فقد مسألتـــــــــــه        

                                                 

 ( سقط من )ب( 1)
 ( يف )ب( نسب  2)
 ( يف )أ( أمحد 3)
 مل أقف عليه ( 4)
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 ختالف األصول فاحفظهــــــــا وال                تقس عليهــــــــــــا غريهـــــــــــــا لتعدال    
 هذا الـــــــــــــذي نص عليه العلــــما                والعمل اآلن خبلفــــــــــــــــه اعلــــــــما     
 من القضاة ملصـــــــــــــــــــــــــاح ترى               وعلة استحســــــــــــــــــــان من تأخرا      
 ومن يكن أوصــى جبزء ووقف                 مل يلزم املوصى له بيـعا عرف    
 فإن يبع واجبـــه الـــــــــــــــــذي وجب                 له فيشـــــــــــــــــــــــفع حلبس إن أحب    
 وليس للوارث يف احلبس كالم                إلرثهــــــــــــــم له معــــــــــــــــــــــيباً والسالم    
 وقيل كلــــــــــــــــه يبـــــــــــــاع للضـــــــرر                يف شركة احلبس كما إذا صدر    
 كــــــــا                بيع وما ينوب ُحْبساً ُسِلكـــــــــــــــــــــــــا بال وصــيـــــــــــــــــــــــــة وقام الشر     
 ـا به كمـــــــــــــــــــــا كان له قد وقفــــــــــــــا                ندبا لنجل قاسم قد عرفــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 ـــــــــــلم                بفسخ ذاك احلبس الذي منـــــــــــــيوله صــرفه مبا شـــــــــــــا اعــــــ    
 وقيل يلــزم به ومـــــــــــــــــــــــــن يقــــــــــل                بشفعة حاد هبا عن السبــــــــــــــــــــــــل     
 ذاك شريك ال لكونـــــــــــــــــــــــــه وجب  وقولــــــــــــــــهم يبــاع أي إذا طلـــــــب                  
 وذاك إن لــــــــــــــــم يقبل القسم فإن                قبله فافسخ لضر قد حيــــــــــــــــــــــــــن    
لفاظها؛ ما اشتملت عليه األبيات من املسائل, وال بأس بالكالم على بعض أ -بعد مطالعة ما تقدم -وال خيفى عليك   

ظرفية. وأشار  (1)" هو نعت حملذوف, أي: يف القول املعترب. وباء )أبدا املشرتكة(في المعتبر" -آخر البيت الثاين:-فقوله.
وأشار بقوله  كما يجبر الشريك على البيع صفقة في الكل كذلك يجبر في البعض إلخ ":" -قبل فرع  -به لقوله

"... البيت, وعلةجرى به العمل مما خيالف املنصوص, وتقدم فيه مسائل. وقوله:"" إىل ما ذكرنا مما والعمل اْلن بخلفه"
" إىل ومن يكن أوصى". وقوله: "لعلخمالفة املنصوص, ومل أره منصوصاً, وعلى لغة يف "  (2)هذا جواب )ظهر يف وجه(

له جبزء على وجه احلبس...إخل,  أشار به لقوله قبل فرع: ال ُيْصِفُق الورثة على املوصى :" للضرر في شركة الحبس"قوله
كما إذا صدر بال   ", أي: ذلك اجلزء, واملراد أوصى بوقفه على معني كما تقدم ذلك. وقوله: "ووقفوقوله: "

" أي: كما قيل ببيع مجيع املوصى بتحبيس بعضه, بقي على ما أفىت به حممد بن داوود وابن احلاج, كما تقدم وصية...إلخ
ذلك. كذلك أيضًا يباع مجيع ما حبس بعضه من غري وصية, وهو إشارة إىل حتبيس اجلزء املشاع, وتقدم الكالم عليه مبا 

ء احملبس يف مثل ما حبس عليه أواًل, وهذا قول عبد امللك, كما " أي: يصرف مثن اجلز وقيل يلزم بهفيه كفاية. وقوله: " 
" هو إشارة إىل إنكار ما يفعل بوقتنا من  ومن يقل بشفعة...إلخ". وقوله "ندبًا لنجل قاسمتقدم, فهو مقابل قوله " 

إىل ما تقدم يف جواب ": أشار به وقولهم يباع... البيتوقوله " ": الطرق.والسبلتقومي اجلزء احملبس مث يشفع الشريك." 
: هو إشارة إىل ما اتفقت عليه فتاويهم أن بيع ما ُحبس بعضه وذلك ...البيت"اإلمام العقباين, فراجعه إن شئت. وقوله "

 إمنا حمله ما ال يقبل القسم, وتقدم ذلك أيضاً.
-بال, وبعد أن مّن املوىل مجعه يف هذه املسألة يف احلال مع تشتت الذهن وشغل ال -اهلل تعاىل -هذا آخر ما يسر   

تحفة األصحاب والرِفقة ببعض مسائل بالوقوف على هذه الفوائد, مث برتتيبها ومجعها مبحل واحد مسيتها بــــ"  -سبحانه

                                                 

 ( يف )ب(  وباء بذا املشرتك 1)
 ( يف )ب( ظهر يل عن وجه 2)
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", جعله اهلل خالصًا لوجهه مبنه وكرمه, وذلك أواخر ربيع النبوي, سنة ست وستني وألف على يد مقيدها بيع الصفقة
إليه من أبناء جنسه عبد اهلل تعاىل حممد بن أمحد بن حممد ميارة, كان اهلل للجميع مبنه وكرمه. على أن لنفسه وملن احتاج  

 يف هذا التقييد زيادات على ما كتب قيدت أواًل, فالعمل على هذا واهلل املوفق.
 

 
 

 فهرس المصادر والمراجع
 

اصـــطالح املـــذهب عنـــد املالكيـــة, د. حممـــد إبـــراهيم علـــي, ط: األوىل, ) دب: دار البحـــوث للدراســـات اإلســـالمية   -2
 م(2111, ثارت وإحياء ال

 م(2112األعالم خلري الدين الزركلي, ط: اخلامسة عشر )بريوت: دار العلم للماليني,   -1
بن عاصم األندلسي, وحباشيته حلى املعاصم لفكر البهجة يف شرح التحفة على األرجوزة املسماة بتحفة احلكام, ال -1

 م(2113ابن عاصم, ألب عبد اهلل حممد التاودي, وهو شرح أرجوزة احلكام, ) بريوت: املكتبة العصرية, 
د , حتقيق: الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ب, ألالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة -3

 ( م1333: دار الغرب اإلسالمي,, ط: الثانية, بريوتوآخرون حممد حجي
زارة , ط: األوىل,) قطــر: أمحــد عبــد الكــرمي جنيــب.حتقيــق: د, اللخمــي احلســن علــي بــن حممــد الربعــي ب, ألالتبصــرة -5

 م( 2111 األوقاف والشؤون اإلسالمية,
حممـد ثالــث  :حتقيـق, املـالكي أبــو حممـد يالبغـدادعبـد الوهــاب بـن علـي بـن نصــر الثعلـيب , التلقـني يف الفقـه املـالكي -6

 هــ(1015, ) مكة املكرمة: املكتبة التجارية, سعيد الغاين
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت, أبو , لاملدونة واملختلطة على الكتبالتنبيهات املستنبطة  -7

 (م2111 دار ابن حزم, )بريوت:, ط: األوىل, عبد النعيم محييت. حممد الوثيق, د. د حتقيق:, الفضل
 حممد .حتقيق: د, القريواين, أبو سعيد ابن الرباذعي لف بن أب القاسم حممد,, خلالتهذيب يف اختصار املدونة -1

 ( م2112دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث,, ط: األوىل,) دب: األمني ولد حممد سامل بن الشيخ
, ليــل بــن إســحاق بــن موســى, ضــياء الــدين اجلنــدي املــالكي, خلعــي البــن احلاجــبالتوضــيح يف شــرح املختصــر الفر  -7

, مركــــز جنيبويــــه للمخطوطــــات وخدمــــة الــــرتاث , ط: األوىل,   ) القــــاهرة:د. أمحــــد بــــن عبــــد الكــــرمي جنيــــب حتقيــــق:
 م( 2113

احلـــديث, , ط: األوىل,) القـــاهرة: دار ق: أمحـــد جــاديـــقاجلنــدي املـــالكي, خليـــل بــن إســـحاق, خمتصـــر خليــل, حت -20
 م( 2115

 م(2112الدليل التارخيي ملؤلفات املذهب املالكي, حملمد العلمي, ط: األوىل, )الرباط: دار األمان,  -22
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب, إلبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون حتقيـق: د.علـي عمـر, ط  -21

 م(2116ك األوىل, )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, 
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الــروض املــبهج بشــرح بســتان فكــر املهــج يف تكميــل املــنهج, حملمــد بــن أمحــد ميــارة الفارســي, حتقيــق: حممــد فــرج  -21
 م(ELGA  ,2111فاليتا: شركة  -الزائدي,) مالطا

ســلوة األنفــاس وحمادثــة األكيــاس مبــن أقــرب مــن العلمــاء والصــلحاء بفــاس, للشــريف أب عبــد اهلل حممــد بــن جعفــر  -23
 م( 2110: دار الثقافة, ءة بن حممد الكتاين وآخرون, ط: األوىل, )الدار البيضاالكتاين, حتقيق: محز 

السنن, ألب عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه, حتقيق: شعيب األرنؤوط, وآخرون, ط: األوىل, )دمشق: مؤسسة  -25
 م( 2113الرسالة,

 ر الفكر, د. ت(شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, حملمد بن حممد خملوف, ) بريوت: دا -26
 , د.ت(دار الفكر , )بريوت:حممد عليش :حتقيق, محد الدردير, ألالشرح الكبري -27
 (1/233:2شرح نظم العمل الفاسي حملمد بن القاسم السجلماسي, خمطوط باخلزانة العامة بالرباط ) -21
 م(2113) الناشر: مركز جنيبويه  غازي, ط: األوىل, شفاء الغليل يف حل مقفل خليل, حملمد بن أمحد بن -27
صـفوة مـن انتشـر مـن أخبــار صـلحاء القـرن احلـادي عشــر, حملمـد بـن احلـاج بـن حممــد بـن عبـد اهلل الصـغري اإلفــراين,  -10

  .م(2110حتقيق: د. عبد اجمليد اخليايل, ط: األوىل, )الدار البيضار: املركز الرتاث الثقايف املغرب, 
بــن يبقــى املــالكي القــرطيب, حتقيــق: محيــد حلمــر, ط: األوىل, ) القــاهرة: دار  فتــاوى ابــن زرب, أبــوبكر بــن حممــد -12

 م (2111اللطائف, 
شـرح الز رقـاين علـى خمتصـر  , حملمد بن احلسن بن مسـعود البنـاين, املطبـوع مـعالفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين -11

, ط: خرج آياته: عبد السالم حممد أمنيضبطه وصححه و , عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين املصري, لخليل
 م(2112 : دار الكتب العلمية,األوىل, ) بريوت

فــتح العلــيم اخلــالق يف شــرح الميــة الزقــاق, ألب عبــد اهلل ميــارة الفاســي, حتقيــق: رشــيد البكــاري, ط: األوىل, )  -11
 م(2113املغرب: دار الرشاد احلديثة, 

مراين الطنجي, ط: األوىل, ) بـريوت: دار ابـن حـزم, مركـز الـرتاث فهرسة, حملمد ميارة, تقدمي وتصحيح: بدر الع -13
 م(2113الثقايف املغرب, 

القاضي عياض بن موسى, اليحصيب ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعيان مذهب مالك, حتقيق: د.علي  -15
 .م( 2113عمر, ط: األوىل, )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, مصطفى عبـد اهلل احلنفـي, املعـروف حبـاجي خليفـة, ) بـريوت : دار  -16
 .م( 1332الكتب العلمية, 

 .م(2113لسان العرب, جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور, ط: السادسة, )بريوت: دار صادر,  -17
د. حــافظ عبــد  (, حتقيــق:عبــد اهلل أب)املــالكي,  مــد بــن حممــد ابــن عرفــة الــورغمي التونســي, حملاملختصــر الفقهــي -11

 .(م2110,الناشر: مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية, ط: األوىل, )الرمحن حممد خري
, التجكاين حتقيق: حممد احلبيب, الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب بأل مسائل أب الوليد ابن رشد )اجلد( -17

 .م(1336, دار اآلفاق اجلديدة, املغرب -اجليل, بريوت  الناشر: دارط: الثانية, ) 
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, ط: حتقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا, النيســابوري عبــد اهلل احلــاكم حممــد ب, ألاملســتدرك علــى الصــحيحني -10
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نشــر املثــاين ألهــل القــرن احلــادي عشــر والثــاين, حملمــد بــن احلبيــب القــادري, حتقيــق: حممــد حجــي أمحــد التوفيــق,  -11

 .م( 1311)الرباط: مكتبة الطالب, 
نيل االبتهاج بتطريز الديباج, ألمحد بابا التنبكيت, حتقيق: د. علي عمر, ط: األوىل, ) القاهرة : مكتبة الثقافة  -17

 .م( 2110الدينية, 
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كلمتنا الضرورية, يف قضايا فكرية وتارخيية حتتاج إىل مزيد من إن احلالة اليت نعيشها, تفرض علينا أن نقول  

التأمل و املراجعة والدقة. وقبل البدء بالشرح والتفصيل يف هذا املقال, ينبغي التذكري بأن نكون  نبيهني لتجاوز 
ا يظنون أهنم الغباوة اليت أحدثتها عندنا مركزية الرتمجة يف تاريخ املسلمني املعاصر, هذه الغباوة أصبح أصحاهب

أصحاب كفاءة علمية, وهي يف واقع األمر كفاءة كاذبة, ألن املتعلم إذا كان جاهال, وأخرسا وأعمى فهو خطر 
ألنه يتمتع بالشرعية اليت منحت له بناء على طقس مرور واجتياز, الذي نقصد به حصوله على شهادة تعليمية 

 عليا.
نا من خدع ومكر الرتمجة باسم التالقح احلضاري كان هذا مدخال ضروريا لنخوض فيما انطوى علي

 واالنفتاح عرب الرتمجة االتباعية.
ومن هنا  قضية الرشدية أو اخلطاب الرشدي وقصة السؤال اليت ارتبطت بالفلسفة هي كلها قضايا مركزية 

 سواء يف عالقة املسلمني بالرتمجة أو يف عالقتهم بالعقيدة.
الرشدية أو اخلطاب الرشدي, يتبادر إليه أن األمر يتعلق  خبطاب ابن رشد. ويف إن القارئ مبجرد ما يقرأ 

هذا املقام نريد أن نقدم نبذة عن تاريخ شيوع مصطلح الرشدية واخلطاب الرشدي, والرشدية األوىل اليت ارتبطت 
 بالسؤال, واليت مثلت سبقا للفلسفة اليت شاع بأهنا هي السؤال.

 ذيوع مصطلح الرشدية:
, والتسمية الالتينية يف واقع األمر  ال Averroïsmeمصطلح الرشدية مقابال ملصطلح أو تسمية   بدأ

 عالقة هلا بابن رشد, فهي تدخل ضمن حتريف أمساء األعالم على شاكلة التحريف الذي مت يف التوراة.
وي على عائد حنن إذن هنا أمام دراسة رمز لفظي, وعلم دراسة الرموز مهمة شاقة دائما, لكنها تنط

 .(1)«طيب, ألهنا تتيح للباحث  شيئا من النظام  فيما يبدو أنه فوضى العامل الواقعي

                                                 
, ص 1313: مقدمة يف نظريات الثورة, ترمجة: فاروق عبد القادر, املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت, الطبعة األوىل  أ.س. كوهان  (1)

151. 

 الرشدية األولى أو الخطاب الرشدي  وقصة السؤال 

 محمد بنعيادالدكتور 
 بالكلية املتعددة التخصصات
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 Averroïsmeيف الغرب الالتيين, فهل  Averroïsmeوإذا كان مصطلح الرشدية مقابال ملصطلح 
 له حتديد معني؟
يف مفهومه يعين الفكر  Averroïsmeإذا كان مصطلح »( جون جوليفيه: Jean Jolivetيقول )

التابع أو املناصر البن رشد, فهو خيص تيارا فكريا عرفه الغرب الالتيين الذي بدأ يف القرن الثالث عشر ليكتمل يف 
حتتفظ بشكل كاف من املعىن لالحتفاظ هبا, مع البقاء  Averroïsmeالقرن السابع عشر. وبذلك فكلمة 

 .(1)«حذرين من التنوع الذي تسمى أو تلقب هبا
وبناء على تعريف جون جوليفيه يتطلب تناول حضور الرشدية يف الغرب الالتيين الكثري من احلذر  ألن هناك 

 الكثري من ادعى الرشدية أو مناصرة الرشدية, وهنا نتساءل هل الرشدية وحضورها املقواليت واقع هو أم وضع؟
عربت من خالهلا املقوالت الومهية إىل العربية, أي لقد تأسس هذا احلضور على الرتمجة, فكانت القناة اليت 

إننا أمام أساطري حددت يف مقوالت على شاكلة املقوالت األسطورية أي الومهية اليت تأسست عليها "األساطري 
 املؤسسة للسياسة اإلسرائيلية" لرجاء جارودي رمحه اهلل.

 الرتمجة وميالد األساطري: )الرشدية الالتينية(.
 ة اللسان تؤدي إىل استعمال يف اجتاهني اثنني:إن ازدواجي

استعمال داليل واستعمال "سحري" ينتج الوهم واألسطورة وهي خاصية القرن العشرين على وجه 
التحديد, حيث أصبح إنتاج األساطري يف "خمتربات" وهو ما بدأ بوترية سريعة ومكثفة منذ املرحلة النازية, فلم تعد 

وحر نتيجة اخليال, بل أصبحت تستجيب ملخطط صناع بارعني وحمتالني, وبذلك كان  األسطورة نشاطا غري واعي
 (2)القرن العشرين قرن االدخار التقين الكبري فيما خيص إنتاج ونشر األساطري....

, (3)أتاحت تقنية االتصال يف ظل  حتول العامل إىل قرية صغرية, بل "عمارة" على حد تعبري مالك بن نيب
وبذلك أصبحت سرعة انتشار األساطري  غري مسبوقة كما وكيفا, ألن األسطورة مظهر من مظاهر اللغة السلبية, 

....ظاهرة مرضية... إهنا مرض يبدأ يف ميدان اللغة وينتشر بتأثري عدوى خطرية يف جسم احلضارة »فهي 
 .(4)«اإلنسانية كلها

اليت تصبح * نية", صيغة تعبريية حتتل مكاهنا يف األسطوغرافياوتكون بناء على ما سبق مقولة "الرشدية الالتي
 .(5) "*"شبيهة مبقولة السينوية الالتينية

                                                 
(1)

Jean Jolivet, encyclopédie universalise. Vol 3. P: 623. 
(2)

 Pierre Quillet: ERNST Cassirer, éd. Ellipses, Paris 2001, p: 55. 
 .35. ص 1331مالك بن نيب: الصراع الفكري يف البالد املستعمرة, طرابلس, بريوت, دار الفكر,  (3)
  .250, ص 1330, 2هنري برغسون: منبع األخالق والدين, ترمجة سامي الدروب وعبد السالم الدائم, دار العلم للماليني,  بريوت, ط  (4) 

والوضع الذي قام به الدارسون يف الكتابات سواء يف  األخبار والسري أم يف دراسة املتون ويظل متداوال االسطوغرافيا: املقصود هبا النتائج  - *
 على أنه حقيقة الفلسفة. واملهم هنا هو الوضع وكتابة ما هو من باب اخليال.

غربية.السينوية اللتينية : هي حضور فلسفة ابن سينا يف الغرب الالتيين حسب ما تداولته الكتابات ال   *  
(5) Alain de libera : Avicennisme latin, Encyclopédie universalis, vol 3, pp: 659-660. 
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 مقولة أو أسطورة الرشدية الالتينية في الدراسات العربية:
بتتبعنا للدراسات اليت تناولت حضور ابن رشد يف غرب القرون الوسطى نركز على  دراستني اثنتني: 
الدراسة األوىل لزينب حممود اخلضري يف أطروحتها "أثر ابن رشد يف فلسفة العصور الوسطى" اليت أحذت هبذه 

م, إىل حدود سنة 1335ها املقولة  ومقوالت أخرى وروجت هلا بشكل كبري, ومن طبعتها الثانية ألطروحت
من جملة "مقدمات" البن رشد, وكان حمور هذا العدد بعنوان: "صيغ  15م, حيث خصص العدد 1333

احلضور الرشدي" ومن ضمن نقط هذا احملور "الرشدية الالتينية" اعتمدت زينب حممود اخلضري على ما ذهب 
وجامعة باريس, وتعلق بأن رينان خلط بني  رينان بوجود معقلني للرشدية ومها الفرنسسكانية Renanإليه 

ولكن الشيء الذي مل تنكره هو وجود رشدية التينية, وأكدت عليه جملة "مقدمات"  (1)مذهبني عربيني خمتلفني
السالفة الذكر, وعليه تكون الدراسات العربية قد سقطت يف شباك أساطري اللغة, وقد تأكد ذلك عرب إشارات 

 متكاملة تدعم بعضها البعض.
ود احلركة الرشدية الالتينية أثناء القرن كان رينان أول من أعلن وج»اإلشارة األوىل ليوسف كرم جاء فيها 

 من الطبعة اخلامسة(. 622-211الثالث عشر )ص 
ودور يوسف كرم هنا ال يتعدى اإلشارة إىل بداية إطالق مصطلح الرشدية الالتينية من قبل رينان, وهذا 

 االصطالح يوضحه إدوارد جونو حتت عنوان: "سيجردوبربان والرشدية الالتينية" قائال: 
 .(2)«إن الرشدية الالتينية للقرن الثالث عشر هي من إنتاج خيال رينان حسب ما كتب م. ف شتينربغن»

ينضم إىل هذا التوجه آالن دوليربا حيث يعترب "الرشدية الالتينية" و "الرشدية املدرسية", مها قبل كل شيء 
 .(3)«من تصنيفات املؤرخ, وليست أحداثا تارخيية

مقولة اسطوغرافية »اخلاص بالعصر الوسيط الذي حدد الرشدية الالتينية يف كوهنا  ويتأكد هذا يف املعجم
بدون حدود واضحة, وتعريفها غري دقيق.... ومل يكن هلا حظ يف وجودها. كل شيء بدأ مع مؤلف "إرنست 

 .(4)«م1352رينان" ابن رشد والرشدية الذي ظهر سنة 
والرشدية املدرسية مقولتان روجت هلما الكتابات التارخيية يتضح انطالقا مما سبق أن الرشدية الالتينية 

وتناقلتها الدراسات العربية دون متحيص, وهنا تظهر خطورة الرتمجة االتباعية, ومنها ترمجة فلسفة ابن رشد" إىل 
ة الرشدية, والصواب االبن رشدية, ألهنا فلسفة ملتصقة باسم علم وليس صفة. فالرشد والرشدية األوىل املؤسس

. وهنا تطرح قضية ﴾ولقد ءاتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمينهي رشد ورشدية إبراهيم عليه السالم ﴿
 السؤال الذي شاع بأنه لصيق بالفلسفة وليس بالدين.

                                                 
 .31, ص 1335, 2زينب حممود اخلضري: أثر ابن رشد يف فلسفة العصور الوسطى, دار التنوير, بريوت ط  (1)
 .161-163, ص 1313إدوارد جونو: الفلسفة الوسيطية, ترمجة علي زيعور, بريوت, دار األندلس, الطبعة الثانية,   (2)

(3)
 Alain de Libera, La philosophie Médiévale (que sois-je), 5ème édition : PUF 2001, p: 21. 

(4)
  Dictionnaire du Moyen âge, sous la direction de Claude Gauvard, Alain de Liben3 et autre, Ed. 

Paris, 2004, 2ème tirage : Juillet 2006, p: 118. 
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إن اعتبار العقلية الدينية ليست عقلية سؤالية ارتبطت مبا ساد عند الغربيني يف كون الفلسفة هي السؤال, 
اولته الدراسات العربية فأصبحت تعترب "العقالنية" هو كل ما ليس موصوال بالدين. هنا نتساءل عن وهو ما تد

 األسبقية, هل أهي للدين أم للفلسفة؟
وقد توصل مشيث إىل نتيجة مفادها أنه كان هناك منذ البداية ويف كل األمكنة دين »يقول مرسيا إلياد: 

اليت أحاطت باجملتمعات البشرية شوهت املعتقدات األصلية, بل حمت  توحيدي أوالين, ولكن التطورات الالحقة,
 .(1)«آثارها يف كثري من احلاالت

ففي البدء كان الدين, الذي كان أساس الرشد والتعقل, ألن العقل عندنا حنن املسلمني صفة, وهو ما 
فأطلق على وحدة العقل هذه خطه احملاسيب, حيث قام بالبحث يف صفات العقل كما تظهر يف اآليات القرآنية, 

 .(3)وذلك على غرار املأثور بأن "القرآن فهم العقل" (2)مصطلح )الفهم(
نستخلص مما سبق أن فلسفة ابن رشد وخطاب ابن رشد, مها التسميتان اللتان ينبغي أن ختتص بابن 

با من اخليال الذي جاء رشد, وأن ما شاع عن أنصار فلسفته أو القول بتيارات عربية مناصرة البن رشد تبقى ضر 
استنادا إىل مقوالت موضوعة, وعلى رأسها كتابات أرنست رينان وتناقلتها الرتمجات العربية, ويبقى البون شاسعا 
بني فلسفة ابن رشد أو االبن رشدية. وبني الرشد والرشدية األوىل اليت بين صرحها مع العهد اإلبراهيمي )نسبة إىل 

 السؤال وماذا عن الرشد اإلبراهيمي؟(, فماذا عن قصة إبراهيم 
 تاريخ السؤال والرشد:

إن السؤال بشكل جمرد قدمي قدم النفس البشرية ذاهتا, ومن الصعب حتديد نوعية األسئلة  تاريخ السؤال:
 األوىل اليت راودت ذهن اإلنسان البدائي, كذا وأدوات وإشارات االستفهام لديه.

املخيفة تفزع اإلنسان, وكان يعاين من تساؤالت تنبعث من مشاعر لقد كان غموض الطبيعة وظواهرها 
 اخلوف والرهبة حىت دون صياغة األسئلة.

بطريقة خمتلفة, باالعتماد على الوحي »ومع تقدم التجربة البشرية بدأت تصاغ األسئلة وحتدد ليجاب عنها 
 .(4)«إلنسانية املعاصرة للوحي الديينالديين, الذي كان بشكل أو بآخر, حياول صياغة أجوبة تناسب الذهنية ا

 , السؤال والرشد:إبراهيم 
 ؟ لماذا إبراهيم

مير العامل اليوم بفرتة عصيبة من التغريات واالضطرابات سواء على مستوى العالقات الدولية واألمم, أو 
على مستوى الطوفان املهول من املعلومات اليت أغرقت فيها البشرية, هذا الطوفان أدى إىل فوضى وأزمات نفسية 

دة إىل املنطلق واملنعطف الذي كان قاعدة هي عو  عند العامة واخلاصة على حد سواء. والعودة إىل إبراهيم 

                                                 
(1)

  M. Eliade, La Nostalgie des origines, Gallimard, 1969, p: 57. 
(2)

 وما بعدها. 101، ص 2772الحارث بن أسد المحاسبي: العقل وفهم القرآن، دار الفكر،   
(3)

 .111المرجع نفسه، ص   
(4)

 .51 ص ،1022 األولى الطبعة دمشق الفكر، دار القرآنية، البوصةأحمد خيري العمري:   
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من قبل اليهود والنصارى صيحة حتتاج  انطلقت منها النبوات والرساالت, حيث أصبح االنتساب إىل إبراهيم
إىل من يكممها ويؤسس خلطاب بعيد عن العقل التارخيي, الذي نقصد به املعلومات املكتوبة يف ثنايا التاريخ وال 

وإمامته حمورية يف تاريخ البشرية ويف  عليه السالم عرفة. وعلى هذا األساس نبوة إبراهيمترتقي إىل مستوى امل
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا العالقات مع األمم وخباصة أهل الكتاب, قال تعاىل: ﴿

 ... ﴾.أال نعبد إال اهللأعقبها بفصل اخلطاب ﴿ 30﴾ آل عمران: وبينكم
نه ال إحبار من دون بوصلة قرآنية, ألن الكتابات البشرية ليس بإمكاهنا اإلحاطة بكل هاته يتضح مما سبق أ

التكتالت الكربى واألمواج املبهمة, كما ال ميكنها تقدمي إجابات عن البدايات ومنها الرشد والسؤال؛ اللذان انفرد 
 هبما القرآن.

عتباره أمنوذجا تارخييا عريقا ليدخل من خالله أبا لألنبياء وأبا للتساؤالت, با قدم القرآن إبراهيم 
 .(1)«التساؤل إىل عقيدة أولئك الذين أخذوه بقوة من شباب مكة يف اجليل األول

أصيلة, عميقة ذات رسوخ, فمنذ صباه بدأت بواكري وعيه وسلسلة األسباب  نسخة إبراهيم 
أصبح يعلو فوق التاريخ, ففطرته اليت سلمت من والتساؤالت اليت حفزته ليخرج من طور اآلباء ومعتقداهتم أي 

عبث بين قومه أصبحت مرآة صافية وساطعة شكلت نواة حمورية يف حركة التاريخ أي إذا كان الدين حمور حركة 
, فالفطرة أساسه, وهو باين صرحها وقوهتا على الفعل وإصالح ما فسد, وما كان تعاقب األنبياء والرسل (2)التاريخ

ركات اإلصالح, هذا اإلصالح الذي ينطلق  من الذات ليشع على باقي أفراد اجملتمع, يبدأ باحلوار إال تعاقبا حل
 الداخلي لينتقل إىل احلوار اخلارجي.

 السؤال والفلسفة:إبراهيم 
السؤال منطلقه احلوار الداخلي, فاحلوار هو من يهيج األسئلة داخل النفس, "واإلنسان حبنينه إىل األصول, 

الفطرة من جديد, ويهجر نظاما معرفيا تراتبيا أو وراثيا, ويصبح ممحصا ومع كل اكتشاف يطرح أسئلة يعانق 
. إن الناس (3)جديدة  فيحصل عنده التكوثر املعريف أو "االنفجار" املعريف, ليخرج من "نظام" ليعانق نظاما آخر"

 أصحاب الفطرة عاملهم واحد, أما الذين هم يف غفلة فكل له عامله.
 انطلق الحوار االبراهيمي في ثالث اتجاهات:

 بني إبراهيم وأبيه, وبني إبراهيم والكون وبني إبراهيم ونفسه.
مل يكن حواره مع أبيه حوارا عاديا دار ذات ليلة بني أب وابنه, بل كان أعمق وخارج كل املقاييس 

عطافاته بتعاقب الرساالت السماوية التارخيية, حوار شكل منعطفا مهما يف تاريخ الفكر اإلنساين واكتملت ان
 .املرتبطة بشكل أو بآخر بإبراهيم

                                                 
(1)

 .56 ص سابق، مرجع القرآنية، البوصة:  أحمد خيري العمري  
(2)

 .176، ص 1001عامر الكفيشي، قضايا إسالمية معاصرة، دار الهادي، بيروت، الطبعة األولى  
(3)

  Jacques Levrat, La force du dialogue, Ed MARSAM, impression Najah Al Jadida, 2003, p : 89. 
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من الشك فيما هو متوارث يف جمتمعه, مث عندما جنَّ الليل عليه بدأ حبثه املباشر عن   انطلق إبراهيم
من العبادات اليت كانت شديدة »خالق الكون, فتقلب خالل ليلة طويلة حىت الصباح بني القمر والشمس وهي 

االنتشار عند األقوام السامية عموما إن مل يكن عند غريها أيضا.... وقد ظلت هذه العبادة قائمة حىت ظهور 
اإلسالم, ومن أمساء العرب املعروفة عبد مشس.... واملعروف أن قريشا كانت تصلي صالة الشمس عند الضحى, 

 .(1)«والقمر كان معبودا معروفا عند اجلاهليني خاصة عند السبئيني
عندما أشرقت الشمس, بل استمر يف البحث عن ربه ومل تنته إال بعد أن أشرق مل تنته ليلة إبراهيم 

العقل يف داخله, عندما وجد اإلجابة عن تساؤالته فيه, إجابة مزلزلة اقتلعت فكرة األصنام واألوثان   من عقل 
كان الشرارة األوىل »ق الفطري  والعقلي , خاصة وأن أباه كان يصنع التماثيل ويبيعها, هذا اإلشراابراهيم 

اليت مهدت لنزول الكلمة اإلالهية, شرارة احتكاك العقل بالواقع.... إنه العقل الذي سبق الوحي, بل مهد له 
وعبد له الطريق, هل كان الوحي أن يتنزل على عقل خامل ال شك فيه وال تساؤالت, هل كان أن ينمو اإلميان 

ومل يتقلب  حبثا عن اليقني, الوحي نزل على عقل متسائل, إذ ال يكتمل اإلميان إال يف عقل مل يعرف الشك, 
 .(2)«هناك

للشك والتساؤالت, تطبع رسالة اإلسالم ككل باعتبارها الوريث الشرعي لرسالة ابراهيم  والتجربة املثرية
 ابراهيم( وذلك لرفض القبول املسبق الغيب واخلايل من التمحيص والبحث, فكانت رحلته , تربة خصبة )

وتلك حجتنا ءاتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم ﴿ (3)وصاحلة لنزول الوحي
 .36األنعام /  ﴾عليم

ألم باالبن, ومع ذلك يصور القرآن هذه العالقة وليس هناك عالقة بشرية أمسى من عالقة األب باالبن أو ا
وإذ قال ابراهيم ألبيه ءازر أتتخذ أصناما ءالهة إني أراك وقومك ﴿اليت تبني ضالل وقصور األب ورشد االبن 

في ضالل مبين* وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه 
فلما أفل قال ال أحب اْلفلين فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربي  فلما أفل  الليل رأى كوكبا قال هذا ربي

قال لئن لم يهدني ربي ألكونن من القوم الضالين* فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما 
أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا 

 .13-10األنعام/  ﴾ن المشركينم
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين* ﴿وبالسؤال يهدم إبراهيم من أجل البناء إذ قال ألبيه 
 .52-51األنبياء/  ﴾إذ قال ألبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون

                                                 
 .53-53أمحد خريي العمري:  البوصلة القرآنية, مرجع سابق,  ص ص   (1)
  .31املرجع نفسه, ص  (2)
 .31املرجع نفسه, ص   (3)
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قالوا ءأنت فعلت هذا بيلهتنا يا ﴿وبينما طلب منهم أن يسألوا األوثان صار السؤال على ألسنتهم 
إبراهيم* قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون* فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم  

 .35-/32األنبياء  ﴾*الظالمون* ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤالء ينطقون
غم رشده ويقينه استمرت حاجته إىل والرشد الذي أوتيه ابراهيم ال يعين أنه استكان ومل يبحث, ور 

 االطمئنان, فعمد إىل إعادة النظر والتقييم بالسؤال.
 .231البقرة/  ﴾...براهيم رب أرني كيف تحيي الموتىإوإذ قال ﴿

فرغم مكانته الرسولية أعلن صراحة عن حاجته إىل إعادة النظر, وعن عدم طمأنينة أفكاره وقلبه وعقله, 
خلطرة وعن شك اليزال حيتاج معه إىل حبث عن اليقني. طمأنينة القلب مل يصلها باملزيد  تساؤل يقرب من احلدود ا

من التعبد واالستغفار واالنقطاع للعبادة, بل وصل بالتساؤل والتفكر, ومل يكن التساؤل حمطة عابرة, بل شكل 
ا يف السياق األول الذي مهد املركز األهم يف سريته الرسولية, وهذا التساؤل كان بعد نزول الوحي عليه, ال كم

 لنزول الوحي.
اجلواب على إحياء املوتى مل يكن فيه هنر كما يف حالنا اليوم, ومل يكن جوابا مباشرا, بل "آثر اجلواب  
ليوجه السؤال حنو الطبيعة مظاهرها وظواهرها, أشكاهلا وقوانينها, والطري  شكل من أشكال الطبيعة فكان للعقل 

هذا السؤال, السؤال اإلجياب ال يقف عند احلرية بل يعمل على جتاوزها . ويفتح باب اليقني دور يف اجلواب عن 
النهائي ومن السؤال بدأ اإلميان لدى إبراهيم, واملسلمون ورثة ابراهيم الذي بدأ إميانه من التساؤل, أحق هبذا 

 . (1)«املرياث من غريهم
يه حقا, أي إذا ختلينا اليوم عن السؤال فسنواجه "السؤال ولذلك يؤكد القرآن الكرمي بأننا سنسأل وعدا عل

 .00الزخرف:  ﴾وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون﴿املوعود" 
وبناء على ما سبق فإن عدم هنر السائل تعين اجلواب ومواجهة حالة احلرية من أجل اهلدى وليس حالة 

 احلرية اإلبراهيمية.العوز, ألن التيه الذي أعقبه اهلدى يف اخلطاب القرآين هو 
هو جتديد للدين وللقاعدة اإلبراهيمية  ﴾وأما السائل فال تنهر﴿إن الدين اخلامت, انطالقا من قوله تعاىل  

طريقة  يف احلياة والتفكري والنظر جيب أن حيتضن السائل والتساؤالت اليت تنسف العروش القدمية املتداعية وتبين »
 .(2)«ة "للسائل حق وإن جاء على فرسعاملا جديدا على أسس جديدة ومتين

وبعد كل ما سردناه من قضايا ختص االبن رشد والرشدية, يتضح أن االبن رشدية "اخلطاب الرشدي" 
امللتصق بابن رشد هو اسم وليس صفة كما هو احلال مع إبراهيم الذي كان رشده هبة إالهية, فكان سؤال 

 وحواره قمة الرشد والنضج. ابراهيم سؤال رشد فقه عمق الوجود وكان خطابه

                                                 
 .33: البوصلة القرآنية, مرجع سابق, ص  أمحد خريي العمري  (1)
 .2336, املعجم الكبري 12336سنن البيهقي  2033, ابن خزمية 1161, أمحد 1333-1335رواه أبو داوود,   (2)
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ابن رشد وأبا للتساؤالت, و "للوهلة األوىل سيبدو غريبا جدا أن نتصور دينا ما يبدأ   ومبا أن إبراهيم 
بطرح التساؤالت, فقد تعودنا مجيعا أن تكون الفلسفة هي صاحبة األسئلة, وأن يكون الدين هو صاحب 

 وم املطمئن اهلادئ.األجوبة.  الفلسفة لألرق والتفكر والدين للن
لكن ذلك ينسجم مع نظرة تقليدية للدين ال تتفق مع الطبيعة التارخيية لإلسالم.... ال تشبه يف شيء  

الواقع التارخيي لإلسالم بوصفه حركة عميقة, استطاعت أن هتز أركان التاريخ اإلنساين وتعيد تشكله وحتديد 
 مساره.

 . (1)ميكن أن تنسجم مع اإلسالم الذي أعلن قيامة العقل..."إن نظرة النوم املطمئن اهلادئ .... ال 
واملالحظ اليوم أن الفلسفة حلت حمل النبوة وحل الفالسفة حمل األنبياء, وأصبح لكل فيلسوف أتباع ومن 

 سار يف درهبم من املتفلسفني املسلمني" الذين ركبوا قطار التغريب.
ومل تستطع أي فلسفة وضعية أن تقدم احللول, ومل تعد أصبح العامل غارقا يف املشاكل واالضطرابات, 

الفلسفة وحدها صاحبة السؤال واجلواب, بل وصلت بابا مسدودا, أصبح عنده األسياد الكبار الذين يرتبعون 
على "عرش االقتصاد" هم الذين يقررون مصري العامل. وأمام هذا الوضع املعقد, وهذا الطوفان من املعلومات مل 

هة قادرة على التحكم يف هذا الطوفان. إن طوفان املؤلفات واملعلومات يشغل اجملامع العلمية الدولية تعد هناك ج
من أجل التوصل إىل األساليب والتقنيات اليت تيسر التحكم يف انفجار املعلومات, وأشهر هذه املشروعات 

وتبقى  Unisistسست واليوني  Universal Bibliographie controlالضبط البيبليوغرايف العاملي
 .*هذه املشاريع هدفها استخباراتيا أكثر منه علميا وخباصة بعد اكتشاف خمطوطات واد قمران أو البحر امليت

واخلالصة: ينبغي جتاوز أسطورة مقولة الفلسفة هي السؤال, بل الدين هو السؤال واجلواب, ومبا أن إبراهيم 
  م املعجزة اليونانية, ألن التجربة اإلبراهيمية وجتارب أخرى هو أب التساؤالت وأب األنبياء تسقط أوها

سابقة بزمن طويل للتجربة اليونانية, والقرآن من املنظور اللساين مل يلتزم متاما باملعىن القاموسي, بل له قاموسه 
أول من أمرت أن أكون اخلاص الذي هو حصيلة املعىن املألوف ممزوجا بالتوجهات العقدية اجلديدة اليت هبا ﴿

يدخل يف نطاق االستسالم, إن الرشد مادة تتواصل عضويا مع  ﴾ال شريك له وأنا أول المسلمين﴿﴾  و أسلم
. وهذا ما دأب عليه األنبياء والرسل وكل املصلحني عرب التاريخ, ومن مث كل إصالح تغيري, (2)الصالح واإلصالح

 وليس كل تغيري إصالح.

                                                 
 .51أمحد خريي العمري: مرجع سابق, ص   (1)
, اكتشف هذه املخطوطات راع 1301العصر احلديث بدأ ذلك  خمطوطات واد قمران أو البحر امليت من أعظم االكتشافات األثرية يف *

صغري امسه حممد الديب وهو يبحث عن نعجة ضائعة وداخل مغارة عثر على أواين فخارية مملوءة باملخطوطات وتوالت االكتشافات لباقي 
ة إىل فرض املواقع )أصبح الفاتيكان قلقا من املشكالت اليت قد يواجهها بشأن مواد قمران, وأصبحت هيئة الكهنوت اإلكلريكية يف حاج

نوع من السيطرة على دراسات هذه املخطوطات انظر: مايكل بيجنت وريتشارد يل: خديعة خمطوطات البحر امليت, ترمجة وسيم عبده, 
 وما بعدها. 103, ص2111دمشق دار صفحات للدراسات والنشر الطبعة األوىل 

 .163, ص 2110رؤية قرآنية, دار اهلادي, بريوت, الطبعة األوىل : قضايا إسالمية معاصرة اسرتاتيجية السؤال  غالب حسن الشابندر  (2)
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سفينة النجاة أمام غرق سفينة الفلسفة, بعد أن فقدت بوصلتها منذ إن الدين اإلسالمي هو البوصلة و 
 زمن بعيد, ومل تقدم ألصحاهبا إال مزيدا من الغرور الذي بين على اتباع الظن.

, رشدية وختتم الرشدية مع الرسول اخلامت سيدنا حممد  فالدين رشد, والرشدية تبدأ مع إبراهيم 
 عليها من قبل املتفلسفة العرب.تتجاوز كل رشدية أخرى يتم الرهان 

إن املسلمني األوائل بصموا حضورهم بتداول القرآن وسريانه يف كل أبعاد احلياة, فكان هلم دور ريادي يف 
صناعة التاريخ إىل أن دب فيهم الضعف والوهن, بعد أن أدخل القرآن املتحف ومل يبق منه إال شعائرا ظاهرة, فال 

موقع الندية يف الساحة األممية إال بتفعيل القرآن والتخلص من االغتيال الذي تعرض استعادة للحضور والفعل من 
له اللسان العرب من قبل اللسان األعجمي, فتمت بلبلة اللسان العرب, وبرمج أهله باللسان األعجمي الذي ال 

 .116﴾ النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبينيكاد يبني ﴿
كال ال تطعه .﴿(1)( الكتاب ملواجهة املكتبةاقرأخالدة ومنتصرة إذا مت تفعيلها, وذلك بـ ) ﴾اقرأ﴿ وتبقى

 .13﴾ العلق /واسجد واقترب
 " هي الكيان الذي تندحر  أمامه كل الكتابات املغرضة.اقرأ"

 وخري ما نوقع به ما سطرناه قوله تعاىل:
 .21يوسف/﴿واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون﴾ 

  

                                                 
(1)

 .367أحمد خيري العمري، البوصلة القرآنية، مرجع سابق، ص   
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 المصادر والمراجع المعتمدة
 

 والنشر للدراسات العربية املؤسسة القادر, عبد فاروق: ترمجة الثورة, نظريات يف مقدمة:  أ.س. كوهان 
 .1313 األوىل الطبعة بريوت,

 2111 األوىل الطبعة دمشق الفكر, دار القرآنية, البوصة:  أمحد خريي العمري. 
  ,1313إدوارد جونو: الفلسفة الوسيطية, ترمجة علي زيعور, بريوت, دار األندلس, الطبعة الثانية. 
  ,1311احلارث بن أسد احملاسيب: العقل وفهم القرآن, دار الفكر. 
 1335, 2زينب حممود اخلضري: أثر ابن رشد يف فلسفة العصور الوسطى, دار التنوير, بريوت ط. 
  2116عامر الكفيشي, قضايا إسالمية معاصرة, دار اهلادي, بريوت, الطبعة األوىل. 
 سرتاتيجية السؤال رؤية قرآنية, دار اهلادي, بريوت,  معاصرة إسالمية قضايا:  غالب حسن الشابندر

 .2110الطبعة األوىل 
 1331لفكر, مالك بن نيب: الصراع الفكري يف البالد املستعمرة, طرابلس, بريوت, دار ا. 
   ,هنري برغسون: منبع األخالق والدين, ترمجة سامي الدروب وعبد السالم الدائم, دار العلم للماليني

  .1330, 2بريوت, ط 
 Alain de libera :َAvicennismeَlatin,َEncyclopédieَuniversalise,َvolَ3. 
 Alainَ deَ Libera,َ Laَ philosophieَ Médiévaleَ )queَ sois-je), 4èmeَ

édition : PUF 2001. 
 Dictionnaireَ duَ Moyenَ âge,َ sousَ laَ directionَ deَ Claudeَ Gauvard,َ

AlainَdeَLiberaَetَautre,َEd.َParis,َ2005,َ2èmeَtirage : Juillet 2006. 
 Jacques Levrat, La force du dialogue, Ed MARSAM, impression 

Najah Al Jadida, 2003. 
 Jean Jolivet, encyclopédieَuniversalise.َVolَ3.َ 
 M. Eliade, La Nostalgie des origines, Gallimard, 1969. 
 PierreَQuillet:َERNSTَCassirer,َéd.َEllipses,َParisَ2001 
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 مقدمة:

مثة مفاهيم أصيلة يف ثقافتنا اإلسالمية هلا قدرة كبرية على االخرتاق الزماين واملكاين واملوضوعايت, وهي مفاهيم 
أساسية ينبغي أن تشكل مهّا حموريا يستدعي جتديدا يف النظر ويتطلب مواكبة مستمرة حلركية الواقع املتسارعة واملعقدة 

املفاهيم: االجتهاد, والفقه, والتجديد, والنظر, والتنزيل... فعربها تتجلى مظاهر ولدينامية العلوم املتطورة, ومن أهم هذه 
إعمال العقل وفقه النص وفقه الواقع, ويف ضوء ذلك يتم إخراج املنتوج احلضاري البشري االستخاليف, الروحي واملادي, 

   وهو منتوج مرتبط بواقعه وقابل للتسديد والتصويب والرقي ملا هو أفضل وأحسن.
واملتأمل يف معظم التجارب احلضارية اإلسالمية جيد أن اإلمكانات املميزة ملرجعيتنا املتعالية مل يتم تفعيلها بنفس القوة 
اليت وردت هبا يف الوحي, وحىت الفرتات القليلة اليت عرفت هذا التفعيل مل تستمر بنفس الوهج والعطاء إذ سرعان ما حل 

اع آفات التقليد و احلشو واالبتداع, وقد كانت هذه اآلفات سببا يف تضخم االهتمام حمل االجتهاد والتجديد واإلبد
 باجتهادات تارخيية على حساب النص املؤسس هلا, فنالت من القداسة مثلما نال النص نفسه أو أكثر.

ى مستوى وقد دلت نصوص الوحي والتجربة النبوية األوىل على وجود حمددات منهجية حتكم الفكر االجتهادي عل
التأصيل النظري وعلى مستوى التنزيل العملي, وسنحاول أن نربز بعضا من هذه احملددات املنهجية, واليت يشكل الوعي 
هبا مقدمة ضرورية لبناء عقلية اجتهادية جتديدية متفاعلة مع واقعها وفق ضوابط مرجعيتها. وسأركز على ثالثة حمددات 

 ريخ, وحمدد التمييز بني األصول والفروع, وحمدد وحدة النص وتعدد الفهم.   أساسية: حمدد الفصل بني الشرع والتا
 احملدد األول: الفصل بني الشرع والتاريخ -

احلديث عن السريورة التارخيية للفكر والثقافة يف التجربة اإلسالمية هو يف العمق حديث عن تفاعل عناصر ثالثة 
اإلهلي؛ القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة, باعتبارمها األصول  . الوحيالوحي والواقع والعقلبدرجات متفاوتة: 

املؤسسة للتشريع واملوّجهة لالستخالف والعمران. والواقع املتغري "الذي تتفاوت يف إدراكه وتشخيصه وتكييفه عقول الناس 
, وكذا العقل 1رتبطة بالواقع واملتأثرة به"وتقديراهتم, مبن فيهم الفقهاء. وتبعا لذلك يتحدد الكثري من اجتهاداهتم وفتاويهم امل

                                                 
 11م, ص: 2112, 1الريسوين, أمحد "فقه الثورة, مراجعات يف الفقه السياسي اإلسالمي" مركز مناء للبحوث والدراسات, بريوت, ط  1

محددات منهجية في الفكر االجتهادي؛ دراسة في 

  ضوابط التأصيل والتنزيل

 محمد عـالالدكتور 

-- 
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الذي يتفاعل مع الوحي ويعايش الواقع فتتأسس لديه منهجية التأويل والتنزيل, وقد غلب على هذا العقل يف التجربة 
حبكم تفاعله ألول مرة مع قضايا وجزئيات فقهية كثرية.   -خاصة بعد عصر التابعني  -اإلسالمية األوىل العقل الفقهي 

قد "تفاوت الفقهاء يف ذواهتم وقدراهتم الفكرية ومراتبهم العلمية ومسالكهم املنهجية. ولكل واحد من هذه األمور تأثريه و 
 . 1يف اجتهاداهتم ونتائجهم. بل حىت أخالقهم وطباعهم قد يكون هلا تأثري يف ذلك"

ع معني, على أساس أن الوحي نص مطلق يقتضي هذا احملدد ضرورة التمييز بني الوحي والتنزيل التارخيي له يف واق
متعايل عن الزمان واملكان عرب التجارب والسياقات املختلفة. وقد تضمن الوحي إشارات لتجارب تارخيية انقضت بفناء 
أصحاهبا, ألخذ العرب والعظات منها, ولبناء جتارب جديدة راقية ومتجاوزة ألخطاء السابقني وهفواهتم وزالهتم, ومستنرية 

كما "أن معرفة الواقع واإلحاطة به من املسائل األساسية يف جناح عمل الفقيه, ألن االنزواء عن   زاهتم وعطاءاهتم.بإجنا
اجملتمع والواقع وممارسة العمل الفقهي يف الزوايا بعيدا عن مهوم الناس ال ميكن أن يكون إال تكرارا آلراء القدامى الذين  

ح حيتاج إىل استشارة اخلرباء وأصحاب االختصاص يف خمتلف كانوا يتعاملون مع واقعهم, وصحيح أن الفقيه اليوم أصب
 .2املسائل اليت تعرض عليه نظرا لتعّقد الواقع, وكثرة املستجدات"

ومن األخطاء املنهجية إسقاط الواقع املعاصر على واقع السابقني, والنظر مبنظار العصر إىل عصرهم, فالرتاكم املعريف 
ومناهج ونظريات نستطيع من خالهلا الوقوف على بعض ثغرات السابقني وهفواهتم  قد وّفر لنا أدوات وآليات ومفاهيم

املعرفية واملنهجية, ليس قصورا وهتاونا منهم, بل مل تسعفهم أدواهتم معرفتهم حينذاك من التنّبه هلا وإصالحها. ومن مثّ 
وإشكالياتنا, ومن سيأيت بعد فرتة من ميكن القول أهنم عاشوا عصرهم بظروفه وإشكالياته, وحنن نعيش عصرنا بظروفنا 

سيعيشون ظروفهم وإشكالياهتم, وبالتايل فاملعاصرة هي قدرة كل جيل يف أي عصر على  -طالت أم قصرت  -الزمن 
 مواجهة إشكاالته وحتدياته, اعتمادا على إمكاناته وتراكم خرباته. 

لية املستوعبة لظاهرة ما ال حيصل إال بعد تقييم من هنا تقتضي املوضوعية واإلنصاف اإلقرار بأن وضوح الرؤية الك
يف  -التجارب السابقة والوقوف على نقاط اإلصابة والسقوط, والقوة والضعف. وبالتايل فاملمارسات السابقة تشكل لنا 

فة جتارب اختبار لنقيس درجة قرهبا أو بعدها من املستوى االجتهادي املطلوب على ضوء ما وصلت إليه املعر  -جمملها 
ونظمها ونظرياهتا حسب الزمن احلايل. ألننا ال نضمن بالوسائل العلمية نوع تصرفنا يف نفس الظروف واألحوال اليت مّر هبا 
من سبقونا, وبالتايل ال مربر ألن تستمر مجلة من إشكاالت سابقة رغم توفرنا على رؤى معرفية ومنهجية واضحة حللها 

موضحا هذه اإلشكالية "ولكن اخلالف بيننا وبينهم يكمن يف أننا نوظف مناهج وجتاوزها. يقول أبو القاسم حاج محد 
ورؤى خمتلفة عن مناهجهم, ضمن خصائص تكوينية مفارقة خلصائصهم التكوينية, وال نقول بأهنم عجزوا يف ما جنحنا فيه 

عقل احملض, أما حنن , فهم قد أنتجوا ضمن خصائص الأبدعوا ضمن خصائصهم الفكريةمن بعدهم, وإمنا نقول إهنم 
فننتج بقوة العقل مع حمددات العلم النظرية واملعرفية, وهلذا جيب النظر ملا خلفوا من إرث ثقايف من خالل تلك اخلصائص 
الفكرية واملنهجية اليت تشكل ضمنها وعينا بالسريورة التارخيية وباملتغريات االجتماعية, بدل التقليل من شأن ذلك املوروث 

 .3الثقايف"

                                                 
 .12املرجع نفسه, ص:  1
 .23-25ص:  ,2116, 2املركز الثقايف العرب, الدر البيضاء, ط  ,شعيب قاسم "حترير العقل اإلسالمي"  2
 21-23, ص: 2111, 1حاج محد أبو القاسم "القرآن واملتغريات االجتماعية والتارخيية" دار الساقي, بريوت, ط  3
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أصل  مع الوحي, وال ميكن لتجربة أن تتحول إىل اإلجياب نوع من التفاعل هياإلسالمية,  كل التجارب التارخييةف
؛ إذ ال بد من أصل حيتكم إليه املتغري حياكم إليها األصل األول. فاملرجعية احلاكمة تبقى للمطلق املهيمن وليس للنسيب

 اإلنسانية الذي يقع خارج حيز التجربة )املرجعية املتعالية( الوحي وعند اختالف أو تنازع التجارب, وهذا املطلق ه
علمائنا حني قرروا يف بعض مؤلفاهتم فصوال تؤصل لنسبية التجارب اإلنسانية من  ولقد فطن هلذا بعض .البشرية والنسبية

. و "يف موضوع الفقه 1مثل: "فصل يف تغرّي الفتوى واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد.."
يا وأفكارا ومصطلحات تناوهلا الفقهاء بصفة عامة, ويف الفقه السياسي بصفة خاصة, ال بد أن ننتبه إىل أن هناك قضا

وُكّتاب السياسة الشرعية واألحكام السلطانية, وأصبحت مادة متداولة ومتوارثة يف تصانيفهم, وهي يف احلقيقة ليست أكثر 
من توصيف وتنظيم فكري ظريف, للنظم واألعراف اليت صاغتها وصنعتها املمارسة الفعلية حلركة التاريخ. ففي هذا الصنف 

ن القضايا واألفكار ميتزج التاريخ بالشرع, أو باألحرى ميتزج تاريخ املسلمني وتصرفات املسلمني, باملرجعية اإلسالمية م
. وإذا كان التحدي يظهر جليا 2والثقافة اإلسالمية. وقد يكون نصيب التاريخ وتأثريه فيها أكثر من نصيب الشرع وأدلته"

بإشكاالته وقضاياه وما يتطلبه من إصالح وتكميل, اعتمادا على املبادئ واألدلة  حني اجلمع واملزج بني استلهام الواقع
الشرعية وإرشادهتا يف زمن حمدد, يتبني لنا مدى التعّقد يف العالقة اليت جتمع التاريخ والشرع اتصاال وانفصاال, وقد ناقش 

أشار  «لشرع والتاريخ من االتصال واالنفصالفصل المقال فيما بين ا»هذه اجلدلية الدكتور الريسوين يف مبحث مسّاه: 
فيه إىل أن هذا الفصل "فصل ضروري حىّت ال َنلط شرعنا بتارخينا, وال نّتخذ التاريخ دينا لنا. }..{ فالفصل بني الشريعة 

ثنا يف الفقه ومكوناهتا من جهة, والتاريخ ومكوناته من جهة أخرى, يرحينا ويرفع عنا احلرج يف مبدأ املراجعة والغربلة لرتا
السياسي وغريه. ويرحينا ويرفع عنا احلرج حني نأيت إىل عديد من املقوالت واملقررات يف هذا الفقه فننزع عنها صفة احلجية 

 .3واللزوم, أو صفة القداسة كما يقال"
خيية وثقافية واخلالصة أن مجلة من االجتهادات الفقهية أو األصولية "إمنا هي معطيات معرفية منجزة يف سياقات تار 

واجتماعية خاصة, وال ميكن جتريدها من بصمات العصر املنبثقة فيه, مثلما ال يصح فصلها عن املشروطية الزمانية 
واملكانية والثقافية ملن أنتجها, فهي منخرطة يف تاريخ أصحاهبا, وليست حقائق أو جواهر مثالية متسامية على الواقع, كما 

والظروف, واحمليط الذي تبلورت يف داخله, إهنا مرهتنة بالفضاء اخلاص وخلفيات الفقيه أهنا ليست عابرة للمحّددات, 
انبنت على أعراف وظروف وتقديرات مصلحية كانت وجيهة ", فهذه املعرفة الفقهية 4واألصويل الذي قاهلا أو دّوهنا"

ه احلاالت أن ذجوهرية. وال بأس يف ه وسديدة يف حينها, ولكن تلك األسس واالعتبارات تغريت تغريات تامة, أو تغريات
كر, فإهنا تتغري بتغري ذُ هب إليه مجهور الفقهاء واجملتهدون املتقدمون. وحىت اإلمجاعات اليت بُنيت على ما ذنتجاوز ما 

الثابتة أسباهبا وموجباهتا الظرفية, أما أن يعمد أحدنا اليوم إىل ظن ظنه ورأي اختاره وأعجبه, يتعلق بفهم املعاين األصلية 
للنصوص, مما يتوقف قبل كل شيء على الدالالت اللغوية لعصر التنزيل, وحيتاج إىل احرتام قواعد اللغة كما فهمها وبينها 

                                                 
, م1333هـ/1013, 1شرح وحتقيق رضوان جامع رضوان, مكتبة اإلميان, القاهرة, ط اجلوزية, ابن القيم "إعالم املوقعني عن رب العاملني"  1
6/6. 
 10الريسوين, أمحد "فقه الثورة, مراجعات يف الفقه السياسي اإلسالمي" مرجع سابق, ص:  2
 11-13, ص: املرجع نفسه 3
, ص: م2116, 2تونس, ط  –القاهرة  –للطباعة والنشر, بريوت دار التنوير الرفاعي, عبد اجلبار "إنقاذ النزعة اإلنسانية يف الدين"  4
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املتقدمون, ويتوقف على اعتبار ما فهمه آالف من الصحابة والتابعني واألئمة والعلماء عرب عدة عصور, مث يتحدى به 
ه املوازنة أمرا مهما, ذوتبقى ه ,1"ا ليس من العقل وال من العلم يف شيءذالحقني, فهاإلمجاع واجلمهور, والسابقني وال

فهي من ناحية ال تناهض حرية البحث وحرية الفكر والنقد, ولكن يف نطاق من املعقولية واحرتام االعتبارات املؤسسة 
 علميا ال عاطفيا.

واألولوية اليت تفرض نفسها يف حمدد الفصل بني الشرع والتاريخ مراجعة مدونتنا الفقهية مع مراعاة مقتضيات واقع 
إعادة صياغة "املدونة أصبح أكثر تعقيدا أن هتيمن عليه فتاوى فردية كانت مرتبطة بنمط عيش بسيط, أي أن تكون 

.. وخلق جسور والطبية م العقلية والشرعية واالقتصادية واالجتماعيةجتديد الصلة جبميع أنواع العلو  الفقهية" مرتكزا على
"توظيف املكاسب الراهنة للعلوم يف دراسة, وحتليل, و التواصل بني خمتلف العلوم من خالل نظمها يف إطار كلي شامل

.  2ودها وآثارها ومعطياهتا"ومساءلة التجليات والتعبريات والظواهر الدينية يف حياة الفرد واجملتمع, واكتشاف منابعها وحد
املقصود هنا التنبيه إىل مداخل استئناف التجديد املمكنة, املتعالية عن تأثري التاريخ وحتكمه يف عدد من األبنية الشرعية و 

 املتجاوزة له. ويؤكد ذلك القرآن نفسه الذي يدعو إىل إدامة التفكري والتدبر والنظر والتعقل واالعتبار.
 

 التمييز بني األصول والفروع احملدد الثاني: -

تشكل األصول الثوابت واألركان واملسائل الكربى للدين, وتشكل الفروع املتغريات واملسائل الفقهية اجلزئية يف الدين. 
تفرَّد الوحي مبيزات خاصة جليلة مل تتوفر لغريه من الكتب املنزلة, وأهم هذه امليزات: إهلية مصدره, وأنه آخر وحي فقد 

ن السماء, حمفوظ من التبديل والتغيري, وبه اكتملت الرساالت السماوية, وهو خطاب موجه للناس مجيعا "رسم ينزل م
للناس عاّمة قواعد الفكر والنظر إىل جانب قواعد احلياة العملية, وأن هذا القرآن قد اشتمل على تصور هنائي للكون 

خالق(, وأنه مل يرتك جانبا من جوانب الفكر والعمل )أو الدين )ميتافيزيقي(, وأنه قد وضع قواعد السلوك اإلنساين )األ
والشريعة( إال ومأله بوضع صورة كاملة.. وأن املسلمني قد تلمسوا مادة فكرهم وعملهم من مصدرين, مها: القرآن والسنة, 

ملصدران األساسيان للتشريع , فُهما ا3اللذان سارا متعاونني يرمسان للمسلم احلياة اجلديدة, ويرسخاهنا يف مجيع قواعدها"
اإلسالمي؛ "مصدر واحد منشئ وكاشف عن العقيدة والشريعة. ومصدر واحد تأويلي وتفعيلي وتطبيقي تنفيذي مبني 
لكيفية اتباع الكتاب وتطبيقه, وهذه ميزة من أهم مزايا هذه الرسالة اخلامتة, وهي اليت أعطتها املرونة واالتساع, والقدرة 

ل مستجدات األزمنة واألمكنة واألنساق احلضارية والثقافية وحاجات األمم؛ ألهنا تعتمد على قواعد  على االستجابة لك
كلية, ومقاصد عليا؛ ومل تشتغل بالتفاصيل اجلزئية الدقيقة إال تلك اليت هي مظنة احليف البشري فاحتاجت إىل النص 

 السنة مها متكامالن متالزمان, فهما املصدر الوحيد ملا عليها, كاألنكحة واملواريث .. والكتاب الكرمي وبيانه النبوي يف
 .4ميكن تسميته ب "احلقيقة الفقهية"؛ ولذلك كان احلالل بيّنا واحلرام بيّنا, وكانت مساحة املشتبهات حمدودة جّدا"

                                                 
 .25-20م, ص: 2116, 2لبنان, ط  –الشبكة العربية لألحباث والنشر, بريوت  ,"االجتهاد؛ النص, الواقع, املصلحةالريسوين, أمحد " 1
 .161الرفاعي, عبد اجلبار "إنقاذ النزعة اإلنسانية يف الدين" مرجع سابق, ص:  2
 . 6 – 2م, ص: 1333, القاهرة: 0, ط 1النشار, علي سامي, "نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم" , دار املعارف, ج  3
م, ص: 2111, 1العلواين, طه جابر, "ابن رشد احلفيد, الفقيه الفيلسوف" دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة, القاهرة,  ط  4
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وتطهريه مما  الرجوع املباشر إىل النبع الصايف )الوحي= قرآن وسنة(ومن جتليات التفريق بني األصول والفروع ضرورة 
علق به من رواسب وشوائب وعوالق, "وجتاوز كل أشكال وصور املوروث الثقايف الذي حجب الرؤية واالستمداد املباشر 

وبناء منهجية معرفية جتعل من تلك الوسائط مصادر استئناسية للوصول إىل  1من تلك املصادر إال عرب وسائط وقنوات.."
هلا  ,ب دينية مرتبطة بالزمان واملكانر باعتبارها جهدا بشريا وجتا ,حقائق أكرب وأمشل وليست مصادر هنائية مقصودة لذاهتا

أنف لفهم الدين فهما يراد به معاجلة  "ال بد من نظر اجتهادي مستمثعربها وعظاهتا وميزاهتا ونقاط قوهتا وضعفها, ومن 
الواقع, وهو نظر يلتزم ضرورة فحص الرتاث واستيعاب ما ورد من أفهام ثرية, ولكنه التزام استفادة واسرتشاد واهتداء, 

مع  2وليس التزام اتباع وتقليد ألفهام السابقني على سبيل احلتم املفروض فإن ذلك ال يربره شرع وال ينصلح به واقع"
 أمهيةب أن اإلميان بأن التجديد عملية بناء وترميم وليست هدم وتقويض, ومن مث -كما يذهب القرضاوي   -ارة اإلش

"االسرتشاد باجليل األول من أجل الفهم السليم للدين ومن أجل التخلص من الشوائب وأشكال الغلو اليت حلقت  مبكان
اإلبقاء الصاح النافع  تصحيحا وتصويبا مبنهجية قائمة على مراجعة املوروثوال ينفي هذا ضرورة  .3به أو طرأت عليه"

 . تصفية ركام الشوائب والشبهات العالقةوجتاوز الضار الثقيل. فال بّد من 
وأكثر ما يزيد يف شرعية وضرورة هذه املراجعة كون "فقهنا وتراثنا مبعظم مفرداته وقضاياه ومؤلفاته, يرجع إىل ما بني 

من اهلجريني, وأننا اآلن يف القرن اخلامس عشر.. مما يدعو أن تكون املراجعات املطلوبة عميقة القرنني اخلامس والثا
وشاملة, وال تستثين إال ما كان شرعا منصوصا, صحيحا صرحيا. وإذا استحضرنا أن ما يفصلنا عن ذلك الفقه ليس جمرد 

النوعية اهلائلة اليت عرفتها جمتمعاتنا والعامل من حولنا, مدة زمنية طويلة تعّد مبئات السنني, بل تفصلنا عنه أيضا التطورات 
يف كافة اجملاالت واألصعدة: السياسية والتشريعية واالجتماعية واملالية واالقتصادية واإلدارية والعلمية والثقافية والصناعية 

 .4واسع؟"والتواصلية... أفليس هذا وحده موجبا للمراجعة والتجديد واملالءمة, على نطاق 
أن تكون حماكاتنا للسابقني حماكاة منهجية عقالنية وليست حماكاة ومن جتليات التفريق بني األصول والفروع 

معلوماتية تقليدية إسقاطية, مبعىن أن ننظر يف طريقة تعاملهم مع الوحي, ومنهج تنزيله على الواقع, واالعتزاز الكبري هبذا 
والذل. وكيف كان إقدامهم وشجاعتهم, وأحيانا مغامراهتم وخماطراهتم يف عصور الدين وقيمه, والتحرر من اخلرافة واخلوف 

القوة ؟ وكيف كانت هفواهتم ونقاط ضعفهم يف عصور التقليد واجلمود ؟ فالوقوف على املنهج الذي جعلهم يؤسسوا 
وف على ما أنتجوا من حضارة وعلوما, واستطاعوا من خالله استيعاب ودمج ثقافات وعلوما أخرى, أفضل بكثري من الوق

جزئيات املعارف وكثرة التفاصيل, فالنتائج والثمار تأيت نتيجة طبيعية بعد بناء األسس واألركان.  لذلك ميكن القول أن 
, ألن املشكلة "ال 5"والءنا آلبائنا جيب أن يكون يف حماكاهتم يف وقفتهم جتاه احلياة, ال يف إعادة ما صنعوه حرفا حبرف"

                                                 
, 1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي, ط  دراسة يف األسس املرجعية واملنهجية" والتجديد يف الفكر اإلسالمي املعاصرشبار, سعيد "االجتهاد  1

 .136ص:  ,م2111
/ ص: 1هـ, ج1011, قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية, 26النجار, عبد اجمليد "يف فقه التدين فهما وتنزيال" كتاب األمة: عدد  2

13 
 135عيد "االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي املعاصر", ص: شبار, س 3
 .13-11لريسوين, أمحد "فقه الثورة, مراجعات يف الفقه السياسي اإلسالمي" مرجع سابق, ص: ا 4
 .12: الرشدان, حممود عايد "حول النظام املعريف يف القرآن الكرمي" جملة إسالمية املعرفة, السنة الثالثة, العدد العاشر, ص 5
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ارة, وال يف الرتاث, وإمنا تكمن يف النظام الثقايف الذي طورناه حنن يف القرون احلديثة من أجل استيعاب تكمن يف احلض
 . 1هذه احلضارة وهذا الرتاث. إهنا تكمن يف فاعليتنا, أو باألحرى ال فاعليتنا الثقافية والعقلية احلديثة"

يه فقط بعض املدافعني عن الدين, بل سقط فيه ولألسف فإن غياب التفريق بني األصول والفروع منهج مل يسقط ف
حىت الناقمون من املستشرقني واملغالون من العلمانيني احلاقدين, مما جعل هؤالء خيلطون يف أحيان كثرية بني أصول الدين 

ع على وجتارب تارخيية مرتبطة بأصحاهبا تشكل فهما معينا للدين. ومعلوم أن املنهج العلمي لنقد الرتاث يقتضي االطال
معارفه واالستئناس مبقاصده, حيث أن الكثري ممن تصّدوا لنقد الرتاث "تكّلموا فيه مبا ال يعرفون وتطاولوا على البث فيما 

فمن أين يقع على حقيقة  !ال يفقهون. }..{ فكيف يصح إذن ملن ال جييد لغة الرتاث أن يدعي لنفسه القدرة على تقوميه
وهذا الشرط العلمي الزم, ليس فقط لتقومي الرتاث وإمنا لتقومي وتصويب كل جمال علمي أو . 2 "!مضامينه وعلى كنه آلياته

 معريف.
من مضامني املسبقات والقبليات اليت حتكم بعض الباحثني؛ تصي د الشاذ والغريب من األقوال والعبارات اليت نُقلت 

املضيء من معارفه وجتاربه اليت تشكل يف الكثري منها  يف الرتاث خاصة يف جانبه الفقهي ... والتغاضي والتغافل عن البحر
لألسف,  -منارات هادية عرب الزمان واملكان. وهذا املنهج الذي أّسسه املستشرقون الناقمون على تراث األمة, تشرّبه 

وا إىل حتقريه العديد من املثقفني واملفكرين العرب, "فما كان جيب أن يُعّظم من معان متأصلة, ذهب -بوعي أو بدون وعي 
و "ال يطلب الشاذ إال من يريد  3من غري حتسر, وما كان جيوز حتقريه من وسائل مقتبسة, ذهبوا إىل تعظيمه من غري تقرت"

. علما أن الوقوف على هذه املنزلقات 4الزيغ عن احلق واملروق, وال يطلب الغريب إال من يريد املخالفة والظهور"
طلوبا يف حد ذاته, أما تصّيدها للتشفي والتحقري والقياس عليها إلسقاط الكّل يف سلة للتصحيح والتصويب يعّد أمرا م

 واحدة, فهذا منهج متحامل بعيد عن اإلنصاف واملوضوعية والعلمية.
 

 احملدد الثالث: وحدة النص وتعدد الفهم -

ال يتغري, لكن أشكال التدين إن النص الشرعي )قرآنا وسنة نبوية( واحد ال يتغري لكن الفهم متعدد, والدين واحد 
, إال أن شرائعهم خمتلفة ومتعددة بتعدد طرق ومناهج التدين هبذا الدين 5خمتلفة. لقد كان اإلسالم دين مجيع األنبياء

فنتيجة لكل ذلك جند مدارس التفسري املختلفة اليت تتفق يف تفسريها  6{لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاالواحد }
يف أخرى نظرا لتباين مداخل البشر يف الفهم, وجند كتب السنة املتعددة, واملذاهب املختلفة اليت لبعض النصوص وختتلف 

تعددت مناهجها وطرق استنباطها. وال ضرر أن ينحاز كل واحد إىل مدرسة معينة أو مذهب معني, فيتعلمه ويدافع 

                                                 
 21, ص: م2110, 6املركز الثقايف العرب, الدار البيضاء, ط غليون, برهان "اغتيال العقل, حمنة الثقافة العربية بني السلفية والتبعية"  1
 11م, ص: 2111, 6املغرب, ط  –عبد الرمحن, طه "جتديد املنهج يف تقومي الرتاث", املركز الثقايف العرب, الدار البيضاء  2
 .11املرجع نفسه, ص:  3
 .11املرجع نفسه, ص:  4
االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة  اإلسالم هنا مبعىن االستسالم واخلضوع واالنقياد ألمر اهلل تعاىل اخلالق املصور هلذا الكون, 5

, اإلذعان والطاعة, اخللوص والتجرد اللغة على عدة معاٍن:استعماهلا يف , واألصل يف اشتقاقها الفعل )َسِلَم( ويأيت الشرك وأهله. والرباءة من
 .واآليات الدالة على ذلك من القرآن الكرمي متعددة متظافرة املصاحلة واألمن. 

 03املائدة:  6
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ظر إىل الطرف أو األطراف األخرى بعني عنه.. وإمنا سيحصل الضرر إذا حتول األمر إىل تعصب وتدابر وتصادم والن
العداوة واحلقد, وأحيانا يصل األمر إىل حد االقتتال كما حدث يف عدد من التجارب السابقة ويف عدد من مناطق العامل 

 اإلسالمي املعاصرة. 
, غري أن يقتضي هذا احملدد اإلميان بقناعة راسخة أن "االختالف ثراء فكري, وتنوع ثقايف, وهو من سنن احلياة

املمارسات اخلاطئة هي اليت أفسدت مجال التنوع وألوان الطيف, واحلقيقة أن املذاهب اإلسالمية من حيث الفقه ال ختتلف 
جوهريا إىل درجة اخلالف, وتبقى يف دائرة االختالف, لكن شخصنة املذاهب جعلتها غري قادرة على اخلروج من دائرة 

 . 1أو ذاك"ضيقة تتالءم مع رؤيتنا هلذا الشخص 
كما أن اإلسالم يعطي مبدئيا لكل أحد حرية إبداء ما يعتقد به من أقوال وآراء, وهذه احلرية الفكرية قد تقود أحيانا 
إىل الشطط واإلسفاف والضالل, إال أن احلد منها أيضا قد يقود إىل االنغالق واملصادرة واحلجر والركون, وإىل اخلرافة 

إلسالم جمال الرأي وحرية الفكر علما أن الفكر الذي سيصمد ويستمر له ميزات خاصة واجلهل والتعصب. هلذا فتح ا
}ف أما الزبد فيذهب جف اء وأما ما ينفع الناس فيمكث في  , قال تعاىل: 2متكنه من القدرة على البقاء واملدافعة

ق عليه, وإمنا بالسماح له . فالغىن العلمي ال يكون باحلجر على الفكر والتضيي3األرض، كذلك يضرب اهلل األمثال{
}وما أوتيتم  باالمتداد والتوسع بقدر توسع الكون ستتسع املعرفة )وإنا ملوسعون(, فلماذا التضييق ما دام أن علمنا حمدود 

 وما دام أن دائرة اجملهول أوسع من دائرة املعلوم. 4من العلم إال ق ليال{
واالستمداد هو عندما بدأت تعمد مدارس أو فرق واجتاهات إىل ومن األخطاء الكبرية وبدايات االحنراف يف الفهم 

حماصرة الوحي بأفهامها, مّدعية حيازة التأويل الصحيح للمقّدس, فلم تسمح له باالمتداد إال مبقدار ما تسمح به عقوهلا 
أيضا إحاطته ومداركها, فتحرم بذلك عقوال أخرى من حظها يف الفهم وتصادر حقها يف الرأي واالجتهاد, ومن ذلك 

بقيود وضوابط اجتهادية, ومحل ألفاظه ومعانيه على ختصصات مدرسية معينة بالشكل الذي حيجب الدالالت املنفتحة 
, حىت "أضحت كثري من املفاهيم واملصطلحات اليت صاغت وتصوغ ثقافتنا معرفة 5واملستوعبة لتلك األلفاظ واملعاين

ية تعليمية أكثر منها تشريعية كلية, حيث احنصرت الدالالت الشرعية بالتاريخ ال بالوحي. وحدودها مدرسية مذهب
. ويف هذا تضييق وحجر على الفهم واإلبداع وحّد للمعرفة من التطور. وجند مثاال راقيا عند 6وانتشرت الدالالت التارخيية"

على التقليد  م{ الفقيه األصويل والفيلسوف املتكلم, الثائر1123/1133 -هـ 521/535ابن رشد احلفيد }
                                                 

 .62ص: , م2113دار الفكر, دمشق,  ,الشيعي, بني حق االختالف ودعوى امتالك احلقيقة" –وحيد تاجا "التقارب السين  1
اإلشكال هنا يتأسس بدرجة أوىل على طريقة النظر إىل القرآن الكرمي, وسبل تنزيله على الواقع, وال أدل على ذلك أن من بني مئات  2

تبقية التفاسري اليت ظهرت عرب التاريخ اإلسالمي مل يصمد بالبقاء منها والتداول إال مناذج يسرية, وأن نسبة كبرية من مضمون هذه النماذج امل
للوحي  إىل إعادة النظر وجتديد التدبر بناء على املتغريات االجتماعية والتارخيية وكذا املناهج املعرفية احلديثة. وهذا النظر املتجدد مطلب حباجة

اء نفسه, وضرورة يفرضها الواقع لضمان التفاعل والتناغم واالنسجام والقدرة على مواكبة احلياة, وكذا االنفتاح على فضاءات رحبة واإلصغ
 إليقاع املتغريات الشديدة التعقيد والتنوع, وإال ستحصل املفارقة وتغيب شروط التنزيل. 

 11 :, اآليةالرعدسورة  3
 35: , اآليةاإلسراءسورة  4
 12-11شبار, سعيد "االجتهاد والتجديد يف الفكر العرب واإلسالمي املعاصر," مرجع سابق, ص:  5
ية واحلداثة يف اخلطاب العرب املعاصر", مركز دراسات املعرفة واحلضارة, كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بين شبار, سعيد "النخبة واأليديولوج 6

 1, ص: 2112, 2مالل, ط 
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" }إسم التفضيل من الفقه{ يف زمانه, يقول ابن رشد: "كما جند األفقهواملقلدين, يقول متحدثا عن مصادرة مفهوم "
متفقهة زماننا يظنون أن األفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر, وهؤالء عرض هلم شبيه ما يعرض ملن ظن أن اخلَفَّاَف هو 

على عملها, وبني أن الذي عنده خفاف كثرية سيأتيه إنسان بقدم ال جيد يف  الذي عنده خفاف كثرية ال الذي يقدر
خفافه ما يصلح لقدمه, فيلجأ إىل صانع اخلفاف ضرورة, وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه, فهذا مثال أكثر املتفقهة 

الت ومستجدات الزمان؟ . فما قيمة هذا احِلمل الثقيل من الفقه إن مل يكن أساس وجوده حل مشك1يف هذا الوقت"
وماذا عساه أن ينفع إن مل جند فيه ما نبين عليه إلزالة اإلشكال وإراحة األنام؟ فالفقه تراكم مستمر, السابق منه أساس 
لالحق, وال شك أن فيه طفرات نوعية, حني ال يكون للنازلة حكم مماثل أو شبيه, عندها مياَرس الفقه يف أهبى صوره 

ل إعمال النقل والعقل وغريها من أصول االستدالل واالستنباط يف تكامل عجيب مع مقاصد وأحسن حلله, من خال
 الشرع وظروف الواقع.

وهذا التنوع يغين احلقائق ويوضحها أكثر إذ أن "احلقيقة تظل بعيدة املنال ويظل لكل البشر احلق, وعليهم الواجب 
 متطابق مع اآلخر, سيعرف بعضا من جوانبها, ألنه كلما درنا أن يسعوا ملعرفتها, وكل منهم سيتوصل إىل معرفة شيء غري

معربا عن  «واهلل أعلم»لذلك يظل إرداف كل قول بـ  –كما يقول أينشتني   –حول احلقيقة كلما رأيناها يف صورة خمتلفة 
نه ليس هو األعلم انفتاح النسق وحمددا لإلبستمولوجيا اإلسالمية, وحمققا لرضاء اإلنسان عن نفسه وجهده, وقناعته بأ

 .2وإمنا هو واحد من الذين يعلمون"
واملتأمل يف شبكة املفاهيم املتداولة يف الثقافة اإلسالمية, جيد اختالفات بينة يف مدلوالهتا ومحوالهتا, قد تصل أحيانا 

املفاهيم. قد  إىل االختزال البخيس املخّل, أو الشمول الفضفاض اململ, مما يستدعي حذرا شديدا يف التعامل مع هذه
 بناء من خالل فتتم عملية التصويب والتسديد أو تغري داليل بفعل حركة التاريخ وتطور احلضارة والعمران, تطور حيصل

لدالالت اجلديدة قدرة ل فتكونتعاريف جديدة أكثر استيعابا ومشوال لدالالت مل تستوعبها التعاريف السابقة أو السائدة, 
 .الفكر والثقافة اإلسالميةالبحث و  أكرب على توجيه مسار

, كما ُعّرف بأنه 3فقد ُعّرف الفقه, مثال, بأنه "العلم باألحكام الشرعية العملية املستنبطة من أدلتها التفصيلية"
. وجاء يف تعريف االجتهاد أنه "بذل الوسع يف 4"الفهم والوعي واإلدراك جلملة حقائق ومعارف متعلقة بالكون وبالشرع"

, ومن تعريفاته أيضا أنه "بذل اجلهد يف العادة والعبادة". وقيل يف التجديد أنه 5م شرعي عملي بطريقة االستنباط"نيل حك
النظر يف }الرتكيز على دائرة العلوم الشرعية احملضة{, ولكنه ُعّرف أيضا أنه " 6"إحياء السنة وحماربة البدعة وإكثار العلم"
                                                 

م. 1335 -هـ1013, 1ابن رشد, "بداية اجملتهد وهناية املقتصد" حتقيق عبد اهلل العبادي, دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع, ط  1
2/136 
كتاب مجاعي, حترير وإشراف نصر "قضايا إشكالية يف الفكر اإلسالمي املعاصر" جملموعة مؤلفني,  من تقدمي حملمد نصر عارف  لكتاب  2

 3, ص: م1331هـ/1013, 1ط  ,", املعهد العاملي للفكر اإلسالمي13حممد عارف, "سلسلة قضايا الفكر اإلسالمي 
وي "هناية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول" لناصر الدين البيضاوي, حتقيق شعبان مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسن 3

, دار الفكر, 1/13م. والزحيلي, وهبة "الفقه اإلسالمي وأدلته" 1333هـ/1021 ,1, دار ابن حزم, بريوت, ط 1/13حممد إمساعيل 
 .3/603م, ورشيد رضا "تفسري املنار" 1335هـ/1015, 1دمشق, ط 

 .135ص: , مرجع سابق, شبار, سعيد "االجتهاد والتجديد يف الفكر العرب واإلسالمي املعاصر "  4
 .2/222 "املنهاج" , والبيضاوي0/213, وقريب منه اآلمدي "األحكام" 221الشوكاين, "إرشاد الفحول" ص:  5
 .2/651املناوي "فيض القدير"  6
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علوم مؤسسة حلضارة األمة يف هذا االجتاه. والكل يفقه عن اهلل تعاىل يف آياته  ما منآيات اآلفاق واألنفس, وما يلزم فيه
  .1"واإلنسانية والكونية النصية

حماكاة »كما عرفه علماء أصول الفقه, وال يعين جمرد « قبول قول الغري بال حجة»جمرد  -معرفيا  -والتقليد "ال يعين 
.. ولكنه "حالة نفسية وعقلية تصيب األمم فتجعل املصاب يف حالة كسل 2السائد"كما هو يف العرف « الغري ومتابعته

عقلي, واسرتخاء ذهين وبالدة نفسية, فهو يف حالة تلق مستسلم على الدوام ينتظر من يثري له األسئلة واإلشكاالت 
وإذا كان  ,3إىل الرتاث أو اآلخر" ليوجد عنده قدرا من التوتر البارد قد يدفعه إىل البحث احملدود القاصر, فإما أن يرجع

حيمل مضمون "احلجاج عن العقائد اإلميانية, باألدلة العقلية, والرد على املبتدعة املنحرفني يف علم الكالم سابقا 
, فإن علم الكالم املعاصر يعرف جتديدا مطّردا باستفادته من خمتلف 4االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السّنة

 ة يف كل العلوم, حيث طّور آليات االستدالل ومناهج التأويل واهلرمنيوطيقا والتحليل والتفكري. التطورات احلاصل
هديف من خالل إيراد هذه التعاريف )مع منهج االختيار املتعّمد( هو التأكيد على حقيقتني: األوىل أن العديد من 
املفاهيم اليت كانت هلا دالالت كلّية مستوعبة, مت حتجيم دالالهتا لتقتصر على جوانب ضيقة أو خاصة مبجال تداويل 

هلا عرب التاريخ خمتزال, حيث كان األصل هو الدالالت اجلزئية اخلاصة ومت معني, والثانية: أن العديد من املفاهيم كان تداو 
 إغفال باقي الدالالت األخرى, فتم االستدراك بتصحيح دالالهتا املستوعبة الشاملة. 

وعموما ال ينبغي أن تبقى املفاهيم جامدة وفق حمددات زمنية معينة, وإمنا ينبغي أن تتحرك وتساير اإليقاع الزمين 
تغري, وإال ستبقى متجاَوزة وبذلك يصيبها الوهن والنسيان واملوت. واملنهج القومي يف تعاملنا مع املفاهيم يقتضي اإلبقاء امل

على الدالالت املستوعبة الشمولية املنتمية إىل إطارها العام, مع إمكانية تنزيل املفهوم على جمال تداويل خاص, أي أن 
االشتغال العامة وهي األصل, مث دائرة االشتغال اخلاصة وهي الفرع, وهذه الداللة الثانية  املفهوم يشتغل يف دائرتني: دائرة

تتغري حبسب نوعية ومنهج اجملال التداويل املدروس يف احلقول املعرفية املختلفة. وبالتايل نكون قد حافظنا على الداللة 
دراسة منوذج معريف معني يف جمال من اجملاالت, وهذا ما  احلقيقية العامة للمفهوم اليت بطبيعتها ستكون منفتحة حني نودّ 

 يعطي للمفاهيم خصوبة وحركية داخل املرجعيات املختلفة وجماالت التداول املتباينة.
لذلك فالنخب الفكرية مبشارهبا املتعددة مطالبة بأن تظهر وعيا وفهما ونضجا أفضل اجتاه املفاهيم والقضايا 

غل اهتمامها, فمن شأن هذا املنهج إغناء العلم املعرفة واستئناف التجديد فيها, ومن مث ال بد اإلشكالية اجلدلية اليت تش
من تواصل فكري وعلمي بني مجيع مكونات األمة, تواصل قائم على قيم وأخالقيات قبول اآلخر واالعرتاف بوجوده حىت 

مة, وتفقد فصائلها على خمتلف املستويات إمكانات ال "يفقد احلوار الفكري مربرات وجوده, وهتدر فاعلية عقول أبناء األ

                                                 

من , 2113 -15-11االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي" يوم احملمدية لعلماء املغرب حول "حوار مع د. سعيد شبار مبوقع الرابطة  1
 .13:11إىل الساعة  17:00 الساعة

  .11م, ص: 1001هـ/2313, 2, طه جابر "اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي املعاصر" دار اهلادي, بريوت, ط العلواين 2

 نفسه. 3
 .031ص:  ,هـ1023م/2111دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت, لبنان, بن خلدون, عبد الرمحن  "مقدمة ابن خلدون"  4
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الفهم املتبادل, واحلوار املشرتك, وبناء قواعد الرتاكم املعريف, وقدرات التقومي والنقد والتصحيح فضال عن التحليل 
 .1والتفكيك والرتكيب وبذلك يصبح عامل األفكار فارغ املعىن, فاقد املضمون وتفقد الفكرة قيمتها وأمهيتها

 : خاتمة
جمموع احملددات اليت أشرنا إليها سابقا تشكل فيما بينها وحدة موضوعية متكاملة؛ فمحدد الفصل بني الشرع والتاريخ 
ميكننا من رؤية متجددة للشرع عرب التاريخ, وحمدد التمييز بني األصول والفروع يربز خصائص املرونة والعاملية والشمول اليت 

ه من الّنظم الوضعية, أما حمدد وحدة النص وتعدد الفهم فيعطي جماال رحبا لتفاعل العقل مع متيز الشرع الرباين عن غري 
 النص يف ضوء الواقع املتغري املتجدد, كما يربز تفاوت األفهام وتالقح األفكار للوصول إىل أرقى احللول وأقوم املسالك.

تاج إىل جهود لضبط مظاهرها وجتلياهتا, خاصة مع كما ُتظهر التحليالت السابقة أن اإلشكالية مرّكبة, ومعّقدة, حت
وجود أطياف فسيفسائية يف الساحة الفكرية والدينية منها على وجه اخلصوص, مما جيعل أولية البحث عن النقاط املشرتكة 

صد ضرورة ملحة, لتنميتها وتوسيعها والبناء عليها. فنحن أمام جدلية ثنائية الذات واملوضوع؛ موضوع حيوم حول مق
العبادة وحتقيق االستخالف, وذات ينبغي أن تكون منصفة متجردة من احلموالت املسبقة متحيزة "للحق" الذي تقتنع به 

 دون مصادرة اآلخر ألحقيته يف التفكري واالقرتاح لنصرة "احلق" الذي يعتقده.
تفاعل واحلوار, بدل القطيعة ومهما كانت درجة االختالف, ينبغي أن يظل اختالفا سلميا مبنيا على االحرتام وال

واإلقصاء والتهميش والتحقري والتنقيص. وال شك أن هذا املنهج القومي بدأت بوادره تتسع شيئا فشيئا, واملطلوب هو 
تنميته واحملافظة عليه ليصل إىل تعاقد اجتماعي وفكري وثقايف يشكل ضرورة من ضرورات احلياة يتنفسه اجلميع كما 

 رامة اإلنسان مرهونة حبريته, وعزته مرهونة بإنسانيته.  يتنفس اهلواء, ألن ك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, 2املدنية , دراسة لسرية املصطلح وداللة املفهوم" املعهد العاملي للفكر اإلسالمي, فريجينيا, ط  –الثقافة  –نصر, حممد عارف "احلضارة  1

 3ص: , م1330 -هـ 1015
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 مقدمة :

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
, والصالة والسالم على الصفوة الصافية , والقدوة اهلادية واستغفره ُ  , واستعينهُ  احلمد هلل محدا كثرياً   

شرور أنفسنا وسيئات أعماهلا , وأعوذ باهلل من وصحبه أمجعني , حممد وآله خيار الورى , ومنار اهلدى , 
 من يهده اهلل فال مضل له, ومن يضلل اهلل فلن نتخذه ولياً مرشداً .

 وبعد؛
, يكىن  عثمانيسلط الضوء على واحد من كبار املعتزلة , هو عبد الرحيم بن حممد بن فهذا البحث 

ن رأس طائفة منهم اامنة منهم . كأبو احلسني , ويلقب باخلَّياط , من شيوخ املعتزلة , ومن رجال الطبقة الث
 تسمى اخلَّياطية , وله آراء ومقاالت يف الكالم أنفرد هبا .

ولد يف مدينة بغداد ونشأ فيها وذلك يف القرن )الثالث اهلجري / التاسع امليالدي( , وتصمت 
 املصادر عن ذكر سنة والدته وحياته وحىت سنة وفاته .

, وكأن من األوائل الذين أرخوا يف االعتزال . تويف يف بغداد )حنو امتاز بنبوغ علمي كبري وذكاء مفرط 
 . م( بعد أن ترك الكثري من املصنفات العلمية312هـ / حنو 611
 
 
 
 
 

 أبو الحسين الخَّياط مؤسس الفرقة الخَّياطية

 دراسة تاريخية

 الدكتور رحيم حلو محمد البهادلي
 جامعة البصرة

 لطيف حسن السبتي الدكتورة 
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 ترجمته وآثاره ومكانته أبو الحسين الَخياط :
 . (2), ويلقب باخلَّياط نسبة إىل مهنة خياطة الثياب  (1), يكىن أبو احلسني  عثمانامسه عبد الرحيم بن حممد بن 

 حياته :
يف القرن )الثالث اهلجري /  ياً ح, ومل تذكر املصادر سنة والدته , ولكنه كأن  (3)ولد يف مدينة بغداد ونشأ فيها 

. وأنه   (4)اخلَّياط "  هذا , شيخنا أبو احلسني زماننام( " ويف 321هـ / 613التاسع امليالدي( إذ قال تلميذه البلخي )ت 
 . (6)م( 315هـ / 616)ت  (5)كأن من نظراء اجلُيَّاَئي 

وتصمت املصادر عن ذكر حياته سوى اإلشارة إىل أنه كأن من املوهوبني وميتاز بالذكاء املفرط , وأنه حريص على 
 . (7)ز يف االعتزال فكأن من شيوخ املعتزلة البغداديني طلب احلديث , ومتيّ 

, فقد ذكره ابن املرتضى يف  (8)م( 312هـ / 611واختلفت الروايات يف حتديد سنة وفاة أبو احلسني اخلَّياط حنو )
الطبقة الثامنة وهي اليت تتضمن الذين ماتوا من املعتزلة يف النصف األخري من القرن الثالث أو يف أول القرن الرابع , ومنها 

هـ / 611م( وأبو القاسم البلخي الكعيب املتويف سنة )315هـ / 616َئي املتويف سنة )أبو علي حممد بن عبد الوهاب اجلُيَّا
 . (9)م( 361

م( , 330هـ / 251, وكاتب وفاة األخري على األرجح سنة ) (10)بعد موت ابن الراوندي  االنتصارألف كتابه 
 وهذا يعين أنه مات بعد ابن الراوندي يف آخر القرن الثالث اهلجري .

 :شيوخه 
 تتلمذ أبو احلسني اخلَّياط على عدد من العلماء منهم : 

 أحمد بن الحسين البغدادي : -7
, وكأن من حفاظ احلديث . قال فيه أبو  (11)يكىن أبو جمالد . ذكره ابن املرتضى يف الطبقة الثامنة من رجال املعتزلة 

ببغداد فصاروا  كانوا" ما رأى أحفظ منه قال : وحدثين أبو القاسم الصفار أن مجاعة من أصحاب احلديث   (12)احلسن 

                                                 
,  0؛ ابن حجر , لسان امليزان , ج 125, ص 3؛ الذهيب , سري أعالم النبالء , ج 33, ص 11اخلطيب البغدادي , تاريخ بغداد , م (1)

 . 3ص
 . 633, ص 1ابن األثري , الل باب يف هتذيب األنساب , ج (2)
 . 023وبغداد , ص؛ اخليون , معتزلة البصرة      601, ص      6الزركلي , األعالم , ج (3)
 . 10فضل االعتزال , ص (4)
سنة  اجلُيَّاَئي : هو حممد بن عبد الوهاب البصري , ينحدر من قرية ُجىبَّ يف البصرة . شيخ املعتزلة وأبو شيخ املعتزلة أب هاشم , مولده (5)

 . 201, ص 2, ج , احلنبلي , شذرات الذهب365, ص0هـ . أنظر السمعاين ر, االنساب , م616هـ ومات سنة 265
 . 125, ص3الذهيب , سري أعالم النبالء , ج (6)
 . 125, ص 3املصدر نفسه ,ج (7)
 . 601, ص 6الزركلي , األعالم , ج (8)
 . 33, ص 31, ص 35طبقات املعتزلة , ص (9)
 . 100اخلياط , ص (10)
 . 35طبقات املعتزلة , ص (11)
 . 35املصدر نفسه , ص (12)
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إليه وسألوه أن حيدثهم يف الدقائق , قال : فأملى علينا من حفظه مخسة آالف وكأن أفقه الناس وأعلمهم بالشروط " , 
 . (2)ى , وجعفر بن مبشر وأب موس (1)وكأن من أصحاب جعفر بن حرب 

 جعفر بن مبشر الثقفي : -2
من شيوخ االعتزال يف مدينة بغداد , ويضرب به املثل يف  واحلديث ,  والفقه , والقرآنكأن مقدما يف الكالم , 

العلم والعمل , وعرف بالزهد والورع , وكأن تلميذ أبو موسى املردار , وقرين جعفر بن حرب , ألف الكتب الكثرية يف 
 . (3)م( 303هـ / 260الكالم والفقه , مات يف سنة )

 : القطانيوسف بن موسى بن راشد  -6
, نزيل بغداد , حمدث , ثقة . ولد سنة نيف وستني ومائتني . حدث عنه البخاري , وأبو داود ,  أبو يعقوب الكويف  

 . (4)والرتمذي , وابن ماجة , وآخرون 
 " .  رُ ا, والكب (6): " وكأن من أوعية العلم , قد كتب عنه حيىي بن معني  (5)وقال عنه الذهيب 

 تالميذه :
خلَّياط ينهلون من علمه الواسع بغض النظر عن أنتمائهم املذهيب يف وقت كأن التف طالب العلم حول أبو احلسن ا

االعتزال هو السائد وال يسمح بغري ذلك , وكأن شيخ املعتزلة أبو احلسني اخلَّياط يتقبل ذلك ويشاركهم يف قلقهم 
خيتلف إليه )أبو احلسني : "  (7)وحذرهم وهم يتوجهون إىل جملسه العلمي بكل سرية . وعن ذلك قال األسد أبا دي 

 (2), وخيتلف إليه األيادي  (1)من املالكية  (10), وخيتلف ابن منتاب  (9)من الشافعية  (8)ريح اخلَّياط( أبو العباس بن سُ 

                                                 
م( يف بغداد . وله 303هـ / 263اهلمداين , من شيوخ املعتزلة يف بغداد , وكان زاهدا عفيفا ورعا ناسكا . مات سنة )جعفر بن حرب  (1)

 . 231العديد من الكتب . ابن الندمي , الفهرست , ص
 . 33ابن املرتضى , طبقات املعتزلة , ص (2)
 . 11-13املعتزلة , ص؛ ابن املرتضى , طبقات  231-231ابن الندمي , الفهرست , ص (3)
 . 111, ص 3الذهيب , سري أعالم النبالء , ج (4)
 . 111, ص 3املصدر نفسه , ج (5)
م   301هـ / 266حيىي بن معني بن عون بن زياد املري بالوالء , البغدادي , ابو زكريا , وهو من أئمة احلديث ومؤرخي رجاله , مات سنة  (6)

 . 116-112, ص 3, الزركلي , األعالم , ج233 -231, ص11ج. أنظر أبن حجر , هتذيب التهذيب , 
 . 611فضل االعتزال , ص (7)
أبو العباس بن سريح : أمحد بن عمر بن شريح , من مجلة الشافعيني ومتكلميهم . وبينه وبني حممد بن داود مناظرات . وله من الكتب :   (8)

أبان , كتاب التقريب بني املزين والشافعي , كتاب جواب القاشاين , كتاب كتاب الرد على حممد بن احلسن , كتاب الرد على عيسى بن 
 . 651م . ابن الندمي , الفهرست , ص311هـ / 615خمتصر يف الفقه . مات سنة 

يف مدينة  الشافعية : أصحاب أب عبد اهلل حممد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن الشافع اهلامشي القرشي أحد أئمة السنة األربعة , ولد (9)
هـ / 210هـ , ومات بالفسطاط سنة 133غزة , وكان عمره سنتني عندما أخذ إىل مكة , سافر إىل بغداد مرتني , وتوجه تلقاء مصر سنة 

م , للشافعي مؤلفات كثرية منها كتاب األّم يف الفقه , ومذهبه وسط بني املذهب احلنفي واملذهب املالكي . مشكور , موسوعة الفرق 313
 . 612-611المية , صاإلس

 ابن منتاب : صعوبة ترمجته لعدم ذكر االسم كامال . (10)
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ه مجع أنيستأذن فيه , فسرته يف البيت , مث  الثاينرس عليه , فجاء على أفراد , فقيل أنه دخل أحدهم الدَّ  (3)من الظاهرية 
 رس علّي " .غبة يف الدَّ كم , وقد عرف بعضكم من بعض الرَّ نفيما بي لكتمانبينهم وقال : ال معىن 

 وقد ذكرت املصادر طالب آخرين إىل أب احلسني اخلَّياط منهم :
 إبراهيم بن حممد بن شهاب : -1

الفقهاء ومناظراهتم , حنو أربعمائة يكىن أبو الطيب , وتتلمذ على أب احلسني اخلَّياط وغريه , ألف كتاب جمالس 
 . (4)م( 331هـ / 651ورقة . ومات بعد سنة )

 عبد اهلل بن أمحد بن حممود البلخي الكعيب : -2
:  (7)يف الطبقة الثامنة من املعتزلة , وقال فيه  (6), ذكره ابن املرتضى  (5)أبو القاسم , رأس الفرقة الكعبية من املعتزلة 

 من معتزلة بغداد ألخذه عن أب احلسني اخلَّياط ونصرته البغداديني . . . " . دّ عَ " وهو يُـ 
وكأن أبو القاسم البلخي يكاتب أستاذه أبو احلسني اخلَّياط , بعد العود من عنده , حاال بعد حاال , فيعرض من 

 سم . واملثال على ذلك قاله أبو القا (8)ته عن مسائله كثرية فجواباجهته ما خفي عليه , 
 : " كتب إيل بتوبة جعفر )ابن حرب( من هذا القول )اللطف( أبو احلسني اخلَّياط " . (9)البلخي 

 . (11), بعد أن ترك العديد من املؤلفات  (10)م( 321هـ / 613مات أبو القاسم البلخي سنة )
 عبد الواحد بن حممد احلصيين : -6

 . (1)ديد من الكتب بَّائي , وله العأبو احلسني من أصحاب أب علي اجلُ 

                                                                                                                                               
املالكية : مذهب فقهي , أصحابه أتباع اإلمام أب عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي , وهو أحد أئمة األربعة , مسقط  (1)

م . ابن الندمي , الفهرست , 135هـ / 113منها املوطأ , مات باملدينة سنة رأسه املدينة , وكان أستاذ الشافعي , ألف العديد من الكتب 
 . 002-001؛ مشكور , موسوعة الفرق اإلسالمية ,ص 663-663ص

 األيادي : صعوبة ترمجته لعدم ذكر االسم كامالً . (2)
أحد أئمة الفقه واالجتهاد يف اإلسالم , ويف الظاهرية : أصحاب أب سليمان بن داود بن علي بن خلف األصفهاين امللقب بالظاهري ,  (3)

 منهجه الفقهي أعرض داود عن التأويل والرأي والقياس مكتفيا بظاهر القرآن وبالنسبة إىل اإلمجاع , فقد قال بإمجاع صحابة النيب )صل اهلل
م . ابن الندمي , الفهرست , 336هـ / 211عليه وسلم( أو إمجاع مجيع علماء األمة , ومل يقر باالستحسان والتقليد . مات يف بغداد سنة 

؛ مشكور , موسوعة الفرق اإلسالمية ,  251-255, ص 2؛ ابن خلكان , وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان , ج 630-632ص
 . 200-206ص

 . 615ابن الندمي , الفهرست , ص (4)
 . 13الشهرستاين , امللل والنحل , ص (5)
 . 33طبقات املعتزلة , ص (6)
 . 33املصدر نفسه , ص (7)
 . 33ابن املرتضى , طبقات املعتزلة , ص (8)
 . 023اخليون , معتزلة البصرة وبغداد , ص (9)
؛ ابن األثري , الكامل يف التاريخ ,  116, ص 12؛ ابن اجلوزي , املنتظم , م 25, ص 11اخلطيب البغدادي , تاريخ مدينة بغداد , م (10)

 . 633, ص 3ج
 115؛ السبحاين , املذاهب اإلسالمية , ص 223؛ الداووي , طبقات املفسرين , ص 652, ص 16الوايف بالوفيات , مالصفدي ,  (11)
. 
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 العلمية : مكانته
عرف عن أب احلسني اخلَّياط بأنه مؤرخ املعتزلة إذ كأن يف غاية الشهرة بعلمه باختالف املتكلمني ومذاهبهم وآرائهم 

القاسم البلخي يف تأليف كتابه " مقاالت اإلسالميني " , مث القاضي عبد اجلبار  أبو. وقد اقتدى به تلميذه  (2)وترامجهم 
 . (3)يف كتابه " طبقات املعتزلة "  اهلمداين

  (4)علمية مرموقة بني متكلمي عصره قال عنها معاصره أبو زيد البلخي  مكانةوكأنت له 
م( : " كأن من ا هل الدين والورع والعلم بلغ يف العلم ما جاوز نظراءه , وتقدم كثريا ممن سلف , 366هـ / 622)ت 

: " كأن رئيسا متقدما ,  (5)اجلميلة " . وقال عنه ابن الندمي  األخالقوأنصافا , مع  واتقاناوله كتب ناهيك هبا جودة 
 احلفظ يتقدم سائر املتكلمني من أهل  بغداد " . عاملا بالكالم , فقيها , صاحب حديث , واسع

: " كأن اخلَّياط عاملا فاضال , وكأن فقيها صاحب  (6)عن منزلته العلمية قائال  اهلمداينوحتدث القاضي عبد اجلبار 
 حديث واسع احلفظ ملذاهب املتكلمني " .

املهذبة , وكأن من حبور العلم ,  والتصانيفاملفرط فيقول فيه : " شيخ املعتزلة البغداديني , له الذكاء  (7)أما الذهيب 
 ائي " .بَّ عجيبة عند املعتزلة , وهو من نظراء اجل ةله جالل

 مؤلفاته :
غري  اآلخربعضها مطبوع والبعض  وأفكارهمألف أبو احلسني اخلَّياط العديد من الكتب اليت تؤرخ آلراء املعتزلة 

 مطبوع منها :
 . (8)كتاب االستدالل  (1
باسم " نقض كتاب ابن  (9)والرد على ابن الراوندي امللحد . هذا الكتاب مطبوع ذكره الذهيب  االنتصاركتاب  (2

الراوندي يف فضائح املعتزلة " . وكأن سبب تأليف اخلَّياط هلذا الكتاب هو الرد على خصمه امحد بن حيىي الراوندي الذي  
 . (10)تقل إىل التشيع وصار من أنصارهم كأن قد أنتسب إىل املعتزلة وتعرف مبذاهبهم مث أن

. الذي قال فيه أبو احلسني  (11)واخذ يطعن يف املعتزلة من خالل الكتاب الذي ألفه هو كتاب " فضيحة املعتزلة " 
" كتاب املاجن السفيه )ابن الراوندي( وفهمت ما ذكره فيه فرأيته كتاب أنسأن حنق على أهل  الدين شديد  (1)اخلَّياط 
 على املسلمني " .الغيظ 

                                                                                                                                               
 . 3, ص 0؛ ابن حجر , لسان امليزان , ج 610ابن الندمي , الفهرست , ص (1)
 . 231األسد أبادي , فضل االعتزال , ص (2)
 . 025اخليون , معتزلة البصرة وبغداد , ص (3)
 . 3-3, ص 0ابن حجر , لسان امليزان , ج (4)
 . 3, ص 0املصدر نفسه , ج (5)
 . 35ابن املرتضى , طبقات املعتزلة , ص (6)
 . 125, ص 3سري أعالم النبالء , ج (7)
 . 123, ص 3الذهيب , سري أعالم النبالء , ج (8)
 . 123, ص 3املصدر نفسه , ج (9)
 . 612-611ابن الندمي , الفهرست , ص (10)
 . 612املصدر نفسه , ص (11)
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 وقت تأليف هذا الكتاب كأن بعد موت ابن الراوندي ذكر ذلك أبو احلسني اخلَّياط يف كتابه 
 . (2) االنتصار

هذا أن يؤرخ للمعتزلة من خالل ردوده على الفقرات اليت تضمنها كتاب "  هوقد استطاع أبو احلسني اخلَّياط يف كتاب
 ومناقشاهتم . وآرائهمعن املتقدمني منها  أخبارفضيحة املعتزلة " , فكأن ملما بدقائق كالم املعتزلة ويشتمل على 

 وكأن منهجه يف تدوين الكتاب يتضمن :
 ع ما يتعلق هبا من العقل والنقل .يمج وبيانمناقشة املسألة الواحدة أي املقالة  أوال :

 ذكر أشهر املقاالت عند طائفة معينة وناقشها . : ثانيا
 مناقشة املقاالت عند الطوائف األخرى . ثالثا :

القاسم البلخي الذي ذكر يف مقدمة كتابه املقاالت أنه اعتمد  أبوولقد نقل املتأخرون من هذا الكتاب منهم تلميذه 
بني  الفرق  احلسني اخلَّياط البغدادي يف كتابه أبوليه . واقتبس من إخلَّياط باملشافهة أو ما كتب به شيخه ا أقوالعلى 

 :  (3)الفرق وذلك يف عدة مواضع منها 
يف هذا الباب  (4)( من كتاب الفرق بني الفرق : " وقد اعتذر أبو احلسني اخلَّياط , عن أب اهلذيل 121ص ) (1

إىل أن اهلل عز وجل عند  أشاراهلذيل  أن أبا ( باعتذارين : احدمها دعواه  اآلخرة أهل أي ورود السكون الدائم على )
دعواه أن أبا   الثاينجيمع يف أهل  اجلنة اللذات كلها فيبقون على ذلك يف سكون دائم واعتذاره  مقدراته انتهاءقرب 

 . (5)مه " به خصو  اهلذيل كأن يقول هذا القول جمادالً 
اهلذيل يف بدعته هذه بأن قال : أن  أب( من كتاب الفرق بني الفرق : " وقد اعتذر اخلَّياط عن 121ص ) (2

مكلفني ولوقع ثواهبم وعقاهبم يف  لكانوا ألعماهلممكتسبني  األخرىاآلخرة دار اجلزاء وليست بدار تكليف فلو كأن أهل  
 . (6)دار سواها " 

فرق بني الفرق : " الفضيحة الثالثة عشر من فضائحه )أي فضائح النظام( ما ( من كتاب ال163-165ص ) (6
حاال بعد حال , وأن اهلل تعاىل خيلق الدنيا وما فيها يف كل حال  واألجسامتجدد اجلواهر بحكاه اجلاحظ عنه من قوله 

نيها ويعيدها , وذكر أبو احلسني اخلَّياط يف كتابه على ابن الراوندي أن اجلاحظ غلط يف حكاية هذا القول فمن غري أن ي
 . (7)على النظام " 

                                                                                                                                               
 . 51االنتصار , ص (1)
 . 100ص (2)
 . 15د. نيربج , االنتصار , ص (3)
م أبو اهلذيل : حممد بن اهلذيل بن عبد اهلل بن مكحول العبدي , موىل عبد القيس , من شيوخ املعتزلة , ولد يف البصرة واشتهر بعلم الكال (4)

كف بصره يف آخر عمره , وله كتب كثرية , منها كتاب مساه ميالس على اسم جموسي أسلم على يده ,   , له مقاالت يف االعتزال ومناظرات ,
 . 161, ص 1؛ الزركلي , األعالم , ج 233-235م . ابن الندمي , الفهرست , ص303هـ / 265مات بسامراء سنة 

 . 123, ص 12-33أبو احلسني اخلياط , االنتصار , ص (5)
 . 121-123النتصار , صاملصدر نفسه , ا (6)
 . 52-51املصدر نفسه , ص (7)
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كأن يقول :   بأن قال : أن هشاماً  (1)وطي ف( من كتاب الفرق بني الفرق : " واعتذر اخلَّياط عن ال151ص ) (0
 ن وكيال يقتضي موكال إيل , وزعم حسبنا اهلل ونعم املتوكل عليه بدال من الوك

 . (2)فوقه " 
أن  أوصى( من كتاب الفرق بني الفرق : " وقد حكت املعتزلة عن املردار أنه ملا حضرته الوفاة 153ص ) (5

يتصدق مباله , وال يدفع شيء منه إىل ورثته . وقد اعتذر أبو احلسني اخلَّياط عن ذلك بأن قال : كأن يف ماله شبه , وكأن 
 . (3)كني فيه حق " للمسا 

 . (4)كتاب الرد على من أثبت خرب الواحد  (3
 (5)كتاب الرد على من قال باألسباب  (1
 . (6)كتاب نقض نعت احلكمة  (3

 أثره في تدوين التاريخ :
ن يف هذا اجملال . حتدث أبو احلسني اخلَّياط عن فرعو  األوائلساهم أبو احلسني اخلَّياط يف تدوين التاريخ فكأن من 

. وذكر نبوة حممد )صل اهلل عليه  (7)آلمن  أن يؤمن فرعون كرهاً  أرادأن يكفر فرعون , وذكر اهلل تعاىل لو  أرادوأن إبليس 
: " ليس  (9). ويف امر الصحابة والوالية قال  (8)الكرمي حجة للنيب )صل اهلل عليه وسلم( على نبوته  القرآنوسلم( وأن 

احلديث كبري خالف يف امر الصحابة والوالية هلم . أمنا خالفهم يف تفضيل بعض  وأصحاب (10)بني املعتزلة واملرجئة 
والية اجلميع والرتحم عليهم والتقرب إىل اهلل مبحبتهم فال خالف بينهم يف ذلك  فأماالعادلة عندهم على بعض .  األئمة

 اخلالف " . شدّ أتزلة ختالفهم يف ذلك اللهم إال من توىل عن النابتة الفئة الباغية من أهل  الشام فأن املع -
: " أن اخلوارج قد سلم عليهم الصدر االول من املهاجرين  (11)وعن اخلالفة يف العصر الراشدي عند اخلوارج قال 

 " . عثمانواألنصار سين اجلماعة كلها : خالفة أب بكر كلها وخالفة عمر كلها وست سنني من خالفة 
                                                 

الفوطي  : هو هشام بن عمرو , من أهل البصرة وسافر إىل عدة بلدان من البحر , وكان داعية إىل االعتزال , استجاب له مجاعة من أهل  (1)
كتاب األصول اخلمس , كتاب إىل أهل   األمصار , ألف العديد من الكتب منها كتاب املخلوق , كتاب خلق القرآن , كتاب التوحيد ,

 . 233-233البصرة . ابن الندمي , الفهرست , ص
 . 223-225, ص 110-116أبو احلسني اخلياط , االنتصار , ص (2)
 . 125املصدر نفسه  , االنتصار , ص (3)
 . 3, ص 0ابن حجر , لسان امليزان , ج (4)
 . 123, ص 3الذهيب , سري أعالم النبالء , ج (5)
 . 123, ص 3املصدر نفسه , ج (6)
 . 33ابن املرتضى , طبقات املعتزلة , ص (7)
 . 36أبو احلسني اخلياط , االنتصار , ص (8)
 . 135املصدر نفسه , ص (9)
ل بال عمل , املرجئة : فرقة تشكلت بعد استشهاد اإلمام علي )عليه السالم( واستالم األمويني ملقاليد األمور , وكانوا يقولون اإلميان قو  (10)

لو  ألهنم يقدمون القول ويؤخرون العمل , ومسوا بذلك , إلرجاعهم حكم أهل الكبائر إىل يوم القيامة , وكانوا يوصون بإطاعة السلطان , حىت 
ية , ؛ مشكور , موسوعة الفرق اإلسالم 161-163كان ظاملا معتربين هذه الطاعة أساس وحدة اجملتمع . الشهرستاين , امللل والنحل , ص

 . 035-031ص
 . 133أبو احلسني اخلياط , االنتصار , ص (11)
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 إمامةتوقف يف  (2): " أن واصل بن عطاء  (1))رضي اهلل عنه( قال فيها  عفانن ب عثمانوذكر رواية عن خالفة 
يف  أحداث لعثمانوهذه هي سبيل أهل  الورع من العلماء أن يقفوا عند الشبهات , وذلك أنه قد صحت عنده  عثمان

 ل " . املفضول مع وجود الفاض إمامةوذهبوا إىل جواز  أمرهمن خالفته فاشكل عليه  األواخرالست 
ليه إصر طرفة عني . . . وأن اجتمعت تشكو مل حيُ  عثمانهشام الفوطي  يف يوم الدار " أن  (3)ونقل رواية قاهلا 

 أنكرهتا عليه , فدخل عليه قوم غفلة فقتلوه عن غري علم من املسلمني بذلك " . أشياءعماله وتستعتبه من 
اإلمام علي بن أب طالب )عليه السالم( لولده اإلمام احلسن )عليه السالم( : "  (4)ويستدل على ذلك من قول 

مل يعلم بذلك . والذي دعا هشام الفوطي  على هذا القول اعتقاده أن  هيقتل أمري املؤمنني وأنت حاضر ؟ " فأخربه أن
أن يكون  أمامن احد وجهني :  ال خيلو األمر)رضي اهلل عنه( لو حوصر وقتل حبضرة الصحابة لكأن  عفانبن  عثمان
أن يكون غري مستحق ذلك  وأما)رضي اهلل عنه( مستحقا القتل وعندها تكون قد زالت عدالته ووجب فسقه ,  عثمان

املسلمني ومن مجاعة الصحابة  إمامالرباءة من  يوجبان الوجهانوعندها فقد فسق الصحابة لرتكهم الدفاع عنه . وملا كأن 
 . (5)قولني واملهاجرين ابطل ال

وذكر رواية قاهلا هشام الفوطي  حول معركة اجلمل , واليت تتضمن " أن حرب اجلمل مل تكن عن رأي علي بن أب 
إىل احلرب عن غري رأيهم , فكرهوا ذلك "  أصحاهبمطالب وطلحة والزبري . فهم أمنا اجتمعوا بالبصرة للمناظرة فتسرع 

فيما جئنا له يكون  اهلل ما ظننت أن سبحان: "  (7)أن الزبري ملا رأى احلرب قال , والدليل عند أبو احلسني اخلَّياط (6)
 ."قتال

وابنه يزيد وبين أمية قال : " تزعم املعتزلة أن  سفيانوعن موقف الصحابة والتابعني من خالفة معاوية بن أب 
 أزالتهممعذورين يف جلوسهم عنهم لعجزهم عن  أميةيف زمن معاوية ويزيد وبين  كانواالذين   بإحسانالصحابة والتابعني 

 .  (8)هلم بطغام أهل  الشام "  أميةولقهر بين 
وبني أن اإلمام علي بن أب طالب )عليه السالم( من افضل الصحابة ألن اخلصال اليت فضل الناس هبا متفرقة يف 

: " هذا باب ال علم  (10)لسالم( باخلالفة قال . وعن تأخر الناس يف بيعة اإلمام علي )عليه ا (9)الناس وهي جمتمعة فيه 

                                                 
 . 101الزين , تاريخ الفرق اإلسالمية , ص (1)
 واصل بن عطاء الغزال , أبو حذيفة : رأس املعتزلة ومن البلغاء واملتكلمني , مسي أصحابه باملعتزلة العتزاله حلقة درس احلسن البصري , (2)

تسمى الواصلية وهو الذي نشر مذهب االعتزال يف اآلفاق , ولد باملدينة , ونشأ يف البصرة , وكان يلثغ بالراء ومنهم طائفة تنسب إليه , 
 . 113-113, ص 3م . الزركلي , األعالم , ج103هـ / 161فيجعلها غيناً , فتجنب الراء يف خطابه , مات سنة 

 . 111أبو احلسني اخلياط , االنتصار , ص (3)
 . 111ه , صاملصدر نفس (4)
 . 113-111؛ جار اهلل املعتزلة , ص 113-111املصدر نفسه , ص (5)
 . 113املصدر نفسه , االنتصار , ص(6)
 . 111املصدر نفسه , ص (7)
 . 211املصدر نفسه , ص (8)
 . 33ابن املرتضى , طبقات املعتزلة , ص (9)
 . 33املصدر نفسه , ص (10)
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عليه الصحابة ألين ملا وجدت الناس قد عملوا ومل اره أنكر ذلك  أمضاهعلى ما  األمر مبا فعل الناس وتسليمه إاّل  يل هبا
 وال خالف علمت صحة ما فعلوا " .

الكالم وأهل   أربابللمعتزلة , ألهنم  إالوذكر رواية يثين فيها على املعتزلة جاء فهي : " وليس الحد فيه قول يعرف 
 . (1)جليل الكالم وظاهره "  أحكامالنظر واملعرفة بدقيق الكالم وغامضه بعد 

اليت تعتقدها وتدين هبا ؛ وهو  أصوهلاباسرها تصدق املعتزلة يف  األمة: "  (2)اخلمسة للمعتزلة بقوله  األصولمث ميدح 
) ال تدركه األبصار(وال حتيط به األقطار وأنه ال حيول وال يزول وال يتغري وال ينتقل وأنه  (ليس كمثله شيء  )أن اهلل واحد 

) األول واآلخر والظهري والباطني(وأن ) يف السماء اهلل ويف األرض اهلل(وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد ) ما يكون من 
(وأنه القدمي كانواما   أينهو معهم  إالن ذلك وال اكثر إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدىن م ثالثةجنوى 

وما سواه حمدث , وأنه العدل يف قضائه الرحيم خبلقه الناظر لعباده , وأن ال حيب الفساد ) وال يرضى لعباده الكفر(وال 
نة دار املتقني والنار املويف بوعده ووعيده وأن اجل أخبارهله وأنه الصادق يف  أطوعهميريد ظلما للعاملني , وأن خري اخللق 

 دار الفاسقني " .
الكفار  أخبار: " أن أهل  التواتر مجيعا من املعتزلة ومن غريهم ال يفصلون بني  (3)ذكر رواية قال فيها  األخبارويف 

يف القطع  فأمافيما جاء جميء الشهادة على جهة حسن الظن باملؤمن وتصديقه حلكم الدين .  إالغريهم  أخبارهموبني 
 هو اجمليء الذي ال يكذب مثله وسواء كأن ناقلوه مؤمنني أم كافرين " . فإمنالى صحة اخلرب وصدقه ع

التاج , وكتاب التعديل  , وكتاب (4)إىل بعض الكتب اليت الفها ابن الراوندي منها كتاب اإلمامة  وأشار
. كما ذكر الكتب اليت الفها اجلاحظ  (8), وكتاب فضيحة املعتزلة  (7), وكتاب الزمرد  (6), وكتاب يف التوحيد (5)والتجوير

 . (9) القرآنالنبوة , وكتاب يف الرد على املشبهة , وكتاب يف نظم  وأثبات األخبارمنها كتاب يف 
 ال فضلفيها " يزعمون أن الكواكب من أن تكون متساوية القطع  (11)قال  (10)ن أهل  الدهر عوذكر رواية 

لبعضها على بعض يف السري والقطع أو بعضها اسرع قطعا وسريا من بعض . فأن كأنت متساوية القطع فقطع بعضها اقل 
كأن قطع اجلميع اكثر من قطع الواحد . وأن كأن بعضها   اآلخرقطع بعضها إىل قطع البعض  أضيفمن قطع مجيعها واذا 

 تناه " .م أيضاً اسرع من بعض قطعا فما دخلته القلة والكثرة 

                                                 
 . 113االنتصار , ص (1)
 . 31نفسه , صاملصدر  (2)
 . 113-113االنتصار , ص (3)
 . 53املصدر نفسه , ص(4)
 . 53املصدر نفسه , ص (5)
 . 33املصدر نفسه , ص (6)
 . 53املصدر نفسه , ص (7)
 . 32املصدر نفسه , ص (8)
 . 13املصدر نفسه , ص (9)
وأبديته . والدهر مبعىن الزمان الذي ال يفىن , وهؤالء  أهل الدهر : وهم مجاعة من الفالسفة املاديني الذين يعتقدون بسرمدية الدهر (10)

 . 203-201يقولون : إن الزمان مير وينقضي , أما الدهر فهو سرمدي دائم . مشكور , موسوعة الفرق اإلسالمية , ص
 . 32-31االنتصار , ص (11)
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: " ولقد اخربنا بعض  (1)اهلذيل وحضوره جمالس شيوخه , وثنائه عليهم , فقال  أبوحتدث أبو احلسني اخلَّياط عن 
 باإلحسانموسى )املردار( ومسع قصصه بالعدل وحسن ثنائه على اهلل ووصفه له  أبأن أبا  اهلذيل حضر جملس  أصحابنا

ب اهلل عليهم فبكى وقال : هكذا شهدت جمالس إىل أنفسهم وتقصريهم فيما جي وإساءهتمإىل خلقه والتفضل على عبيده 
 " . (اهلل عليهم )رضوان عثمانأب حذيفة وأب  أصحاباملاضني  أشياخنا

: " فما ظنك بقصص يستحسنه ابو اهلذيل  (2)اهلذيل هذا بأن مدحه وقال  أبوعلق أبو احلسني اخلَّياط على قول 
ومعرفة جيد الكالم ؟ ولقد ذكره الشاعر بعد أن ذكر عدة من العلماء فلما بلغ  البياندهره يف   وهو نسيج وحده وواحد

 إىل ذكره قال :
 لكل من مجع احملاسن كلها              كهل يقال لشيخه املردار "

 أب ني, ومنها مناظرة ب اإلسالميةذكر روايات تبني املناظرات اليت كأنت جتري بني الفرق  اإلسالميةويف تاريخ الفرق 
 .(3)هشام بن احلكم انقطاعاهلذيل من شيوخ املعتزلة وهشام بن احلكم من شيوخ الشيعة يف مكة حضرها الناس ظهر فيها 

ليه جاء فيها " أن بشرا كأن يزعم أن عند اهلل لطفا إيف اللطف ومناظرة املعتزلة  (4)إىل مقالة بشر بن املعتمر  وأشار
يستحقون به الثواب الدائم يف جنات النعيم , فلم يفعله هبم . فأنكرت املعتزلة ذلك عليه  طوعاً  ألمنواار به الكف أتىلو 

 . (5)وناظرته فبه حىت رجع عنه وتاب منه قبل موته 
قال له : حنن مل نتصادق  أصحابه: " أنه كأن إذا لقي احد  (6)وذكر رواية عن عيسى بن صبيح املردار قال فيها 

 كأن ذلك حني اتفقنا " .  وإمناحني التقينا , املودة 
 يف القول بقدم االثنني اخلري والشر . فقال هلم  (7)وذكر رواية عن مناظرة النظام للمنأنية 

: " حدثونا عن أنسأن قال قوال كذب فيه : من الكاذب ؟ قالوا : الظلمة . قال : فأن ندم بعد ذلك على ما  (8)النظام 
. طوا عند ذلك ومل يدروا ما يقولونل : " قد كذبت " ؟ فاختلئاقفعل من الكذب وقال : " قد كذبت وقد أسأت " من ال

ئل : " قد كذبت وأسأت " فقد كذب ألنه مل يكن الكذب منه )النظام( : أن زعمتم أن النور هو القا إبراهيمفقال هلم 
وال قاله والكذب شر فقد كأن من النور شر وهذا هدم قولكم . وأن قلتم أن الظلمة قالت : " قد كذبت وأسأت " فقد 

 خمتلفانن افقد كأن من الشيء الواحد شيئ خمتلفانصدقت والصدق خري فقد كأن من الظلمة صدق وكذب ومها عندكم 
 االثنني " . على حكمكم , وهذا هدم قولكم بقدمخري وشر 

 
                                                 

 . 126االنتصار , ص (1)
 . 126املصدر نفسه , ص (2)
 . 133االنتصار , ص (3)
بن املعتمر اهلاليل , أبو سهل , وهو من أهل بغداد , وقيل بل من أهل الكوفة , ولعله كان كوفيا مث انتقل إىل بغداد , وهو رئيس  بشر (4)

 . 50-52معتزلة بغداد , انفرد بآراء معينة . ابن املرتضى , طبقات املعتزلة , ص
 . 121-121االنتصار , ص (5)
 . 233ابن الندمي , الفهرست , ص (6)
املنانية : أصحاب ماين بن فاتك الذي ظهر يف زمان سابور بن أردشري , وقتله هبرام بن هرمز بن سابور , وكان ماين يزعم أن العامل  (7)

 . 251-203مصنوع مركب من أصلني قدميني : أحدمها نور , واآلخر ظلمة , وأهنما أزليان مل يزاال . الشهرستاين , امللل والنحل , ص
 . 31-33ر , صاالنتصا (8)
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احلسني اخلَّياط خرب وفاة النظام , وذكر ما قالوا وهو جيود بنفسه " اللهم أن كنت تعلم أين مل اقصر يف  أبومث نقل 
به التوحيد , , فما كأن منها خيالف التوحيد فأنا منه  ألشد إالنصرة توحيدك , ومل اعتقد مذهبا من املذاهب اللطيفة 

قالوا : فمات من ساعته .  -بريء . اللهم فأن كنت تعلم أين كما وصفت فاغفر يل ذنوب وسهل علّي سكرة املوت ! 
 . (1)وهذه هي سبيل أهل  اخلوف هلل واملعرفة به , واهلل تعاىل شاكر هلم ذلك " 

واية تبني حضور جعفر بن حرب جملس اخلليفة العباسي الواثق وعالقته به جاء فيها : " احلسني اخلَّياط ر  وذكر أب
فقاموا هلا وتقدم الواثق فصلى هبم وتنحى جعفر فنزع خفيه  الصالةحضر جعفر جملس الواثق للمناظرة فحضر وقت 

ى جعفر من القتل , قال : مث عل ليه حيىي بن كامل فجعلت الدموع تسيل من عينيه خوفاً إوصلى وحده , وكأن اقرهبم 
داود : أن هذا ال  أبلبس جعفر خفيه وعاد إىل اجمللس واطرق مث اخذوا يف املناظرة فلما خرجوا قال له القاضي امحد بن 

احلضور لوال أنك حتملين عليه , فلما   أريدحيتملك على هذا الفعل فأن عزمت عليه فال حتضر جملسه , فقال جعفر : ما 
داود : ا نبه السل وهو حيتاج إىل أن يتكئ  أبالشيخ الصاح ؟ فقال ابن  أيننظر الواثق مث قال :  الثاينكأن اجمللس 

 . (2)ويضطجع , قال الواثق : فذاك , ومل حيضر جعفر بعد ذلك إىل جملسه " 
ه سأل السكاك )املعتزلة والشيعة( جاء فيها " وقد ذكر جعفر بن حرب أن اإلسالميةونقل مناظرة جرت بني الفرق 

يف حدوث العلم وعارضه حبدوث القدرة واحلياة فلم يأت بفصل , فلما مل يتهيأ له الفصل قال له بعض أهل  اجمللس : 
إىل ذلك .  فأجابهمث قدر وحي كما كأن غري عامل ؟  وما عليك يا أبا  جعفر أن جتيب إىل أنه كأن غري قادر وال حىي

 أثباتكنرجع يف  فإمناواقدره ؟ وبعد  أحياه: أهو أحيا نفسه واقدرها , أم غريه  حىيفقال له جعفر : فعلى أي وجه قدر و 
نفسه واقدرها فتصف اهلل بذلك ؟ فأنقطع السكاك . مث قال  أحياهلل جل ذكره إىل املشاهدة , فهل شاهدت ميتا عاجزا 

أن يصنعه من ليس حبي وال قادر  أجزتد جعفر واخذ نعله بيده فقال : دل على أن هذه النعل مل تصنع العامل إذا كنت ق
 . (3)وال عامل ! فلم يأت بشيء " 

صارهم يرتكوهنم منهم فضل فرقة املعتزلة فاخذ بعض رجاهلم وأن أصابوذكر رواية تبني التفرقة واخلالف الذي 
إىل أن خلط وترك احلق فناه املعتزلة عنهم وطردوه  نظامياً  . وحسبما يقول أبو احلسني اخلَّياط كأن احلذاء معتزلياً  (4)احلذاء

شديدين عليه حىت أهنم اخربوا الواثق  وكانوا,  أيضاً فنفوه  أقوالهف يف ر وتط (5)من جمالسهم . مث خالفهم ابن حائط 
شيء من  ويقيم حكم اهلل فيه , ولكن املنية عاجلت ابن حائط قبل أن يتم أمرهدؤاد أن ينظر يف  ن أبمر ابأف بأحلاده

 . (6)ذلك " 

                                                 
 . 33-31املصدر نفسه , االنتصار , ص(1)
 . 10-16ابن املرتضى , طبقات املعتزلة , ص (2)
 . 131-133االنتصار , ص (3)
 فضل احلذاء : فضل احلدثي , وهو صاحب امحد بن خابط , وتنسب إليه الفرقة احلدثّية , يشكل كالمها فرقة واحدة . (4)

. 36-31, ص1, أنظر الشهرستاين , اململ والنحل , ج  
م , أنظر , 303هـ / 262ابن حائط : هو أمحد بن خابط البصري من أصحاب النظام . تنسب إليه الفرقة خابطّية , مات سنة  (5)

 . 213البغدادي , الفرق بني الفرق , ص
 . 215االنتصار , ص (6)
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 اإلطالةين عن غجمالد بالفقه والعلم والفضل والدعاء إىل احلق ن أبفيه : " وشهرة  (1)جمالد فقال  أبوحتدث عن 
للحق  وإظهار لسانوفصاحة  بيانمع حسن  القرآنلوصفه . ما ظنك برجل مجع العلم باحلديث والفقه والكالم وتفسري 

الرقي : "  عفان أبيف اهلل حىت حلق به رمحه اهلل ! " . وقال عن  األذىحياته والصرب على  أيامليه والقصص به إوالدعاء 
 . (2)معروفة "  إبراهيم وأصول إبراهيم أصحاباجلاحظ واجلاحظ من  أصحابرجل من  عفان وأبو

: " ما  (3)هنما قاال زفر أ وأبنقلها عن البلخي  الرقاشيموسى بن  عمران أبوحكي أبو احلسني اخلَّياط رواية عن 
وتقول  األسوارياهلل وقد رأيت أبا  اهلذيل وأبا  موسى وصاحلا  سبحاناعلم بالكالم منه , فقيل الب زفر :  أحداً رأينا 

وكأن حيرم املكاسب   واجلاهللة الطويلة بسطر واحد جبواب يفهمه العامل أجييب يف املس عمران أبوهذا ؟ فقال : كأن 
 ويزعم أن الدار دار كفر " .

علي حممد بن عبد الوهاب اجلبائي , وحتدث عن قراءته قال  أبوونقل أبو احلسني اخلَّياط رواية تبني مقدار ما كتبه 
يته ينظر علي فوجدوه مائة ألف ومخسني الف ورقة . قال : وما رأ أبو امألهيقولون أهنم حرروا ما  أصحابنا: " وكأن  (4)

اجلامع الكبري حملمد بن احلسن , وكأن يقول أن  من  يوما نظر يف زيج اخلوارزمي ورأيته يوما اخذ بيده جزءا , إاليف كتاب 
 الكالم اسهل شيء ألن العقل يدل عليه " .

 الفرقة الَخياطية :
: " وليس يستحق احد  (5)فكأن يقول  آرائهااحلسني عبد الرحيم بن حممد اخلَّياط , واتفق مع املعتزلة يف  أبواتباع 

 واألمرالوعد والوعيد  واملنزلة بني املنزلتني   والعدل  واخلمسة : التوحيد  باألصولاسم االعتزال حىت جيمع القول منهم 
 فهو معتزيل " . اخلصال اخلمسة هذه األنسان  باملعروف والنهي عن املنكر فاذا كملت يف 

ياط من املعتزلة يف القول بالقدرة وتسمية املعدوم شيئا , " وذلك أن املعتزلة اختلفوا يف وقد أنفرد أبو احلسني اخلَّ 
تسمية املعدوم شيئا , منهم من قال : ال يصح أن يكون املعدوم معلوما ومذكورا , وال يصح كونه شيئا وال ذاتا وال جوهرا 

من  آخرونلسنة يف املنع من تسمية املعدوم شيئا , وزعم منهم , وهو موافق ألهل  ا (6)وال عرضا , وهذا اختيار الصاحلي 
 أبوشيء ومعلوم ومذكور , وليس جبوهر وال عرض , وهذا اختيار الكعيب منهم , وزعم اجلبائي وابنه  ماملعتزلة أن املعدو 

أن يف هاشم أن كل وصف يستحقه احلادث لنفسه أو جلنسه , فأن الوصف ثابت له يف حال عدمه , وزعم أن اجلوهر ك
, وكأن العرض يف حال عدمه عرضا , وكأن السواد سوادا والبياض بياضا ويف حال عدمهما . وامتنع  حال عدمه جوهراً 

هؤالء كلهم عن تسمية املعدوم جسما من قبل أن اجلسم عندهم مركب , وفيه تأليف طول وعرض وعمق وال جيوز 
 . (7)وصف معدوم مبا يوجب قيام معىن به " 

                                                 
 . 153-153, صاملصدر نفسه (1)
 . 32ر نفسه , صاملصد (2)
 . 11ابن املرتضى , طبقات املعتزلة , ص (3)
 . 32, صاملصدر نفسه (4)
ى للمذاهب والفرق واألديان , ؛ إلياس , املوسوعة الكرب  162؛ الزين , تاريخ الفرق اإلسالمية , ص 136-132االنتصار , ص (5)

 .00ص
, ومن رجال الطبقة السابعة منهم , وكان مييل إىل اإلرجاء وله يف ذلك الصاحلي : أبو احلسني حممد بن مسلم , من شيوخ املعتزلة  (6)

 . 12مناظرات مع أب احلسني اخلياط . ابن املرتضى , طبقات املعتزلة , ص
 . 133-131البغدادي , الفرق بني الفرق , ص (7)
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: " أن اجلسم يف حال عدمه يكون جسما , ألنه جيوز أن يكون يف حال حدوثه جسما , ومل جيز أن  (1)فقال 
يكون املعدوم متحركا , ألن اجلسم يف حال حدوثه ال يصح أن يكون متحركا عنده , فقال : كل وصف جيوز ثبوته يف 

 حال احلدوث فهو ثابت له يف حال عدمه " .
  أوصاف بأكثريف وصفهم باملعدوم  ألفراطهمباملعدومني ولقد لقب هو والقائلني معه " 

 . (2)املوجودات " 
أنه ليس  إالن املعدوم جسم يف حال عدمه , إ: "  (3)وذكر ابن حزم مقالة أبو احلسني اخلَّياط املذكورة بقوله 

 متحركا وال ساكنا وال خملوقا وال حمدثا يف حال عدمه " . 
املعدوم شيئا , وقال :  أثبات: " إال أن اخلَّياط غاىل يف  (4)احلسني اخلَّياط بقوله  ين عن مقالة أبواوحتدث الشهرست

 واألصناف األجناسالشيء ما يعلم وخيرب عنه , واجلوهر جوهر يف العدم , والعرض عرض يف العدم , كذلك اطلق مجيع 
 تلزم الوجود واحلدوث , واطلق على املعدوم ال صفه الوجود أو الصفات اليتإحىت قال : السواد سواد يف العدم , فلم يبق 

 لفظ الثبوت " .
فقال عن مقالة أبو احلسني اخلَّياط : " أن من كأن يف حالة الوجود جسما يكون يف حالة العدم  (5)أما النفسي 

 جسما " . أيضاً 
وقد واجهت مقالة اخلَّياط النقد من قبل شيوخ االعتزال ألهنا تتعارض مع فلسفة التوحيد املعتزيل إذ نقض اجلبائي 

: " بأن اجلسم جسم قبل حدوثه يف كتاب مفرد , وذكر أن قوله بذلك يؤديه إىل القول  (6)على أبو احلسني اخلَّياط قوله 
 " . األجسامبقدم 

ائي متوجه على اخلَّياط , ويتوجه مثله على اجلبَّ  اإللزام: " وهذا  (7)وعلق البغدادي على ما رواه عن اجلبائي قائال 
,  وأعراضاً وجواهر  أعياناً وجواهر , فاذا قالوا : مل تزل  أعراضاً كأنت يف حال العدم   واألعراضنه يف قوهلما بأن اجلواهر بوأ

, وصاروا يف التحقيق إىل معىن قول الذين قالوا  األزل, فقد لزمهم القول بوجودها يف  عياهناأومل يكن حدوثها ملعىن سواء 
 " . واألعراضبقدم اجلواهر 

: " كيف وأنه لو مل تكن الذوات ثابتة يف  (8)وقد دافع أبو احلسني اخلَّياط عن مقالته يف جسيمة املعدوم بقوله 
من جهة أن التخصيص  أحداثها, وال القصد إىل  إجيادهاتتصور من الفاعل العدم , متميزة بذواهتا يف القدم , كما 

 املوجود ال تعرف هويته , ولعل يقع جوهرا وعرضا " . اإلجيادبالوجود , والقصد له متيزه عند الفاعل , واال كأن 
 الفانونفض جتاوز بعالقاهتا ووجودها ؛ أي : ر  األشياء, وهي " القول بتحكم آخرينكما أنه وافق مقالة معتزلة 

 . (1)الطبيعي " 
                                                 

 . 133املصدر نفسه , ص(1)
 . 133املصدر نفسه , ص (2)
 . 3, ص 0؛ ابن حجر , لسان امليزان , ج 211, ص 6النحل , مالفصل يف امللل واألهواء و  (3)
 . 11امللل والنحل , ص (4)
 . 15, ص 1تبصرة األدلة , ج (5)
 . 133البغدادي , الفرق بني الفرق , ص (6)
 . 133الفرق بني الفرق , ص (7)
 . 231-213اآلمدي , غاية املرام يف علم الكالم , ص (8)
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 اآلحاد , وعلق البغدادي على ذلك  أخباروقيل أن أبو احلسني اخلَّياط كأن ينكر احلجة يف 
 األحاد أخبارمن  أخبارالشريعة , فأن اكثر فروض الفقه مبنية على  أحكامأنكار اكثر  إالبأنكاره  أراد: " وما  (2)بقوله 

 . (3)"  األحاد أخبار" . ولتلميذه أب القاسم الكعيب عليه كتاب يف حجة 
 

 : خاتمة
 توصل البحث إىل مجلة من النتائج اليت ميكن إمجاهلا مبا يأيت :

 استطاع البحث أن يكشف املستوى الفكري , وحىت العقائدي يف مرحلة من مراحل حياة  (1
 البشرية .

 اإلسالمية يف اجملتمع , وكيفية التعامل فيما بينها .التعرف على تاريخ الفرق  (2
أن أبو احلسني اخلَّياط من شيوخ املعتزلة البغداديني , ومن رجال الطبقة الثامنة منهم . تنسب إليه فرقة منهم  (6

 ة .تدعى اخلَّياطيَّ 
آلراء املعتزلة وغريها من اليت تؤرخ  التصانيفكأن من األوائل الذين دونوا يف تاريخ االعتزال , وألف الكثري من  (0

" يف الدفاع عن االعتزال ألفه ردا  االنتصار والّرد  على ابن الرواندي الفرق اإلسالمية , وكأن من أبرزها كتاب " 
 على كتاب ابن الراوندي " فضيحة املعتزلة " .

جسم . وبالغ فيه ولذلك أنفرد بآراء معينة ميزته عن غريه من املعتزلة أبرزها القول أن املعدوم شيء وجوهر و  (5
 ة .دعي هو وأصحابه بسبب ذلك باملعدوميّ 

 
 

 
 والمراجع: المصادرفهرس 

 
  م( . . 1263هـ / 361ابن األثري , ضياء الدين نصر اهلل بن حممد بن حممد )ت 

 م .2111الكامل يف التاريخ , حتقيق خليل مأمون شيحا , دار املعرفة , بريوت , 
 هـ .1651األنساب , القاهرة , باب يف هتذيب اللّ 
  م( . .365هـ / 620األشعري , أبو احلسن )ت 

 . 1331مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني , حتقيق هلموت ريرت , دار فرأنز شتايز , 
 . 1335مقاالت اإلسالميني , حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد , دار احلداثة , 

  م( . .1262هـ / 361اآلمدي , سيف الدين )ت 
 . 1311غاية املرام يف علم الكالم , حتقيق حسن حممود عبد اللطيف , القاهرة , 

                                                                                                                                               
 . 061البصرة وبغداد , صاخليون , معتزلة  (1)
 . 133الفرق بني الفرق , ص (2)
 . 133املصدر نفسه , ص (3)
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  م( . .1161هـ / 023البغدادي , عبد القاهر بن طاهر بن حممد )ت 
 . 2116, دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ,  رمضانالفرق بني الفرق , حتقيق الشيخ إبراهيم 

  م( 1111هـ / 030م( , اجلشمي )ت 1120هـ / 015م( , األسد أبا دي )ت 1120هـ / 613البلخي , )ت
. . 

 . 1310فضل االعتزال وطبقات املعتزلة , حتقيق فؤاد سيد , الدار التونسية للنشر , 
  م( . .1211هـ / 531ابن اجلوزي , أبو الفرج عبد الرمحن )ت 

در عطا ومصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب لعلمية , بريوت , املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم , حتقيق حممد عبد القا
 )د.ت( .

  م( . . 1033هـ / 352ابن حجر , شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي )ت 
 . 1333, بريوت ,  امليزان لسان
  م( . . 1136هـ / 053ابن حزم , أبو حممد علي بن أمحد )ت 

 . 2111شيه أمحد مشس الدين , دار الكتب العلمية , بريوت , الفصل يف امللل واألهواء والنحل , وضع حوا
  م( . .1313هـ / 1133احلنبلي , أبو الفالح عبد احلي بن العماد )ت 

 م( , )د.ت( . شذرات الذهب يف أخبار من ذهب , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , )ال.
  م( . .1111هـ / 036اخلطيب البغدادي , أبو بكر أمحد بن علي )ت 

 . 2110تاريخ بغداد أو مدينة السالم , حتقيق مصطفى عبد القادر عطا , بريوت , 
  م( . .1232هـ / 331, أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أب بكر )ت  خلكانابن 

 . 1311عباس , دار صادر , بريوت ,  إحسان, حتقيق د.  الزمانوأنباء أبناء  األعيانوفيات 
  م( . .312هـ / حنو 611)ت حنو  عثماناخلَّياط , أبو احلسني عبد الرحيم بن حممد بن 

 . 2111والرد على ابن الراوندي امللحد , حتقيق د. نيربج , دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر , دمشق ,  االنتصار
  م( . . 1563هـ / 305الداووي , حممد بن علي )ت 

 . 1336الكتب العلمية , بريوت , طبقات املفسرين , دار 
  م( . .1601هـ / 103)ت  عثمانالذهيب , مشس الدين حممد بن أمحد 

 . 2116سري أعالم النبالء , اعتىن به حممد بن عبادي بن عبد احلليم , مكتبة الصفا , القاهرة , 
 م( . . 1135هـ / 053ين , أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أب بكر )ت االشهرست 

 . 1333امللل والنحل , حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل , القاهرة , 
  م( . .1632هـ / 130الصفدي , صالح الدين خليل بن أيبك )ت 

 . 2111الوايف بالوفيات , حتقيق أبو عبد اهلل جالل األسيوطي , دار الكتب العلمية , بريوت , 
  م( . .1063هـ / 301ابن املرتضى , امحد بن حيىي )ت 

 . م2113فلزر , بريوت ,  -طبقات املعتزلة , حتقيق سوسنة ديفلد 
  م( . .331هـ / 631ابن الندمي , حممد بن إسحاق )ت 

 . 2112الفهرست , حتقيق د. يوسف علي الطويل , دار الكتب العلمية , بريوت , 
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  م( . .1110هـ / 513النسفي , أبو معي ميمون بن حممد )ت 
 . 1336ود سالمة , دمشق , تبصرة األدلة , حتقيق كل

  . . اخليون , رشيد 
 م .2111معتزلة البصرة وبغداد , مدارك , بريوت , 

  . . الزركلي , خري الدين 
 م .2115األعالم , دار العلم للماليني , بريوت , 

  . . الزين , حممد خليل 
 م .1335تاريخ الفرق اإلسالمية , مؤسسة األعلمي للمطبوعات , بريوت , 

 جعفر . .  حاينالسب , 
 م .2115املذاهب اإلسالمية , دار الوالء , بريوت , 

  . . مشكور , حممد جواد 
 م .1335موسوعة الفرق اإلسالمية , جممع البحوث اإلسالمية , بريوت , 

  . . إلياس , د. سليم 
 م .2113, مركز الشرق األوسط الثقايف , بريوت ,  واألدياناملوسوعة الكربى للمذاهب والفرق 
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 مقدمة.
لقد كانت العقيدة اإلسالمية يف نشأهتا وبداية أمرها عقيدة سهلة بسيطة سلسة رحيمة يف متناول فهوم 

" أو علم العقيدةما صار يصطلح عليه "تشكل و  فتطورت األمور اجلميع, لكن أتى على األمة حني من الدهر
يضرب  مع مرور الزمن إىل مدارس ومذاهب بتشعتطور هذا العلم و مث  "علم  الكالم" أو "أصول الدين"...

اإلسالمية أم  العقدية مدارس املنظومةمرحلة النقد والنقد املضاد, سواء داخل منذئذ دخلت األمة ف, بعضها بعضا
 خارجها.

وال شك يف أن هذه النقود قد أغنت علم الكالم وطورت مباحثه, إال أن ذلك كان على حساب العقيدة 
نفسها ومضامينها ومقاصدها؛ فغدا أمر العقيدة معقدا, وآل علم العقيدة إىل مباحث عصية عن فهوم كثري من 

 بله العامة من الناس. ,باملبدئني فيه فما بالك ,املشتغلني بالعلم
قد صري العقيدة ركاما من املعلومات اليت جيب أن جتد طريقها إىل العقول, مع إن علم العقيدة بتلك الصورة 

ولئن كان هذا التوجه قد خدم اإلسالم وأدى دوره يف  أن األصل يف العقيدة أن جتد طريقها إىل القلوب أوال.
 هيف مراحل معينة من  التاريخ, فإن عددا من عناصره ومباحثه مل تعد حمققة اليوم ملا يريدمواجهة شبهات األعداء 

اإلسالم من العقيدة ذاهتا. إن اإلسالم يرمي إىل ترسيخ عقيدة حمركة للنفوس, مغرية للطباع, مبدلة لألوضاع, 
الصحيح.. طريق مبتدؤه  فحني يدرك اإلنسان روحها, وأسرارها, ومقاصدها, يكون قد وطن نفسه يف الطريق

 تكرمي, ومنتهاه استخالف.
ويف سياق نقد هذه الصورة اليت آل إليها علم الكالم, هناك توجه يروم تناول مباحث علم العقيدة من زاوية 
النظر إىل مقصود الشارع منها, إي إنه تيار يسعى إىل نقل علم العقيدة من البحث يف جزئيات االعتقاد إىل 

 : أساسيني طلبنيوهذه املقالة حماولة لبيان هذا األمر وفق مومن جمال النظر إىل جمال العمل, , مقاصد االعتقاد
 األول: مفهوم مقاصد العقيدة. طلبالم
 األول: مفهوم "المقاصد" في اللغة واالصطالح. فرعال

 "المقاصد" في اللغة

 من العقيدة إلى مقاصد العقيدة

 حميد العساتي األستاذ 
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مقِصد , من الفعل: قَصد يقِصد كلمة "مقاصد" مجع, مفرده: "مقَصد" مصدر ميمي, واسم املكان منه 
قصدا, ومنه مقاصد. وللمصطلح, يف اللغة العربية, استعماالت عدة, من بينها: االعتزام واألم وإتيان الشيء 

 وغريها.( 4), والتوسط واالعتدال".(3), ومنها العدل(2)وكذا استقامة الطريق وسهولته وقربه ,(1)واالكتناز فيه
 "المقاصد" في االصطالح

املعلوم أن األوائل مل يهتموا ببيان حد علم مقاصد الشريعة, وذلك ألهنم كانوا يف غنية عن تعريف من 
املعرف عندهم؛ فقد رأوا ذلك من األمور البديهية اليت ال حتتاج إىل تعريف. وهذا الذي فات األوائل عن قصد أو 

منها تعريف الطاهر بن عاشور الذي قال يف  عن غري قصد استدركه املعاصرون, فعرفوا املقاصد بتعريفات متقاربة,
ومبثل ذلك عرفها عالل  (5)حتديدها: هي "املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها".

 (6)"املراد مبقاصد الشريعة؛ الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها". الفاسي فقال:
 (7)ك عرفها أمحد الريسوين فقال: "الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد".وبنحو من ذل

 الثاني: مفهوم العقيدة لغة واصطالحا. فرعال
 "العقيدة" في اللغة.

العقيدة مصدر مساعي من الفعل الثالثي عقد يعتقد عقيدة, واالعتقاد مصدر قياسي من الفعل اخلماسي 
اعتقادا, والعقيدة مأخوذ فعلها من العقد ضد احلل يف معاجم اللغة العربية, وهو الربط والشد اعتقد يعتقد 

بإحكام وقوة وعزم, كما جنده يطلق على مجيع ما فيه توثق وجزم ومالزمة وتأكيد, من زواج وبيع وكراء وعهد 
ومنها جند أن:   (8)﴾َن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودوميني...إخل, فتسمى عقودا,  انطالقا من قوله تعاىل: ﴿يَا أَيـ َها الَِّذي

 .(9)"العقائد: ما يقصد فيه نفس االعتقاد دون العمل"
 "العقيدة" في االصطالح

                                                 

, 1330هـــ/1010,  6الصـحاح يف اللغـة: إمساعيــل بـن محــاد اجلـوهري, حتقيــق أمحـد عبــد الغفـور عطــار, دار العلـم للماليــني, بـريوت, ط( 1)
قيـــــق :عبـــــد الســـــالم حممـــــد هـــــارون , دار الفكـــــر, بـــــريوت, . معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة: ابـــــن فـــــارس, حت2/520بـــــاب الـــــدال, فصـــــل القـــــاف, 2

بـاب الـدال فصـل لسـان العـرب: ابـن منظـور, دار صـادر, )د. ط(,  .5/35, )ب. ط(, بـاب القـاف والصـاد ومـا يثلثهمـا, 1313هـ/1633
 .6/656 القاف مادة ]ق ص د[,

 لسان العرب, مادة ]ق ص د[.( 2)
 .( املصدر نفسه3)
 ( املصدر نفسه.4)
 .51مقاصد الشريعة: الطاهر بن عاشور, ص :( 5)
 .1, ص: 1336مقاصد الشريعة اإلسالمية  ومكارمها: عالل الفاسي, دار الغرب اإلسالمي, الطبعة: اخلامسة, ( 6)
 .1, الطبعة الثالثة, ص: 1061/2113نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب: أمحد الريسوين, دار األمان, الرباط, ( 7)
 .1املائدة: اآلية سورة ( 8)
 153ص:  1353كتاب التعريفات: علي بن حممد الشريف اجلرجاين, مكتبة لبنان ساحة بريوت الصلح لبنان, طبعة جديدة (9)
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أن العقيدة مل ترد بلفظها يف الكتاب والسنة, وإن كانت قد وردت مادهتا؛ كما يف قول اهلل  من املالحظ
؛ أي: يؤاخذكم إذا (1)﴾ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميانسبحانه وتعاىل: ﴿

 (2)حنثتم يف األميان اليت وثقتموها وأكدمتوها".
أن ما سجل آنفا بصدد تعريف املقاصد هو نفسه ما يسجل عند احلديث عن العقيدة كذلك واملالحظ  

؛ ذلك أن علماءنا قدميا مل يهتموا بتعريف العقيدة كما مل يهتموا بضبط حدها, وغالبا ما جندهم يتحدثون أيضا
هما تفاوتا "فالعقيدة أعم من جهة عن التوحيد والعقيدة واإلميان والدين والسنة مبعىن واحد, والواقع أن بين

موضوعها؛ إذ هي تشمل التوحيد, وغريه من املباحث؛ فيدخل فيها أركان اإلميان الستة, ويدخل فيها ردود علماء 
اإلسالم على الديانات األخرى, والفرق, والتيارات املعاصرة, وغريها. خبالف التوحيد الذي يقتصر على توحيد 

جزاء العقيدة. ويالحظ أيضا أن مباحث اإلميان بالكتب, والرسل, واليوم اآلخر, اهلل عز وجل, وهو أشرف أ
والقضاء والقدر يدخل يف إطار العقيدة باملطابقة. أما يف التوحيد فيدخل فيه باالستلزام؛ إذ يلزم من إميانك باهلل 

ت عنها رسله, وبالقدر الذي جيريه عز وجل أن تؤمن مبالئكته, وكتبه, ورسله, واملغيبات اليت أخرب اهلل عنها, وأخرب 
 .(3) اهلل يف عباده وفق إرادته ومشيئته"

فقال بعضهم: "هي يبني فحواها, رتكيب تعريف للعقيدة جتاوز هذا اخللط فقاموا بولقد حاول املعاصرون 
. وقال (4).مثل عليا يؤمن هبا اإلنسان فيضحي من أجلها باألموال والنفس؛ ألهنا عنده أغلى من األموال والنفس"

آخرون: هي "التصديق اجلازم فيما جيب هلل عز وجل من الوحدانية, والربوبية, واإلفراد بالعبادة, واإلميان بأمسائه 
  (5)احلسىن, وصفاته العليا".

 الثالث: مفهوم مقاصد العقيدة: فرعال
هي "األسرار  :ملقاصد العقيدة فأقول ابعد تعريف مصطلحي "العقيدة" و"املقاصد" ميكن أن أصوغ تعريف

 واحلكم اليت أودعها اهلل تعاىل يف عقيدة اإلسالم, وأمر أويل القلوب واألبصار باعتبارها".
 قيود أساسية وهي: وأفهذا التعريف ملقاصد العقيدة, يتضمن ثالثة ضوابط 

صد, باعتبار أن العلماء يعربون األول: )األسرار واحلكم( فلفظيت احلكم واألسرار يدخل فيهما مفهوم املقا
عن املقاصد, باحلكم واألسرار والغايات, فهي إذا, التنزيل العملي للمعتقد على أرض الواقع, والقول باحلكم 
واألسرار واملقاصد, قول باالجتهاد واستفراغ الوسع, من أجل الوصول إليها, وهذا أمر قد كفانا إياه رسول اهلل 

بعده, ورثته من العلماء, الذين مل يرتكوا أمرا من أمورها إال بينوه وأظهروه, وهذا واضح  صلى اهلل عليه وسلم, ومن
من خالل سريته صلى اهلل عليه وسلم, ومن خالل ما ألف يف اجملال. واالجتهاد املطلوب من العوام يف هذا 

                                                 

 .31سورة املائدة, اآلية: ( 1)
 .3املفيد يف مهمات التوحيد, املرجع السابق, ص: ( 2)
 .12املصدر نفسه, ص: ( 3)
 12( املصدر نفسه, ص: 4)
 .1هـ , ص:1062األسئلة واألجوبة يف العقيدة: صاح بن عبد الرمحن األطرم, دار كنوز إشبيليا , الرياض, ( 5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12126&idto=12137&bk_no=52&ID=3661#docu
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اء اهلل يف أرضه. فلكي نتوصل الباب, هو اجتهاد يف جمال تنزيل هذه املقاصد على أنفسنا وواقعنا؛ حىت نكون خلف
إىل مقاصد العقيدة, ال بد من اجتهاد يف الطلب, واجتهاد يف التنزيل, حىت ينطبق عليها السر واحلكمة واملقصد, 

 ألهنا مصطلحات ال تنال حقيقتها إال بعد اجلهد والنظر. 
يف التعريف من القيم  الضابط الثاين: )اليت أودعها اهلل تعاىل يف عقيدة اإلسالم( خيرج ما قد يدخل

ها عقيدة اإلسالم, فمن أراد بلوغ مقاصد العقيدة, ال بد له أن يطلبها يف ؤ واألخالق واألعمال اليت ال يكون منش
عقيدة اإلسالم, وهنا ال بد من التذكري بأن األعمال الصاحلة, ال وزن, وال أثر, وال قيمة هلا عند اهلل تعاىل, ما مل 

وإعماال لنصوص الشرع من العقيدة أو الشريعة. والتعبري بـ" اليت أودعها اهلل يف عقيدة تكن تنزيال, وتطبيقا, 
اإلسالم" حىت ال تطلب يف عقيدة أخرى, قد يعتقدها من يعتقدها, وهو يف اعتقاده خارج عن الصواب, أو 

مية, وكوهنا كذلك, يعين يكتفى باستنباطها من العقائد احملرفة املوجودة, فال بد يف مقاصد العقيدة أن تكون إسال
أن املؤمن حني يعمل, أو يتخلق, أو يتصف بقيمة من القيم اإلسالمية, فإنه ال يقوم بأكثر من االئتمار بأوامر 
القرآن والسنة, أو االنتهاء عما هنيا عنه. وهذا الكالم قيد خيرج به زعم بعض من يعتقد أن االتصاف بفضائل 

 الناس, يغنيهم عن الصالة والصيام واحلج وتالوة القرآن, وغريها من األعمال.االخالق, والسعي يف قضاء حوائج 
أما الضابط الثالث: )وأمر أويل القلوب واألبصار باعتبارها( قيد خيرج به ما يتوصل به غري العلماء من 

يتحرجون من املتجاسرين على الشرع وصاحبه. أي إن املعين باستخراج هذه املقاصد هم األئمة اجملتهدون الذي 
 التقول على اهلل بغري علم, وخيشون االفتيات على شرعه, وخيافون أن يوقعوا العباد يف غري ما أراد اهلل وقصد.  

 
 .من العقيدة إلى مقاصد العقيدةالثاني:  طلبالم

التنزيل والعمل, , إىل التمثل واالمتثال, ومن جمرد اإلميان, إىل والعلم به أعين بــهذا االرتقاء مبجرد االعتقاد
ذلك أن العقيدة ملزمة لصاحبها بأن يعمل مبقتضاها, وهذه هي حقيقة اإلميان, وهو صريح قوله صلى اهلل عليه 

 العقيدة إذا هي االلتزام مبقتضيات هذه العقيدة. فمقاصد( 1)"وسلم: "عرفت فالزم
ذت من عمر الدعوة ثالث عشرة لقد كانت العقيدة اإلسالمية باعتبارها علما جيب تعلمه, مرحلة أوىل أخ

عاما, وأهم منها االنتقال هبا إىل مرحلة التنزيل والعمل, وهي مرحلة بدأت بداياهتا مبكة وأرسيت دعائمها وحمص 
أصحاهبا باملدينة, وستبقى سائرة إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها. فمقاصد العقيدة هي روح العقيدة ومعناها 

ؤمن بلوغه وإدراكه, وإال فما قيمة معتقد ال ينزل على أرض الواقع؟ وما قيمة فكرة ال احلقيقي الذي وجب على امل

                                                 

قال: أصبحت مؤمنا « كيف أصبحت يا حارث؟»عن احلارث بن مالك األنصاري أنه مر برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال له: ( 1)
فقال: قد عزفت نفسي عن الدنيا, وأسهرت لذلك ليلي, واطمأن « فما حقيقة إميانك؟ انظر ما تقول؟ فإن لكل شيء حقيقة,»حقا. فقال: 

يا حارث »هناري, وكأين أنظر إىل عرش رب بارزا, وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها, وكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها. فقال: 
 . 3/111, ومصنف ابن أب شيبة, 6/233اء: احلارث بن مالك النصاري, ثالثا. املعجم الكبري للطرباين, باب احل« عرفت فالزم
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يعمل هبا؟ بل ما قيمة إنسان حيمل كنزا يف يده وهو من أفقر الناس وأتعسهم؟ وما قيمة املاء البارد يف يد من 
 .(1)كمثل احلمار حيمل أسفارا﴾ميوت ظمأ؟ وصدق اهلل تعاىل إذ قال: ﴿مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها  

إن احلديث عن مقاصد العقيدة حديث خطري جدا, ألن صاحبه قد يصيب مقاصد العقيدة وقد خيطئها, 
طئ يف تقرير شيء منها على خطر عظيم, ولعل هذا ما يفسر لنا الشح املوجود يف الكتابات خوال شك يف أن امل

ماء املقاصد حديثا إىل التنبيه على ضرورة االهتمام به كتابة ودراسة, اليت تتناول هذا املوضوع, األمر الذي حدا بعل
وعلى رأسهم الدكتور أمحد الريسوين؛ ذلك أن الدراسة املقاصدية للعقيدة, من شأهنا أن تغري النظرة الضيقة هلا 

لنيب صلى اهلل عليه إىل إنتاج "اجليل الفريد" الذي رباه اأن ترجع بنا واليت تعششت يف عقول كثري من املسلمني, و 
وسلم, والذي كان يسيح يف اآلفاق مبينا ومتمثال هلذه العقيدة قوال وفعال, ومن شواهد ذلك ما ذكرته كتب السري 
عن جعفر بن أب طالب الذي قال خماطبا النجاشي بقوله القاصد: "أيها امللك, كنا قوما أهل جاهلية, نعبد 

ونقطع األرحام, ونسيء اجلوار, ويأكل القوي منا الضعيف, فكنا على  األصنام, ونأكل امليتة, ونأيت الفواحش,
ذلك, حىت بعث اهلل إلينا رسوال منا, نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده, وَنلع ما  

لة الرحم, وحسن كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان وأمرنا بصدق احلديث, وأداء األمانة, وص
اجلوار, والكف عن احملارم والدماء, وهنانا عن الفواحش, وقول الزور, وأكل مال اليتيم, وقذف احملصنات, وأمرنا 

 (2)أن نعبد اهلل وحده, ال نشرك به شيئا, وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام".
ن خلق ملقصد أمسى, هو حتصيل لو فهمت هذه العقيدة كما فهمها الرعيل األول, لرتسخ لدينا أن اإلنسا

مكارم األخالق اليت يرتقي هبا إىل سلم املالئكية, وال شك يف أن هذا سيعود عليه بالنفع يف املعاش واملعاد والدنيا 
واآلخرة, يقول أبو حامد الغزايل رمحه اهلل:" والناس متعبدون هبذه العقيدة اليت قدمناها, إذ ورد الشرع هبا ملا فيها 

 (3)ينهم ودنياهم, وأمجع عليها السلف الصاح".من صالح د
وهذه املصلحة "الشخصية", العاجلة واآلجلة, إمنا يصل إليها اإلنسان حني حيقق العبودية احلقة, ويكون 
عبدا هلل حقا؛ عبدا خاضعا حمبا؛ ألنه اختار لنفسه ما أحبه اهلل تعاىل, وأراده إرادة شرعية. "فهذه الفضائل غايتها 

النفس اإلنسانية إىل أرقى ما خلقت له, فأودع اهلل فيها العقل ألجل بلوغ ذلك االرتقاء. وهذه الغاية هي إبالغ 
إبعاد تصرف نفس اإلنسان عن مهج احليوان, ولذلك ذم اهلل تعاىل الذين مل يتخلقوا خبلق اإلنسان فقال:" هلم 

معون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يس

                                                 

 .5سورة اجلمعة, جزء من اآلية: ( 1)
( السرية النبوية: عبد امللك بن هشام, حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب 2)

 .1/663م,  1355هـ /1615نية, احلليب وأوالده مبصر, الطبعة الثا
 .1/161, 1363إحياء علوم الدين: كتاب: "قواعد العقائد", أبو حامد الغزايل, مطبعة الباب احلليب, القاهرة, (3)
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" )...( فكان احليوان معذورا فيما يصدر عنه باجلبلة, واإلنسان غري معذور يف صدور مثل ذلك (1)الغافلون
  (2)".منه

غري معذور ألنه خليفة اهلل يف أرضه؛ وألنه حتمل األمانة اليت مبوجبها وجب أن وتعليل هذا األمر ظاهر, فهو 
غريه إليها, فكيف تكون الدعوة بدون أخالق؟ وكيف ميكن للكافر اتباع دين الدعاة "اخللفاء" إذا وجد يدعو 

فيهم ما يناقض خالفتهم بسبب سوء أخالقهم؟ ألن "الشيء الفاقد للمعىن ال قيمة له, والوسيلة اليت ال حتقق 
ضده يفقد جمتمع املؤمنني شرعيته, ملقاصد الدين ويعمل  اهلدف ال جدوى منها. وعندما يصبح الدين مناقضا

ويصبح تغيريه واجبا دينيا وحتمية تارخيية. هلذا السبب لن يتأسس اجملتمع اخلريي إال عرب منظومة قيم قوية يف 
 (3)".دالالهتا, وعميقة يف مضامينها, ومتجسدة يف سلوك املدافعني عنها

وهذه حقيقة يؤكدها ابن عاشور, رمحه اهلل, يف حديثه عن مراد اهلل تعاىل, بقوله: "وإذ قد كان مراد اهلل تعاىل 
أن يعم دين اإلسالم مجيع البشر)...( إلصالح البشر يف مجيع أحواله إصالحا ميكن دوامه واطراده, وأن يكون 

ئر األمم, ال جرم كان مراده تعاىل أن يتسم املسلمون الذين يتلقون ابتداء هم محلة هذا اإلصالح ودعاته إىل سا
مبيسم مكارم األخالق لتكون أقواهلم وسيلة إىل قبول دعوته لدى غري املسلمني, ولتكون مظاهر أعماهلم يف مرأى 

﴿ادع إىل سبيل أعني املدعوين قدوة صاحلة قال اهلل تعاىل, خماطبا رسوله صاحب الدعوة, ومنبها لدعاة أمته: 
  .(5)"ذلك إال من حسن اخللقوهل يكون  ,(4)باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن﴾ربك 

و كالم العلماء يف غاية العقيدة وحكمها وأسرارها ومقاصدها طويل الذيول, لكين أقتصر هنا على كالم من 
: -صلى اهلل عليه وسلم  -ذهب لسلطان العلماء وهو يتحدث عن بعض غايات العقيدة فقال: "وقد سئل النيب 

  "اجلهاد يف سبيل اهلل", قيل: مث ماذا؟   :  قال  ؟  قيل: مث ماذا  فقال: "إميان باهلل ورسوله",   ؟  "أي األعمال أفضل
, )...( فانظر كيف جعل اإلميان أفضل األعمال جللبه ألحسن املصاح ودرئه ألقبح املفاسد (6)قال: "حج مربور""

أحدمها: عاجلة وهي إجراء أحكام اإلسالم, وصيانة النفوس  شرف متعلقه, ومصاحله ضربان:مع شرفه يف نفسه و 
 (7)".واألموال واحلرم واألطفال, والثاين: آجلة وهو خلود اجلنان ورضاء الرمحن

نستفيد من هذا أن اإلميان باملعتقد يقتضي االتيان مبقتضياته العملية والسلوكية؛ فال اميان بال عمل, ولذلك 
افتتح البخاري كتاب اإلميان من صحيحه بقوله: كتاب اإلميان باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "بين اإلسالم 
على مخس" وهو قول وفعل ويزيد وينقص. فال ميكن أن يتصور عاقل عقيدة ال يتبعها أثر, وعلم ال ينبعه عمل, 

                                                 

 113سورة األعراف, اآلية: ( 1)
 .120( أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم, ص: 2)
 .51القيم يف التجربة التارخيية لألمة", صالح الدين اجلورشي,  ص:  ( جملة التفاهم: "اجملتمع اخلريي وفعالية منظومة3)
 .125سورة النحل, اآلية:  (4)
 123/121( أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم, ص: 5)
, وصحيح مسلم, كتاب اإلميان, باب بيان كون اإلميان 1513صحيح البخاري, كتاب احلج, باب فضل احلج املربور, حديث رقم: ( 6)
 .165اهلل تعاىل أفضل األعمال, حديث رقم: ب
 .1/01قواعد األحكام يف مصاح األنام, العزيز بن عبد السالم, ضبط وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد الرمحن, دار الكتب العلمية, بريوت,  (7)
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َذا َعِلَم اْلَعامِلُ وملَْ يـَْعَمْل َكاَن َكاْلِمْصَباِح ُيِضيُء إِ »ولذلك شبه النيب صلى اهلل عليه وسلم من هذا شأنه فقال: 
 .1«لِلنَّاِس, َوحَيْرُِق نـَْفَسهُ 

فإذا كان اخللق احلسن أوال, وأخريا, ومنه املبتدأ وإليه املنتهى, فإن التدين الصحيح خلق, واالعرتاف للمحسن 
 األخالق بكل أقسامها؛ مع اهلل ومع الغري وحىت مع النفس.خلق, فإن العقيدة إذا, مقصدها األول واألخري بناء 

إن الشريعة يف اعتقادي, وسيلة إىل حتقيق مقصود اهلل من اخللق, عرب استعبادهم بالعقيدة اليت ال يسعد أحد 
ألمور يف الدارين إال هبا, والعقيدة نفسها وسيلة إىل حتقيق مقصود اهلل تعاىل من اخللق واألمر؛ ألن الوسائل هي "ا

اليت تسبق املقاصد وتوصل إليها, أو هي الطرق املفضية إليها حبسب وضع الشرع واجتهاد العقل, وذلك على 
حنو: اشرتاط الطهارة وسيلة لصحة الصالة, وتعظيم اخلالق وعبادته, وسيلة ملقصد متكني األخالق يف النفس 

بالتايل  -, فإهنا -مع اهلل تعاىل ومع عباده  -وعيها وإذا كانت العقيدة قد جاءت لبناء األخالق بن (2)اإلنسانية".
احلقيقة العلمية العظمى اليت جيب على الناس الوصول إليها عن طريق الفطرة أو الدالئل اإلهلية املبثوثة يف  -

 الكون, ليصلوا إىل الغاية منها والسر وراءها لتحقيق العبودية احلقة واخلالفة احلقة. 
اجلزم بأن العقيدة وسيلة, والشريعة وسيلتها, ويف هذا إشارة بليغة للعز بن عبد  ميكن من خالل ما ذكر,

السالم يقول فيها: "وكذلك تعليم ما جيب تعليمه, وتفهيم ما جيب تفهيمه, خيتلف باختالف رتبه, وهذان 
ك من أفضل قسمان: أحدمها: وسيلة إىل ما هو مقصود يف نفسه؛ كتعريف التوحيد وصفات اإلله؛ فإن معرفة ذل

املقاصد, والتوسل إليه من أفضل الوسائل. والقسم الثاين: ما هو وسيلة إىل وسيلة؛ كتعليم أحكام الشرع؛ فإنه 
وسيلة إىل العلم باألحكام, اليت هي وسيلة إىل إقامة الطاعات, اليت هي وسائل إىل املثوبة والرضوان, وكالمها من 

يقدح يف مكانة العقيدة اإلسالمية, بل جيلي الغبار عن غاياهتا  وهذا املعىن واضح, ال( 3)أفضل املقاصد".
وأعلى وأمسى الوسائل؛ لتحقيق أشرف وأعلى وأمسى  العقيدة هبذا املعىن وسيلة, بل أشرف وأسرارها, فتصبح

 ! املقاصد؛ وهي حتقيق خالفة اهلل تعاىل يف األرض. وهل ميكن حتقيقها بغري االعتقاد اجلازم والتوحيد اخلالص؟
إذا كانت العقيدة اإلسالمية وسيلة إىل الغاية اليت خلق من أجلها اإلنسان, فإن العقيدة اليت ال حتدث أثرها 
ال تكون عقيدة, وإمنا جمموعة من احلقائق النظرية, اليت جيب إمتامها بالعمل مبقتضاها, واملثال على ذلك, املؤمن 

عروف والنهي عن املنكر, واملؤمن الذي ال يتعدى إميانه إىل غريه, هم التارك للصالة, واملؤمن التارك خللق األمر بامل
مؤمنون, ولكن هل حققوا اإلميان الصحيح الكامل؟ ال أعتقد ذلك. لذلك كانت العقيدة, وسيلة ال ميكن بلوغ 

قاصد, هذا مقاصدها إال هبا, حىت ال يعتقد ضعاف اإلميان أنه ميكن االستغناء عن الوسيلة ما حتققت الغايات وامل
  الزعم إن وجد, فهو زعم مرفوض, وكالم منقوض, بصريح التنزيل وصحيح التعليل ومليح التحليل.

 
                                                 

 .03, ص: 33هـ, ح: 1631اإلسالمي, بريوت, ط: الرابعة, اقتضاء العلم العمل, للخطيب البغدادي, تح: حممد ناصر الدين األلباين, املكتب  -( 1)
معامله وتطبيقاته ملعاصرة: نور الدين خمتار اخلادمي, دار ابن -جماالته-مستلزماته -ضوابطه-حجيته-تارخيه -االجتهاد املقاصدي: حقيقته (2)

 .56ص: 2111-1,1061حزم بريوت لبنان, ط
بن عبد السالم, ضبط وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد الرمحن, دار الكتب العلمية, بريوت, قواعد األحكام يف مصاح األنام: العز ( 3)
 .1/35, 2111طبعة الثانية, ال
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واإلحسان إىل الضعفاء, ورعاية حقوقهم, والقيام بواجباهتم, إن من املكارم العظيمة, والفضائل اجلسيمة: الرب 
وتعاهد مشكالهتم, والسعي يف إزالة املكدرات واهلموم واألحزان عن حياهتم, إن هذا من أعظم أسباب التيسري والربكة, 

ياه وعقباه, لقد جاء يف وانصراف الفنت واحملن والباليا والرزايا عن العبد, وسبب للخريات والربكات املتتاليات عليه يف دن
وقال صلى اهلل عليه وسلم: ))ابغوين ضعفاءَكم؛ فإمنا ( 1) ))حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))إمنا تُنَصرون بضعفائكم

 ( .2)))ترزقون وتنصرون بضعفائكم
ِسن ؛ ألنه يصاحب املرء مرحلَة الكرب ضعف  عام 

ُ
, حبيث تظهر بعض فِمن هؤالء الضعفاء يف اجملتمع اإلنساين: امل

التغريات على جسم اإلنسان يف حالة تقدمه يف السن, مثل جتعد اجللد وجفافه, وثقل يف السمع, وضعف يف البصر 
والشم واحلواس بشكل عام, وبطء احلركة, وتغري لون الشعر, وما حيدث من ضعف يف العظام, واَنفاض حلرارة اجلسم, 

ريات يتطلب الرعاية اخلاصة هبم, فيما يلي نذكر بعض الفضائل لكبار السن يف وضعف الذاكرة والنسيان, وبروز هذه التغ
 .اإلسالم, وما شرع هلم اإلسالم من حقوق وواجبات

ولذا قال نبينا صلى اهلل عليه وسلم وهو يرشدنا إىل حق الكبري: ))َمن مل يرحم صغرينا ويعِرْف حقَّ كبرينا, فليس 
 (.6(( )منا

 :فضل الكبير ♦ 
األحاديُث الواردة عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأن اخلري مع األكابر, والربكة مع كبار السن, وأن  تضافرت

املؤمن ال يزاد يف عمره إال كان خريًا له, إضافة إىل أن املسن املؤمن له مكانة خاصة, تتمثل يف التجاوز عن سيئاته, 
: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))ال يتمىن أحدُكم وشفاعته ألهل بيته؛ فلقد روى أبو هريرة رضي اهلل عنه

 ( .0اً (( )املوَت, وال يدعو به من قبل أن يأتيه, إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله, وإنه ال يزيد املؤمَن عمرُه إال خري 
خبياركم؟!((, قالوا: بلى يا وعن أنس رضي اهلل عنه, قال: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))أال أنبئكم 

 (.5(( )رسول اهلل, قال: ))خيارُكم أطوُلكم أعمارًا إذا سددوا
وروى أبو هريرة رضي اهلل عنه: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))خيارُكم أطولكم أعمارًا, وأحسنكم 

  (.3(( )أعمااًل 
سلم أنه قال: ))اخلري مع أكابرِكم((, ويف رواية: وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما, عن الرسول صلى اهلل عليه و 

 (.1(( )))الربكة مع أكابركم

 حقوق كبار السن في اإلسالم 

 رفيع الدين حنيف القاسمياألستاذ 
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عن أنس بن مالك, قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))ما ِمن ُمعمَّر يُعمَّر يف اإلسالم أربعني سنة إال دفع 
هلل عليه احلساب, فإذا بلغ الستني رزقه اهلل اإلنابة اهلل عنه أنواع البالء: اجلنون, واجلذام, والربص, فإذا بلغ اخلمسني هوَّن ا

إىل اهلل مبا حيب اهلل, فإذا بلغ السبعني أحبه اهلل وأحبه أهل السماء, فإذا بلغ الثمانني ُكتبت حسناتُه وحُميت سيئاته, فإذا 
 (.8(( )ل بيتهبلغ التسعني غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, وكان أسرَي اهلل يف أرضه, وشفع يف أه

 :كما َتدين ُتدان ♦
فإذا احرتمنا الكبري, ورعينا حقوقه, يسر اهلل تعاىل لنا يف ِكرَبنا َمن يرعى حقوقنا, جزاًء من جنس إحساننا, وسيأيت 
علينا يوم نكون فيه كرباء ُمسنِّني, ضعيفي البدن واحلواس, يف احتياج إىل من حولنا؛ أن يرعوا حقنا, وإن كنا مضيعني 

 .وقهم يف شبابنا, فسيضيع الشباب حقوقنا يف كربناحق
ْحَسانُ  ﴿ :ألن اهلل عز وجل يقول ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ مُثَّ َكاَن َعاِقَبَة  ﴿ :, ويف مقابل ذلك{31الرمحن: }﴾  َهْل َجزَاُء اإْلِ

ا اإلساءة؛ ولذا جاء يف حديث ؛ فإن جزاء اإلحسان اإلحسان, واإلساءة جزاؤه{11الروم: }﴾ الَِّذيَن َأَساُءوا الس وَأى
أنه قال: ))َمن أهان ذا شيبة مل مُيْت حىت يبعث اهلل عليه َمن يهني شيبه  -ويف سنده كالم  -النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 (.3(( )إذا شاب
,فهذا (( [10]ويف رواية عن أنس مرفوًعا بلفظ: ))ما أكرم شاب شيًخا لسنِّه, إال قيَّض اهلُل له َمن يكرمه عند سنِّه

احلديث يبني أن إحساَن الشباب للشيخ يكون سبًبا ألن يقيِّض اهلل له من يكرمه عند كربه, ومن العلماء من قال: إن يف 
 (.11(( )هذا احلديث دلياًل على إطالة عمر الشاب الذي يكرم املسنني

 :الكبيرحقوق 
 :توقيره وإكرامه ♦

إن ِمن تعاليم اإلسالم يف حق الكبري: توقريه وإكرامه, بأن يكون له مكانة يف النفوس, ومنزلة يف القلوب, وكان 
ذلك ِمن هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم, وقد حث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليه, وجعله ِمن هديه ومساته 

 .وصفاته
صلى اهلل عليه وسلم احرتام كبار السن, والسعي يف خدمتهم؛ فُروي عن ابن عباس رضي اهلل فقد أوجب نبينا  

عنهما, قال: جاء شيخ يريد النيب صلى اهلل عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له, فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
 (.12(( )عن املنكر ))ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا, ويأمر باملعروف ويـَْنهَ 

(( كما أورد اهليثمي عن معاذ بن جبل: أن رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))إذا أتاكم كبري قوم فأكرموه
(16.)  

 :طيب معاملته ♦
إن ِمن حقوق الكبري يف اإلسالم أن حُيَسن معامالته, حبسن اخلطاب, ومجيل اإلكرام, وطيب الكالم, وسديد 

إليه؛ فإن إكرام الكبري وإحسان خطابه هو يف األصل إجالل هلل عز وجل؛ فقد جاء يف حديث النيب صلى  املقال, والتودد
 (.14(( )اهلل عليه وسلم: ))إن ِمن إجالل اهلل: إكراَم ذي الشيبة املسلم

املقسط, وذي ويف رواية عن ابن عمر موقوفًا: عن ابن عمر, قال: )إن ِمن أعظم إجالل اهلل عز وجل: إكراَم اإلمام 
 (.15( )الشيبة يف اإلسالم

 :َبْدؤه بالسالم ♦
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إن ِمن حقوق كبري السن إذا لقيناه أن نبدأه بالسالم ِمن غري انتظار إلقاء السالم منه؛ احرتاًما وتقديرًا له, فنسارع 
بل نراعي ِكبَـَر سنه يف إلقاء ونبادر بإلقاء السالم عليه بكل أدٍب ووقار, واحرتام وإجالل, بل بكل معاين التوقري والتعظيم, 

 .السالم حبيث يسمعه وال يؤذيه
 (.16(( )فقد جاء يف احلديث النبوي الشريف: ))يسلم الصغري على الكبري, والراكب على املاشي

 :إحسان خطابه ♦
ه وإن ِمن حقوق كبري السن إذا حدثنا كبري السن أن نناديه بألطف خطاب, وأمجل كالم, وألني بيان, نراعي في

احرتامه وتوقريه, وقدره ومكانته, بأن َناطبه بـ "العم" وغريه من اخلطابات اليت تدل على قدره ومرتبه ومنزلته يف اجملتمع 
 .بكرب سنه

فعن أب أمامة بن سهل: قال: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر, مث خرجنا حىت دخلنا على أنس بن مالك 
ا هذه الصالة اليت صليت؟ قال: العصر, وهذه صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه فوجدناه يصلي العصر, فقلت: يا عم, م

 (.11) وسلم اليت كنا نصلي معه
عن عبدالرمحن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف يف الصف يوم بدر, نظرت عن مييين ومشايل, فإذا أنا بني غالمني 

فغمزين أحدمها, فقال: يا عم, هل تعرف أبا جهل؟ قال:  من األنصار حديثة أسناهنما, متنيت لو كنت بني أضلع منهما,
قلت: نعم, وما حاجتك إليه يا بن أخي؟ قال: ُأخربت أنه يسب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, والذي نفسي بيده, 

 (.13) لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا
 :تقديمه في الكالم ♦

 .السن أن نقدمه يف الكالم يف اجملالس, ونقدمه يف الطعام, والشراب والدخول واخلروجإن ِمن حقوق الكبرِي يف 
فقد وَرد يف احلديث النبوي الشريف: عن سهل بن أب حثمة, قال: انطلق عبُداهلل بن سهل, وحميصة بن مسعود بن 

يف دمه قتياًل, فدفنه, مث قدم  زيد إىل خيرب, وهي يومئذ صلح, فتفرقا, فأتى حميصة إىل عبداهلل بن سهل وهو يتشمط
املدينة, فانطلق عبدالرمحن بن سهل وحميصة وحويصة ابنا مسعود إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم, فذهب عبدالرمحن 

 (.13) يتكلم, فقال: ))كبـِّْر, كبـِّْر((, وهو أحدث القوم, فسكت, فتكلَّما
أتسوك بسواك, فجاءين رجالن, أحدمها أكرب من اآلخر,  عن ابن عمَر: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))أراين

 (.20(( )فناولت السواَك األصغَر منهما, فقيل يل: كبـِّْر, فدفعته إىل األكرب منهما
وكان لنا قدوة وأسوة أكابرنا وأماجدنا؛ ألن شباب الصحابة والتابعني كانوا يف غاية األدب, ويف غاية االحرتام 

 .والتقدير هلم, والقيام حبقوقهمللكبار, والتوقري 
ومن النماذج واألمثلة على ذلك: ما جاء يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهلل عنهما, قال: قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يوًما ألصحابه: ))إن ِمن الشجر شجرة ال يسقط ورقها, وإهنا مثل املسلم, فحدثوين ما هي؟((, فوقع 

, قال عبداهلل: ووقع يف نفسي أهنا النخلة, فاستحييُت, مث قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اهلل؟ قال: الناس يف شجر البوادي
  (.21(( )))هي النخلة
 :الدعاء له ♦
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وإن ِمن إجالل الكبري وحقه علينا أن ندعو له بطول العمر, واالزدياد يف طاعة اهلل, والتوفيق بالسداد والصالح, 
تمتع بالصحة والعافية, وحُبسن اخلامتة, وحثَّ اهلُل عز وجل األبناء على الدعاء هلما يف حياهتما واحِلفظ من كل مكروه, وال

 {.24اإلسراء:}﴾  َوُقْل َربِّ اْرمَحُْهَما َكَما َربَـَّياين َصِغريًا ﴿ :وبعد مماهتما
 :ألن خرَي الناس مبوجب احلديث َمن طال عمره, وحُسن عمله

 (.22(( )ابيًّا قال: يا رسول اهلل, َمن خرُي الناس؟ قال: ))َمن طال عمرُه, وحُسن عملهعن عبداهلل بن بسر: أن أعر 
بل جاء يف حديث آخر: أن اهلل يصطفي من عباده بعضهم بإطالة العمر وإحيائهم يف عافية إىل أن يقِبَض 

م قال:))إن هلل عباًدا يِضن  هبم أرواحهم؛ فُروي عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
عن القتل, يطيل أعمارهم يف حسن العمل, وحيسن أرزاقهم, وحيييهم يف عافية, ويقبض أرواحهم يف عافية على الفرش, 

 (.23(( )فُيعطيهم منازَل الشهداء
فيزداد الرجل يف  ألن َمن طال عمره ازداد علمه وإنابته ورجوُعه إىل اهلل عز وجل؛ ألن الشباب شعبة من اجلنون,

الشباب يف الشهوات واللذات, والشيخوخة موجب للخري والربكة, فلما يدنو العبد من الشيخوخة يتوجه إىل اهلل, فيذكر 
 .اهلل قائًما وقاعًدا وعلى جنبه, وحيمده, ويسبِّحه, ويهلِّله ويكربه كلما سنحت له الفرصة

جد يف املسجد رجاًل كبري السن, فسلم عليه, وقال: يا فالن, وقيل: إن سليمان بن عبدامللك دخل مرة املسجد, فو 
حتب  أن متوت؟ قال: ال, وملَ؟ قال: ذهب الشباُب وشر ه, وجاء الِكبَـُر وخريُه, فأنا إذا قمت قلت: بسم اهلل, وإذا قعدت 

 (.24(( ) قلت: احلمد هلل, فأنا أحب أن يبقى يل هذا
 :مراعاة وضعه وضعفه ♦

بداية عمره وعنفوان شبابه يكون غضًّا, طريًّا, طازًجا, لني األعطاف, قوي العضالت, هبي املنظر, إن اإلنسان يف 
مث يشرع يف الكهولة, فتضعف قواه, فيتغري طبعه, مث يكرب شيًئا فشيًئا حىت يصري شيًخا كبري السن, ضعيف القوى, قليل 

ام بطيًئا, ويتوكأ على العصيِّ, فصور اهلل عز وجل هذه األحوال احلركة, يعِجُز عن املشي واحلركة السريعة, فيتقدم إىل األم
اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف مُثَّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد َضْعٍف قـُوًَّة مُثَّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد قـُوٍَّة َضْعًفا  ﴿ :يف القرآن الكرمي

 {.50الروم: }﴾ َوَشْيَبةً 
ل رئيسية: ضعف, مث قوة, مث ضعف, ولكن هذا الضعف األخري هو الشيخوخة يعين أن اإلنساَن مير بثالث مراح

 .والكهولة
 {.5احلج: }﴾  َوِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ َوِمْنُكْم َمْن يـَُرد  ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمرِ  ﴿ :وقال يف موضع آخر

يه القوى, وتفسد فيه احلواس, وخيتل : هو أخس ه وأدونه, وآخره الذي تضعف ف-كما ذكر املفسرون   -وأرَذُل الُعمر 
فيه النطق والفكر, وحيصل فيه قلة العلم وسوء احلفظ, واخلََرف, وخصه اهلل بالرذيلة؛ ألنه حالة ال رجاء بعده إلصالح ما 

 .حلالة, كما جاء يف التفاسري؛فاملسلمون املتقون ال يبلغون هذه ا(.25)فسد
فعلينا أن نراعي صحة كبري السن, ووضعه البدين والنفسي, بسبب الكرب والتجاوز يف العمر؛ فإن هذه املرحلة ِمن 
احلياة مستوجبة للعناية واالهتمام الكبري من األقارب؛ فإن الضعف يسري وجيري يف اإلنسان كجريان الدم, فيضعف بدنه, 

ما يصدر منه من خطأ فبمقتضى هذه السن املتقدمة, بل إن تصرفاته يف هذه السن املتقدمة لكثرة وصحته, وحواسه, ف
 .وهنه وضعفه, بل ضعف قواه أشبه ما يكون بتصرفات الصغري
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فَمن مل يستشعر هذا األمر من الكبري ميل ويسأم منه, ويسيء معاملته, فِمن املؤسف جدًّا أن بعض األقارب واألبناء 
إىل أماكِن التأهيل, وأماكن رعاية  -الذي يقتضي كثريًا ِمن العناية واإلحسان  -ده يف مرحلة من هذا العمريذهب بوال

 .الكبار, ويرتكه ويطرحه هناك ويويل على عقبيه, ومل يرَع حقوقه, حىت الزيارة ولو غبًّا
وال رفيق, بل يتعني علينا رعاية فعلينا أن نراعي حقوقهم, وال نرتكهم وال نطرحهم يف دور املسنني من غري رقيب 

حقهم مقابلة اإلحسان عندما كنا صغريين ضعفاء, فحملوا أعباءنا, وحتملوا مشاقنا, واهتموا برعايتنا كل االهتمام حىت  
 :كربْنا وصرنا شبانًا أقوياء, فأشار إىل حالنا اهلل عز وجل يف كتابه العزيز

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه  ﴿ َنا اإْلِ ﴾  مَحََلْتُه أُم ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه يِف َعاَمنْيِ أَِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصريُ َوَوصَّيـْ
 {10لقمان: }

 :حقوق كبار السن على مراتب ♦
يعظم يقول الدكتور عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر, وهو يلقي األضواء على حق كبري السن: "مث إن هذا احلق 

ويكرب من جهة ما احتف به؛ فإذا كان قريًبا فله حق القرابة مع حق كرب السن, وإذا كان جارًا, فإضافة إىل حقه يف كرب 
سنه فله حق اجلوار, وإذا كان مسلًما, فله مع حق كرب السن حق اإلسالم, وإذا كان الكبري أبًا أو جدًّا فاحلق أعظم, بل 

كرب السن؛ إذ إن الشريعة جاءت حبفظ حق الكبري, حىت مع غري املسلمني, فلرمبا تكون   إذا كان املسن غري مسلم فله حق
  (.23) رعايتك حلقه سبًبا لدخوله يف هذا الدِّين يف مراحل حياته األخرية

 :رعاية الوالدين مظهر من مظاهر رعاية المسنين ♦
كانوا مشركني غري مسلمني؛ فلعل رعايتهم تكون   علينا أن نراعي حقوق األبوين كبار السن بالرعاية واالهتمام, وإن

 .سبًبا لدخوهلم يف اإلسالم
فقد روى اإلمام أمحد بن حنبل هذه القصَة العجيبة يف إكرام كبار السن, قصة والد أب بكر الصِّدِّيق رضي اهلل 

 .عنهما, وإكرام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له عند قدومه لقبول اإلسالم
  

بكر بأبيه أب قحافة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة حيمله حىت وضعه بني يدي رسول جاء أبو 
 (.27(( )اهلل صلى اهلل عليه وسلم, فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألب بكر: ))لو أقررَت الشيخ يف بيته ألتيناه

ترغِّب ولدمها يف اإلحسان إليهما, وحفظ حقوقهما, حىت بل لو كان والدا اإلنساِن مشركني غري مسلمني فالشريعة 
فلم يقل: "فُعقَّهما",  {,15لقمان: } ﴾ َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى أَْن ُتْشرِكَ  ﴿ :وإن كانا يدعوانِه إىل الكفر؛ قال اهلل عز وجل

و فاسًقا يبقى له حق األبوة وكرب , كذلك لو كان والد اإلنسان تارًكا للصالة أ{15لقمان: }﴾ َفاَل ُتِطْعُهَما ﴿ :بل قال
  .السن, فيتعامل معه مبوجب هذا احلق؛ فحسن سلوكنا معه قد يهديه للعودة إىل احلق والصدق والثواب

فِحفظ حق الكبري ضروري, ورعايته أمر ضروري كذلك, وإن كان كافرًا, فكيف إذا كان مسلًما؟ وكيف إذا كان 
 ا كان أبًا وأمًّا؟جارًا؟ وكيف إذا كان قريًبا؟ وكيف إذ

بل يصبح ذلك ِمن أعظم الُقَرب, وأَجلِّ الوسائل للفوز يف الدارين, وتفريج الكروب, وتيسري األمور, كما يشهد 
لذلك قصة النفر الثالثة الذين أَوْوا إىل غاٍر يف جبل, فدخلوه, فاحندرت صخرة من اجلبل, فسدت عليهم الغار, فتوسل  

فكانت وسيلة أحدهم قيامه هبذا احلق العظيم, حق أبويه الشيخني الكبريين, ورعايته  كل واحد منهم بصاح أعماله,
 :حقوقهما, ما أدى إىل نيل مطلبه, حيث قال يف توس له
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اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان, وكنت ال أغبق قبلهما أهاًل وال مااًل, فنأى ب يف طلب شيء يوًما, فلم أرح ))
ت هلما غبوقهما, فوجدهتما نائمنِي, وكرهُت أن أغبق قبلهما أهاًل أو مااًل, فلبثت والقدح على عليهما حىت ناما, فحلب

يدي, أنتظر استيقاظهما, حىت برق الفجر, فاستيقظا, فشربا غبوقهما, اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك, ففرج 
 (.23(( )عنا ما حنن فيه من هذه الصخرة

 :خالصة القول
األكابر خريًا لنا وبركًة لنا يف حياتنا, وازدياًدا يف أرزاقنا ويف أعمارنا, وأن اإلساءة إليهم وسوء معاملتهم قد أن نعترَب 

جنازى به يف أواخر أعمارنا, فال بد لنا أن حنرتم األكابر وجنلهم ونكرمهم, وحنسن اخلطاب معهم, وَناطبهم مبا يظهر به 
نقدمهم يف الكالم والسؤال, وندعو هلم بزيادة العمر, ليبقى لنا اخلري ونرعاهم يف احرتامهم وإعزازهم؛ نبدأهم بالسالم, و 

صحتهم وضعفهم, واالختالل يف كالمهم, وال نسيء املعاملة معهم, وإن كانا أبوين شيخني كبريين, فرعايتهما واالهتمام 
وألننا مع أجسادنا وأعضائنا  قريبان يف وجودنا,بأمورمها حق الزم علينا, باعتبار أننا أبناؤهم, وهم آباؤنا؛ ألهنما سببان 

 .وأموالنا ملك آلبائنا, ليس لنا أي وجود وال أثر بغريمها
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