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الحمد هلل مستخص الحمد لنفسه ،ومستخلص الثناء لطهارة قدسه،
ومستحق املدح لعز جالله ،ومستوجب الشكر لعموم إفضاله ،وصلى هللا وسلم على
سيدنا وحبيبنا محمد خيرته من بريته ،وأمينه على وحيه ورسالته ،وعلى آله صحابته
والتابعين له من أمته.
وبعد؛ فيسرنا أن نقدم لقرائنا املفاضيل العدد ( )41من مجلة املدونة التابعة
ملجم الفقه سإلسالم بالهند .وقد ازدهر هذا العدد ببحوث ماتعة ومفيدة في مجاالت
مختلفة من الفكر سإلسالم وعلوم الشريعة :دراسة وتطبيقا وتحقيقا وقراءة...
وقد تزامن صدور هذا العدد م شروق شمس العام الهجري الجديد وذكرى
الهجرة النبوية املباركة ..وبهذه املناسبة العزيزة نزف تهانيننا الصادقة لهيئة مجلة
املدونة العلمية والاستشارية وألعضاء لجنة التحكيم ولسائر الكتاب واملشاركين فيها
ولقرائها ألاعزاء ولألمة سإلسالمية جمعاء.
سائلين املولى جل وعال أن يمن على هذه ألامة بالنصر والتمكين وعلى سإلنسانية
جمعاء باألمن والسلم وألامان.
نسأل هللا تعالى أن ينف به ،ويتقبل من املشاركين فيه ببحوثهم ،ويجعله في
ميزان حسناتهم ،وأن يرزقنا جميعا سإلخالص في القول والعمل.
والحمد هلل رب العاملين.
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أثر الدكتور القرضاوي يف الدراسات القرآنية
التفسري املوضوعي نموذجا
الدكتور رمضان خميس زكي الغريب
أستاذ التفسير وعلوم القرآن املشارك في جامعة ألازهر وكلية الشريعة جامعة قطر
األستاذة وفاء عبد العظيم عبد الوهاب
ماجستير في التفسير وعلوم القرآن ،جامعة أمدرمان إلاسالمية

مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل حمم صلى اهلل عليه وسلم وآله وصحبه
ومن وااله،
من اهلل على هذه األمة أن يبعث هلا من جيدد هلا أمر دينها كما ورد يف سنن أيب داوود «إن اهلل
وبعد فقد َّ
1
يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها»( ).
وقد قيض اهلل تعاىل هلذه األمة على مدار العصور والدهور من يقوم هبذا التجديد وكما قال شيخنا
(من) تشمل املفرد واجلمع ،فقد رأينا أثر
القرضاوي :وقد يكون هذا اجملدد فردا وقد تكون مجاعة اعتمادا على أن َ
الشيخ يف التجديد واضحا ال ينكره إال جاحد وسواء كان هذا التجديد يف الفكر أو يف السلوك أو الرتشيد للدعاة
والعاملني يف احلقل اإلسالمي فقد رزق الشيخ –أطال اهلل عمره -رزق طول العمر وبركة العمل ،فكتب يف التفسري
بألوانه التحليلي واملوضوعي كما كتب يف احلديث سندا ومتنا ودراية ورواية وكتب يف الفقه واألصول والسياسة
الشرعية والسنن الربانية وترشيد الصحوة اإلسالمية واحلركة بصفة خاصة ،وكتب يف الرجال واألعالم ،وغري هذا من
اجملاالت اليت تشهد بطول باعه وعمق اطالعه ووفرة مدادة وطول نفسه.
واتسمت كتابة الشيخ بالعمق والشمول والتوسع والتجديد والواقعية فكتب يف الفقه :يف فقه املوازنات
وفقه األولويات وفقه الواقع وفقه التوقع وفقه املآالت وفقه احلركة.
 » -1سنن أيب داود ( ، 901 /4واحلديث صححه األلباين .وقال الشيخ األرناؤوط يف حتقيقه :إسناده صحيح ،وقد احتج هبذا احلديث
أمحد بن حنبل ،فقال :إن اهلل يُقيِّض للناس يف رأس كل مئة من يُعلِّمهم السنن وينفي عن رسول اهلل  -صلَّى اهلل عليه وسلم  -الكذب .وقد
ذكره احلافظ يف "توايل التأسيس" ص  41 - 44من طرق عن أمحد بن حنبل ،مث قال :وهذا يُشعر بأن احلديث كان مشهوراً يف ذلك
العصر ،ففيه تقوية للسند املذكور
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وكتب يف التفسري التحليلي وكتب يف التفسري املوضوعي عددا من العناوين سيأيت بياهنا وتصنيفها ،وكان لزاما
على طالبه أن يتتبعوا هذه الكتابات ويرصدوها ويفيدوا منها وينقدوها وحيللوها ،ومن هذا الباب كان وفاء هلذا
العامل الراسخ واإلمام اجملدد أن خندم تراثه يف زاوية حمددة حمصورة حيتمها طبيعة التخصص للكاتبني واملساحة
املتاحة يف الكتابة وهي " :أثره يف الدراسات القرآنية التفسري املوضوعي منوذجا"
هذا وقد جاءت هذه الدراسة في الهيكل اآلتي:

المقدمة وفيها بيان أسباب اختيار هذه الدراسة ومنهجية الكتابة فيها
المبحث األول :تصنيف نوعي ألثر الشيخ في الدراسات القرآنية

المبحث الثاني مفهوم التفسير الموضوعي وخصائصه وغاياته لدى الدكتور القرضاوي

المبحث الثالث :روافد التفسير الموضوعي لدى الشيخ القرضاوي

المبحث الرابع :معالم وضوابط التفسير الموضوعي لدى الشيخ القرضاوي
المبحث الخامس :منهجه في التفسير الموضوعي
ثم الخاتمة

وفهرس المصادر والمراجع

أسأل اهلل تعاىل أن يعيننا على الوفاء والعمل ،وييسر لنا سبل اهلدى والتقى
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المبحث األول

تصنيف نوعي ألثر الشيخ في الدراسات القرآنية
املتتبع لرتاث شيخنا القرضاوي جيد أنه استوعب مساحة واسعة من الفكر والعلم حوت التفسري واحلديث
والفقه واألصول والدعوة والعقيدة واحلركة والصحوة ومهوم األمة عامة ،ومن كتبه يف الدراسات القرآنية :
-9كيف نتعامل مع القرآن العظيم
-2العقل والعلم يف القرآن الكرمي
-3الصرب يف القرآن الكرمي
-4تفسري سورة الرعد
-5تفسري سورة احلجرات
وسنتناول هذه الكتب يف إطاللة سريعة لنعرف كيف خدم الشيخ الدراسات القرآنية من خالل تصنيفها
نوعيا واهلل املستعان.
أوال :كيف نتعامل مع القرآن الكريم
وهو الكتاب الذي يبني منهجية التعامل مع القرآن الكرمي من وجهة نظر الشيخ ،وهذا الكتاب وضعه
الشيخ ليكون تتمة ملا بدأ به يف الكتابة عن منهجية التعامل مع السنة النبوية املطهرة ،وقد قسمه إىل أربعة أبواب:
الباب األول :عن خصائص القرآن العظيم ومقاصده
الباب الثاين عن التعامل مع القرآن الكرمي حفظا واستماعا ،الباب الثالث :عن التعامل مع القرآن الكرمي
فهما وتفسريا وبيان معامل املنهج املثل يف التفسري ،والكشف عن املزالق واحملاذير واملوقف من التفسري العلمي بني
املؤيدين واملعارضني والباب الرابع عن التعامل مع القرآن الكرمي اتباعا وعمال وحكما ودعوة ،ويذكر الشيخ – وهو
الواقع أنه أفاد مما كتبه يف هذا اجلانب يف كتب اخرى مثل تفسريه لسورة الرعد وكتاب املرجعية العليا يف اإلسالم
للقرآن والسنة ،وغريمها.
ويف حديثه عن خصائص القرآن الكرمي بني أنه كتاب إهلي وأنه حمفوظ ومعجز ومبني ميسر وـنه كتاب الدين
كله فيتناول العقيدة والشريعة واألخالق وأنه كتاب الزمان كله وكتاب اإلنسانية كلها،
وعندما حتدث الشيخ عن مقاصد القرآن األساسية ذكرها يف سبعة مقاصد :تصحيح العقائد والتصورات،
وتقرير كرامة اإلنسان وحقوقه ،وعبادة اهلل وتقواه ،وتزكية النفس البشرية ،وتكوين األسرة وإنصاف املرأة ،وبناء
األمة الشهيدة على البشرية ،وذكر أوصاف هذه األمة من الربانية والوسطية ،مث حتدث عن اخلصيصة السابعة وهي
الدعوة إىل عامل إنساين متعاون من حيث حترير اإلنسان من العبودية لنإنسان ،واألخوة واملساوة اإلنسانية ،والعدل
جلميع الناس ،والسالم العاملي والتسامح مع غري املسلمني.
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مث حتدث الشيخ عن كيفية التعامل مع القرآن الكرمي تالوة واستماعا وحفظا وبني آداب محلة القرآن
والواجبات العقلية والروحية اليت جيب أن يتحلى هبا حامل القرآن الكرمي.
ومن أهم حبوث هذا الكتاب ما تناوله الشيخ عن املنهج األمثل يف التفسري فبني معامله وضوابطه ،من اجلمع
بني الرواية والدراية ،وعدم االقتصار على واحد منهما ،وتفسري القرآن بالقرآن وتفسري القرآن بالسنة ،وبأقوال
الصحابة والتابعني ،واألخذ مبطلق اللعة ،ومراعاة السياق وأمهيته يف حتديد املعىن ،وعدم إغفال أسباب النزول،
واعتبار القرآن أصال يرجع إليه؛ فهو متبوع ال تابع ،والتحذير من جر القرآن إىل تأييد مذهب اإلنسان الفكري.،
مث بني املزالق اليت تودي بالفهم الصحيح وتبعد بصاحبها عن الوعي بالقرآن الكرمي على النحو األمثل،
ومنها :اتباع املتشاهبات وترك احملكمات ،وسوء التأويل وعاتب املدرسة العقلية على إسرافها يف التأويل ،كما ذكر
أن من املزالق أيضا وضع النص يف غري موضعه وكم جر هذا على األمة من ويالت ،واستشهد بعدد من
االستشهادات اليت تكشف خطورة هذا األمر ،أيضا دعوى النسخ بال برهان ،وتوسيع هذا الباب وجلهل بالسنن
واآلثار والثقة باإلسرائيليات ،والشرود عن إمجاع األمة ،وضعف التكوين العلمي()1
مث عرض بقوة لقضية التفسري العلمي بني املؤيدين واملعارضني وفرق بني التفسري العلمي واإلعجاز العلمي.
وأجاد الشيخ وأفاد يف العرض والتناول واالستقصاء ومتيز هذا الكتاب باآليت:
 -9االستيعاب واإلحصاء فقد أيت الكتاب يف  472صفحة وعرض لكثري من القضايا اليت تعترب شائكة يف
التعامل مع القرآن الكرمي
 -2طول النفس كعادة الشيخ فكل قضية يطرحها يشبعها حبثا وتناوال؛ فال يكتفي بأسسها وجذورها الكلية
بل يتتبع تفصيالهتا وتفريعاهتا.
 -3اجلرأة العلمية املؤصلة وإظهار اختياره الواضح كمسألة أخذ األجرة على التعليم ،ومسألة اإلعجاز
العلمي بني املؤيدين واملعارضني.
 -4اجلدة يف الطرح خاصة يف قضايا معينة مثل االهتمام باألشياء على قدر اهتمام القرآن هبا.
-5طرح البديل العملي ،وعدم ترك الناس حيارى بال وجهة مثل تبيانه جملال استخدام العلوم الكونية يف
التفسري وحدها بتعميق مدلول النص ،وتصحيح معلومات بعض املفسرين القدامى ،وتقريب احلقائق الدينية
لعقول البشر
 -4البساطة يف العرض والوضوح يف الفكرة ،والسالسة يف التناول ،فالكتاب ال يستغين عنه املتخصص ،وال
يبعد عن فهم املثقف بل يفيد منه كالمها كل بقدر.
 -7التضلع بالفهم القرآين ،والوعي مبضامينه ،شأن الشيخ يف كل كتاباته ،فرتى الفهم القرآين ومضامني
القرآن بادية على لسان الشيخ ويف تعبرياته واضحة جلية.
 -1كيف نتعامل مع القرآن الكرمي :من املقدمة.
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 -8والكتاب صورة عملية من صور التعامل املنهجي مع القرآن الكرمي  ،وترى الفرق بني كتاب الشيخ
وكتاب صنوه العالمة الشيخ حممد الغزايل واضحا وإن كان املقام ال يتحمل املقارنة إال أهنا حملة خاطفة حىت تكتمل
الصورة يف هذ الزاوية فكتاب شينا الغزايل  -رمحه اهلل -كتاب من منط آخر سواء يف القضايا املطروحة أو طريقة
التناول ،وهو عبارة عن مطارحات فكرية بينه وبني الدكتور عمر عبيد حسنة ،وقد أجاد الشيخ فيها وأفاد لكن
كل يكتب من زاويته وعلى منهجه.
ثانيا :العقل والعلم في القرآن الكريم
والكتاب صدَّره الشيخ بأنه من التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي وهو يقع يف ثالمثئة صفحة ومثاين صفحات،
من القاطع الكبري وهو من مطبوعات مكتبة وهبة ،طبعته األوىل عام 9494هـ 9114م ،ومبطالعة ما كتبه الشيخ
نرى أن هذا الكتاب كتب بعد كتابه الصرب يف القرآن وهو يقول بعده بعشرين سنة ،وأنه كتب قبل كتاب كيف
نتعامل مع القرآن الكرمي ،والكتاب درة يف بابه ،وياقوتة يف جماله ،مجع فأوعى على طريقة الشيخ يف اإليعاب
واإلحصاء؛ خاصة وأن هذا الكتاب يف جمال خدمة القرآن الكرمي اجملال الذي يعشقه الشيخ ،ويأسى على أنه مل
يتفرغ له ،وأن صوارف اآلن وشواغل احلال صرفته قهرا عن متابعة الدرس والبحث يف هذا اجملال ،وهو عالمة
نقص البشر كما ذكر الشيخ.
قسم الشيخ كتابه إىل فصول:
الفصل األول يف مكانة العقل والفكر يف القرآن الكرمي ،وتتبع املفردة وتقلباهتا يف القرآن الكرمي وأتى ببعض
مقارباهتا ودرسها مثبتة ومنفية واستخرج دالالهتا يف كال احلالني مث تناول جماالت التفكر ومساراته.
وفي الفصل الثاني تناول فضل العلم ومنزلة العلماء يف القرآن الكرمي وبني أثر العلم يف اهلداية إىل احلق
واإلميان ،وتناول العلم احملمود والعلم املذموم يف القرآن الكرمي
وفي الفصل الثالث تناول العلم والفقه واحلكمة يف لسان القرآن ،وهو يقصد هنا االصطالح القرآين وهي
خطوة رائدة من خطوات التفسري املوضوعي كما ال خيفى،
وفي الفصل الرابع تناول التعلم والتعليم يف القرآن الكرمي فبني دعوة القرآن إىل العلم والتعلم بني آداب
التعلم وآداب املعلم واملتعلم وأكد أن أباي اهلل تعاىل معلمون وأن العلماء ورثة األنبياء

وفي الفصل الخامس متيز برصد تكوين العقلية العلمية يف ضوء القرآن الكرمي وبني أهنا تقوم على رفض

الظن يف موضع اليقني وعدم اتباع األهواء والعواطف يف جمال العلم ورفض التقليد األعمى لألبالء واألسالف،
ورفض التبعية للسادة والكرباء ،وأكد التعبد بالنظر العقلي  ،وأنه ال تقبل دعوى بال برهان سواء كان برهان احلس
أو برهان السمع أو برهان التاريخ أو برهان النظر أو العقل ،وأن القرآن الكرمي يقيم األدلة على القضايا الكربى
احرتاما للعقل والعلم ،كقضية وجود اهلل تعاىل ووحدانيته والتنزه عن الولد وإنزال الكتب وإرسال الرسل والبعث
واجلزاء ،كما تناول سنن اهلل يف الكون واجملتمع.
وفي الفصل السادس تناول اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي وبني ضوابطه وحماذيره
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والكتاب يتميز بدقة الرصد ،ومشول التتبع ،وعمق التناول ،وبساطة العرض ،وهو من عيون التفسري
املوضوعي يف بابه.
ثالثا :الصبر في القرآن الكريم
وأما كتابه" الصرب يف القرآن "فجاء يف مائة وتسع صفحات وطبع يف مكتبة وهبة طبعته الثالثة عام 9490هـ
9181م،
وقد تتبع الشيخ يف مقدمته عددا من الكتابات يف التفسري املوضوعي سواء يف لونه اخلاص أو العام.
والشيخ -نفع اهلل به -قسم كتابه إىل مخسة فصول حتدث يف الفصل األول عن حقيقة الصرب يف القرآن
الكرمي وضرورته وحكمه ،وركز على عدد ورود املفردة يف القرآن الكرمي وداللة هذا الورود ،وبأسلوبه املاتع األديب
الرائع عزز هذه املعاين باملنظوم من شعر العرب وحكم احلكماء وبالغة األدباء ومأثورهم
وفي الفصل الثاني تناول جماالت الصرب فتحدث عن الصرب على بالء الدنيا والصرب على مشتهيات النفس
والصرب على طاعة اهلل تعاىل والصرب على مشاق الدعوة والصرب حني البأس والصرب يف جماالت احلياة اإلنسانية،
وتكاد تكون هذه اجملاالت هي أهم اجملاالت اليت تناوهلا القرآن الكرمي.
وفي الفصل الثالث :تناول منزلة الصرب والصابرين يف القرآن الكرمي ،وبني اقرتان الصرب بالقيم الروحية يف

القرآن الكرمي ومكانة الصابرين وموضعهم يف أهل اإلميان ومدى ترتب خريي الدنيا واآلخرة على الصرب.
وفي الفصل الرابع تناول شخصيات صابرة ذكرها القرآن الكرمي كأيوب ويعقوب ويوسف وإمساعيل وأويل
العزم من الرسل عليهم مجيعا أفضل الصالة والتسليم.
وفي الفصل الخامس تناول ما يعني على الصرب يف ضوء القرآن الكرمي فذكر منها:
املعرفة بطبيعة احلياة الدنيا ومعرفة اإلنسان نفسه واليقني حبسن اجلزاء عند اهلل تعاىل ،واليقني بالفرج
واالستعانة باهلل تعاىل ،واالقتداء بأهل الصرب والعزائم واإلميان بقدر اهلل تعاىل وسننه واحلذر من اآلفات العائقة عن
الصرب.
ويالحظ يف تناول الشيخ هلذه القضية تضلعه بالقرآن الكرمي واستحضاره بصورة سهلة سلسة ال اعتساف
فيها وال تكلف ومل ال وهو الذي يقول عن نفسه( :فلم أزل-وهلل احلمد واملنّة-منذ فجر شبايب ،منذ هيأ يل اهلل
سبحانه أن ارتقي املنرب ألخطب ،أو أمسك بالقلم ألكتب ،أعترب القرآن الكرمي هو مصدري األول ،ومعتمدي
األساسي  ،أستمد منه اهلداية والتسديد ،يف كل حماضرايت وخطيب ،وعامة مؤلفايت وكتيب .ساعدين على ذلك
حفظي املبكر للقرآن ،وأنا دون العاشرة  ،واستحضاري آلياته بيسر ،كلما احتجت إىل االستشهاد هبا يف خمتلف
وشىت املوضوعات.
املعاين ّ
ومع هذا مل يزل يف نفسي –كما هي أمنية كل عامل مسلم-أن يكون يل خدمة مباشرة للقرآن العزيز،
بوصفه كتاب اإلسالم األول ،وكتاب العربية األكرب ،كما قال الشيخ أمني اخلويل رمحه اهلل ،والوثيقة السماوية اليت
حتمل كلمات اهلل األخرية هلداية البشرية ،ومل يصبها حتريف وال تبديل بأي وجه ( َوإِنَّهُ لَ ِكتَاب َع ِزيز (َ )49ال يَأْتِ ِيه
ِ ِ
ني ي َدي ِه وَال ِمن خْل ِف ِه تَـْن ِزيل ِمن ح ِكيم َِ
محيد) :فصلت.42 ،49:
الْبَاط ُل م ْن بَـ ْ ِ َ ْ َ ْ َ
ْ َ
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وقد كنت نشرت –منذ حنو عشرين عاما -كتايب (الصرب يف القرآن الكرمي) باعتباره حلقة يف سلسلة
للدراسات القرآنية تتناول التفسري املوضوعي للقرآن.
وكان املفروض أن أتبع هذه احللقة بأخوات هلا يف موضوعات قرآنية أخرى ،كتبت رؤوس أقالمها كما
يقولون ،مثل (الشكر يف القرآن الكرمي) وهو قرين (الصرب) يف القرآن والسنة  .ومثل (اإلميان يف القرآن الكرمي)
ومثل (الدعاء يف القرآن) وغريها من املوضوعات.
بيد أن الشواغل الفكرية والعملية اآلنية اليت تعرض لنإنسان باستمرار ،وتفرض عليه أن يكتب يف أشياء
يتطلبها الوقت ،وحيددها املوقف-أخرتين عن إجناز ما كان يف نفسي وهو ما حيدث أبدا مع كثري من املشروعات
العلمية والفكرية اليت أنوي إخراجها للناس .وهو دليل على حمدودية الطاقة البشرية ،وما كل ما يتمىن املرء
يدركه)1().
رابعا :تفسير سورة الرعد
وهو واحد من جمموعة صدرت يف التفسري الذي جيمع بني التحليلي واملوضوعي ،وهو يف أصله جمالس
للتفسري ألقاها الشيخ يف مسجد عمر بن اخلطاب أو مسجد الشيوخ يف دوحة اخلري ،وقد قام على ضبطه
ومقابلته األخ اجلليل الشيخ جمد مكي مبا عرف به من حب للشيخ وحرص على نشر علمه ،ودقة يف الضبط
وصرب على املقابلة
يقول الشيخ( :وأود أن أذكر هنا حقيقة مهمة ،هي أن هذا التفسري الذي قدمته يف هذه السور الكرمية،
ينفرد بأنه (تفسري شفوي) مل أقدمه مكتوبا ككل التفاسري .ولكنه (تفسري مسجدي) هو من دورس املساجد .وقد
قدمت هذه السورة يف قطر ،يف مسجد عمر بن اخلطاب أوالً ،مث يف مسجد الشيوخ بالدوحة)2().
وهو مطبوع يف مجادى األوىل 9433هـ  25مارس 2092م
والكتاب يبدو فيه الربط املوضوعي باآليات ،على الرغم من أنه تفسري حتليلي ،إال أنه ميضي على الوحدة
املوضوعية للسورة فيقسمها إىل جمالس ،وحيشد حول اآليات ما يناسبها من باقي القرآن لكرمي ،فرتاه مثال وهو
يتحدث عن القرآن الكرمي يف صدر السورة يتناول لفظة الذكر وارتباطها بالقرآن الكرمي ومل مسي القرآن ذكرا،
ذكرا؟
القرآن
ُمسِّي
(ملاذا
فيقول:
رؤيته
تؤكد
اليت
اآليات
وحيشد
ً
ِ
ِّ
ذكر بتشريعه وآدابه ،ويُ ِّ
ذكر باهلل وبعبادته ،ويُ ِّ
ذكرا ألنه يُ ِّ
ذكر
الذكر هو القرآن{ :إنَّا َْحن ُن نَـَّزلْنَا الذ ْكَر} ُمسِّي ً
ذكر باآلخرة ،ويُ ِّ
باألخالق وأصول الفضائل ،ويُ ِّ
اف
بكل ما هو خري ،إنه هو التذكري{ :فَ َذ ِّكْر بِالْ ُق ْرآَ ِن َم ْن َخيَ ُ
ذكر ِّ
ِِ
ِ
الذ ْكرى} [األعلى{ ،]1:ولََق ْد يَ َّسْرنَا الْ ُق ْرآَ َن لِ ِّ
ِ ِّ
لذ ْك ِر فَـ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِر}
َ
َوعيد} [ق{ ،]45:فَ َذ ِّكْر إ ْن نَـ َف َعت َ
[القمر ،]97:هو ُم ِّ
ذكرا.
ذكر ،ولذلك ُمسِّي ً
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا}
يفرق بني ِّ
كما ُمسِّي فرقانًا؛ ألنه ِّ
احلق والباطل{ :تَـبَ َارَك الَّذي نَـَّزَل الْ ُفْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن لْل َعالَم َ
[الفرقان)1().]9:
 - 1الصرب يف القرآن من املقدمة.
 -2تفسري سورة احلجر :من املقدمة.
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{وإِنَّا لَهُ
ويبدو تأثر الشيخ باللغة وتوظيفه هلا فيقول( :فرق بني أن يقول( :وحنفظه) .وبني أن يقولَ :
ِ
ِ
{وإِنَّا
َحلَافظُو َن} .ومل يقل سبحانه :حنن له حافظون .ال إمنا قال{ :إنَّا} ،ومل يقل :إنا له حافظون .ال ،إمنا قالَ :
لَه َحلافِظُو َن} .وهذا تأكيد يف حفظ هذا الكتاب العظيم ،كما قال تعاىل{ :ولَو َكا َن ِمن ِعْن ِد َغ ِري اللَّ ِه لَوج ُدوا فِيهِ
ْ
ْ
ََ
ُ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
{ال يَأْتيه الْبَاطل م ْن بَـ ْ ِ
ني يَ َديْه َوَال م ْن َخْلفه تَـْن ِزيل م ْن َحكيم َمحيد} [فصلت49:
اختِ َالفًا َكث ًريا} [النساءَ ،]83:
ْ
ُ
 .]42ِ
ِ
(ولََق ْد علِمنَا الْمستَـ ْق ِد ِم ِ
ك ُه َو َْحي ُشُرُه ْم إِنَّهُ َح ِكيم َعلِيم")()2
ين * َوإِ َّن َربَّ َ
َ
َ َْ ُْ
ني مْن ُك ْم َولََق ْد َعل ْمنَا الْ ُم ْستَأْخ ِر َ
ومن روائع الشيخ مزجه بني العالقتني يف املسطور واملنظور :كتاب اهلل املقروء وكتابه املشهود ،فيقول( :ذكر
ِ
نادا ،جاء
اهلل سبحانه يف هذه اآليات الدالئل الكونيَّة على احلقائق اليت جاء هبا حممد ،وهم َْجيحدوهنا وينكروهنا ع ً
تضر وال تنفع ،وال تصل
َّ
حممد بالتوحيد ،وبرتك عبادة األصنام ،اليت ال تُـ ْغين عنهم شيئًا ،ال تبصر وال تسمع ،وال ُّ
ِ ِ
وال تقطع ،فجاء بالتوحيد الذي بعث به األنبياء مجيعا{ :وما أَرسْلنَا ِمن قَـبلِ َ ِ
ً ََ ْ َ ْ ْ
ك م ْن َر ُسول إَِّال نُوحي إِلَْيه أَنَّهُ َال إِلَهَ
ُ
3
اعب ُد ِ
ِ
ون} [األنبياء.) ()]25:
إَّال أَنَا فَ ْ ُ

المبحث الثاني

التفسير الموضوعي مفهومه و خصائصه وغاياته لدى الشيخ القرضاوي
ويرى الشيخ أن التفسري املوضوعي هو لون جديد من ألوان التفسري القرآين وإن مل يكن (تفسريا باملعىن
املعروف) بل هو صورة أخرى من صور تتبع املوضوع القرآين عرب القرآن الكرمي طوله وعرضه ،ومعاجلة قضية ما من
خالل حشد اآليات الكرمية اليت تتناوهلا ،وقد مثل الشيخ هلذا بالكتابات اليت تناولتها مثل :كتاب التبيان يف
أقسام القرآن البن القيم ،وحديثا بالوحي احملمدي للسيد رشيد رضا ،والقرآن والقتال والقرآن واملرأة للشيخ
شلتوت ،واملرأة يف القرآن لألستاذ العقاد ،واإلنسان يف القرآن والفلسفة القرنية له كذلك ،ودستور األخالق يف
القرآن للشيخ العالمة حممد عبد اهلل دراز ،والدستور القرآين يف شؤون احلياة والقرآن والضمان االجتماعي وسرية
الرسول صور مقتبسة من القرآن للشيخ حممد عزة دروزة ،والرتبية يف القرآن الكرمي لألستاذ حممد شديد()4
وواضح هنا أن الشيخ يعىن به صورة واحدة من صور التفسري املوضوعي وهو التفسري املوضوعي حسب
املوضوع ،كما يبدو أيضا أن إدخال بعض الكتابات يف التفسري املوضوعي مثل كتابات األستاذ العقاد أو أقسام
القرآن البن القيم ليست من اللون اخلاص الذي يتحد يف الوجهة والغاية كما حد ذلك شيخنا الدكتور عبد
الستار سعيد أطال اهلل عمره إذ يرى أن التفسري املوضوعي عام وخاص فالعام هو الذي يكون بني أطراف
 -1تفسري سورة الرعد.39 :
 -2السابق.24 :
 -3السابق.35 :
 -4الصرب يف القرآن.5 :
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موضوعه وحدة يف الغاية فقط وليس يف أصل املعىن واخلاص هو ما يقوم على وحدة املعىن والغاية بني أطرافه،
فتكون الرابطة بينها خاصة وقريبة()1
وميكننا أن نرصد خصائص التفسري املوضوعي يف نظر شيخنا القرضاوي يف النقاط اآلتية:
 -9القرآن الكرمي حقيقة واحدة وهو دستور املسلمني األول الذي يرسم منهاج حياهتم ،وبه سر سعادهتم
وتقدمهم وفيه حل جلميع مشكالهتم السياسية واالجتماعية واألخالقية.
وهو هبذا يؤكد ما قاله السلف من معرفتهم بالقرآن كما قال اإلمام البقاعي رمحه اهلل :إن القرآن الكرمي
كالكلمة الواحدة.)2(،
وهذا ما توفر عليها العلماء وبذلوا فيه اجلهد الراقي الرائع املاتع قدميا وحديثا ،حيث كتب شيخنا الدكتور
دراز كتابه الدرة( :النبأ العظيم) ،وكتب الدكتور حممود حجازي رسالته يف :الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي ،
وتتابعت الكتابات تؤكد هذه احلقيقة الراسخة.
 -9السنة النبوية املطهرة جاءت شارحة ومفسرة ومؤكدة القرآن الكرمي،
 -2كما بدا يف منهجه التفسريي مراعاة واقع النص القرآين الكرمي وواقع احلال الذي نعيشه وربطه باحلياة
املعيشة ،وحسن التنزيل وجودة الربط بني النص والواقع.
 -3كما بدت الثقافة الواسعة يف التناول مبا أعطى لألسلوب عذوبة ورقة واتساعا ومشوال للموضوع الذي
يتناوله ،وتكاد تكون تلك اخلصيصة من أبرز خصائص الشيخ يف الكتابة عامة ،وهذا ما ساعده على حسن
التحليل والتعليل والتفصيل واملوازنة والرتجيح دون تعقيد أو تكلف أو اعتساف.
 -4الوجدان الرائع والعاطفة اجلياشة يف التناول فيظهر هذا يف عباراته وعرباته وهم يشرح حديثا أو كتابة وتقرأ
له وكأنك تسمع له فتتأثر بنربات صوته بني دفات الكتاب.
 -5توسيع دائرة الشهادة وتضييق دائرة الغيب ،وتكاد تكون هذه اخلصيصة من أبرز خصائص التناول ليس
لدي شيخنا القرضاوي فقط بل لدي املدرسة اإلصالحية اليت بدأت باألفغاين وحممد عبده ورشيد رضا
واإلدريسي وابن باديس والنورسي والبنا والغزايل .
 -4التأكيد أن القرآن الكرمي كتاب هداية للبشر وإنقاذ هلم من الظلمات إىل النور ،ففيه احلديث عن
ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ،وهو ينظر إليه نظرة مشول واتساع .
غايات التفسير الموضوعي لدى الشيخ القرضاوي
وأما غايات التفسري املوضوعي لدي الشيخ فتبدو يف اآليت:
 -1املدخل إىل التفسري املوضوعي.25 ،24 :ط دار التوزيع والنشر9499ه9119 ،م .لشيخنا العالمة د عبد الستار فتح اهلل سعيد.
 -2نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.)207 /1( :
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 -9تقدمي احلقيقة الكاملة والصورة الكلية الصحيحة عن اإلسالم  ،فمن يتتبع اآليات القرآنية يف مواضعها
وحيشدها يف مكان واحد ميكنه الوصول إىل الفكرة القرآنية الصحيحة دون ابتسار أو اجتزاء.
 -2مراعاة طبيعة العصر يف معاجلة املشكالت فهناك األصول الثابتة اليت ال تتغري وال تتبدل بتبدل الزمان
واملكان وهناك املتغريات اليت ختتلف من بيئة إىل بيئة ومن شخص إىل آخر ،وغاية التفسري املوضوعي لدي الشيخ
تقدمي عالجات متعددة ألدواء البشرية حسب طبيعة كل بيئة ،فهو القائل  :إن هذا الدين امتد طوال حىت مشل
آباد الزمن ،وامتد عرضا حىت انتظم آفاق األمم ،وامتد عمقا حىت مشل أمور الدنيا واآلخرة.
 -3معاجلة مشكالت األمة املعاصرة وتقدمي حلول لكل ما يعرض هلا من مشكالت ،واإلسهام يف تكوين
أجيال جديدة قادرة على استيعاب احلقيقة القرآنية الكاملة وإحسان توظيفها يف احلياة ،وربط هذه األجيال باهلل
تعاىل وبكتابه.
 -4بيان إعجاز القرآن الكرمي وتلبيته ملتطلبات العصر فال تشذ عنه صغرية وال كبرية ،وال تند منه شاردة وال
واردة)1(،
 -5إبراز اجملال للدارسني كل يف جماله أن خيدم القرآن الكرمي من زاوية ختصصه فرجل الفقه يعىن بآيات
التشريع واحلكم واحلدود ورجل االقتصاد يعىن بآيات املال واإلنتاج والتوزيع واإلنفاق ورجل الفلك ـو الفيزياء يهتم
باآليات الكونية ورجل الرتبية يعىن بآيات التوجيه واإلرشاد ،والقصص وغريها ،وهكذا...وهبذا يعىن كل متخصص
مبوضوع ختصصه وجمال اهتمامه ويركز عليه وجيدد مبا أويت من علم ويف هذا فائدة أكرب(.)2

المبحث الثالث

روافد التفسير الموضوعي لدى الشيخ القرضاوي
توفر للشيخ عدد من الروافد اليت ساعدته على التضلع يف التفسري املوضوعي؛ وعيا واستيعابا ،وتناوال وإنتاجا
ومن أهم روافد التفسري املوضوعي لدى الشيخ ما يأيت:
 -1صلته الكبرى بالقرآن الكريم

ويكفينا أن نعرف أنه مسَّى مذكراته امسا يشي بتعلقه بالقرآن وتأثره به بصورة الفته ،فسماها(ابن القرية
والكتاب) ،فالكتاب والقرآن عالمة بارزة يف حياة الشيخ ،وال تكاد جتد كتبا من كتب الشيخ ال يصدر بآي من
الذكر احلكيم يتناسب مع موضوعه ،يكون حتت عنوان :من الدستور اإلهلي ،وال تكاد تسمع الشيخ يف دروسه
 -1راجع الصرب يف القرآن ص  2وما بعدها.
2الصرب يف القرآن ص 5 :بتصرف يسري.
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وخطبه ،أو تقرأ له يف حبوثه وكتبه إال وجتد نضح القرآن باديا ،وعبقه يف حديثه ساريا ،ليس فقط يف األسلوب
والعبارة بل يف املضامني واملفاهيم ،وجتد السالسة والسهولة واالقتباس واضحا ،ومن يطالع شعر الشيخ يف دواوينه
جيد هذا بوضوح.
وقد ذكرنا ذلك تفصيال يف دراسة أخرى عن الشيخ وأثره يف علم السنن الربانية فال حاجة إىل إعادته هنا.
 -9نشأته الدينية
كما ساعد الشيخ
على التنبه للتفسري
املوضوعي نشأته
الدينية فقد نشأ يف
قرية والقرية بطبيعتها
بالقرآن،
مرتبطة
وبالدين ،وحتتكم إليه
يف شؤوهنا ،ونشأته
تلك ربطه بالقرآن
ودعته إىل التأمل فيه
وربط مشكالت اجملتمع بالقرآن الكرمي.
لقد نشأ الشيخ نشأة دينية واضحة املعامل حيث كان منذ طفولته ملتصقا بالكتاتيب مل يربحها حىت حفظ
كتاب اهلل وكثريا ما كان يذهب إىل املساجد حلضور الدروس الدينية داخل القرية والتحاقه جبماعة اإلخوان
املسلمني يف شبابه أكسبته ارتباطا فكريا وعمقا روحيا مرتبطان بكتاب اهلل وسنة رسوله وخدمة اإلسالم
واملسلمني.
ولقد كانت هلذه النشأة أثرا يف إميانه العميق بدعوته والعمل من أجل دينه ونصرته ونلتمس ذلك واضحا من
خالل كتاباته املتعددة يف دراساته القرآنية ودراساته املرتبطة بالسنة النبوية الشريفة ،وأيضا كتاباته يف العقيدة مثل:
-9اإلميان واحلياة
2وجود اهلل3حقيقة التوحيد4اإلميان بالقدر5الشفاعة -4موقف اإلسالم من اإلهلام والرؤى فصول يف العقيدة بني السلف واخللف.
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 -6تعليمه وشيوخه
أيضا من روافد التكوين الذي ساعدت الشيخ على التنبه للتفسري املوضوعي شيوخه يف األزهر الذين ربطوه
بالقرآن الكرمي عامة وموضوعاته خاصة ،وحديث الشيخ عن شيوخه يؤكد هذا من أمثال الشيخ البهي والشيخ
شلتوت والشيخ عبد احلليم حممود والشيخ عبد اهلل دراز صاحب النبأ العظيم ،والشيخ الشعراوي ،وغريهم ممن
شكلوا فكره وأعانوا على ربطه بالقرآن بصورة الفتة ،كما أن ممن تأثر الشيخ هبم من العلماء السابقني له الشيخ
اإلمام حممد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا والذي قال عنهما( :فاألستاذ اإلمام حممد عبده ،مف ّكر مصر األول،
البني يف عدد من كتبه ومقاالته ،وخصوصا يف كتابه القيّم( :اإلسالم والنصرانية
كالمه ّ
ومفكر األزهر األول ،له ُ
مع العلم واملدنية) والعالمة اجملدد حممد رشيد رضا ،تلميذ اإلمام وناقل علمه ،وصاحب مدرسة (املنار)
التجديدية ،ومؤسس جملة (املنار) العلمية اإلصالحية ،له كذلك موقفه الثابت من قضايا العلم ،وتبنيه ما قاله
شيخ اإلسالم ابن تيمية :إن صحيح املنقول ،ال ميكن أن يناقض صريح املعقول)1()،
كما أن تفسري سورة الرعد يعد إكماال ملنهج الشيخ رشيد رشد واستكماال لطريقته يف تفسري املنار.
كما تأثر باإلمام اجملدد حسن البنا (رمحه اهلل) تأثرا بليغا ،خاصة يف اجلانب القرآين ،ومل ال وقد مي هذا
الرجل اجملدد حىت على لسان غري املسلمني بالرجل القرآين ،كما نعته بذلك روبري جاكسون ،وقد قال الشيخ عنه:
(كان حسن البنا -رمحة اهلل عليه -رجالً متعدد املواهب والقدرات ،فهو عامل وداعية ،ومصلح ،وجمدِّد ،وقائد
ب من الطراز األول.
وزعيم ،وهو كذلك ُمَر ٍّ
املريب
كان مربيًا حبكم املوهبة ،وحبكم الدراسة ،وحبكم املمارسة ،وكانت لديه كل األدوات اليت يفتقر إليها ِّ
الناجح ،من البصرية النـ َِّّرية ،والقلب الكبري ،والعقل املنفتح ،واللسان الفصيح ،والوجه البشوش ،و ِ
الفراسة النادرة،
إىل جوار العلم الواسع ،واخلربة الفنية واالجتماعية.
ِ
عابرا ،فرتاه يذكر له كلمةً
فال غرو أن نراه يؤثر بسرعة يف كل من صحبه وعايشه ،بل يف كل من لقيَه لقاءً ً
مؤثرا ،أو حكايةً هلا داللة ،أو حنو ذلك مما يعرفه الكثريون عنه.
معربةً ،أو موق ًفا
ً
أثرا صاحلًا" ،وهكذا
وقد صدق قول الشيخ رمحه اهلل" :عالمة الرجل الصاحل أن يرتك يف كل مكان َّ
حيل فيه ً
كان)2().
وتأثر أيضا بالشيخ أيب احلسن الندوي تأثرا واضحا واألستاذ أيب األعلى املودودي.
كما أن هؤالء الشيوخ كان هلم أثر بارز يف التفسري عامة والتفسري املوضوعي خاصة ،وال شك أن إفادة
شيخنا من فكرهم وتراثهم واضحة ،فهو ال يفتأ يثين على هؤالء الشيوخ والعلماء الكبار.
 -4شغله بقضايا األمة

 -1موقف اإلسالم من العقل والعلم :من املقدمة.
 -2الرتبية السياسية عند حسن البنا.3 :
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واملتابع حلياة الشيخ جيد مدى تأثره واشغله بقضايا األمة يف ليله وهناره ومصبحه وممساه ،يذكرنا بالسيد
رشيد رضا الذي كان إذا رأته مبتئسا تقول له :هل مات أحد يف الصني ،ولقد تعددت قضايا األمة وتنوعت
واتسعت على املصلحني ،وهذه القضايا اليت حلت وحتل باألمة يف حاجة ماسة إىل حلول وإجابات ،وال جند
إجابات فاصلة حاكمة هلا إال يف القرآن الكرمي ،وهذا ما نراه واضحا يف احللول والرؤى اليت يطرحها الشيخ ،حىت
يف ضبطه للمفاهيم يرجع الشيخ للقرآن الكرمي ،وتعريفه للفقه ودوران الكلمة يف القرآن مثال على هذا حيث تتبع
دوران كلمة الفقه ومادهتا يف القرآن الكرمي وأكد أن الفقه يف القرآن ليس معناه فروع الشريعة كما تعارف عليه
الفقهاء بل املعىن أوسع من هذا وهو يعين الفهم هنا
 -5ثقافته الواسعة
تنوعت ثقافة الشيخ فشملت جوانب متعددة فشملت أنواعا متعددة  ،منها الثقافة اإلسالمية والثقافة
التارخيية ،والثقافة األدبية واللغوية والثقافة اإلنسانية والثقافة العلمية والثقافة الواقعية ،ومن يقرأ كتب الشيخ ويتابع
ترجيحاته استدالالته يرى ذلك وضحا جليا.
وال شك أن هذه الثقافة الواسعة أثرت على أدائه يف التفسري واختياراته ،وتناوله ومعاجلاته للقضايا اليت
يطرحها ،ويبدو ذلك جليا يف اجلوانب التطبيقية ومنهجيته وتلك املعامل اليت وضعها للتفسري.


المبحث الرابع

معالم وضوابط التفسير الموضوعي لدى الشيخ القرضاوي
وقد وضع الشيخ -أطال اهلل عمره -عددا من الضوابط اليت تعصم اإلنسان من الزلل يف تفسري القرآن
الكري  ،وهذا يف كتابه املاتع :كيف نتعامل مع القرآن العظيم ومن أهم هذه الضوابط:
 -9من اجلمع بني الرواية والدراية وعدم االقتصار على واحد منهما
 -2وتفسري القرآن بالقرآن
-3وتفسري القرآن بالسنة
-4االنتفاع بأقوال الصحابة والتابعني
 -5واألخذ مبطلق اللغة
 -4ومراعاة السياق وأمهيته يف حتديد املعىن
 -7وعدم إغفال أسباب النزول
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 -8واعتبار القرآن أصال يرجع إليه فهو متبوع ال تابع ،والتحذير من جر القرآن إىل تأييد مذهب اإلنسان
الفكري.
مث بني املزالق اليت تودي بالفهم الصحيح وتبعد بصاحبها عن الوعي بالقرآن الكرمي على النحو األمثل،
ومنها:
-9اتباع املتشاهبات وترك احملكمات،
 -2وسوء التأويل وعاتب املدرسة العقلية على إسرافها يف التأويل،
 -3وضع النص يف غري موضعه
-4دعوى النسخ بال برهان
 -5واجلهل بالسنن واآلثار
-4والثقة باإلسرائيليات،
 -7والشرود عن إمجاع األمة،
 -8وضعف التكوين العلمي
تلك هي أهم الضوابط واملعامل واحملاذي اليت وضعها الشيخ للفهم السليم للقرآن الكرمي ،وقد طبقها فعال يف
تناوله للتفسري ،ومضى على منهاجها ،وهذا ما يالحظه املطالع لكتبه وخطبه وحواراته ،نفع اهلل به.
كما يبدو هذا يف قضايا التفسري املوضوعي اليت طرحها ،سواء يف كتابات مستقلة مثل الصرب يف القرآن
والعقل والعلم يف القرآن أو قضايا مفردة داخل موضوعات أخرى ،مثل حديثه عن معىن عضني ومفهوم الفقه
ومعىن احلكم مبا أنزل اهلل ،وغريها من القضايا اليت ال خيلو منها كتاب من كتبه.


المبحث الخامس

منهجه في التفسير الموضوعي
املتأمل لكتابات الشيخ يف التفسري املوضوعي جيد أنه جيمع اآليات مث يذكر ما هو مكي وما هو مدين،
وعدد ورود الكلمة يف القرآن الكرمي واستعماالهتا يف اللغة وما يقارهبا يف املعىن  ،مث يستنبط مها املعاين ،ويذكر
املعىن اللغوي واالصطالحي للكلمة ،ونظرته للقرآن الكرمي نظرة شاملة فهو كتاب دين وشريعة وعقيدة وكتاب
اإلنسانية كلها .ومن أمثلة ذلك حديثه عن الصرب يف القرآن والعقل يف القرآن والتوكل ،كما مارس هذا يف
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املوضوعات املفردة مثل حديثه عن الشريعة()1وحديثه عن اإلسالم السياسي( ،)2وأعمال القلوب يف القرآن
الكرمي()3واإلميان والعقل()4
وإذا أردنا أن نتتبع مالمح املنهج التفسريي لدي شيخنا القرضاوي أمكننا من خالل الرصد والتتبع أن
نرصده يف النقاط اآلتية:
 -1القرآن الكريم هو المصدر األول في فهم القرآن نفسه
فقد وضح الشيخ أن هذا املنهج هو الذي سيتبعه يف كل كتاباته حىت ما يتناول فيها التصوف والسلوك ،إذ
يقول يف كتابه احلياة الربانية والعلم عن ميزانه يف التعامل مع األشياء واألفكار واألشخاص( :سيكون عمدتنا هو
القرآن الكرمي املصدر األول للملة ،والينبوع األول للعقيدة والشريعة والرتبية والسلوك ،مث السنة املشرفة املبينة
للقرآن ،مكتفني بالصحاح واحلسان من األحاديث ،فهي اليت تبني موقف اإلسالم من األحكام ومن السلوك ،وما
نذكره من حديث نبني من أخرجه ودرجته ،وعندنا من األحاديث املقبولة ما يغنينا عن األحاديث الواهية ،وإذا
ذكرنا ـ يف أحيان قليلة ـ الضعيف ،فذلك لالستئناس به ال لالحتجاج واالستشهاد،)5( .
وال شك أن هذا هو امليزان الذي ال خيتلف عليه مسلم ،والضابط الذي يلتقي به املؤمنون الصادقون،
فانتهاج سبيل القرآن يف مفاهيمه ومضامينه سبيل آكد يف مجع املسلمني على اجلادة ،وبعثهم من جديد إىل أطوار
النهضة اليت ال تقوم إال بالوحدة والتوحد.
 -9البعد عن اإلسرائيليات ،وعدم االعتماد عليها إال ما كان منها مؤيدا لما صح ثبوته عندنا.

ومن األسس اليت اعتمدها الشيخ يف تناوله للقرآن الكرمي :البعد عن اإلسرائيليات وعدم االعتماد عليها،
وبل جتاوزها إال ما صح منها ،وما ورد مؤيدا يف شرعنا ،فيقول( :وسنضرب صفحا عن اإلسرائيليات إال ما كان
منها مؤيدا ملا ثبت يف ديننا من فضائل ومكارم ،وكذلك عن غرائب األقوال واحلكايات اليت تتسم باملبالغة
والتهويل ،وال يقوم على صحتها دليل)6(.
واملتتبع ملا تناوله الشيخ من التفسري جيد ذلك واضحا ،ومل ال وهو وريث املدرسة العقلية ،مدرسة املنار
وروادها ،اليت ضربت الذكر صفحا عن هذه اإلسرائيليات عموما ،وهو هنا على منهاجها سائر وبأثرها آخذ.
 -3البعد عن المصطلحات والكلمات المثيرة للجدل والخالف.
كما ترك الشيخ املصطلحات الغريبة والكلمات املثرية للجدل ،فهو يف كتبه وخطبه خياطب الشرحية األوسع
من األمة ،وهو أيضا متأثر إىل حد بعيد يف هذا بشيوخه السابقني الذين بسطوا الكثري من املعاين العميقة إىل
 -1فتاوى معاصرة  787 /2وما بعدها.
 -2فتاوى معاصرة.410 /2 :
3السابق.547 /2 - :
 -4اإلميان والعقل.8 :
 -5احلياة الربانية والعلم.94 :
 -6احلياة الربانية والعلم.95 :
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عبارات رقراقة سهلة يفهمها العامي ،وال يبتذهلا املتخصص ،وهو أسلوب ندر أن جنده عند كثري من العلماء
والدعاة ،ويف دعوته للبعد عن الكلمات املثرية للخالف ،واضح فيه تأثره مبرسة األستاذ البنا الذي عدت هذا
ضابطا من ضوابطها وخصيصة من خصائص فكرها ،فيقول( :وسنبتعد عن "املصطلحات" والكلمات املثرية
للجدل واخلالف ،متوخني السهولة والتيسري واالعتدال ،فإن هدفنا أن نبين وال هندم ،وأن جنمع وال نفرق ،وأن
هندي وال نؤذي ،والعربة باملسميات واملضامني ال باألمساء والعناوين)()1
 -4كثرة االستشهاد بالشعر
وال خيفى السب يف هذا فالرجل شاعر ضليع ،وأديب المع ولو تفرغ لألدب لكان له السبق يف امليدان
ويكفي أنه صاحب نفحات ولفحات واملسلمون قادمون ،ويوسف الصديق ،وعامل وطاغية ،وغريها من األعمال
األدبية املاتعة النافعة ،وقد عرف الشعر صبيا وتألق به شابا وشيخا ،فكيف ال يفيد منه يف البيان القرآين والتفسري
عن كتاب اهلل تعاىل.
ومن أمثلة استشهاده بالشعر أن يتحدث عن مهمة العلماء وخشيته من فساد بعضهم فيقول( :إن الناس يف
حاجة إىل معرفة عيوب النفس ،وأمراض القلوب ،وجمامع اهلوى ،ومداخل الشيطان ،وكيف يتقيها املسلم ما
استطاع ،فالوقاية أسلم ،وكيف يعاجلها إذا سقط فيها ،فما جعل اهلل داء إال جعل له شفاء ،علمه من علمه،
وجهله من جهله .ولكن اخلطر هو اهتمام الناس بأمراض أبداهنم ،وغفلتهم عن أمراض قلوهبم ،وإذا تنبهوا هلا،
فأين جيدون أطباء القلوب؟ واملفروض أهنم العلماء ،بيد أن العلماء أنفسهم باتوا من مجلة املرضى ،فال حول وال
قوة إال باهلل!
وقد قال الشاعر:
فكيف بامللح إن حلت به الغري؟!
بامللح يصلح ما خيشى تغريه
لكن اخلري لن ينقطع عن هذه األمة ،وال ختلو األرض من قائم هلل باحلجة)2( .
ومن هذه األمثلة أيضا عند تناوله لتفسري قوله تعاىل( :ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل) فيقول( :ذَ ْرُه ْم
ف يَـ ْعلَ ُمو َن)،احلجر .3:أي :يشغلهم األمل ،واألمل يعين الرجاء يف احلياة،
َّعوا َويـُْل ِه ِه ُم ْاأل ََم ُل فَ َس ْو َ
يَأْ ُكلُوا َويَـتَ َمتـ ُ
مذموما ،بل هو ضرورة من ضرورات احلياة ،كما قال الشاعر:
واألمل يف ذاته ليس
ً
َِّ
أضيق العيش لوال فُسحة األمل
النفس باآلمال أ َْرقبها  ...ما َ
أعل َل َ
مثرا
لوال أمل اإلنسان يف النجاح :أمل الطالب يف ُّ
التفوق يف آخر العام ،وأمل الغارس أن جيد يف النهاية ً
لغرسه ،أمل الزارع أن جيد حصاد زرعه ،هذا األمل هو ما يدفع َع َجلَة احلياة إىل األمام ،ولذلك قال أحد
شجرا ،وال بىن بان بنيانًا.
غرسا ،وال َزَر َ
احلكماء :لوال األمل ما غرس غارس ً
ع زارع ً

 -1السابق.95 :
 -2احلياة الربانية والعلم1 :
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األمل هو الذي دفع العلماء إىل التقدُّم بالعلم ،حىت رأينا الثورات العلمية الكربى ،فأمل العلماء هو الذي
دفعهم إىل التفكري ،وإىل الدراسة ،وإىل متابعة األمر ،حىت وصلوا إىل هذه املخرتعات واملكتشفات اهلائلة،
والقوانني والسنن الكونية واالجتماعية)1().
 -5التوثيق العلمي لما يكتبه
وهذا أمر واضح يف كل كتابات الشيخ ،فيعمد إىل التوثيق والتحقيق ملا يكته سواء كان املكتوب آية أو
حديثا أو فكرة من أفكار من سبقه أو من عاصره وأفاد الشيخ منه ،وهذا ما يعطي لكتابة الشيخ موثوقية واضحة
وأمانة علمية بادية.
ويبدو هذا امللمح أكثر يف نقوله لكالم املفسرين وتتبعه هلا ،فال يعتمد على ثقة القراء فيه ،بل يوثق وحيقق ما
ينقله ،أو ما يتناوله من آرائهم.
 -4معالجته لألغالط الفكرية المتعلقة بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم.
ويعىن الشيخ يف تفسرياته مبعاجلة أغالط احلداثيني وغريهم من أصحاب القراءة احلديثة للقرآن الكرمي ومن
أمثلة ذلك ما ذكره ردا عليهم يف مقولتهم بالتفريق بني الذكر والكتاب والقرآن فيقول( :الذكر هو القرآن ،لألسف
وجدنا بعض املغرورين من الدُّخالء على القرآن وعلى علوم القرآن ،ممَّن يدَّعون أهنم يقرءون القرآن قراءةً معاصرة،
كل
قراءة جديدة ،وحيسبون أن الطربي وابن اجلوزي والزخمشري والرازي وابن كثري والقرطيب وابن تيمية وابن القيم و ُّ
مفسري املسلمني  -تفسريا بالرواية وتفسريا بالدراية  -مل يفهموا القرآن ،هم الذين يفهمونه وحدهم ،ويقولون :أنا
ِّ
أبدأ من الصفر ،ال تقل يل :حديث مرفوع ،وال حديث موقوف .وال تقل يل تفسري ابن عباس .وال تقل يل:
الع َجب الذي جاءوا به أهنم قالوا :الذكر
تفسري ابن مسعود وال غريه .أنا أبدأ من جديد .ويأتوننا بالعجب ،ومن َ
شيء ،والقرآن شيء ،والفرقان شيء  ..وهكذا.
الذكر هو القرآن{ :وقَالُوا يَا أَيـُّ َها الَّ ِذي نـُِّزَل َعلَْي ِه ِّ
َّك لَ َم ْجنُون} ،وهل نـُِّزل عليه شيء غري القرآن؟!
الذ ْكُر إِن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِّ
ِّ
الذ ْكَر
{وأَنْـَزلْنَا إلَْي َ
حىت املشركون قالوا هذا{ :أَأُنْ ِزَل َعلَْيه الذ ْكُر م ْن بَـْيننَا} [ص ،]8:واهلل سبحانه قال هذاَ :
ِ
ني لِلن ِ
أن القرآن شيء ،و َّ
أن الذكر شيء ،و َّ
َّاس َما نـُِّزَل إِلَْي ِه ْم} [النحل .]44:وهؤالء يزعمون َّ
أن الكتاب شيء،
لتُبَـ ِّ َ
ات الْ ِكتَ ِ
ات الْ ُق ْرآَ ِن
اب َوقُـْرآَن ُمبِني} [احلجر{ ،]9:تِْل َ
والقرآن شيء ،والقرآن يكذهبم ويرد عليهم{ :تِْل َ
ك آَيَ ُ
ك آَيَ ُ
َوكِتَاب ُمبِني} [النمل.]9:
ونقرأ يف سورة الشورى قوله تعاىل{ :إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا بِ ِّ
الذ ْك ِر لَ َّما َجاءَ ُه ْم َوإِنَّهُ لَ ِكتَاب َع ِزيز} [فصلت،]49:
َ ُ
ِ
ِ
ت آَيَاتُهُ أَأ َْع َجمي
{ولَْو َج َعْلنَاهُ قُـْرآَنًا أ َْع َجميًّا لََقالُوا لَْوَال فُ ِّ
صلَ ْ
الذكر هو الكتاب العزيز ليس شيئًا آخر مث يقولَ :
لكن هؤالء جعلوا القرآن عضني
الذكر ،وهو
الكتاب يف سياق واحد ،و َّ
ُ
َو َعَرِيب} [فصلت ،]44:فهو القرآ ُن ،وهو ُ

 -1تفسري سورة احلجر.97 :
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منفصال بعضه عن بعض ،ال يستحضرون ما َوَرَد يف املوضوع من آيات ،ولذلك يقعون
مفرقا  -يقرؤون القرآن
ً
– َّ
يف هذه اهلاوية من ُسوء ال َفهم ومن ضالل الفكر ،والعياذُ باهلل)1().
 -7اهتمامه بأسباب النزول

ومن أهم املعامل اليت اعتمدها الشيخ يف التفسري وأعانته يف التفسري املوضوعي عنايته بأسباب النزول ،ومل ال
وهي باب دقيق إىل فهم اآليات الكرمية كما قال ابن دقيق العيد ،وأثرها ال ينكر يف التوصل إىل مراد اهلل تعاىل من
ِ
ك ِيف ِشيَ ِع
({ولََق ْد أ َْر َسْلنَا ِم ْن قَـْبل َ
كالمه ،ومن األمثلة على عنايته هبذا حديثه عن تسرية اهلل تعاىل لنبيه يف قولهَ :
ِ
ني} احلجر.90:
ْاأل ََّول َ
عما أصابه من كرباء مشركي قومه ،من
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ،يـُ ِّعزيه ويُسلِّيه َّ
(خياطب اهلل سبحانه الن َّ
ِ
كرب يف نفوسهم أن يكون
االستهزاء والسخرية ،حني قالوا{ :يَا أَيـُّ َها الَّذي نـُِّزَل َعلَْي ِه ال ِّذ ْكُر إِن َ
َّك لَ َم ْجنُون} ،إذ ُ
ذكرا للعاملني ،وأن يكون هو رسوالً للعاملني.
كتابه الذي يتلوه عليهم ً
ي عن رسوله ،بأنه ليس وحده الذي ابْـتُلي باستهزاء املشركني وامل ِّ
كل الرسل يف
كذبنيُّ ،
أراد اهلل أن يُ َسِّر َ
َ
ُ
وم ْف َرت .وقيل له:
أقوامهم أصاهبم ما أصابه ،إذا كان هو عليه الصالة والسالم قد قيل له :جمنون ،وساحر ،وكاهنُ ،
األولني ا ْكتَتَْبتها  ..إىل آخره.
أساطري َّ
آك الَّ ِذين َك َفروا إِ ْن يـت ِ
ك إَِّال ُهُزواً أ ََه َذا الَّ ِذي يَ ْذ ُكُر
{وإِ َذا َر َ
َّخ ُذونَ َ
َ
وقد حكى القرآن استهزاءهم بالنيب فقالَ :
َ ُ
ِ
ِ
الر ْمح ِن هم َكافِرو َن} [األنبياء{ ،]34:وإِذَا رأَو َك إِ ْن يـت ِ
ِِ ِ
ك إَِّال ُهُزواً أ ََه َذا الَّذي بَـ َع َ
َّخ ُذونَ َ
ث اللَّهُ
َ َْ
َ
آهلتَ ُك ْم َوُه ْم بذ ْكر َّ َ ُ ْ ُ
ر ُسوالً} [الفرقان{ ،]49:وقَالُوا لَْوال نـُِّزَل َه َذا الْ ُقرآ ُن َعلَى ر ُجل ِمن الْ َقريَـتَـ ْ ِ
ني َع ِظيم} [الزخرف ،]39:ملاذا مل ينزل
َ ْ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
على أحد العظماء من قريش مثل :الوليد بن املغرية ،أو من عظماء الطائف مثل :عروة بن مسعود الثقفي ،ملَ ينزل
على هذا الفقري اليتيم؟)()2
كما أنه يفيد من أسباب النزول وال يقع حتت قهرها بل يوازن ويرجح ويعتمد معطيات أخرى للوصل إىل
املعىن املستقيم ،فنراه يف تفسريه آليات احلكم يف املائدة يأخذ هبا وال يقف عندها ،فقد تكون اآليات نازلة يف
شخص أو طائفة ولكن معناها عام ،كما اتفق اجلمهور على أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،ومن
هذا الباب يتعامل الشيخ مع اآليات الكرمية فيقول( :وقفات مع املفسرين :يف آيات سورة املائدة
أوال اآليات اليت جاءت بصيغة عامة
أحب أن أقف هنا عدة وقفات لتوضيح موقف املفسرين:
األوىل :أن الذي الشك فيه أن اآليات نزلت يف أهل التوراة واإلجنيل كما تدل على ذلك أسباب النزول،
والسياق نفسه.
ولكن خواتيم اآليات (ومن مل حيكم )...جاءت بصيغة عامة كما يظهر ذلك بأدىن تأمل ،فما الذي جعل
بعض املفسرين يقصر أحكامها ومضموهنا على غري املسلمني من أهل الكتاب وأهل الشرك؟
 -1تفسري سورة احلجر.25 :
 -2سورة احلجر.38 :
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إن السبب يكمن يف خوفهم من مسارعة بعض الناس إىل اهتام األمراء واحلكام بالكفر األكرب بكل جور
حيدث ،ولو كان سببه اهلوى أو احملاباة ،وحنو ذلك ،مما ال يكاد يسلم منه أمري أو حاكم ،إال من عصم ربك،
وقليل ما هم.
وطاووسا وابن جبري وغريهم ،يؤكدون أنه ليس بكفر ينقل عن
وهذا ما جعل ابن عباس وأصحابه :عطاء
ً
امللة ،كمن كفر باللّه ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،ويقولون :بل كفر دون كفر ..إخل ،وما جعل ابن عباس
يفرق بني اجلاحد واملقر.
ومن قرأ احملاورة بني أيب جملز التابعي ومن سأله من بين سدوس من اإلباضية عن أمراء زمنهم ،وكيف كانوا
يريدونه أن يفيت بكفرهم بناء على اآلية ،يتبني له صدق ما أقول.
فقد روى الطربي عن عمران بن حدير قال :أتى أبا جملز ناس من بين عمرو بن سدوس ،فقالوا :يا أبا
جملز ،أرأيت قول اللّه ( :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون) ،أحق هو؟ قال  :نعم ! قالوا ( :ومن مل
حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الظاملون) ،أحق هو ؟ قال  :نعم ! قالوا ( :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الفاسقون) ،أحق هو؟ قال :نعم! قال فقالوا :يا أبا جملز ،فيحكم هؤالء مبا أنزل اللّه؟ قال :هو دينهم الذي
يدينون به ،وبه يقولون ،وإليه يدعون ،فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أهنم قد أصابوا ذنبا! فقالوا :ال واللّه ولكنك
تَـ ْفَرق (أي ختاف) ! قال :أنتم أوىل هبذا مين! ال أرى ،وإنكم أنتم ترون هذا وال حترجون ،ولكنها أنزلت يف اليهود
والنصارى وأهل الشرك ،أو حنوا من هذا.
ويف رواية أخرى ،قال أبو جملز :إهنم يعملون مبا يعملون ـ يعين األمراء ـ ويعلمون أنه ذنب! قال :وإمنا أنزلت
هذه اآلية يف اليهود والنصارى)1().
وهبذا نرى الشيخ أعمل أسباب النزول ،ومل يقف عندها ،بل وظفها وأفاد منها ،مستصحبا يف هذا مقاصد
القرآن الكرمي وغاياته.
 -8اعتماده اللغة العربية في التفسير
ومن معامل املنهاج التفسريي الذي ارتضاه الشيخ :اعتماده اللغة العربية يف التفسري ،واألخذ هبا يف الرتجيح
ِ
ك نَسلُ ُكهُ ِيف قُـلُ ِ
وب
عندما ختتلف اآلراء ،وقد كثر هذا يف تناوله ،ومن هذا حديثه عن قوله تعاىلَ ( :ك َذل َ ْ
ِ
ني)احلجر.92:
الْ ُم ْج ِرم َ
أي كلمة؟ هل هو عائد إىل ِّ
لك القرآ َن يف قلوب
فيقول( :الضمري عائد إىل ِّ
{الذ ْكُر} ،يعين كذلك نَ ْس ُ
اجملرمني ،يسمعون ألفاظَهُ وحروفه ،ولكنَّه ال يدخل يف قلوهبم.
َ
السلك :أي :أدخل شيئا يف شيء آخر ،مثل :إدخال اخليط يف املخيط
(سلَك) يسلُك َسْلكا َّ
وكلمة َ
{ما َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َقَر} [املدثر ]42:أي :ما أدخلكم يف سقر؟ وهنا( :نسلكه)
(اإلبرة) ،كما قال سبحانهَ :
ندخله يف قلوب اجملرمني؛ ال دخول النور ملن يستنري به ،وال دخول اهلدى ملن يهتدي به ،ولكن دخول ملن يُعرض
 -1فتاوى معاصرة.777 /2 :
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عن احلق ،وقد دخل إىل قلبه ،فأعرض عنه ،ونأى جبانبه ،وهكذا كان هؤالء يسمعون القرآن ،ولكن ال يسمعون
بعقوهلم وقلوهبم وضمائرهم ،قال تعاىل{ :وقَ َ َّ ِ
ين َك َفُروا َال تَ ْس َم ُعوا ِهلََذا الْ ُق ْرآَ ِن َوالْغَ ْوا فِ ِيه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْغلِبُو َن}
ال الذ َ
َ
شوشوا عليه حىت ال يسمعه الصبيان والنساء والعبيد فيتأثرون به ،هكذا كانوا ال يريدون أن يسمعه
[فصلتِّ ]24:
مساع من يبحث عن احلق ،مساع من يريد أن يقتنع باألمر إذا كان فيه دالئل بيِّنة ،وحجة
أحد مساع املهتديَ ،
ظاهرة.
ِ
الكفر يف قلوب اجملرمني؛ وهذا
وبعض امل ِّ
فسرين قالواَ { :ك َذل َ
ك نَ ْسلُ ُكهُ} ،أي :نَ ْسلُك االستهزاءَ والت َ
َّكذيب و َ
ُ ُ
ِ
ِ
أيضا .ومل يقل( :يف قلوب الكافرين) ولكن قالِ :
ني} ليُ ِّ
سجل عليهم هذه الصفة :صفةَ
حمتمل ً
{يف قُـلُوب الْ ُم ْج ِرم َ
وم ْن يرى أمامه الضوء وال يستضيء ،ومن
اإلجرام ،أن من يقف هذا املوقفَ :م ْن يرى أمامه اهلدى وال يهتديَ ،
احلق ،وال يؤمن به ،وجيحده ،يقرتف جرمية كربى)1().
يرى أمامه َّ
ومن هذا أيضا حديثه عن تفسري املقتسمني يف قوله تعاىلَ {( :كما أَنْـزلْنا علَى الْم ْقت ِس ِم َّ ِ
ين َج َعلُوا
َ ََ َ ُ َ َ
ني* الذ َ
ِ
ِِ
ني} وموقف املشركني من القرآن :فيقول( :هل املقتسمون ،من ال َق َس َم مبعىن اليمنيْ ،أم م َن القسمة؟
الْ ُق ْرآَ َن عض َ
احتماالن عْند املفسرين.
فاملقتسمون هم الذين تقامسوا وحلفوا فيما بينهم ،كما تقاسم مجاعةُ مثود على سيدنا صاحل ،كما قال تعاىل
امسُوا بِاللَّ ِه لَنُبَـيِّتَـنَّهُ َوأ َْهلَهُ} [النمل ،]41:يدبِّرون قتله بياتًا بالليل .أو من القسمة ،أي :تقامسوا فيما
عنهم{ :تَـ َق َ
فقسم من القرآن آمنوا به ،وقسم كفروا
بينهم أن جيعلوا القرآن عضنيَّ ،
جزؤوا القرآن كأعضاء حلم اجلزور أو الشاةُ ،
وب الَّ ِذين َال يـُ ْؤِمنُو َن بِ ْاآل ِخرةِ
به ،فما يعجبهم آمنوا به ،وما ال يعجبهم كفروا بهَ { :وإِ َذا ذُكَِر اللَّهُ َو ْح َدهُ ْ
امشَأَز ْ
َّت قُـلُ ُ َ
َ
ِ ِ َّ ِ
ين ِم ْن ُدونِِه إِ َذا ُه ْم يَ ْستَْب ِشُرو َن} [الزمر.]45:
َوإ َذا ذُكَر الذ َ
من هم املقتسمون الذين جعلوا القرآن عضني؟
الرأي األول :بعضهم قالواَّ :إهنم اقْـتَسموا مداخل َّ
خصوصا يف مواسم احلج ومواسم
مكة ،وزَّعوا أنفسهم،
ً
َُ
العمرة ،حينما تأيت قبائل العرب إىل َّ
مكة ،فيسألون عن حممد وعن الدين اجلديد ،وعن الدعوة اجلديدة ،قالوا:
كان هناك ستة عشر رجالً ،وبعضهم قال :أربعون رجالً ،وزَّعوا أنفسهم على طُرقات مكة ومداخلها ،فَ َم ْن سأل
عن حممد وعن دين حممد ،فمنهم َمن يقول هلم :هو جمنون .ومنهم َمن يقول :هو ساحر .ومنهم َمن يقول :هو
ِ
كاهن .ومنهم من يقول :هو شاعر .ومنهم من يقول عن القرآن{ :أ ِ
ني ا ْكتَتَبَـ َها فَ ِه َي متُْلَى َعلَْي ِه بُكَْرًة
َساط ُري ْاأل ََّول َ
َ
َ
َ
وأ ِ
أحد
َص ًيال} [الفرقان .]5 :ومنهم َمن يقول :إنَّه قول شاعر أو قول كاهن .وهكذا ،وزَّعوا أنفسهم ،وهذا ُ
َ
َّ
وقسموه هذا يقول :سحر .وهذا يقول:
اآلراء ،أهنم من أهل مكة ،ومن املشركني الذين َج َعلوا القرآ َن عضنيَّ ،
كهانة  ...إخل.
الرأي الثاين :وهناك رأي يقولَّ :إهنم ِم ْن أهل الكتاب ،من اليهود ومن النَّصارى ،الذين آمنوا ببعض القرآن
وكفروا ببعضه ،فما وافق فيه كتاهبم قالوا :آمنَّا به ،وما خالف فيه كتاهبم مل يؤمنوا به ،كما قال اهلل يف خطاهبم:
اب وتَ ْك ُفرو َن بِبـعض} [البقرة ،]85:فهؤالء جعلوا القرآن ِع ِ
ض الْ ِكتَ ِ
{أَفَـتُـ ْؤِمنُو َن بِبَـ ْع ِ
ضني.
َْ
ََ
َ ُ
 -1تفسري سورة احلجر .42 :
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ِ
ضة – بكسر ففتح -وزنه :فِ َعة ،أي :أعضاء ،وهو تفسري للتقسيم قبله ،أي :جعلوه
ومعىن عضني :مجع مفرده ع َ
جزؤوا القرآنَ ،ج َعلوه قِطَ ًعا ،آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض ،حذفوا وأخ َفوا ما مل يوافق أهواءهم .والقرآن كل
أجزاءًَّ ،
وك َع ْن بـَ ْع ِ
ال َّ
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَـ ْفتِنُ َ
يتجزأ ،ال ُ
ض َما أَنْـَزَل اللَّهُ
{و ْ
جيوز اإلميان ببعضه والكفر ببعضه ،كما قال اهلل تعاىلَ :
بد أ ْن يـ ْؤخ َذ القرآن كلَّه ،وأ ْن يـ ْؤمن بال ُقرآن كلِّه ،فهؤالء جعلوا القرآن ِع ِ
ضني)1().
إِلَْي َ
ك} [املائدة ،]41 :ال َّ ُ َ
ُ ََ
وهبذا التتبع اللغوي يبني الشيخ معىن اآلية الكرمية ويسرد اآلراء الواردة فيها معتمدا اللغة يف التفسري
والتوضيح.
 -6التميز واالستقالل في االختيارات التفسيرية
ومن الدالئل على هذا إفادته من كتب السابقني وانتخابه منها ما يتناسب مع الفكرة اليت خيتارها فال يقع
أسري عقوهلم بل ينتخب مما لديهم ويصحح ويرجح ويوازن وخيتار ،فيقول وهو يعاجل مسألة من املسائل اليت
اختلف فيها الرأي وخيتار ما يراه مناسبا مع إجالل وإكبار من خيتلف معهم ،فيقول:
( أقول :لست يف مقام الرتجيح ،وحسيب أن هذا الرأي مأثور ومتكرر يف مصادر التفسري ،ومل يطعن فيه أحد
 فيما أعلم  -قبل اإلمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما اهلل ،وإن كان ابن القيم أدىن إىل الرفق واالعتداليف القضية من شيخه .فقد عرض للمسألة يف كتابه "مفتاح دار السعادة" وهو يشرح احلديث الذي رواه أبو نعيم
وغريه عن كميل بن زياد عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يف فضل العلم وأهله ومحلته وفيه( :أولئك خلفاء
اهلل يف أرضه ودعاته إىل دينه)....
وأنا من أكثر الناس إعجابًا بشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه احملقق ابن القيم ،وبالثروة العلمية العظيمة اليت
خلفاها هلذه األمة ،كما أقدر دوافعهما النبيلة اليت جعلتهما ينكران هذه الفكرة "خالفة اهلل" بعد أن غال فيها
بعض املتصوفة غلوا أفسدها ،ولكين أرى أن األدلة اليت اعتمدا عليها يف منع القول خبالفة اإلنسان هلل يف األرض،
ليست قاطعة وال راجحة)2().
ويف حديثه يف مقام آخر مقابل هلذا االجتاه الفكري األثري ينقل أيضا عنهم وال يقع أسريا لفهمهم بل خيتار

ويوازن وينتخب ويرجح مع غاية اإلكبار واإلجالل ،فيقول يف مسألة من مسائل التصوف( :وسننقل عن كبار

شيوخ القوم ماال بد لنا منه ،لشرح املفاهيم ،وبيان احلقائق ،وتوضيح القيم ،وخصوصا املعروفني منهم باالستقامة
وااللتزام ،مثل سيد الطائفة اجلنيد ،وسهل التسرتي ،وأيب سليمان ،والزهاد األوائل مثل :احلسن البصري ،والفضيل
بن عياض ومالك بن دينار وغريهم.
وسنقتبس من تراث القوم ما يكشف الغوامض ،وينري العقول ،ويوقظ القلوب ،وحيرك العزائم ،مثل كتب
احلارث احملاسيب ،والقشريي ،وأيب طالب املكي ،والغزايل ،وابن القيم ،وابن عطاء اهلل ،وغريهم ..إىل جوار ما نأخذ
من املفسرين واحملدثني والفقهاء واملربني ،من القدماء واحملدثني)3().
 -1تفسري سورة احلجر.988 :
 -2فتاوى معاصرة  910 :2وما بعدها.
 -3احلياة الربانية والعلم.27 :
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ويف تعامله فيما نسب إىل ابن عباس حرب األمة من قول ال يتناسب مع مقاصد القرآن وال أصول الدين
وهو أن املراد( بالسفهاء النساء والصبيان) يناقش القول ويرده اعتمادا على األصول الثابتة واملقاصد الواضحة
للكتاب والسنة فيكتب حتت عنوان:
(مناقشة رأي في التفسير فيه إجحاف بالمرأة .وهو عبارة عن سؤال ورد أن بعض النقول عن ابن عباس
رضي اهلل عنهما تقول بأن املراد من السفهاء هم النساء والصبيان فكتب يقول ( :هذا التفسري للسفهاء يف اآلية
الكرمية بأن املراد هبم النساء خاصة ،أو النساء والصبيان ،تفسري مرجوح ضعيف ،وإن نقل عن حرب األمة ابن
عباس  -رضي اهلل عنهما  -ولو صحت نسبته إليه ،وإىل غريه من مفسري السلف.
والصواب الذي عليه مجاهري األمة أن تفسري الصحايب للقرآن الكرمي ليس حجة يف نفسه ملزمة لغريه ،وليس
له حكم احلديث املرفوع ،كما زعم بعض احملدثني.
وإمنا هو رأي واجتهاد من صاحبه يؤجر عليه وإن أخطأ فيه.
وقد نقل عن ابن عباس نفسه ،وعن بعض أصحابه" :أن كل واحد يؤخذ من كالمه ويرد عليه إال النيب -
صلى اهلل عليه وسلم- ".
ودعاء النيب -صلى اهلل عليه وسلم -البن عباس أن يعلمه اهلل التأويل ،ال يعين منحه العصمة فيما يذهب
إليه من تأويل ،إمنا معناه أن يوفقه إىل الصواب يف جل تأويالته ال يف كلها.
وال غرو أن كان البن عباس آراء واجتهادات يف التفسري ويف الفقه مل يوافقه عليها مجهور الصحابة ،مث
مجهور األمة من بعدهم.
وضعف التأويل الذي ذهب إليه ابن عباس ومن تبعه  -أن املراد بالسفهاء النساء أو النساء والصبيان-
يتضح من عدة جوانب:.
أوالً :أن " السفهاء "مجع تكسري للمذكر ،مفرده سفيه ،وليس مفرده سفيهة ،ولو كان مفرده سفيهة جلمع
على فَعِالت أو فعائل ،كما هو شأن مجع اإلناث ،فقيل :سفيهات أو سفهاء
ثانيًا :أن "السفهاء" اسم ذم ،ألن مضمونه خفة العقل ،وسوء التصرف ،وهلذا ال يذكر يف القرآن إال يف
معرض الذم ،كما يف قوله تعاىل( :وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال إهنم هم
السفهاء ولكن ال يعلمون) (البقرة( ،)93 :سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها).
(البقرة.)942 :
وإذا كان لفظ "السفهاء" للذم ،فكيف يذم اإلنسان على ما مل يكتسبه؟ كيف تذم املرأة ألهنا امرأة ،وهي مل
ختلق نفسها ،بل خلقها بارئها؟ وقد قال تعاىل( :بعضكم من بعض) (آل عمران .)915 :ويف احلديث" :إمنا
النساء شقائق الرجال(...")1

( ." -1أمحد بن حنبل  ،254/4والبيهقي  .948/9وجاء يف كنز العمال برقم "45551
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ومثل هذا يقال يف الصبيان ،فاهلل هو الذي خلق اإلنسان من ضعف ،وجعل حلياته مراحل يتنقل فيها من
طفولة إىل صبًا إىل شاب ،إىل كهولة ،فكيف يذم الصيب على صباه وال كسب له فيه؟!.
احمل َدثني وجدناها كلها ترجح شيخ املفسرين الطربي ،ففي تفسري املنار للسيد رشيد
ولو رجعنا إىل تفاسري ْ
رضا:.السفهاء هنا هم املبذرون أمواهلم الذين ينفقوهنا فيما ال ينبغي ،ويسيئون التصرف بإمنائها وتثمريها.
وذكر اختالف السلف يف املراد بالسفهاء هنا ،ورجح ما اختاره ابن جرير :إهنا عامة يف كل سفيه من صغري
وكبري ذكر وأنثى)1().
ويف هذا التتبع الناقد والرصد العاقل ما يبني مدى توقري الشيخ للسابقني ،وعدم وقوعه حتت أسر أقواهلم.
وترى ذلك أيضا يف كتابته عن الغربة وتوفيقه بني الوارد فيها ()2
 -11استخدامه الحقائق العلمية في تفسير القرآن الكريم
ومن مالمح املنهج التفسريي لدى الشيخ إفادته من معطيات العلوم الكونية مما ثبت حقيقة ال نظرا فرتاه
وهو يعرض لقوله تعاىل( :وأَنْـزلْنا ِمن َّ ِ
َس َكنَّاهُ ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوإِنَّا َعلَى ذَ َهاب بِِه لََق ِاد ُرو َن}
الس َماء َماءً بَِق َدر فَأ ْ
َ ََ َ
قل املاء؛ هللك الناسَّ ،
ألن املاء سبب للحياة:
كثريا؛ لغرق الناس ،ولو َّ
[املؤمنون )،]98:يقول( :أي :لو نزل املاء ً
ِ
ِ
الرْز َق لِعِبَ ِادهِ لَبَـغَ ْوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض َولَ ِك ْن يـُنَـِّزُل
{ولَْو بَ َس َط اللَّهُ ِّ
{و َج َعْلنَا م َن الْ َماء ُك َّل َش ْيء َح ٍّي} [األنبياءَ ،]30:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
كل شيء
علم عليم ،وخربةُ خبري ،ال خيفى عليه شيءُّ ،
ب َق َدر َما يَ َشاءُ إنَّهُ بعبَاده َخبري بَصري} [الشورىُ ،]28:
عنده مبقدار.
وق الرياح بُ ْشًرا بني يدي رمحته ،بني يدي املطر .سوق الرياح
...هذه آية من آيات اهلل َّ
يس ُ
عز َّ
وجل ،حيث ُ
{ح َّىت
لواقح ،كالناقة اليت حتمل يف بطنها محَْلَها ،أو املرأة اليت حتمل ،لواقح أي :حوامل باملاء ،كما قال َّ
عز َّ
وجلَ :
إِذَا أَقَـلَّت سحابا ثَِق ًاال} ،أي :باملاء{ ،س ْقنَاه لِبـلَد ميِّت فَأَنْـزلْنَا بِِه الْماء فَأَخرجنَا بِِه ِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
ات}
َ َ َْ ْ
َ
ْ
ُ ُ َ َ
ْ ًََ
ََ
[األعراف].57:
فالرياح حتمل املاء ،و َّ
كأهنا ُملقَّحة باملاء ،هذا هو املراد باللقاح هنا ،وليس املراد :الرياح لواقح ،كما ذكر بعض
امل ْح َدثني واملعاصرينَّ :
أن الرياح تـُلَقِّح الشجر.
ُ
هذا صحيح من الناحية العلميّة ،ومن الناحية الواقعيّة ،الرياح تَـلَقِّح الشجر ،تنقل ُحبوب التذكري إىل حبوب
التأنيث ،وحبوب التأنيث إىل حبوب التذكري ،وهذا ممَّا أثبته العلم احلديث ،و َّ
كل الكائنات احلّيَّة فيها ذكور
أن َّ
وفيها إناث ،فيها َّ
مذكر وفيها مؤنَّث ،وال َّ
بد أن تُنقل حبوب هذا إىل ذاك ،والرياح هلا تأثري يف ذلك.
ِ
َّ ِ
ت
اج ُكلَّ َها ممَّا تُـْنبِ ُ
الناس جيهلون تلك احلقيقة اليت أثبتها القرآن حينما قالُ :
{سْب َحا َن الذي َخلَ َق ْاأل َْزَو َ
وكان ُ
ِ
وقرر هذه القاعدة الكليَّة يف ُسورة الذاريات حينما قال:
ض َوِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم َوممَّا َال يـَ ْعلَ ُمو َن} [يسَّ ،]34:
ْاأل َْر ُ
{وِم ْن ُك ِّل َشيء َخلَ ْقنَا َزْو َج ْ ِ
ني لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكُرو َن} [الذاريات ،]41:خلقنا زوجني ،أي :ذكرا وأنثى ،أو ُموجبا
َ
ْ
 -1فتاوى معاصرة 2 :م .289
 -2فتاوي معاصرة 55 /2 :وما بعدها.

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 31

الذرة اليت هي وحدة البناء الكوينِّ هلذا العامل ،فيها بروتون وإلكرتون ،أو شحنة كهربائية موجبة
وسالبا ،حىت َّ
عامة يف هذا
وشحنة كهربائية سالبة ،هذا الكون قائم على هذا التقابل وهذا االزدواج ،قاعدة الزوجيَّة قاعدة َّ
ُ
عضا بالتقابل.
وماع َدا اهلل كلُّه مزدوجِّ ،
الكونُّ ،
يكمل بعضه ب ً
كل شيء مزدوج ،ليس هناك واحد إال اهللَ ،
اح لََواقِ َح} ،ليس املراد منها – كما قلنا  -أهنا تُـلَقِّح الشجر والنبات ،وإن كانت هذه حقيقة،
(وأ َْر َسْلنَا ِّ
الريَ َ
يقرر ذلك.
إمنا هي تُـلَقِّح املاء ،لواقح باملاء أي :حوامل باملاء ،والسياق ِّ
إنزال املاء الصاحل للشرب{ :فَأَنْـزلْنا ِمن َّ ِ
اعا
{متَ ً
الس َماء َماءً ( )9فَأ ْ
َس َقْيـنَا ُك ُموهُ} ،سواء أنتم أو أنعامكمَ ،
ََ َ
كل ما حولكم.
لَ ُك ْم َوِألَنْـ َع ِام ُك ْم} [النازعات ،33 :وعبس ،]32:تشربون أنتم ودوابُّكم وهبائمكم و ُّ
 )(1جاءت عبارة {فَأَنْـزلْنا ِمن َّ ِاقح حبرف (الفاء) الدالة على
الس َماء َماءً} بعد بيان إرسال الرياح لو َ
ََ َ
الرتتيب مع التعقيب ،للداللة على َّ
جدا ،تكون مبثابة التلقيح لبخار
أن الرياح مبا حتمل من ُجسيمات صلبة صغرية ً
تتكون حوهلا حباَّت املطر أو الثلج أو الربد ،وعقب ذلك ينزل املاء من
املاء يف السحاب بوساطة اجلسيمات ،إذ َّ
السماء ،بتدبري اهلل احلكيم.
)(2خياطب اهلل سبحانه الناس بضمري املتكلم العظيم ،ويبني هلم أن هو الذي أسقاهم املاء احللو العذب
ويتكون سحبًا،
بتدبرياته احلكيمة ،إذ جعل البخار يتصاعد يف اجلو بفعل احلرارة الين متد هبا أشعة الشمس،
َّ
وأرسل الرياح حامالً جلسيمات اللقاح ،فاجتمعت حوهلا حبات املطر ،فثقلت بالتكاثف ،فقويت جاذبية األرض
على اجتذاهبا إليها ،فنزلت ماء عذبا سائغًا للشاربني.
َس َقْيـنَا ُك ُموهُ} الفاء عاطفة على (أنزلنا) ،وجعل اخلطاب بالسقي للناس مع أنه لقي الزرع والعشب
)(3فَأ ْ
واألشجار واإلنسان ،ألن سقي اإلنسان أعظم وأقوى ،وألن سقي ما عدا اإلنسان هو لنإنسان يف غايته وهنايته،
فكان اإلسقاء لنإنسان يف االبتداء واالنتهاء ،واهلل سبحانه وتعاىل ،أنزله من جهة السماء من السحاب ،ماءً
عز وجل:
صاحلًا للشرب ،كان ميكن أن يكون هذا املاء غري صاحل للشرب ومنوت من العطش ،ولكن كما قال اهلل َّ
{أَفَـَرأَيْـتُ ُم الْ َماءَ الَّ ِذي تَ ْشَربُو َن * أَأَنْـتُ ْم أَنْـَزلْتُ ُموهُ ِم َن الْ ُمْزِن – من ُّ
السحب -أ َْم َْحن ُن الْ ُمْن ِزلُو َن * لَ ْو نَ َشاءُ َج َع ْلنَاهُ
اجا فَـلَ ْوَال تَ ْش ُكُرو َن} [الواقعة ،]70 - 48:ربُّنا هو الذي أنزله من ُّ
الس ُحب وليس حنن{ :لَ ْو نَ َشاءُ َج َعْلنَاهُ
ُج ً
أَ
1
اجا فَـلَ ْوَال تَ ْش ُكُرو َن} ،أي :لوال تشكرون هذه النِّعمة) ().
ُج ً
أَ
 -11اعتماده السنة النبوية في تبيان بعض معاني القرآن الكريم.

ويعتمد الشيخ السنة النبوية املطهرة يف بيان معاين القرآن الكرمي ،ومل ال وهي املصدر الثاين للتشريع ،وخري ما
فسر به كالم اهلل عد القرآن هو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،كما ذكر شيخ اإلسالم ،فنرى الشيخ يف
ِ
يشةً
ض َع ْن ذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َمعِ َ
{وَم ْن أ َْعَر َ
مواطن كثرية يعتمد السنة يف البيان القرآين ،ومن هذا تفسريه لقوله تعاىلَ :
صريا * قَ َ ِ
ب ِمل ح َشرتَِين أ َْعمى وقَ ْد ُكْن ِ
ك آَيَاتُـنَا فَـنَ ِسيتَـ َها
ضْن ًكا َوَْحن ُشُرهُ يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة أ َْع َمى * قَ َ
ك أَتَـْت َ
ال َك َذل َ
َ
ُ
ال َر ِّ َ َ ْ
َ َ
ت بَ ً
ِ
ك الْيَـ ْوَم تُـْن َسى} [طه].924 - 924:
َوَك َذل َ
 -1تفسري سورة احلجر.48 :
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يوم القيامة ُحفاةً ُعراة غُ ْرال" ،كما َولَدهتم َّأمهاهتم ،غُْرًال يعىن :غري خمَْتونني ،عاد
َّاس َ
فيقول( :حيشر الن ُ
{ولََق ْد ِجْئتُ ُمونَا فُـَر َادى َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّوَل َمَّرة} [األنعامُ ،]14:حيشر الناس يوم
اإلنسان كما ُخلق أول َّ
مرةَ :
القيامة ُحفاةً ُعراةً غُرًال.
ينظر بعضهم إىل بعض؟
قالت عائشة رضي اهلل عنها :يا رسول اهلل ،النساء والرجال مجيعاُ ،
قال صلى اهلل عليه وسلم" :يا عائشة ،األمر ُّ
أشد من أن ينظر بعضهم إىل بعض {لِ ُك ِّل ْام ِرئ ِمْنـ ُه ْم يَـ ْوَمئِذ
َشأْن يـُ ْغنِ ِيه} "()1
معرفته ووعيه بالسنن الربانية وتأكيده إياها في تناوله

ومن املالمح اليت ال ختفى على مطالع لتفسري الشيخ حتليليا أو موضوعيا بل يف معظم كتابات الدعوية
والفكرية :عنايته بالسنن الربانية ،تلك اليت تستحق أن تفرد بكتابة مستقلة عن الشيخ ألثرها وخطرها وعنايته
هبا(.)2
وليس غريبا على الشيخ عنايته هبا ومتيزه يف توظيفها ،فالرابط بني علم السنن وعلم املوازنات واألولويات وفقه
الواقع والتوقع وفقه النوازل وفقه الدولة وغيها مما متيز به الشيخ ال خيفى.
 - 16عنايته بأقوال السلف

ومن مالمح املنهج التفسريي لدي الشيخ عنايته بأقوال السلف ومل ال وهم أعرف الناس بالقرآن وأقرب
األجيال إىل نزوله ،سواء كان هؤالء السلف من الصحابة أو التابعني أو من األجيال الفاضلة ممن بعدهم ،فنراه
عند تفسري آية املائدة يف احلكم ينقل أقواهلم ويعىن بتتبعها على النحو اآليت:
(ومن مل حيكم مبا أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون ..اآليات)(املائدة .)47 – 44 :
أقوال املفسرين يف هذه اآليات:
وللمفسرين من السلف يف هذه اآليات أقوال:
فمنهم من قال :هي كلها يف أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
ومنهم من قال :اآلية األوىل ـ يقصد( :ومن مل حيكم مبا أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون) ـ يف املسلمني،
والثانية يف اليهود ،والثالثة يف النصارى.
ومنهم من قال :نزلت يف أهل الكتاب ،وهي مراد هبا مجيع الناس مسلموهم وكفارهم:
روى الطربي عن إبراهيم النخعي قال :نزلت هذه اآليات يف بين إسرائيل ،ورضي هلذه األمة هبا.
وعن احلسن :نزلت يف اليهود ،وهي علينا واجبة.
وسئل ابن مسعود عن الرشوة يف احلكم فقال :ذاك الكفر ،مث تال( :ومن مل حيكم مبا أنزل اللّه فأولئك هم
الكافرون..
أيضا ما يدل على العموم.
وعن السدي ً
 -1تفسري سورة احلجر.74 :
 -2أفرد الباحثان دراسة مستقلة عن الشيخ وأثره يف علم السنن الربانية.
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أيضا ما يفيد العموم ،وذلك حني سئل عن كفر من مل حيكم مبا أنزل اللّه ،فقال :إذا فعل
وعن ابن عباس ً
ذلك فهو به كفر ،وليس كمن كفر باللّه واليوم اآلخر ،وبكذا ،وكذا.
ومثله قول طاووس :ليس بكفر ينقل عن امللة.
أيضا مروي عن ابن عباس نفسه،
وقول عطاء :كفر دون كفر ،وظلم دون ظلم ،وفسق دون فسق ،وهو ً
رواه عنه سعيد بن منصور ،وابن املنذر ،وابن أيب حامت ،واحلاكم وصححه البيهقي يف سننه .ومثله عن :على بن
احلسني ،زين العابدين.
ويف رواية أخرى عن ابن عباس فرق بني نوعني من احلكام ،فقال :من جحد ما أنزل اللّه فقد كفر ،ومن أقر
به ومل حيكم فهو ظامل فاسق)1().
وترى ذا يف مواطن متعددة من كتبه ،فال يتجاوز الشيخ تراث السابقني بل مير من خالله ،وال يقفز عليه،
فأول التجديد قتل القدمي حبثا ،كما قال األستاذ أمني اخلويل (رمحه اهلل) ،وبذا نرى كيف مجع الشيخ بني تراث
السابقني وجتديد املعاصرين  ،فجمع بني القدمي الصاحل واجلديد النافع ،وهذا هو التميز فعال ؛ فمن العلماء من
يكون أسري املاضي ال يتجاوزه ،ومنهم من حيسب التجديد قفزا على السابق ،والتميز أن يكون العامل يرف
جبناحني جناح املاضي وعبقه ،وجناح احلاضر وضرورته.
واهلل وحده اهلادي إىل سواء السبيل.

 -1فتاوى معاصرة.774 /2 :
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الخاتمة أسأل اهلل حسنها

وبعد ففي ختام هذه الدراسة املتواضعة نرى
 -9أن الشيخ له تراث يف الدراسات القرآنية عامة والتفسري املوضوعي خاصة حيتاج إىل الوقوف أمامه
وإحسان توظيفه بصورة مناسبة ،وإن كانت كتابته يف التفسري املوضوعي مضت على صورة واحدة من صوره ولون
واحد من ألوانه.
 -2أن الشيخ نفع اهلل به استطاع أن يوظف التفسري املوضوعي يف خدمة احلركة اإلسالمية بل خدمة األمة
وقضاياها ،وكان مجعة ألصول التفسري املوضوعي ومعامله الصحيحة خري معني له على تفهم رسالة هذا اللون من
ألوان التفسري يف حل قضايا األمة.
 -3أن هناك عددا من الروافد اليت ساعدت الشيخ على التميز يف تعامله مع التفسري املوضوعي وساعدته يف
االلتفات إليه ،وإحسان اإلفادة منه.
 -4أن الشيخ كانت رؤيته يف التفسري املوضوعي واضحة ،وأنه وضع له عددا من الضوابط واملعامل ،وأبان عن
بعض اخلصائص والسمات؛ مبا يكشف عن تضلعه يف هذا اللون من ألوان الدراسات القرآنية وتفهمه له.
 -5أن الشيخ له منهجية يف التفسري املوضوعي ،استطاع أن يوظفها كذلك يف ضبط بعض املفاهيم ،سواء
كانت مفاهيم علمية أو دعوية.
 -4كانت لدى الشيخ جرأة علمية حممودة استند فيها إىل الكتاب والسنة يف تصحيح بعض املفاهيم .
 -7استطاع الشيخ أن يفيد من الدراسات القرآنية يف مواجهة أصحاب القراءات املنحرفة للقرآن الكرمي
وواجههم مواجهة صرحية ،فهدم كثريا من أفكارهم ،وأزال شبها من شبههم بأسس فكرية ومنطلقات علمية ال
ينكرها عاقل.
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أهم المصادر والمراجع

 -9ابن القرية والكتاب،د القرضاوي ،ط :دار الشروق ،ط :الثانية9427 ،ه 2004م.
 -2الرتبية السياسية عند حسن البنا ،د يوسف القرضاوي.
 -3تفسري سورة احلجر ،د يوسف القرضاوي.
 -4تفسري سورة الرعد ،د يوسف القرضاوي.
 -5احلياة الربانية والعلم ،د يوسف القرضاوي ،ط :مكتبة وهبة ،ط :األوىل9494 ،ه.9115 /
الس ِج ْستاين
 -4سنن أيب داود أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
(املتوىف275 :هـ) ،ت :شعيب األرنؤوط  -حم َّمد ِ
كامل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل،
َ
َ
 9430هـ  2001 -م
 -7الصرب يف القرآن د يوسف القرضاوي ،ط :مكتبة وهبة ،الطبعة الثالثة9490 ،ه9181 ،م.
فتاوى معاصرة ،د يوسف القرضاوي ،ط :املكتب اإلسالمي ،الطبعة األوىل 9490ه2000 ،م.
كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل
اهلندي الربهانفوري مث املدين فاملكي الشهري باملتقي اهلندي (املتوىف175 :هـ) ،احملقق :بكري حياين  -صفوة
السقا ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الطبعة اخلامسة9409 ،هـ9189/م.
كيف نتعامل مع القرآن الكرمي ،ط :الشروق ،ط :الثالثة9429 ،ه2000 ،م ،د يوسف القرضاوي.
املدخل إىل التفسري املوضوعي :ط دار التوزيع والنشر9499ه9119 ،م .لشيخنا العالمة د عبد الستار فتح
اهلل سعيد.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف:
249هـ)احملقق :أمحد حممد شاكر ،الناشر :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل 9494 ،هـ  9115 -م
موقف اإلسالم من العقل والعلم ،د يوسف القرضاوي.
نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،املؤلف :إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي
املتوىف885 :ه ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
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آيات القسوة يف القرآن الكريم (دراسة وتحليل)
الدكتور سالم عبود حسن
أستاذ بالجامعة العراقية

مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:

فإن القلب أشرف عضو يف اإلنسان ،وهو ملك اجلوارح ،بصالحه يستقيم القول والعمل ،وتستقيم اجلوارح،
والعكس بالعكس ،واهلل تعاىل حي ّذر عباده من قسوة القلب ،ومن الغفلة املهلكة ،ويناديهم ويفتح هلم أبواب األمل
يف رمحته ،إن صالح القلب وشقاءه ،إن القلوب دول حمكمة وخزائن مقفلة ،ال ميلك مفاتيحها إال مالكها وحده،
وردت القسوة يف القرآن الكرمي يف سبعة مواضع ،ومل ترد إال متصلة بالقلب إسنادا أو وصفا ،وهذا يدل على كون
القسوة يف القرآن الكرمي مفهوما قلبيا صرفا ،وهو مبعىن جتاوز القلب عن ذكر اهلل تعاىل.
ومن هذا املنطلق مت اختيار موضوع البحث وبعد التوكل على اهلل مت اختيار ( آيات القسوة في القرآن
الكريم دراسة وتحليل) فقد مجعت فيه اآليات اليت تضمنت كلمة
(القسوة) يف القرآن الكرمي وهي ست آيات توزعت يف
كتاب اهلل يف سور البقرة واحلج والزمر واألنعام واحلديد
واملائدة.
وقسمت البحث إىل سبعة مطالب ومقدمة وخامته
وفهرس للمصادر ومراجع .
وبعد البحث يف تلك اآليات مل أجد –حسب
علمي -من تناوهلا من الباحثني الدراسة التحليل يف حبث
مستقل ،فقررت البحث فيها.
وختاماً قدمت جهداً متواضعاً خدمة لكتاب اهلل  ،وحسيب يف ذلك خالص نييت ،وصدق عملي  ،فإن وفقت
وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه
فاحلمد هلل رب العاملني  ،وإن اخطأت فأستغفر اهلل العظيم ّ ،
أمجعني .
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المطلب االول
تعريف القسوة لغة واصطالحا
أوال  :القسوة لغة" :مصدر قوهلم قسا يقسو إذا غلظ قلبه ،وهو مأخوذ من مادة (ق س و) اليت تدل على الشدة
والصالبة ،ومن ذلك احلجر القاسي أي الصلب ،والقاسية :الليلة الباردة" ،قال الراغب" :القسوة :غلظ القلب،
وأصل ذلك من احلجر القاسي ،واملقاساة معاجلة ذلك أي القسوة"  )1(.قوله تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

( )2أي خلت من اإلنابة واإلذعان آليات اهلل تعاىل ( )3قال القرطيب" :القسوة هي الصالبة والشدة واليبس" .
()4
"وتأويل قست يف اللغة غلظت ويبست  ،فتأويل القسوة يف القلب ذهاب اللني والرمحة واخلشوع منه و قسا
قلبه قسوة و قساوة و قساء بالفتح واملد وهو غلظ القلب وشدته" )5(.
وقال عز من قائل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ ( " )6فاملراد تلك القلوب الصلبة اليت ال تعي
خريا وال تفعله" )7( .
ويقال :أقساه الذنب (جعله قاسيا)  ،والذنب مقساة للقلب ،ويوم قسي أي شديد من حر أو برد ،وقوهلم:
القسا الدرهم يقسو قسوا :معناه زاف أي ردؤ فهو قسي ،وأرض قاسية :ال تنبت شيئا ( )8كما يف قوله تعاىل:
ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﭼ

()9

ثانيا :تعريف القسوة باصطالح الفقهاء:
قيل يف لسان العرب ":القسوة يف القلب ذهاب اللني والرمحة واخلشوع منه" ( )10وقيل  :القسوة غلظ القلب .
( )11وقال املال علي " :قساوة للقلب وهي النبو عن مساع احلق وامليل إىل خمالطة اخللق وقلة اخلشية وعدم
اخلشوع والبكاء وكثرة الغفلة عن دار البقاء" (.)12

( )1ينظر :املفردات للراغب االصفهاين:باب قصص.974/9،
( )2سورة البقرة :االية .74
( )3ينظر :مقايس اللغة .735/9:و املصباح املنري .503/2
( )4ينظر.:تفسري القرطيب.442/9:
( )5لسان العرب 989/95مادة قسا .والصحاح .224/9
()6سورة الزمر:االية.22 :
( )7ينظر :البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد.45/4:
()8ينظر :الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد.958/9::و التَّـ ْف ِسريُ البَ ِسْيط.309/7:
( )9سورة املائدة االية ٣١ :
()10ينظر :لسان العرب .980/95:
()11ينظر :روح البيان .15/8:
()12ينظر :مرقاة املفاتيح لعلي القاري ((9554 /4
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وقال العز بن عبد السالم :القسوة تصلب القلب ونبوته عن اتباع احلق ،ورقته (أي القلب) ولينه خبالف ذلك .
()1
وقال اجلاحظ :القساوة :هي التهاون مبا يلحق الغري من األمل واألذى ،وهي خلق مركب من البغض والشجاعة.
()2
قال ابن القيم  :وأما القسوة فيبس يف القلب مينعه من االنفعال ،وغلظة متنعه من التأثري بالنوازل ،فال يتأثر لغلظته
وقساوته ال لصربه واحتماله(. )3
ثالثا :اآليات الواردة في «القسوة»
ﭧ ﭨ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﭼ المائدة :اآلية .31
ﭧﭨﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ الحديد :اآلية 61
ﭧ ﭨ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ الحج :اآلية ٣٥
ﭧ ﭨ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ
البقرة :اآلية ٤٧
ﭧﭨﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﭼ األنعام :اآلية ٣٤
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ سورة الزمر اآلية . ٢٢ :

()1ينظر :شجرة املعارف واألحوال ()920
()2ينظر :هتذيب األخالق:ص ((30
( )3ينظر :الروح. 249 /9 :
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المطلب الثاني
الويل للقاسية قلوبهم
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭼ

()1

اوال :مناسبة اآلية
اآلية كما يبدو جاءت معقبة على اآلية السابقة يف صدد استخراج العربة اليت انطوت فيها واليت دعي هلا أولو
األلباب إىل تدبرها والتفكري هبا .فإذا كان الناس متنوعني يف مشارهبم وميوهلم فاألفضلية بطبيعة احلال هي
للصاحلني املهتدين هبدى اهلل ونوره " .بعد أن بني ما يوجب اإلقبال على طاعته اهلل تعاىل واإلعراض عن الدنيا-
ذكر بعدها ال ينفع يف هذه الدنيا إال من شرح اهلل صدره وانار قلبه باألميان وحب العمل ،مث بني بعد ذلك أن
من أضله اهلل سبحانه وتعاىل فال يفلح وال هدايته هلو يف الدنيا واالخرة  ،وأن من يبتغي خمافة العقاب وصيانة
لوجهه عن عذاب النار  ،وعاقبة عمله ،وبعد ذلك بني أن حال املشركني ليسوا بدعا يف األمم السابقة ،فقد
كذب من قبلهم كثري من االمم  ،فكان نصيبهم العذاب بغتة من حيث ال يعلمون وال يشعرون ،فأصاهبم
العذاب يف الدنيا واالخرة وان عذاب االخرة هو الذل والقتل واخلسف  ،مث ذكر أن اهلل بني يف كتابه ضرب
األمثال للناس بلسان حاهلم العريب موضح هلم لعلهم يهتدون اىل الصراط املستقيم " ()2
ثانيا :اسباب النزول
روي أن هذه اآلية :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ نزلت يف علي ومحزة ،وأيب هلب وابنه مها اللذان كانا من القاسية
قلوهبم)3( .
وملا نزلت هذه اآلية سئل صلّى اهلل عليه وسلم عن الشرح املذكور ،فقال« :نُور يقذفه اهلل يف القلب ،فإذا
َّ
َّجايف َعن َدا ِر الغُروِر ،واإلنَابَةُ إىل َدارِ
دخل النور القلب انشرح وانفسح» قيل :وهل لذلك عالمة؟ قالَ « :نع َم الت َ
ُ
ِ
عداد للم ِ
ِ
وت قبل نزوله»()4
اخلُلُود ،واالست َ ُ َ
ثالثا :البالغة

( )1سورة الزمر اآلية ٢٢ :
( )2ينظر :تفسري املراغي .940/23:
()3ينظر :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .527/4:
( )4أخرجه البغوي ىف تفسريه ( ) 994 /7واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول ،يف (األصل السادس والثمانني) واحلاكم ىف املستدرك (/4
 )499وسكت عنه .والبيهقي ىف الشعب (ح  ) 90552من حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.و أورد الغزايل هذا اخلرب يف منقذه،
وشرح مهمة هذا النور بأنه الذي يطلب منه الكشف :وأنه ينبجس من النور اإلهلى (املنقذ من الضالل ط القاهرة ص . )255
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 -9االستفهام االنكاري يف قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭼ وحذف خربه تصرحيا يف التوبيخ والزراية عليهم على القياس
الفاسد لفقد اجلهة اجلامعة هلما وهذا ما يسميه علماء البيان :اإلضمار على شريطة التفسري وهو أن حيذف من
صدر الكالم ما يؤتى به يف آخره فيكون اآلخر دليال على األول وهو على ثالثة أضرب:
آ -أن يأيت عن طريق االستفهام فتذكر اجلملة األوىل دون الثانية كاآلية اليت حنن بصددها وكقوله تعاىل أيضا :ﭽ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭼ تقدير اآلية أفمن شرح اهلل صدره لنإسالم كمن أقسى قلبه ويدل على احملذوف( )1قوله ﭽ ﭜ
ﭝ ﭞﭼ
صر ِمن َغي ِ
َن الن ِِ ِ
ِ
وح ْ ِ
ِ
اه ِ
َّاللَِة
ض ِ
ب الض َ
 -2ﭽ ﭘ ﭼ ُم ْستَـ َعار لْل ُه َدى َوُو ُ
ُّور به تَـْن َجلي ْاألَ ْشيَاءُ َوخيَُْر ُج الْ ُمْب ُ ْ َ
احلَ ِّق أل َّ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
اح .واستُعِريت على ِ
س بـني ْ ِ
َّم ُّك ِن ِم َن النُّوِر ()2
َوتَـَرُّدد اللَّْب ِ َ ْ َ
احلََقائ ِق َو ْاألَ ْشبَ ِ َ ْ َ ْ َ ْ
است َع َارة تَـبَعيَّة أ َْو متَْثيليَّة للت َ

احلُ ْك ِم بِأ َّ
استِْئـنَافًا بَـيَانِيًّا ِأل َّ
َن قَ َس َاوةَ قُـلُوهبِِ ْم
َن َما قَـْبـلَهُ ِم َن ْ
َ -3و ُج ْملَةُ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ ُم ْستَأْنَـ َفة ْ
ِ
ِ َّ ِ
س َّ ِ
ِ
َج ِل أَ ْن يُ ْذ َكَر اللَّهُ ِعْن َد ُه ْم يُثِ ُري ِيف نـَ ْف ِ
يد
ب قَ َس َاوةِ قُـلُوهبِِ ْم؟ فَأُف َ
السام ِع أَ ْن يَـتَ َساءَ َلَ :كْي َ
م ْن أ ْ
ف َكا َن ذ ْكُر الله َسبَ َ
ِ
َن سب ِ
َش َّد ِمن أَ ْن يـتَـ َقش ِ
ِ
ِ
ِ
ني
ب َذل َ
َّه ْم ُمتَ َم ِّكنُو َن م َن الض ََّاللَة ُمْنـغَ ِم ُسو َن ِيف محَْأَهتَا فَ َكا َن َ
َّع ح َ
ك ُه َو أَنـ ُ
ض َال ُهلُ ْم أ َ ْ َ َ
بأ َّ َ َ َ
يَ ْس َم ُعو َن ِذ ْكَر اللَّ ِه)3( .
رابعا :االعراب
ِِ
اإلس َالِم ،أ ِ
ِ
ِِ
ا ِ
َج ِل قَـبُولهَ .وفُـِّر َ
َي أل ْ
َج ِل ِْ ْ
َي َشَر َحهُ أل ْ
ص ْد َرهُ
ع َعلَى أَ ْن َشَر َح اللَّهُ َ
ْ
الَّل ُم :في ﭽ ﭕ ﭼ َال ُم الْعلَّة ،أ ْ
ِ
اىل :فَـهو على نُور ِمن ربِِّه فَالض ِ
َّم ُري َعائِد إِ َىل ِم ْن.
ل ِْنإ ْس َالِم قَـ ْولُهُ تَـ َع َ ُ َ َ
َْ

ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُّور
َي نُور َم ْو ُ
ﭽ ﭙ ﭚﭛ ﭼ م ْن ابْت َدائيَّة ،أ ْ
صوف بأَنَّهُ َجاءَ به م ْن عْند اللَّه فَـ ُه َو نُور َكامل َال ُختَالطُهُ ظَلَ َمةَ ،وُه َو الن ُ

ِ ِ
اس ِم اللَّ ِه ِيف قَـ ْوله :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ()4
الَّذي أُض َ
يف إِ َىل ْ
خامسا  :القراءات القرآنية

قرئ ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ أي :فويل للذين غلظت قلوهبم عن قبول ذكر اهلل ،وقال الزجاج ،والفراءِ { :م ْن} يف
القراءة املشهورة مبعىن ،عن أي :عن ذكر اهلل ،يقال :أختمت عن طعام :أكلته ،ومن طعام أكلته ،وهذا األخري
أوضح ،وأوىل)1( .
()1ينظر :إعراب القرآن وبيانه.928/5:
()2ينظر :صفوة التفاسري.83/3:
()3ينظر :التحرير والتنوير.271/23:
()4سورة النور اآلية .35:
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سادسا :المعنى العام
هذه اآلية تصور حقيقة القلوب اليت تتلقى اإلسالم فتنشرح له وتندى به .وتصور حاهلا مع اهلل .حال
االنشراح والتفتح والنداوة والبشاشة ،واإلشراق واالستنارة .كما تصور حقيقة القلوب األخرى يف قساوهتا وغلظتها
وموهتا وجفافها ،وعتمتها وظالمها .ومن يشرح اهلل صدره لنإسالم وميد له من نوره ،ليس قطعا كالقاسية قلوهبم
من ذكر اهلل)2( .
يتوعد اهلل تعاىل بالعذاب أصحاب القلوب القاسية من مساع القرآن وهذه أسوأ حال العبد إذا كان يهلك
بالدواء ويضل باهلدى فسماع القرآن األصل فيه أن يلني القلوب الصاحلة للحياة فإذا كانت القلوب ميتة غري قابلة
للحياة مساع القرآن زادها موتاً وقسوة ،ويدل على هذا قوله ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ فهدايتهم متعذرة إذا
كان الدواء يزيد يف علتهم وآيات اهلداية تزيد يف ضاللتهم ،كما ذكر ابن عمر رضي اهلل عنه قال :قال النيب
حممد صلى اهلل عليه وسلم « :ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهلل ،فإن كثرة الكالم بغري ذكر اهلل قسوة للقلب ،وإن
أبعد الناس من اهلل القلب القاسي» )3( .
ضالل ُمبِني .أي:
مث ختم -سبحانه -اآلية الكرمية ببيان مآل هؤالء الذين قست قلوهبم فقال :أُولئِ َ
ك ِيف َ
أولئك املتصفون بتلك الصفات الذميمة يف ضالل واضح عن الصراط املستقيم)4( .

سابعا :ما يستفاد من اآلية
ويل شديد ملن قسا قلبه ،وضاق صدره من أجل ذكر اهلل ،الويل مث الويل هلؤالء الكفرة الذين إذا ذكر اهلل وحده
أو تليت آية من آياته امشأزت قلوهبم من أجل ذلك أولئك البعيدون يف درجات جهنم يف ضالل ّبني ظاهر.

()1ينظر :تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن.534/24:
()2ينظر :يف ظالل القرآن.3048/5 :
()3أخرجه الرتمذي يف سننه ( ،405/4رقم  )2404وقال :هذا حديث حسن .أخرجه ابن أيب شيبة ( ،)34230 ،39871وهناد بن
السري يف الزهد ( ،)9922وابن أيب عاصم يف الزهد ،54 :وأبو نعيم ين احللية ،58 /4 :وابن عبد الرب يف االستذكار.323 /27 :
()4ينظر :التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ا.293/92:
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المطلب الثالث
زوال النعم ونزول المصائب والنقم والهالك
ﭧﭨﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﭼ األنعام٣٤ :
اوال :مناسبة اآلية لما قبله:
َن الْ ُكفَّار ِعْن َد نـُز ِ
اىل ِيف ْاآليَِة السابقة " أ َّ
اىلُ ،مثَّ ذكر ِيف َه ِذهِ ْاآليَِة
َّدائِ ِد يَعودون إِ َىل اللَّه تَـ َع َ
ني تَـ َع َ
ول الش َ
بَـ َّ َ
ُ
َ
س الش ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َعلَى الْ ُك ْف ِر
َّه ْم َال يَـْرج ُعو َن إِ َىل رب العزة ِعْن َد ُك ِّل َما َكا َن ِم ْن جْن ِ َ
احلالية أَنـ ُ
َّدائد ،بَ ْل قَ ْد يَـْبـ ُقو َن ُمصِّر َ
مْنج ِم ِدين علَي ِه َغيـر ر ِاجعِني إِ َىل اللَّه تَـع َ ِ
ك يَ ُد ُّل َعلَى َم ْذ َهبِنَا ِم ْن أ َّ
اىل إِذَا َملْ يَـ ْه ِدهِ َملْ يَـ ْهتَ ِدَ ،س َواء
َن اللَّه تَـ َع َ
اىلَ ،وذَل َ
ُ َ َ َ ْ َْ َ َ
َ
ِ
َشاه َد ْاآلي ِ
ات ا ْهلَائِلَةَ ،أ َْو َملْ يُ َشاه ْد َها" ()1
َ َ

وكذلك قال البقاعي في مناسبة اآلية:
معربا بأداة التخصيص ليفيد مع
وملا مل يقع منهم ما أوجبت احلال رجاءه ،تسبب عنه اإلنكار عليهم ،فقال ً
النفي أهنم ما كان هلم عذر يف ترك التضرع ﭽ ﯩ ﭼ أي فهال ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ وملا كان معىن

أصال ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ
اإلنكار أهنم ما تضرعوا قال  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ أي فلم يذكروا رهبم ً
ﭼ أي مبا دخل عليهم به من باب الشهوات ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ من العظائم واملناكر اليت أوجبها
النكس بالرد أسفل سافلني)2( .
ثانيا  :تحليل الكلمات

تضرع إليه والضراعة رقة يف القلب ورأفة يف
تضرع ،واملفعول ُم َّ
يتضرعُّ ،
ع لـ َّ
ﭽ ﯭ ﭼَّ :
تضر ًعا ،فهو ُم ِّ
تضر َ
النفس ،وإحساس بآالم الغري وآالم النفس فال يكون القاسي ضارعا ولو كان جبانا ،إذ الضراعة علو مع رأفة
وتوسل إليه ،ابتهل إليه ودعاه ()3
تقرب َّ
تضرع هلل :تذلّل وخضع لهَّ ،
ورمحة وطمأنينة والقسوة غلظة .و َّ
البأس والبأساء :الشدة .،والبأس :الشدة بالعذاب ،أي عذابنا .أي :يمنعنا من عذاب اهلل.

الشدة بالقتال)4( ،
والبأسّ :
ثالثا  :االعراب

()1ينظر :مفاتيح الغيب للرازي.533/92:
()2ينظر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.994/7:
()3ينظر :املفردات يف غريب القرآن  :ص .250
()4ينظر :تأويل مشكل القرآن :ص .273
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ِ
ِ ِ
ﭽ ﯩ ﭼ هنَا حر ُ ِ
ضمرا ويفصل بـيـنَـهما ِمبَعم ِ
ول الْ ِف ْع ِل ِم ْن َم ْف ُعول بِِه َوظَْرف
ُ َْ
َْ ُ َ ْ ُ
ف َْحتضيض يَل َيها الْف ْع ُل ظَاهًرا أ َْو ُم ْ َ ً
ِ
ِِ
ِ
ضَّرعوا ،والت ِ
ني
يض يَ ُد ُّل َعلَى أَنَّهُ َملْ يـَ َق ْع تَ َ
َك َهذه اآلية ،فصل بني فَـلَ ْوال وتَ َ
ضُّر ُع ُه ْم ح َ
ضَّر ُعوا بِِإ ْذ َوه َي َم ْع ُمولَة لَتَ َ ُ َ ْ
َّحض ُ
وء فِعلِ ِه لِيتح َّسر علَي ِه الْمخاطَب وإِسناد الْم ِج ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يء إِ َىل
س فَ َم ْعنَاهُ إظْ َه ُار ُم َعاتَـبَة ُم ْذنب َغائب َوإظْ َه ُار ُس ْ ََ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َجاءَ الْبَأْ ُ
صولِِه إِلَْي ِه ْم َوالْ ُمَر ُاد أ ََوائِ ُل الْبَأْ ِس َو َع َال َماتُهُ)1( .
الْبَأْ ِس َجمَاز َع ْن ُو ُ
ِ
ِ
ِ
صِ
:استِ ْد َراك
قَـ ْولُهُ تَـ َع َ
َي :فَـلَ ْوَال تَ َ
اىل :ﭽ ﯪ ﭼ« :إِ ْذ» ِيف َم ْوض ِع نَ ْ
ضَّر ُعوا إِ ْذَ " .ولَك ْن ْ
ب ظَْرف لـ ﭽ ﯭ ﭼ ؛ أ ْ
ضَّر ُعوا َولَ ِك ْن")2( .
َيَ :ما تَ َ
َعلَى الْ َم ْع َىن؛ أ ْ

لكن» هنا واقعة بني ضدين ،ومها اللني والقساوة؛ وذلك أن قولَه ﭽ ﯭ ﭼ مستشعر
قوله :ﭽ ﯮ ﭼ « ْ
وع َّربت عن
بقول السهولة والليني  ،وكذلك ان جعلنا التضرع عبارة عن ا ِإلميان ،والقساوة عبارة عن الكفرَ ،
فتضرع ،وقسا قلبه فكفر» وهذا أحسن
السبب باملسبِّب وعن املسبِّب بالسبب ،أال ترى أنك تقولَ « :آم َن قلبُه َّ
تضرعوا ولكن «يعين أن التحضيض يف معىن النفي ،وقد
من قول أيب البقاء« :ولكن» استدراك على املعىن ،أي ما َّ
التضرِع كأنه قيل :مل يتضرعوا إذ جاءهم بأْ ُسنا ،ولكنه جاء
َّ
يرتجح هذا مبا قاله الزخمشري فإنه قال »:معناه نَـ ْف ُي ُّ
التضرع إال قسوةُ ِ
وإعجاهبم بأعماهلم اليت زيَّنها الشيطان هلم
قلوهبم
يكن هلم عذر يف ْترك ُّ
ُ
ب «لوال» ليفيد أنه مل ْ
«)3(.
قوله :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ هذه اجلملة حتتمل وجهني،
اف إِخبار ،والظَّ ِ
اخلَةً َْحتت ِاالستِ ْدر ِاك وُحيتَمل أَ ْن تَ ُكو َن ِ
اجلملَةُ د ِ
احلَ ِام ُل
اهُر ْاأل ََّوُل فَـيَ ُكو ُن ْ
ُْحيتَ َم ُل أَ ْن تَ ُكو َن ُْ ْ َ
ْ
استْئـنَ َ ْ َ َ
َ ْ َ ََُْ
ِ
َّضُّرِع قَ ْس َوةَ قُـلُوهبِِ ْم َوإِ ْع َجابَـ ُه ْم بِأ َْع َماهلِِ ُم الَِّيت َكا َن الشَّْيطَا ُن َسبَبًا ِيف َْحت ِسينِ َها َهلُ ْم)4( .
َعلَى تَـْرك الت َ
قوله :ﭽ ﯱ ﯲﭼ هذه اجلملة َْحتتَ ِم ُل وجهني:
استِْئـنَافِيَّةً أخرب تعاىل عنهم بذلك.
أحدمها :أن تكون ْ

والثاني :وهو الظاهر  :-أهنا داخلة يف حيَّز االستدراك فهو نسق على قول :ﭽ ﯯ ﯰ ﭼ وهذا رأي
َّضرع إالَّ قَ ْس َوةُ قلوهبم وإعابـُ ُهم بأعماهلم» كما تقدَّم و «ما» يف
الزخمشري فإن قال« :مل يكن ُع ْذر يف ترك الت ُّ
قوله« :ما كانوا» حيتمل [أن تكون موصولة امسية أي :الذي كانوا يعملونه] وأن تكون مصدرية ،أي :زيَّ َن هلم
َع ْملَ ُهم ،ويَـْبـ ُع ُد َج ْعلُها نكرةً موصوفة)5( .
رابعا  :المعنى العام لآلية

()1ينظر :البحر احمليط يف التفسري.594/4:
()2ينظر :التبيان يف إعراب القرآن.414/9:
()3ينظر :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون.433/4:
()4ينظر :إعراب القرآن العظيم.255/9::
()5ينظر :اللباب يف علوم الكتاب.948/8:
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لقد بني سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية  ،أن تلك األمم مل تعترب مبا أصاهبا من شدائد ،أى أهنم ما خشعوا وال
تضرعوا وقت أن جاءهم بأسنا .مث بني -سبحانه -أن أمرين حاال بينهم وبني التوبة والتضرع عند نزول الشدائد
هبم.
أما األمر األول :فهو قسوة قلوهبم ،وقد عرب -سبحانه -عن هذا األمر األول بقو ِ
ت قُـلُوبـُ ُه ْم أى:
له:ولك ْن قَ َس ْ
َ
غلظت ومجدت وصارت كاحلجارة أو أشد قسوة.
وأما األمر الثاين :فهو تزيني الشيطان هلم أعماهلم السيئة ،بأن يوحى إليهم بأن ما هم عليه من كفر وشرك
وعصيان هو عني الصواب ،وأن ما أتاهم به أنبياؤهم ليس خريا ألنه يتناىف مع ما كان عليه آباؤهم.
هذان مها األمران اللذان حاال بينهم وبني التضرع إىل اهلل والتوبة إليه.
مث بني -سبحانه -أنه قد ابتالهم بالنعم بعد أن عاجلهم بالشدائد فلم يرتدعوا )1( .ملا نسوا ما ذكرهتم به رسلهم
فرتكوا العمل به معرضني عنه غري ملتفتني إليه فتح اهلل تعاىل عليهم أبواب كل شيء من اخلريات حىت إذا فرحوا
بذلك 4وسكنوا إليه واطمأنوا ومل يبق بينهم من هو أهل للنجاة)2( .

خامسا  :ما يستفاد من اآلية
بني سبحانه أن قسوة قلوهبم ،وتزيني الشيطان هلم أعماهلم السيئة ،كل ذلك بسبب صدهم عن التوبة
والضراعة واالستغفار.
إنه سبحانه حيثهم وحيضهم على أن يتضرعوا ويتذللوا إىل اهلل لريفع عنهم ما نزل هبم ،ولكن قلوهبم القاسية
متنعهم حىت يف حلظة املس بالضر أن يلجأوا إىل اهلل خوفًا من اتباع التكليف .إن قسوة القلب تكون بالصورة اليت
ال ينفذ إليها اهلدى.
تقسي قلبه وتوبق مثواه! ويزيّن
إن من أشد العقوبات على الذنب أن يُبتلى املذنب بذنب آخر فتجتمع عليه حىت ّ

غدا وح ّقت احلقائق وذابت الشهوات وانقشعت غيوم الغفالت تربأ منه.
السيء حىت إذا وافاه ً
الشيطان عملَه ّ
فهال إذ ابتليناهم وامتحنّاهم بذلك عادوا إلينا بالتوبة والندم واالعرتاف؟! ولكن احلاصل
هنا إغراء وتوبيخ ،أي ّ
بالران والقسوة على قلوهبم،
حمجة التوابني ً
أ ّهنم أصروا على تن ّكب ّ
وبدال من توبتهم ازدادوا ً
كفرا فعوقبوا ّ
جرما و ً
امللني األعظم بنار
وأبعد القلوب عن اهلل هو القلب القاسي ،ومن مل تلينه مواعظ القرآن وتغري األحوال فلينتظر ّ
تلظّى.

()1ينظر :التفسري الوسيط للقرآن الكرمي.74/5:
()2ينظر :أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري.51/2:
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المطلب الرابع
شدة القسوة

ﭧ ﭨ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﭼ البقرة٤٧ :
اوال :مناسبة اآلية لما قبلها
بني اهلل سبحانه وتعاىل يف اآليات السابقة قصة القرة واملالحظ ىف هذه القصة -أن النظم القرآين هلا،
إذ أمر القوم بذبح البقرة بعد أن وقع حادث القتل ،وبعد أن تراموا بالتهم فيه ،ولكن -وكما يبدو من سياق
النظم -أمروا بذبح البقرة أمرا يبدو كأنه ال لغاية يقصد هلا ،مث أخذوا ىف اللجاج والتخبط إىل أن عثروا على البقرة
اليت استكثروا من أوصافها ،وذحبوها ..وهنا ،وألول مرة -تتضح الصلة بني ذبح البقرة وهذا القتيل الذي يؤمرون
بضربه ببعضها! وهذا لون من ألوان النكال بالقوم ،عقابا لعنادهم وكفرهم بآيات اهلل ،إذ يرمون هبذا التيه ،حىت
وهم ىف آية من آيات اهلل ،ألهنم سيمكرون هبا كما مكروا بغريها مما سبقها ،أو مما سيلحق هبا ،وهذا ما أخرب اهلل
ِ ِ ِ
ك ،فَ ِهي َك ِْ
َش ُّد قَ ْس َوًة»
جارةِ أ َْو أ َ
سبحانه وتعاىل عنه ،بعد تلك القصة مباشرةُ « :مثَّ قَ َس ْ
احل َ
ت قُـلُوبُ ُك ْم م ْن بَـ ْعد ذل َ َ
إهنا قلوب ال تلتقى مع اخلري أبدا ،وال تنتفع به إذا هو طاف هبا وطرق باهبا ()1
وأراد القرآن أن يصل حاضرهم مباضيهم فانظر كيف وضع بينهما حلقة االتصال يف هذه اآلية اليت ختم هبا
القسم األول  .وصف قلوهبم هبذا الوصف توطئةً لتغيري األسلوب فيهم ،فإن من يبلغ قلبه هذا احلد من القسوة
جديرا بصرف اخلطاب عنه إىل غريه ممن له
اليت ال لني فيها يصبح استمرار اخلطاب معه نابيًا عن احلكمة ،ويصري ً
قلب سليم .وهكذا سينتقل الكالم من احلديث معهم يف شأن سلفهم إىل احلديث معنا يف شأهنم أنفسهم)2( .
ثانيا  :االعراب
ﭽ ﮘ ﭼ تقول :قسا فإذا زدت التاء حذفت األلف اللتقاء الساكنني.
ﭽ ﮙ ﭼ مرفوعة بقست .فَ ِهي َك ِْ
َش ُّد عطف على
جارةِ والكاف يف موضع رفع على خرب هي .أ َْو أ َ
احل َ
َ
الكاف وجيوز أن «أش ّد قسوة» تعطفه على احلجارة قَ ْس َوةً على البيان)3( .
الالم للتوكيد منه على لفظ «ما»  ،قال أبو حامت :جيوز ملا
ﭽ ﮦ ﭼ «ما» يف موضع نصب ألهنا اسم إ ّن ،و ّ

تشقق .قال أبو
تتفجر أنّثه بتأنيث األهنار ،وهذا ال يكون يف ّ
تتفجر منه األهنار وال جيوز ملا ّ
تش ّقق ألنه إذا قالّ :
ّ
()1ينظر :التفسري القرآين للقرآن.11/9:
()2ينظر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.973/9:النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي :ص .294
()3ينظر :إعراب القرآن ومعانيه .922
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جعفر :جيوز ما أنكره حيمل على املعىن ألن املعىن وإن منها حلجارة تشقق ،و ّأما يشقق بالياء فمحمول على لفظ
«ما» وأما الكسائي فيقول :هو مذ ّكر على تذكري البعض ومثله عنده :نُ ْس ِقي ُك ْم ِممَّا ِيف بُطُونِِه [النحل ]11 :أي
مما يف بطون بعضه)1( .

ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ في موضع نصب على لغة أهل الحجاز والباء توكيد.

()2

ﭽ ﯟ ﯠ ﭼ أي عن عملكم وال حتتاج إىل عائد ّإال أن جتعلها مبعىن الذي فتحذف العائد لطول االسم
أي عن الذي تعملونه)3( .
ثالثا :البالغة

()4

(ثم) موضوعة للتراخي

في الزمان وال تراخي هنا فهي محمولة على االستبعاد مجا اًز.

()5

وجل عن اليهود( )6ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
التشبيه المرسل :تشبيه القلوب باحلجارة يف قوله ّ
عز ّ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ  ،يقول بدوي« :وجيعل القرآن يف احلجارة املثال امللموس لقسوة قلوب اليهود،
احلق وقوة الصدق ،أال ترى أ ّن القسوة عند ما ختطر بال ّذهن ختطر إىل جوارها احلجارة
ويبعدها عن أن تلني جلالل ّ

اجلاسية القاسية» )7(.

ِ
للجمادات ،قوله تعاىل ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
إثبات التَّميي ِز
ُ
أول آية َ
ورد فيها ُ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

()1ينظر :اجملتىب من مشكل إعراب القرآن.74/9:
()2ينظر :التبيان يف إعراب للنحاس.49/9:
()3ينظر :التبيان يف إعراب القرآن.71/9:
()4ينظر:
()5ينظر :فتح البيان يف مقاصد القرآن :أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري ِ
القنَّوجي (املتوىف:
ُ
ِ
يدا – بَريوت،
ص
ر،
ش
الن
و
اعة
للطب
ة
ي
ر
العص
كتبة
امل
الناشر:
اري،
األنص
اهيم
ر
إب
بن
اهلل
بد
ع
العلم
خادم
اجعه:
ر
و
له
م
د
وق
بطبعه
ـ)عين
9307ه
ّ
ّْ َ َ
َ
َ
َّ َ
َ
عام النشر 9492 :هـ  9112 -م.202/9:
()6ينظر :مجاليات املفردة القرآنية :أمحد يوسف ،الناشر :دار املكتىب – دمشق ،الطبعة :الثانية 9491 ،هـ 9111 -م:باب مفردات اجلمال:
ص .930
()7ينظر :تلخيص البيان يف جمازات القرآن (ص .)94:من بالغة القرآن :أمحد أمحد عبد اهلل البيلي البدوي (املتوىف9384 :هـ)الناشر :هنضه
مصر – القاهرة ،عام النشر :2005 :ص.952
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ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ([ )1البقرة ،]74 :وق ْد ذهب املعتزلةُ هبذه ِ
اآلية إىل اجملا ِز،
َ
اخلضوع فيها
ضي « :هذه استعارة ،واملر ُاد :ظهور
قال َّ
ِ
ونـَ َفوا أ ْن يكو َن من احلجارةِ خشية هللِ تعاىلَ ،
يف َّ
الر ُّ
الشر ُ
خمشري «واخلشيةُ :جماز عن ِ
الص ِ
الص ِ
ِ
انقيادها ألم ِر اهللِ وأهنا ال
نعة
بغة» (َ )2
وقال َّ
لتدب ِري اهلل تعاىل بآثا ِر َّ
وإعالم ِّ
الز ُّ

ِ
ِ
ت به» ()3
متتنع على ما يُر ُاد فيها،
تفعل ما أُمَر ْ
وقلوب هؤالء ال ُ
ُ
ُ
تنقاد وال ُ

قوله تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ الكناية عائدة على (ما) ،و (ما) من املبهمات
جيوز تذكريه وتأنيثه ،تقول العرب :من النعال ما يعجبين بالياء والتاء محالً على التأويل)4( .
إمنا شبه قلوهبم باحلجارة يف الغلظة والشدة ،ومل يقل( :كاحلديد) ،وإن كان احلديد أصلب من احلجارة ،ألن
احلديد يلني بالنار ،وقد الن لداود بإذن اهلل حىت صار كالعجني ،وال تلني احلجارة مبعاجلة أبداً ،وألن يف احلديد
منافع ،تلك املنافع ال توجد يف احلجارة ،فشبه اهلل قلوهبم باحلجارة لقسوهتا ولعدم املنفعة منها)5( .
رابعا :القراءات
َّ
قُرئ « َّ
كأشد منها .قال الزخمشري
ووجهها أنه َعطََفها على «احلجارة» أي :فهي كاحلجارة أو
أشد» بالفتحُ ،
مثل َّ
ُم َو ِّجهاً للرف ِع« :و ُّ
املضاف إليه
املضاف وأُقيم
أشد فَ ُح ِذف
ُ
ُ
أشد معطوف على الكافَّ :إما على معىن :أو ُ
ِ
ِ
باملضاف
ضده قراءة األعمش
بنصب الدال عطفاً على احلجارة»  .وجيوز على ما قاله أن يكو َن جمروراً
قامه ،وتَـ ْع ُ
ُم َ
ِ
أن فتحةَ ِ
ِ
فيحص ُل من هذا َّ
للجر)6( .
الدال ُْحيتَ َم ُل أن تكو َن
احملذوف تُ ِرَك على حاله،
للنصب وأن تكو َن ِّ
ُ

ق أر الجمهور :ﭽ ﮧ ﭼ بالياء مضارع تفجر)7( .

فجر
ق أر مالك بن دينار {ينفجر} بالياء ،والنون مضارع انفجر ،وكالمها مطاوعّ ،أما يتفجر فمطاوع ّ
التفجر التفتّح بالسعة والكثرة ،واالنفجار دونه ،واملعىن :إن من
بالتشديد ،وأما ينفجر فمطاوع فجر خمففا ،و ّ
احلجارة ما فيه خروق واسعة يندفق منها املاء الكثري الغمر)1( .

()1ينظر :تلخيص البيان يف جمازات القرآن (ص .) 94:من بالغة القرآن :أمحد أمحد عبد اهلل البيلي البدوي (املتوىف9384 :هـ)الناشر :هنضه
مصر – القاهرة ،عام النشر :2005 :ص.952
()2ينظر :مفاتيح الغيب ،للرازي (.)39:958
()3ينظر :الكشاف ( .) 9:219التفسري اللغوي للقرآن الكرمي :د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ،الناشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة:
األوىل9432 ،هـ :ص .544
()4ينظر" :تفسري الطربي" " ،344 - 343 /9إعراب القرآن" للنحاس " ،988تفسري ابن عطية" " ،354 /9تفسري القرطيب" ،314 /9
"البحر احمليط" .245 /9
()5ينظر" :تفسري البغوي" " ،85 /9تفسري ابن كثري"  .929 /9احلجة للقراء السبعة.993/2:
()6ينظر :مفاتيح الغيب ،للرازي ( .)39:958الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون.437/9:
()7ينظر" :النشر يف القراءات العشر" البن اجلزري ()297 /2
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أبي ،والضحاك ﭽ ﮨ ﮩﮪ ﭼ بتأنيث الضمير.
ق أر ّ
قرأ اجلمهور ﭽ ﮨﭼ بتذكريه ،فالقراءة األوىل محل على املعىن ،وقراءة اجلمهور محل على اللفظ؛ أل ّن ما ،هلا هنا
لفظ ومعىن؛ ألن املراد به احلجارة ،وال ميكن أن يراد به مفرد املعىن فيكون لفظه ومعناه واحدا ،إذ ليس املعىن وإن
من احلجارة للحجر الذي يتفجر منه األهنار؛ إمنا املعىن وإن من احلجارة لألحجار اليت يتفجر منها األهنار ،كما
مر.
ّ

قرأ مجهور القراء ﭽ ﮮ ﭼ بتشديد الشني ،وأصله :يتشقق ،فبه قرأ األعمش ،فقلبت التاء شينا وأدغمت

الشني يف الشني ،فصار يشقق .وقرأ األعمش أيضا تشقق بالتاء والشني املخففة ،ورأيتها معزوة البن مصرف،
ورأيت يف بعض نسخ تفسري ابن عطية ما نصه :وقرأ ابن مصرف {ينشقق} بالنون وقافني ،والذي يقتضيه اللسان
ط}
بقاف واحدة مشددة ،وقد جيىء الفك يف شعر ،وهي قراءة شاذة { َوإِ َّن ِمْنها}؛ أي :من احلجارة {لَما يَـ ْهبِ ُ
وينزل ويرتدى من أعلى اجلبل إىل أسفله)2( .
قرأ األعمش ﭽ َي ْهبِطُ ﭼ بضم الباء ،وقد تقدم أهنا لغة .ذكره يف «البحر» ِم ْن { َخ ْشيَ ِة اللَّ ِه}؛ أي من خوف
اهلل سبحانه وتعاىل ،وانقيادها ألمره .واخلشية هي اخلوف عن العلم ،وهنا جماز عن انقيادها ألمر اهلل؛ أي:
فخشيتها عبارة عن انقيادها ألمر اهلل ،وأهنا ال متتنع عما يراد منها ،وقلوبكم يا معشر اليهود! ال تلني ،وال ختشع،
وال تتحرك من خوف اهلل تعاىل ،وال تفعل ما أمر به ،وهذا كله تعليل لتفضيل احلجارة عليهم)3( .
ت قُـلُوبُ ُك ْم} وقرأ ابن كثري ،ونافع،
قرأ اجلمهور :ﭽ ﯠ ﭼ بالتاء ،وهو اجلاري على نسق قولهُ { :مثَّ قَ َس ْ
ويعقوب ،وخلف ،وأبو بكر بالياء؛ نظرا إىل ما بعده ،ويكون ذلك التفاتا إذ خرج من اخلطاب يف ﭽ ﮗ ﮘ
ﮙ ﭼ إىل الغيبة يف قوله{ :يعملون} وحكمة هذا االلتفات :أنه أعرض عن خماطبتهم وأبرزهم يف صورة من
ال يقبل عليهم باخلطاب ،وجعلهم كالغائبني عنه؛ ألن خماطبة الشخص ومواجهته بالكالم ،إقبال من املخاطب
عليه وتأنيس له ،فقطع عنهم مواجهته هلم باخلطاب؛ لكثرة ما صدر عنهم من املخالفات)4( .
خامسا  :المعنى العام لآلية

()1ينظر" :احلجة" أليب زرعة (ص )909 :احلجة يف القراءات السبع:ص.83
()2ينظر" :السبعة" البن جماهد (ص)940 :
()3ينظر :البحر احمليط.400/9:
()4ينظر" :الغيث" للصفاقسي (ص ،)920 :و"الكشف" ملكي ()248 /9
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أخرب اهلل سبحانه وتعاىل عن جفائهم وقسوة قلوهبم ،فقال :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ خطاب ألهل عصر
النيب صلّى اهلل عليه وسلّم من األحبار ،وقد وصف سبحانه وتعاىل حال قلوهبم بأهنا كاحلجارة ،بل إهنا أشد
قسوة من احلجارة؛ ألن احلجارة قد يكون فيها رمحة أو جيعلها اهلل تعاىل سببا للرمحة ،أما هؤالء فال رجاء للرمحة
فيهم قط ،ألن القلوب إذا جفت فيها ينابيع الرمحة ال خترج رمحة من بعد ذلك،
أهنارا فقال تعالت كلماته :ﭽ ﮣ ﮤ
فقد ذكر اهلل تعاىل خواص بعض احلجارة ،أو ما يكون منها ً

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ أي إن من احلجارة للذي يتفجر منه األهنار وهي احلجارة اليت هتطل عليها
األمطار وابال ،فيتفجر منها ومن صخورها أهنار جتري كأهنار جبال احلبشة)1( .

وختم اهلل سبحانه وتعاىل مهددا ومنذراً من عاصروا النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فقال :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﭼ ن َفى مؤكدا غفلة اهلل تعاىل عن أعماهلم ،وأهنا ألعمال خارجة من تلك القلوب طوتعاىل بالباء يف
قوله تعاىل :ﭽ ﯞ ﭼ وباجلملة االمسية ،وإذا كان تبارك وتعاىل غري غافل عما يعملون ،فإنه َال حمالة جمازيهم

به ،آخذهم من نواصيهم فهذه اجلملة السامية إنذار شديد.
سادساً :اهم ما يستفاد من اآلية

لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فهم لم يلينوا للحق؛ بل قست قلوبهم على
ظهور هذه النعم.
تشبيه املعقول باحملسوس يف قوله تعاىل{ :فهي كاحلجارة} ؛ ألن احلجارة أمر حمسوس؛ والقلب قسوته أمر
معقول؛ إذ إنه ليس املعىن أن القلب الذي هو املضغة يقسو؛ القلب هو؛ لكن املراد :أنه يقسو قسوة معنوية
بإعراضه عن احلق ،واستكباره عليه؛ فهو أمر معنوي شبه باألمر احلسي؛ وهذا من بالغة القرآن تشبيه املعقول
باحملسوس حىت يتبني)2( .
بيان قدرة اهلل سبحانه وتعاىل ،حيث جعل هذه احلجارة الصماء تتفجر منها األهنار؛ وقد كان موسى .عليه
الصالة والسالم .يضرب بعصاه احلجر ،فينبجس ،ويتفجر عيوناً بقدرة اهلل .تبارك وتعاىل.
أن احلجارة خري من قلوب هؤالء بأن فيها خرياً؛ فإن من احلجارة ما يتفجر منه األهنار؛ ومنها ما يشقق ،فيخرج
منه املاء؛ ومنها ما يهبط من خشية اهلل؛ وهذه كلها خري ،وليس يف قلوب هؤالء خري.

()1ينظر :تفسري القرآن العظيم304/9:
()2ينظر :التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج.914/9:
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سعة علم اهلل سبحانه وتعاىل؛ لقوله تعاىل{ :وما اهلل بغافل عما تعملون} ؛ وهذه الصفة من صفات اهلل سبحانه
وتعاىل السلبية؛ والصفات السلبية هي اليت ينفيها اهلل سبحانه وتعاىل عن نفسه .وتتضمن أمرين مها :نفي هذه
الصفة؛ وإثبات كمال ضدها..
المطلب الخامس
جزاء القسوة
ﭧ ﭨ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ الحج٣٥ :
اوال  :مناسبة اآلية
عندما بني تعاىل دور الشيطان من هذا اإللقاء  ،بني اسباب العلة يف ذلك فقال  :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﭼ اي يف املتلو أو احملدث به من تلك الشبه يف قلوب أوليائه فتنة أي اختبار وامتحاناً ﭽ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ لسفوهلا عن حد االعتدال من اللني حىت صارت مائيتة تقبل كل صورة وال يثبت فيها صورة
 ،وهم أهل النفاق املتلقفون للشبه امللقون هلا ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ عن فهم اآليات  ،وهم من علت قلوهبم
عن ذلك اجلدال أن صارت حجرية  ،وهم املصارحون بالعداوة  ،فهم يف ريب من أمرهم وجدال للمؤمنني  ،قد
انتشقت فيها الشبه  ،فصارت أبعد شيء عن الزوال .
وملا كان التقدير  :فإهنم حزب الشيطان  ،وأعداء لرمحن  ،عطف عليه قوله  .وإهنم هكذا األصل  ،ولكنه
أظهر تنبيهاً على وصفهم فقال  :ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ أي الواضعني ألقواهلم وأفعاهلم يف غري مواضعها
كفعل من هو يف الظالم ( لفي شقاق ) أي خالف بكوهنم يف شق غري شق حزب اهلل مبعجزاهتم يف اآليات
بتلك السبه اليت تلقوها من الشيطان  ،وجادلوا هبا أولياء الرمحن بعيد عن الصواب (.)1
ثانيا  :االعراب

والالم يف قوله :ﭽ ﮥ ﭼ متعلقة بقوله :ألقى ،أي :ليجعل اهلل ما يلقي فتنة .الضمري يف ﭽ ﮬ ﭼ
محمول على األلف والَّلم ،ألنهما بمعنى الذين.

( )1ينظر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.945/5:
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ﭽ ﮮ ﮯﮰ ﭼ الضمري يف قُـلُوهبِِ ْم يعود إىل اآللف والالم يف قوله :ﭽ ﮮ ﭼ .وهذا يدل على أن

ظ هلا يف الضمري البتة ،وتقديره :فويل للذين قست قلوهبم ،وهلذا
األلف والالم يف حكم األمساء ألن احلروف ال ح ّ
ك يَـ ْوَمئِذ لِلَّ ِه أي كائن مستقر هلل ،وهو ناصب للظرف)1( .
التقدير عاد الضمري .الْ ُمْل ُ
ثالثا  :البالغة
الالم يف ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ "مستعار ملعىن الرتتب  ،أي حتصل عقب النسخ الذي فعله اهلل فتنةُ
من افتنت من املشركني بانصرافهم عن التأمل يف أدلة نسخ ما يلقيه الشيطان  ،وعن استماع ما أحكم اهلل به آياته
 ،فيستمر كفرهم ويقوى" )2( .
رابعا :المعنى العام لآلية

بني -سبحانه -بعد ذلك أن احلكمة يف إلقاء الشيطان لشبهه وضاللته هي امتحان الناس أى :فعل ما
فعل -سبحانه -ليجعل ما يلقيه الشيطان من تلك الشبه يف القلوب فتنة واختبارا وامتحانا ،للذين يف قلوهبم
مرض ،أى :شك وارتياب ،وهم املنافقون ،وللذين قست قلوهبم ،وهم الكافرون اجملاهرون باجلحود والعناد)3( .
مبعىن أن من اختذهم الشيطان أولياء ،فجعل منهم جنودا مدججني بسالح السفاهة والتطاول على الرسل
واألنبياء -هؤالء اجلنود هم فتنة مطلة على الذين كفروا من أهل الكتاب ،وهم الذين ىف قلوهبم مرض ،وعلى
املشركني من العرب ،وهم القاسية قلوهبم ،إذ كانوا بعملهم هذا -من أهل كتاب ومشركني -دعوة إىل الضالل،
ض ُك ْم لِبَـ ْعض فِْتـنَةً»()4
النىب ..واهلل سبحانه وتعاىل يقولَ « :و َج َعْلنا بَـ ْع َ
تواجه دعوة اهلدى اليت يدعو هبا الرسول و ّ
ِ ِِ
ين َك َفُروا»()5
ويقول سبحانه على لسان املؤمننيَ « :ربَّنا ال َْجت َعْلنا فْتـنَةً للَّذ َ
مث بني  -سبحانه  -سوء عاقبة الفريقني فقال َ { :وإِ َّن الظاملني }  ،وهم من ىف قلوهبم مرض  ،ومن
قست قلوهبم { لَِفي ِش َقاق بَعِيد } أى لفى خالف للحق شديد  .بسبب نفاقهم وكفرهم .إشارة أخرى إىل أن
هؤالء الذين ألقى هبم الشيطان ىف طريق الدعوة اليت يدعو هبا الرسول أو النيب -هم متلبسون بظلم عظيم ،ملا هم
عليه من شقاق بعيد عن مواطن احلق ،ومن خالف قائم على اجلرأة والتجرد من احلياء ،يف إنكار البديهيات ،وىف
عدم التسليم هبا واالنقياد هلا)6( .
خامسا :ما يستفاد من اآلية
( )1ينظر :التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج.245/97:

()2التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية.309/97:
( )3ينظر :التفسري الوسيط للقرآن الكرمي.328/1:
()4سورة الفرقان اآلية .20
( )5سورة املمتحنة اآلية .5
( )6ينظر :التفسري القرآين للقرآن.9041/1:
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نالحظ من قوله تعاىل :لِيجعل ما يـْل ِقي الشَّيطا ُن فِْتـنَةً لِلَّ ِذين ِيف قُـلُوهبِِم مرض والْ ِ
قاسيَ ِة قُـلُوبـُ ُه ْم أن إلقاء
ْ
َ َْ َ ُ
ْ ََ َ
َ
الشيطان ونفاذ أمره حيتاجان إىل مناخ مالئم ،واملناخ املالئم إللقاء الشيطان هو مرض القلب وقسوته ،وقد محل
بعض املفسرين كلمة:
والْ ِ
قاسيَ ِة قُـلُوبـُ ُه ْم على الكفار ،وليس هلم دليل على ذلك ألن قسوة القلب مرض قد يصيب املؤمنني،
َ
والدرس الذي نستفيده من اآليات هو أن ما دام هناك قسوة قلب ،ومرض قلب ،فللشيطان سبيل إىل فتنة
اإلنسان ،ومن مث فإن أول ما ينبغي أن يعاجله املربون هو مرض القلب وقسوته ،ومرض القلب النفاق ،وقسوة
القلب مرض غري النفاق ،وال يتخلص اإلنسان من النفاق وقسوة القلب إال ببذل جهد ذايت لذلك ،فمهما كان
املريب قويا إذا مل تواته مهة املريد فال فائدة ،ومن مث فإن على املسلم أن يبتعد عن كل شئ يقسي القلب  ..ككثرة
الكالم الذي ال فائدة منه «ال تكثر الكالم بغري ذكر اهلل فإن الكالم بغري ذكر اهلل قسوة للقلب ،وأبعد القلوب
من اهلل القلب القاسي وككثرة الضحك فإهنا متيت القلب ،وكمجالسة أهل الدنيا بال ضرورة ،وال بد للمسلم أن
يبتعد عن كل أسباب النفاق من حمبة الظاملني ومواالهتم ،ومودهتم ،وطاعتهم )1( .

المطلب السادس
تشبيه القسوة
ﭧﭨﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ

()2

اوال  :مناسبة اآلية:
أن اآلية متصلة بسابقاهتا سياقا وموضوعا ومعقبة عليها .فاآليات السابقة مباشرة انطوت على مقايسة بني
حالة املؤمنني املخلصني واملنافقني يوم القيامة ،وتنديد ضمين باملنافقني املرتابني املرتبصني املغرتين باألماين وإنذار
هلم .واآليات اليت قبل هذه اآليات انطوت على عتاب لبعض املسلمني على عدم قوة إخالصهم ويقينهم وعدم
إنفاقهم يف سبيل اهلل .وتساؤل عمن يقرض اهلل فيضاعف له األجر فجاءت هذه اآليات هتتف بالفريق املقصر
املرتاب املتباخل عما إذا مل حين وقت إخالصه وخشوع قلبه لذكر اهلل وما أنزل من احلق حىت ال يكون كأهل
الكتاب الذين قست قلوهبم مبرور الزمن مع توكيد التنويه بالفريق املخلص املتفاين.

( )1ينظر :األساس يف التفسري.3517/7:
( )2ينظر :التفسري احلديث [مرتب حسب ترتيب النزول].391/1:
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وترتيب السورة وذكرها الفتح يعنيان أهنا نزلت يف السنة اهلجرية الثامنة أو التاسعة وأن معظم القرآن كان قد
نزل .وهذا وقت يتحمل ذلك اهلتاف بالنسبة للمقصرين املرتابني الواقفني مواقف غري مستحبة من الذين عاهدوا
اهلل ورسوله على اإلسالم مما حكته اآليات الكثرية اليت نزلت قبلها)1( .
ثانيا  :اسباب النزول
هذه السورة أن هذه اآلية نزلت مبكة سنة أربع أو مخس من البعثة رواه مسلم وغريه عن عبد اهلل بن مسعود
أنه قال :ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهلل هبذه اآلية أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل إىل وكثري
منهم فاسقون إال أربع سنني)2( .
وفيه ثالثة أوجه:
أحدها :أهنا نزلت يف قوم موسى عليه السالم قبل أن يبعث النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،قاله ابن حيان.
الثاين :يف املنافقني آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوهبم ،قاله الكليب.
الثالث :أهنا يف املؤمنني من أمتنا ،قاله ابن عباس وابن مسعود ،والقاسم بن حممد .مث اختلف فيها على ثالثة
أقاويل :أحدها :ما رواه أبو حازم عن عون بن عبد اهلل عن ابن مسعود قال :ما كان بني أن أسلمنا وبني أن
عوتبنا هبذه اآلية إال أربع سنني  ،فجعل ينظر بعضنا إىل بعض ويقول ما أحدثنا .قال احلسن :يستبطئهم وهم
أحب خلقه إليه .الثاين :ما رواه قتادة عن ابن عباس أن اهلل استبطأ قلوب املهاجرين فعاتبهم على رأس ثالثة
ِِِ
ينءَ َامنُواْ} اآلية .الثالث :ما رواه املسعودي عن القاسم قال :مل أصحاب
عشرة سنة  ،فقال تعاىل{ :أَ َملْ يَأْن للَّذ َ
سن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مرة فقالوا يا رسول اهلل حدثنا  ،فأنزل اهلل تعاىلَ { :حن ُن نـَ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
ك أْ
َح َ
ِِِ
ص ِ
ينءَ َامنُواْ أَن َختْ َش َع قُـلُوبـُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه}.
الْ َق َ
ص} مث ملوا مرة فقالوا :حدثنا يا رسول اهلل  ،فأنزل اهلل {أَ َملْ يَأن للَّذ َ
()3
قال شداد بن أوس :كان يروى لنا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال( :أ ََّو ُل َما يـُْرفَ ُع ِم َن الن ِ
وع).
َّاس اخلُ ُش ُ
* َسبَب النُّزول:
ِ
أخرج مسلم عن ابن مسعود َ -رض َي اللَّهُ َعْنهُ  -قال :ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهلل هبذه اآلية( :أَ َملْ
()4
ِِِ
ين َآمنُوا أَ ْن َختْ َش َع قُـلُوبـُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه) إال أربع سنني.
يَأْن للَّذ َ
وأخرجه ابن ماجه عن عبد اللَّه بن الزبري قال :مل يكن بني إسالمهم وبني أن نزلت هذه اآلية ،يعاتبهم اللَّه هبا إال
ال علَي ِهم ْاألَم ُد فَـ َقست قُـلُوبـهم وَكثِري ِمْنـهم فَ ِ
أربع سنني( :وَال ي ُكونُوا َكالَّ ِذين أُوتُوا الْ ِكتَ ِ
اس ُقو َن).
َ
اب م ْن قَـْب ُل فَطَ َ َ ْ ُ َ
َ َ
ُ
ُْ
َ
َ ْ ُُ ْ َ
()1

( )1ينظر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،477/7:
( )2ينظر :هذا احلديث من مرويات مسلم يف فصل التفسري انظر التاج ج  4ص .227
( )3ينظر :تفسري املاوردي النكت والعيون.477/5:
ِِِ
آمنُوا أَ ْن َختْ َش َع قُـلُوبـُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّهِ)رقم احلديث(.2391/4 )3027
ين َ
( )4صحيح مسلم ،باب قوله تعاىل (أَ َملْ يَأْن للَّذ َ
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اسة سبب النزول:
* د َر َ

هكذا جاء يف تفسري هذه اآلية وقد ذكر بعض املفسرين حديث ابن مسعود َ -ر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ  -منهم البغوي
والقرطيب وابن كثري وابن عاشور ،ومل يذكروا أن احلديث سبب نزوهلا.
ولعل هذا هو السبب أيضاً يف إعراض عدد من كبار املفسرين عن ذكر احلديث ،وإذا نظرنا إىل سبب يستدعي
النزول على النحو املصطلح عليه بني العلماء مل جند له أثراً هنا.
* نتيجة الدراسة:

أن هذا احلديث ليس سبباً لنزول اآلية الكرمية خللوه من التصريح بالنزول وإعراض كثري من املفسرين عن ذكره ،مع
عدم وجود واقعة أو حدث خاص يستدعي النزول واهلل أعلم)2( .
ثالثا  :القراءات القرآنية

قرئ :أمل يئن ،من آن يئني مبعىن :أىن يأىن ،وأملا يأن)3( .
( َوَما نَـَزَل) قرئ خمففا ومثقال ،فمن شدد شدد ملا سبق من ذكر اللَّه تعاىل ،ومن خفف ،جعل الفعل للحق)4( .

قرأ نافع ،وعاصم ،يف رواية حفص وما نزل بالتخفيف .والباقون :بالتشديد على معىن التكثري ،واملبالغة)5( .

قرئ :نزل ونزل .وأنزل وال يكونوا عطف على ختشع ،وقرئ بالتاء على االلتفات .وجيوز أن يكون هنيا هلم عن
مماثلة أهل الكتاب يف قسوة القلوب بعد أن وخبوا ،وذلك أن بىن إسرائيل كان احلق حيول بينهم وبني شهواهتم،
وإذا مسعوا التوراة واإلجنيل خشعوا هلل ورقت قلوهبم ،فلما طال عليهم الزمان غلبهم اجلفاء والقسوة واختلفوا
وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغريه)6( .
قرأ ابن كثري وعاصم وأبو عمرو وابن عامر ومحزة والكسائي «وما َّنزل» بفتح النون والزاي مع تشديد الزاي.
قرأ نافع وحفص ،واملفضل عن عاصم «نزل» بفتح النون وختفيف الزاي.
قرأ أبو عبد الرمحن السلمي وأبو العالية وابن يعمر ،ويونس بن حبيب عن أيب عمرو ،وأبان عن عاصم «نـُِّزل»
برفع النون وكسر الزاي مع تشديدها.
قرأ ابن مسعود وأبو رجاء «وما أَنزل» هبمزة مفتوحة وفتح الزاي .وقرأ أبو جملز ،وعمرو بن دينار مثله إال أنه بضم
اهلمزة وكسر الزاي.
( )1سنن ابن ماجة باب اخلزن والبكاء رقم احلديث( . 9402/2:)4912يف الزوائد هذا إسناده صحيح رجاله ثقات .وقال االلباين حديث
حسن.
( )2ينظر :احملرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية.150/2:
( )3ينظر :الكشاف.477/4:
( )4ينظر :تفسري املاتريدي.542/1:
( )5ينظر :حبر العلوم.404/1 :
( )6ينظر :الكشاف.477/4:
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قرأ نافع وأبو عمرو واألعرج وأبو جعفر« :وال يكونوا» بالياء على ذكر الغيب.
قرأ محزة فيما روى عنه سليم« :وال تكونوا» بالتاء على خماطبة احلضور)1( .
قرئ (األمد) بالتشديد ،أي الوقت األطول ،مث قال :وكثري منهم فاسقون أي خارجون عن دينهم رافضون ملا يف
الكتابني ،وكأنه إشارة إىل أن عدم اخلشوع يف أول األمر يفضي إىل الفسق يف آخر األمر)2( .
رابعا  :االعراب
وقوله تعاىل :أَ َملْ يَأْ ِن اآلية ابتداء معىن مستأنف)3( .
احلَ ِّق  :وهو عطف على الذكر عطف أحد الوصفني على اآلخر)4( .
ما نَـَزَل ِم َن ْ
(ما) يف موضع جر بالعطف على الذكر وهو موصول ،والعائد إليه حمذوف على تقدير وما نزل من احلق ،مث قال
ابن عباس يف قوله :وما نزل من احلق يعين القرآن.
وأما قوله :لذكر اهلل ففيه قوالن:
األول :أن تقدير اآلية ،أما حان للمؤمنني أن ترق قلوهبم لذكر اهلل ،أي مواعظ اهلل اليت ذكرها يف القرآن ،وعلى
هذا الذكر مصدر أضيف إىل الفاعل والقول الثاين :أن الذكر مضاف إىل املفعول ،واملعىن لذكر هم اهلل ،أي جيب
أن يورثهم الذكر خشوعا ،وال يكونوا كمن ذكره بالغفلة فال خيشع قلبه للذكر)5( .
قوله تعاىل :وال يكونوا قال الفراء :هو يف موضع نصب معناه :أمل يأن أن ختشع قلوهبم ،وأن ال يكونوا ،قال :ولو
َّ ِ
ِ
تاب ِم ْن قَـْب ُل
ين أُوتُوا الْك َ
كان جزما على النهي كان صوابا  .وقيل  :جمزوم على النهي  ،جمازه وال يكونن َكالذ َ
عطف على َختْ َش َع )6( .
قوله تعاىل َ { :وال يَ ُكونُوا} أي وأال يكونوا فهو منصوب عطفا على {أَ ْن َختْ َش َع} .واجلملة الكرمية معطوفة على
قوله -تعاىلَ :-ختْ َش َع واألمد :الغاية من زمان أو مكان .واملراد به هنا :الزمان الطويل)7( .
خامسا  :البالغة:

ِ
وخشوعاَّ ،
فإن هذا
مسع هذا
السماع ،ومل ُحي ِد ْ
الحا ورقَّةً
ً
َ
تتضم ُن ً
ث له يف قلبه َ
ص ً
توبيخا وعتابًا ملن َ
اآلية ُُ ّ
املطلوب ِ ،
ِ
القلوب،
وغاية ما تصلُ ُح به
يشتمل على هناية
وع
اح ،املعلّقةُ باحمللًّ
املسم َ
ُ
ُ
َ
وتنجذب به األرو ُ
الكتاب ُ
ُ
( )1ينظر :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.244/5 :
( )2ينظر :مفاتيح الغيب = التفسري الكبري440/21:
( )3ينظر :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.244/5:
( )4ينظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل.988/:
( )5ينظر :مفاتيح الغيب.440/21:
( )6ينظر" :معاين القرآن" .935 /3

( )7ينظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل988/:التبيان يف إعراب القرآن.9201 /2:
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بعد ِ
ِ
األعلَى إىل حضرةِ
وتزول قسوتُهُ بتدبُّر خطابِِه ومساع
القلب بعد مماتِِه،
شتاتهُ ،
وجيتمع َ
ْ
احملبوبْ ،
ُ
فيحىي بذلك ُ
ف ِ
ِ
ِ
نسبة هذا ِ
آياتهَّ ،
وخضعت.
أذعنت
القول إىل قائلِ ِه،
فإن
رت َشَر َ
مسعت ،واست ْش َع ْ
ْ
ْ
أيقنت بعظمة ما ْ
القلوب إذا ْ
َ
ِِ
ِ َّ ِ
ووعتَّ ،
ابل
ت ما احتَوى عليه من املر ِاد
فإذا تدبـََّر ْ
اندك ْ
ْ
هطل عليها َو ُ
ت من مهابة الله وإجالله ،وخشعت .فإذا َ
ِ
ِ
ِ
اإلميان من سحب ِ
ِ
ِ
أنبتت
أخذت ما
القرآن،
ْ
اإلميانْ ،
ْ
ُُ
وسعت ،فإ َذا ب َذر فيها القرآ ُن م ْن حقائق العرفان ،وسقاهُ ماءُ
زرعت)1( .
ما ْ
سادسا  :المعنى العام

هذه اآلية خطاب للمؤمنني مجيعا ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل وجه هذا العتاب التهديدي للمؤمنني .
فيقول اهلل تعاىل :أما آن للمؤمنني أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل ،أي :تلني عند الذكر واملوعظة ومساع القرآن،
فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه)2( .
وكذلك هنى اهلل املؤمنني أن يتشبهوا بالذين محلوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى ،ملا تطاول عليهم
األمد بدلوا كتاب اهلل الذي بأيديهم واشرتوا به مثنا قليال ونبذوه وراء ظهورهم ،وأقبلوا على اآلراء املختلفة واألقوال
املؤتفكة ،وقلدوا الرجال يف دين اهلل ،واختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل ،فعند ذلك قست قلوهبم ،فال
يقبلون موعظة ،وال تلني قلوهبم بوعد وال وعيد)3( .
وبعد هذا التحريض للمؤمنني على املسارعة يف طاعة اهلل -تعاىل -وخشيته واإلكثار من ذكره :هناهم-
سبحانه -عن التشبه بأهل الكتاب ،الذين طال عليهم األمد يف االنغماس يف شهوات الدنيا فقست قلوهبم
َّ ِ
ِ
ت قُـلُوبـُ ُه ْمَ ،وَكثِري ِمْنـ ُه ْم
تاب ِم ْن قَـْب ُل فَ َ
طال َعلَْي ِه ُم ْاأل ََم ُد ،فَـ َق َس ْ
ين أُوتُوا الْك َ
فقال -تعاىلَ -وال يَ ُكونُوا َكالذ َ
ِ
فاس ُقو َن.
واملراد بالذين أوتوا الكتاب :اليهود والنصارى ،وبالكتاب :التوراة واإلجنيل.
أي :لقد آن األوان أن ختشع قلوب الذين آمنوا لذكر اهلل وما نزل من احلق ،وآن األوان -أيضا -أن ال
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم ،حيث طال عليهم الوقت وهم منغمسون يف الشهوات وامللذات ،فقست
قلوهبم ،وصارت ال تتأثر ال بالرتغيب وال بالرتهيب ،وال تفرق بني احلرام واحلالل .وأصبح كثري منهم خارجني عن
الصراط املستقيم.
فأنت ترى اآلية الكرمية قد حضت املؤمنني على الركون إىل ذكر اهلل -تعاىل -بشدة ومداومة ..وهنتهم عن
التشبه بأهل الكتاب يف عدم اخلشوع ويف قسوة القلوب ،بسبب استيالء املطامع والشهوات على قلوهبم.
سابعا  :ما يستفاد من اآلية

( )1ينظر :روائع التفسري (اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي).371/2:
( )2ينظر :التفسري القرآين للقرآن.545/94:
( )3ينظر :تفسري القرآن العظيم.91/8.
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دعوة جم ّددة إىل أولئك املؤمنني الذين ىف قلوهبم مرض ،من املنافقني وأشباه املنافقني  ،الذين يعيشون بني املؤمنني،
أب بن سلول ،وغريه من الذين مل
وحيسبون ىف مجاعتهم ،ويشهدون مشاهدهم يف احلرب والسلم ،كعبد اهلل بن ّ

تطمئن باإلميان قلوهبم  ،ومل ختشع لذكر اهلل وما نزل من آياته.

ب لدائهم ،وتقدمي
إنه أسلوب من الرتبية احلكيمة العالية ،اليت ليس من مهّها قتل املرضى ،بل مهّها األول هو الطّ ّ

الدواء الناجع لعللهم.

تشبيه هؤالء املؤمنني املرتابني ىف دينهم بأهل الكتاب من اليهود -إشارة إىل ما كان بني هؤالء املؤمنني املنافقني،
وبني هؤالء اليهود من اجتماع على الكيد لنإسالم ،والرتبص باملسلمني.
ويف هذا التنديد التام باليهود والنصارى ألهنا قست قلوهبم ملا طال عليهم األمد ،وفيه العدالة التامة يف حكم اهلل
 عز وجل.اخلطاب يف اآلية حيتمل أن يكون من باب العتاب لطائفة من املؤمنني ،أصاهبم بعض الفتور أو التكاسل ،فيما
أمروا به من االجتهاد يف طاعة اهلل -تعاىل -بعد أن فتح اهلل -تعاىل -هلم أقطار األرض ورزقهم بالكثري من لني
العيش ،وخريات الدنيا.

()1

المطلب السابع
آثار القسوة

ﭧ ﭨ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫ ﭼ
اوال  :المناسبة:
بعد أن أمرنا بالوفاء بالعهود وذكرنا مبوجب هذا الوفاء من إحالل احلالل وحترمي احلرام ،وتبصرينا باالستعداد
للصالة وإقامة الشهادة بالعدل ،وقد ذكرنا بنعمه واملواثيق اليت أخذها علينا .بعد هذا كله أخذ يعرض لنا حال
أهل الكتاب وقد نقضوا امليثاق.
وكيف كان جزاؤهم يف الدنيا واآلخرة ،لعل املسلمني يتعظون مبن سبقهم من األمم.)2( .

( )1ينظر :التفسري القرآين للقرآن744/94:
()2
.وفتح البيان يف مقاصد القرآن375/3:
ينظر . :زاد املسري يف علم التفسريُ 527/9:
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ثانيا  :عالقة اآلية بما قبلها
وملا ذكر سبحانه ما أخذ على اليهود من امليثاق ووعيده هلم إن كفروا بعد ذلك  ،ذكر أهنم نقضوا مرة  -كما
تقدم يف سورة البقرة وغريها كثري منه عن نص ما عندهم من التوراة  -فاستحقوا ما هم فيه من اخلزي  ،فقال
تعاىل مسبباً عما مضى مؤكداً مبا النافية لضد ما أثبته الكالم  ( :فبما نقضهم ميثاقهم ) أي بتكذيب الرسل
اآلتني من بعد موسى عليه السالم  ،وقتلهم األنبياء  ،ونبذهم كتاب اهلل وراء ظهورهم يف كتماهنم أمر حممد (
صلى اهلل عليه وسلم ) وغري ذلك ال بغري ذلك كما نقض بنو النضري فسلطكم اهلل عليهم مبا أشار إليهم يف سورة
احلشر ) لعناهم ) أي أبعدناهم بعد أنا وعدناهم القرب بالكون معهم إن وفوا .وملا كان البعيد قد يكون رقيق
القلب  ،متأسفاً على بعده  .ساعياً يف أسباب قربه  ،باقياً على عافية ربه  ،فريجى بذلك له الغفران لذنبه .
أخرب أهنم على غري ذلك بقوله  ( :وجعلنا ) أي بعظمتنا ) قلوهبم قاسية ) أي صلبة عاسية بالغش فهي غري قابلة
للنصحية)1( .
ثالثا  :تحليل الكلمات
النقض فهو فسخ الرتكيب يف املركبات احلسية كاحلبل والغزل وحنومها فهو أمر حسي .واستعماله يف املعنوي مظهر
من مظاهر إبراز القرآن للمعاين املعقولة يف صورة احملسوسة اعتناءً باملعىن ،وإظهاراً له يف أجلى صور الوضوح)2( .

يف قوله (قسية) وجهان :أحدمها :أن تكون القسية مبعىن القاسية /إال أن القسي أبلغ من القاسي ،كما يقال:
قادر وقدير ،وعامل وعليم ،وشاهد وشهيد ،فكما أن القدير أبلغ من القادر فكذلك القسي أبلغ من القاسي،
والثاين :أنه مأخوذ من قوهلم :درهم قسي على وزن شقي ،أي فاسد رديء )3( .قال صاحب «الكشاف» وهو
أيضا من القسوة ألن الذهب والفضة اخلالصني فيهما لني ،واملغشوش فيه يبس وصالبة،
واخلائنة :اخليانة فهو مصدر على وزن الفاعلة ،كالعاقبة ،والطاغية .ومنه يعلم خائنة األعني( .)4وأصل اخليانة:

عدم الوفاء بالعهد ،ولعل أصلها إظهار خالف الباطن .وقيل :خائنة صفة حملذوف ،أي فرقة خائنة)5( .
والتحريف :امليل بالشيء إىل احلرف ،واحلرف هو اجلانب .أي يعدلون بالكلم النبوية عن مواضعها فيسريون هبا يف
غري مسالكها ،وهو تبديل معاين كتبهم السماوية .وهذا التحريف يكون غالبا بسوء التأويل اتباعا للهوى ،ويكون
بكتمان أحكام كثرية جماراة ألهواة العامة ،قيل :ويكون بتبديل ألفاظ كتبهم)6( .
( )1ينظر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.495/2:
( )2ينظر :خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية رسالة دكتوراء.442 /9:
( )3ينظر . :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .941/2:اجلامع ألحكام القرآن.994/4:
( )4سورة غافر:االية .91
( )5ينظر :غرائب القرآن ورغائب الفرقان.544 /2:
( )6ينظر :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري.22/2:
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(النسيان :ترك اإلنسان ضبط ما استودع .إما لضعف قلبه ،وإما عن غفلة ،وإما عن قصد حىت يزول عن القلب
ذكره) )1( .
الصفح :ترك اللوم واملعاتبة .ولذا قالوا :الصفح أعلى رتبة من العفو ،ألن العفو ترك املقابلة باملثل ظاهرا .أما
الصفح فهو يتناول السماحة النفسية واعتبار اإلساءة كأن مل تكن يف الظاهر والباطن.
رابعا  :االعراب
ض ِهم)  :الْباء تَـتَـعلَّق بِـ «لَعنَّاهم» ولَو تَـ َقدَّم الْ ِفعل لَ َدخلَ ِ
ِ
قَـولُهُ تَـ َع َ ِ
ت الْ َفاءُ َعلَْي ِهَ ،وَما َزائِ َدة ،أ َْو ِمبَْع َىن
َ ُْ َْ َ ُْ َ
َُ َُ
ْ
اىل( :فَب َما نَـ ْق ْ
َش ْيء)2( .
(وجعْلنَا)  :يـتَـعدَّى إِ َىل م ْفعولَ ِ ِ
صيَّـْرنَا.
َ ُ ْ
ني مبَْع َىن َ
ََ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
(قَ ِ
ِ ِ
ول الث ِ
اسيَةً)  :الْ َم ْف ُع ُ
َّاينَ ،ويَ ُاؤهُ َواو ِيف ْاأل ْ
َص ِل؛ ألَنَّهُ م َن الْ َق ْس َوةَ .ويـُ ْقَرأُ «قَسيَّةً» َعلَى فَعيلَة ،قُلبَت الْ َو ُاو يَاءً
وأ ُْد ِغمت فِيها ياء فَعِيل ،وفَعِيلَة هنَا لِْلمبالَغَ ِة ِمبَعىن فَ ِ
اعلَة)3( .
َْ
ُ َُ
َ
َ َ ْ َ َُ
َّم ِري ِيف قَ ِ
ول ِيف لَعنَّاهم ،وأَ ْن ي ُكو َن ح ًاال ِمن الض ِ
وز أَ ْن ي ُكو َن ح ًاال ِمن الْم ْفع ِ
اسيَةَ .وَال
َ َ َ ُ
َ ُْ َ َ
( ُحيَِّرفُو َن) ُ :م ْستَأْنَفَ ،وَجيُ ُ َ
َ َ
وب؛ ِأل َّ ِ
َّمري ِيف ُحيَِّرفُو َن َال يـرِجع إِ َىل الْ ُقلُ ِ
وز أَ ْن ي ُكو َن ح ًاال ِمن الْ ُقلُ ِ
ف أَ ْن ُْجي َع َل َح ًاال ِم َن ا ْهلَ ِاء
وبَ ،ويَ ْ
ض ُع ُ
َْ ُ
َجيُ ُ َ
َ َ
َن الض َ
َوالْ ِمي ِم ِيف«قُـلُوهبِِ ْم»)4( .
(عن مو ِ
اضعِ ِه)  :مجلة مستأنفة لبيان حاهلم أو حالية أي يبدلونه بغريه أو يتأولونه على غري تأويله .
َ ْ ََ
ِ
ِ
ص َد ًرا َكالْ َعاقِبَ ِة َوالْ َعافِيَ ِة)5( .
( َعلَى َخائنَة) َ :وَجيُ ُ
وز أَ ْن تَ ُكو َن فَاعلَة ُهنَا َم ْ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َخ َو ُن ِم ْن فَُالن،
ص َدرَ ،والْيَاءُ ُمْنـ َقلبَة َع ْن َواو؛ ل َق ْوهل ْم َخيُو ُنَ ،وفَُالن أ ْ
(مْنـ ُه ْم)  :ص َفة خلَائنَةَ .ويـُ ْقَرأُ« :خيَانَة» َوه َي َم ْ
َوُه َو َخ َّوان.
ِ
ِ ِ
ِ
يما)6( .
ئ بِ ْ
استِثْـنَاء ِم ْن َخائِنَةَ ،ولَْو قُ ِر َ
(إَِّال قَل ًيال مْنـ ُه ْم) ْ :
اجلَِّر َعلَى الْبَ َدل لَ َكا َن ُم ْستَق ً
خامسا  :البالغة
استعارة لفظ النسيان لرتكهم إياه مبالغة يف ذمهم ومتام القصة عند قولهَ ( :ونَ ُسوا َحظًّا ِممَّا ذُ ِّكُروا بِِه) مث استأنف
لع) وجعلنا قلوهبم قاسية قساوة القلب جماز ،إذ أصلها الصالبة والشدة،
على سبيل الذم هلم ( َوَال تَـَز ُال تَطَّ ُ
فاستعريت لعدم تأثر القلوب باملواعظ والنذر)1( .

()1
فتح البيان يف مقاصد القرآن375/3:
ينظرُ :
( )2ينظر :إعراب القرآن البن سيده.384 /3:
( )3ينظر :التبيان يف إعراب القرآن.427 /9:
( )4ينظر :إعراب القرآن.249/9:
()5

ينظر :معاني القرآن وإعرابه.460/1:

()6

ينظر :الجامع ألحكام القرآن.441/6:
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سادسا  :القراءات
وجعلنا قلوهبم قاسية ،قرأ محزة والكسائي «قسية» بتشديد الياء من غري ألف ،ومها لغتان مثل الذاكية والذكية.
()2
وقرأ مجهور الناس «الكلم» بفتح الكاف وكسر الالم وقرأ أبو عبد الرمحن وإبراهيم النخعي «الكالم» باأللف ،وقرأ
أبو رجاء« .الكلم» بكسر الكاف وسكون الالم)3( .
وقرأ األعمش« :على خيانة منهم»  ،مث استثىن تبارك وتعاىل منهم القليل فيحتمل أن يكون االستثناء يف
األشخاص ،وحيتمل أن يكون يف األفعال)4( .
(وجعْلنَا قُـلُوبـهم قَ ِ
اسيَةً) وهي القراءة املشهورة عند البصريني :وهناك قراءة أخرى وهي مشهورة عند الكوفيني،
َ ََ
َُ ْ
وهي( :وجعلنا قلوهبم قَ ِسيَّة) وقد خرجها بعض املفسرين على معىن القراءة السابقة ،بيد أن فيها مبالغة؛ ألهنا على
وزن فعيلة فهي تدل على متكن صفة القسوة فيهم ،وذكر ابن جرير الطربي هلذه القراءة وجها آخر ،وقال " :إمنا
القسية يف هذا املوضع القلوب اليت مل خيلص إمياهنا ،ولكن خيالط إمياهنا كفر ،كالدراهم القسية ،وهي اليت خيالط
فضتها غش من حناس أو رصاص " مث قال رضي اهلل عنه " :وأوىل التأويلني يف ذلك بالصواب)5( .
سابعا  :المعنى العام
خيرب تعاىل أنه أخذ على بين إسرائيل امليثاق الثقيل املؤكد ،وذكر صفة امليثاق وأجرهم إن قاموا به ،وإمثهم إن مل
يقوموا به ،مث ذكر أهنم ما قاموا به ،وذكر ما عاقبهم به ،ولقد كان اهلل -سبحانه -يقص عليها ما وقع لبين
إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وحتريف الكلم عن مواضعه ،حني نقضوا ميثاقهم مع اهلل ،لتحذر أن
تنقض هي ميثاقها مع اهلل ،فيصيبها ما يصيب كل ناكث للعهد ،ناقض للعقد ..فلما غفلت عن هذا التحذير،
وسارت يف طريق غري الطريق ،نزع اهلل منها قيادة البشرية وتركها هكذا ذيال يف القافلة! حىت تثوب إىل رهبا وحىت
تستمسك بعهدها)6( .
لقد نقض بنو إسرائيل امليثاق الذي أخذه اهلل عليهم ،فكفروا بآيات اهلل ،ومكروا هبا وجحدووا نعمه وأفضاله،
وكذبّوا رسله ،وأخذوهم باألذى فبني أهنم نقضوا ذلك فقال{ :فبما نقضهم ميثاقهم} .أي :بسببه عاقبناهم بعدة
عقوبات:

( )1ينظر :السبعة" البن جماهد (ص)243 :التحرير والتنوير.943/4:
( )2ينظر" :التيسري" للداين (ص)11 :معامل التنزيل يف تفسري القرآن.39/2:
( )3ينظر"تفسري البغوي" ()452 /9ر :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.941/2:
( )4ينظر" :معجم القراءات القرآنية" ( )917/2احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.941/2:
( )5ينظر :السبعة" البن جماهد (ص)243 :زهرة التفاسري.2078 /4:
( )6ينظر :يف ظالل القران .840/2:اجلامع ألحكام القرآن.994/4:
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األوىل :أنا {لعناهم} أي :طردناهم وأبعدناهم من رمحتنا ،حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرمحة ،ومل يقوموا
بالعهد الذي أخذ عليهم ،الذي هو سببها األعظم.
الثانية :قوله{ :وجعلنا قلوهبم قاسية} أي :غليظة ال جتدي فيها املواعظ ،وال تنفعها اآليات والنذر ،فال يرغبهم
تشويق ،وال يزعجهم ختويف ،وهذا من أعظم العقوبات على العبد ،أن يكون قلبه هبذه الصفة اليت ال يفيده
اهلدى ،واخلري إال شرا.
الثالثة :أهنم {حيرفون الكلم عن مواضعه} أي :ابتلوا بالتغيري والتبديل ،فيجعلون للكلم الذي أراد اهلل معىن غري ما
أراده اهلل وال رسوله.
الرابعة :أهنم {نسوا حظا مما ذكروا به} فإهنم ذكروا بالتوراة ،ومبا أنزل اهلل على موسى ،فنسوا حظا منه ،وهذا
شامل لنسيان علمه ،وأهنم نسوه وضاع عنهم ،ومل يوجد كثري مما أنساهم اهلل إياه عقوبة منه هلم)1( .
ِِ
ني والعفو عدم مقابلة اإلساءة
اص َف ْح إِ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
مث ختم سبحانه -اآلية بقوله :فَ ْ
اع ُ
ب الْ ُم ْحسن َ
ف َعْنـ ُه ْم َو ْ
مبثلها .وبذلك نرى السورة الكرمية قد بينت جانبا مما أخذ اهلل على بىن إسرائيل من عهود ومواثيق ،ور ّغبتهم يف
الوفاء هبا وحذرهتم .من نقضها ،كما بينت بعض العقوبات اليت عاقبهم اهلل هبا بسبب فسوقهم عن أمره ورمست
للنيب صلّى اهلل عليه وسلّم طريق معاجلتهم ومعاملتهم مبا يقي املسلمني من شرورهم ومكرهم)2( .
ثامنا  :ما يستفاد من اآلية:

 -6حرم اهلل تعاىل نقض امليثاق ونكث العهد بني العبد وربه.
 -2اخليانة صفة من صفات اليهود اال ما رحم ريب من هذا الوصف.
 -3العفو صفة من صفات املسلمني عند القدرة.
 -4النصارى ال خيتلف كثرياً عن حال اليهود الهنم شربوا من نفس املاء  .فال يأمتن هبم وال يهدء منهم بال .
 -5اإلخبار عن نقض اليهود املواثيق ،وأن جزاء النقض اللعنة والطرد من رمحة اهلل تعاىل.
 -1حتريف الكالم والقول الزور صفه من صفاهتم الكفار.
إيثار العفو والصفح على العقاب واحملاربة والقتل واإليذاء.

( )1ينظر :التفسري القرآين للقرآن.9053/3:
( )2ينظر :التفسري الوسيط للقرآن الكرمي.85/4:
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خاتمة
وحتل النّقم.
القسوة تذهب اللّني و ّ
الرمحة واخلشوع من القلب .وكذلك تزيل النّعم ّ

تفرق كلمتهم
أ ّن صاحب القلب القاسي بعيد من اللّه وبعيد من النّاس( .وغلظ القلب مع املسلمني ّ
يؤدي إىل ّ
العدو فيهم.
وطمع ّ
ذكر اهلل -سبحانه -القلب املريض وهو الضعيف املنحل الذي ال تثبت فيه صورة احلق ،مث القلب القاسي اليابس
الذي ال يقبلها وال تنطبع فيه ،فهذان القلبان شقيان معذبان ،مث ذكر القلب املخبت املطمئن إليه ،وهو الذي
ينتفع بالقرآن ويزكو به ،وهذا االختبار واالمتحان مظهر ملختلف ما يف القلوب الثالثة ،فالقاسية واملريضة ظهر
خبؤها من الشك والكفر ،واملخبتة ظهر خبؤها من اإلميان واهلدى ،وزيادة حمبة الرب ،وبغض الكفر والشرك.
إن أبغض القلوب إىل اهلل وأبعدها القلب القاسي ،والقلب القاسي واملريض كالمها منحرف عن االعتدال ،هذا
مبرضه ،وهذا بقسوته.
القلوب القاسية احلجرية ،هي اليت ال تقبل ما يبث فيها ،وال ينطبع فيها احلق ،وال ترتسم فيها العلوم النافعة ،وال
تلني للقيام باألعمال الصاحلة ،فالقسوة يـبس يف القلب متنعه من االنتفاعِ ،
وغْلظَة متنعه من التأثر بالنوازل ،فال
ُْ
يتأثر لغِلَظه وقساوته.
الغل ،ومن احلقد واحلسد ،ومن الشح والبخل ،ومن الكرب والعلو ،ومن
القلب السليم هو الذي سلم من الشرك و ّ
حب الدنيا وحب الرياسة ،فسلم من كل آفة تبعده عن اهلل ،وسلم من كل شبهة تعارض خربه ،وسلم من كل
شهوة تعارض أمره ،وسلم من كل إرادة تزاحم مراده ،وسلم من كل قاطع يقطع عن اهلل والدار اآلخرة.
احلِ َج َارةِ اليت هي أشد قسوة من احلديدَّ ،
ألن احلديد والرصاص إذا أذيب يف النار ،ذاب
وصفه قسوهتم بأهنا َك ْ
َش ُّد قَ ْس َوةً أي :إهنا ال تقصر عن قساوة األحجار.
خبالف األحجار .وقوله :أ َْو أ َ
وصفها بأهنا أشد قسوة لوجوه منها َّ :
أن احلجارة ليس فيها امتناع مما حيدث فيها بأمر اهلل تعاىل وإن كانت
قاسية ،بل هي منصرفة على مراد اهلل غري ممتنعة من تسخريه ،وهؤالء مع ما وصفنا من أحواهلم ،يف اتصال اآليات
عندهم ،وتتابع النعم من اهلل عليهم ميتنعون من طاعته ،وال تلني قلوهبم ملعرفة حقه ..و َّ
كأن املعىن أن احليوانات من
غري بين آدم أمم ،سخر كل واحد منها لشيء ،وهو منقاد ملا أريد منه ،وهؤالء الكفار ميتنعون عما أراد اهلل
منهم-..و -األحجار ينتفع هبا من بعض الوجوه ،ويظهر منها املاء يف بعض األحوال ،أما قلوب هؤالء فال نفع
فيها البتة ،وال تلني لطاعة اهلل بوجه من الوجوه.
والْ َق ِ
اسيَ ِة قُـلُوبـُ ُه ْم أي :الذين ال يفهمون القران والغليظة اليت ال يؤثر فيها زجر وال تذكري ،وال تفهم عن اهلل وعن
َ
رسوله لقسوهتا ،فإذا مسعوا ما ألقاه الشيطان ،جعلوه حجة هلم على باطلهم ،وجادلوا به وشاقوا اهلل ورسوله.
فَـويل لِّْل َق ِ
اسيَ ِة قُـلُوبـُ ُهم ِّمن ِذ ْك ِر اللَّ ِه أي من أجل ذكره سبحانه الذي حقه أن تلني منه القلوب ،أي إذا ذكر اهلل
َْ
وجل امشأزوا من ذلك ،وزادت قلوهبم قساوة.
تعاىل عندهم أو آياته َّ
عز َّ

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 63

هنى اهلل املؤمنني أن يتشبهوا بالذين محلوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى ،ملا تطاول عليهم األمد بدَّلوا كتاب
قليال ،ونبذوه وراء ظهورهم ،وأقبلوا على اآلراء املختلفة واألقوال املؤتفكة ،وقلدوا
اهلل الذي بأيديهم ،واشرتوا به مثنًا ً
الرجال يف دين اهلل ،واختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهلل ،فعند ذلك قست قلوهبم ،فال يقبلون موعظةً،
وال تلني قلوهبم بوعد وال وعيد وَكثِري ِّمْنـهم فَ ِ
اس ُقو َن أي :يف األعمال ،فقلوهبم فاسدة ،وأعماهلم باطلة.
ُْ
َ
ِ
ِ
الغليظ ،هو غليظ الكالم؛ لقوله بعد ذلكَ :غلي َظ الْ َقْلب أي :لو كنت سيئ الكالم قاسي القلب عليهم النفضوا
عنك وتركوك ،ولكن اهلل مجعهم عليك.
المصادر والمراجع
حوى (املتوىف  6441هـ) الناشر :دار السالم – القاهرة ،الطبعة :السادسة6424 ،
األساس يف التفسري :سعيد ّ
هـ.
إعراب القرآن الكرمي  ،أ.د حممد الطيب اإلبراهيم  ،ط ، 2بريوت ـ 6423هـ 2442 /م .

إعراب القرآن وبيانه  ،حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش (ت6443:هــ)  ،دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية –
محص – سوريا ( دار اليمامة – دمشق – بريوت) (دار ابن كثري – دمشق – بريوت ) ط 6465 – 4ه ـ4
إعراب القرآن وبيانه  ،حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش (ت6443:هــ)  ،دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية –
محص – سوريا ( دار اليمامة – دمشق – بريوت) (دار ابن كثري – دمشق – بريوت ) ط 6465 – 4ه ـ4
أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري ،مكتبة العلوم
واحلكم -املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،ط  6424 ،5هـ2443 -م .
حبر العلوم  ،ابو الليث نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي( ،ت373:هـ)  ،حتقيق :د .حممد
مطرجي  ،دار الفكر  ،بريوت.
البحر احمليط يف التفسري  ،أبو حيان حممد بن يوسف أألندلسي  ،بعناية :صدقي حممد مجيل  ،بريوت ،
6462هـ 6112 /م .
البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد  :املؤلف :أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احلسين األجنري
الفاسي الصويف (املتوىف6224 :هـ) احملقق :أمحد عبد اهلل القرشي رسالن  ،الناشر :الدكتور حسن عباس زكي –
القاهرة ،الطبعة 6461 :هـ.
تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ،ط /دار الرتاث عام  6313هـ.
التح ِرير والتـْن ِوير  ،ملح َّمد الطَّ ِ
اهر بن عاشور ( ،ت 6313هـ)  ،الدار التونسية للنشر 6194 ،م  6211 ،ـ
َ
َْ
َُ
 6313هـ .
التَّـ ْف ِس ُري البَ ِسْيط املؤلف :أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (املتوىف:

419هـ) احملقق :أصل حتقيقه يف ( )65رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن سعود ،مث قامت جلنة علمية من
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اجلامعة بسبكه وتنسيقه الناشر :عمادة البحث العلمي  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .الطبعة:
األوىل 6434 ،هـ.
التفسري احلديث  ،حممد عزت دروزة  ،دار إحياء الكتب العربية  ،القاهرة 6393 ،هـ

التفسري القرآين للقرآن ،عبد الكرمي يونس اخلطيب (ت :بعد  6314هـ)  ،دار الفكر العريب -القاهرة.
تفسري القرطيب اجلامع ألحكام القرآن/أليب عبد اهلل حممد بن أمحد االنصاري القرطيب ت176هـ /حتقيق :سامل

البدري /دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان/ط.2444/6
التفسري اللغوي للقرآن الكرمي :د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ،الناشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل،
6432هـ.
تفسري املاتريدي (تأويالت أهل السنة) :حممد بن حممد بن حممود ،أبو منصور املاتريدي (املتوىف333 :هـ)احملقق:

د .جمدي باسلوم  ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان  ،الطبعة :األوىل 6421 ،هـ . 2445 -

تفسري املراغي ،أمحد بن مصطفى املراغي (ت6376:هـ)  ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،وأوالده-
مبصر ،ط6315 ،6هـ6141-م.
التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،د .وهبة بن مصطفى الزحيلي ،دار الفكر املعاصر -دمشق ،ط،2
6469هـ.
التفسري الوسيط للقرآن الكرمي  ،حممد سيد طنطاوي  ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  ،الفجالة -
القاهرة  ،ط، 6د .ت.
تلخيص البيان يف جمازات القرآن ،الشريف الرضي ،دار األضواء -بريوت.
هتذيب األخالق ابو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة الكناىن البصرى اجلاحظ  ،الناشر دار الصحابة
للرتاث  -مصر.
التيسري يف القراءات السبع :أليب عمرو الداين ،،حتقيق :اوتو تريزل ،دار الكتاب العريب – بريوت ،ط2

6444/هـ 6194 -م.

مجاليات املفردة القرآنية :أمحد ياسوف ،الناشر :دار املكتىب – دمشق ،الطبعة :الثانية 6461 ،هـ 6111 -م.
احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر ابن جماهد – تصنيف :أليب
علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي

(ت 377هــ) -حتقيق  :بدر الدين قهوجي  ،وبشري حوجيايت _ طـ،2

دار املأمون للرتاث ( -دمشق – بريوت )  ،سنة  6463ه ـ6113 -م .
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خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية( رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل)املؤلف :عبد

العظيم إبراهيم حممد املطعين (املتوىف6421 :هـ) الناشر :مكتبة وهبة ،الطبعة :األوىل 6463 ،هـ 6112 -
م.
بالسمني احلليب
الد ُّر املصون يف علوم الكتاب املكنون –أليب العباس يوسف بن حممد بن إبراهيم املعروف ّ
(ت751هـ) –حتقيق وتعليق :علي حممد معوض  ،وعادل أمحد عبد املوجود ،ود 4جاد خملوف جاد  ،ود4
زكريا عبد اجمليد النويت -طـ ،6دار الكتب العلمية(-بريوت – لبنان)  ،سنة 6464هـ6114-م4
روائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي  .طارق عوض اهلل بن حممد .الناشر :دار العاصمة سنة
النشر. 2446 - 6422 :
روح البيان :إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت  ،املوىل أبو الفداء (املتوىف6627 :هـ) الناشر:
دار الفكر – بريوت.
الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة  ،واملؤلف :حممد بن أيب بكر بن أيوب

بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف756 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت– 6315 ،
.6175
َزاد امل ِس ْري ِيف علم التَـ ْف ِس ْري  ،أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن ُحمَ َّمد املعروف بابن اجلوزي ( ،ت517هـ)  ،حتقيق
َ
اإلسالمي للطباعة والنشر  ،بَـْيـُرْوت  ،ط6444 ، 3هـ ـ
 :شعيب األرنؤوط وعبد القادر الرانؤوط  ،املكتب
ّ
6114م .

زهرة التفاسري ،حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة (ت6314:هـ)  ،دار الفكر العريب .
ِ
ِ
َمحَد ُحمَ َّمد شاكر
السلَ ِم ّي  ( ،ت 271هـ )  ،حتقيق  :أ ْ
ذي ُّ
ذي  ،أليب عيسى ُحمَ َّمد بن عيسى التـُّْرم ّ
ُسنَن التـُّْرم ّ
يب  ،بَـْيـُرْوت .
وآخرين َ ،دار إِ ْحيَاء التُـَراث َ
العَرِ ّ
شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال ويليه الشجرة يف الوعظ (عز الدين بن غامن القدسي)تأليف عز
الدين بن عبد السالم السلمي.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،للشيخ أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري (ت313هـ) ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،القاهرة ،ط6371 ،6هـ6151-م.
صفوة التفاسري ،حممد علي الصابوين ،دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع -القاهرة ،ط  6467 ،6هـ-
 6117م.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري (ت954:هـ)  ،حتقيق:

الشيخ زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط6461 ،6هـ .
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غيث النفع يف القراءات السبعاملؤلف :علي بن حممد بن سامل ،أبو احلسن النوري الصفاقسي املقرئ املالكي

(املتوىف6669 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت  ،احملقق :أمحد حممود عبد السميع الشافعي
احلفيانالطبعة :األوىل 6425 ،هـ 2444 -م.

الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع ،ويل الدين أيب زرعة أمحد العراقي( ،ت 921ه) ،الفاروق احلديثة للطباعة

والنشر،ط.2443- 2،6423

فتح البيان يف مقاصد القرآن  ،أليب الطيب صديق بن حسن بن علي احلسني القنوجي البخاري ( ،ت6347
هـ)  ،عين بطبعته وقدم له وراجعه  :عبداهلل بن إبراهيم األنصاري  ،طبع على نفقة إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي
بدولة قطر 6464 ،هـ ـ 6191م .
فتح البيان يف مقاصد القرآن :أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري
ُ
ِ
ِ
األنصاري ،الناشر:
بطبعه وق ّدم له وراجعه :خادم العلم َعبد اهلل بن إبراهيم
القنَّوجي (املتوىف6347 :هـ)عين
َ
يدا – بَريوت ،عام النشر 6462 :هـ  6112 -م.
صَ
املَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّ ْشرَ ،
فتح البيان يف مقاصد القرآن :صديق حسن خان القنوجي  ،احملقق :عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،الناشر:
املكتبة العصرية ،سنة النشر.6112 – 6462 :
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حملمد بن علي الشوكاين (ت 6254هـ) (دار الفكر-
بريوت).
يف ظالل القرآن  ،سيد قطب 6397( ،ه)  ،دار الشروق  ،الطبعة الشرعية الرابعة والثالثون 6425 ،هـ ـ
2444م .
كتاب السبعة يف القراءات  :أمحد بن موسى بن العباس التميمي ،أبو بكر بن جماهد البغدادي (املتوىف:
324هـ)احملقق :شوقي ضيف  ،الناشر :دار املعارف – مصر /الطبعة :الثانية6444 ،هـ.
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري
جار اهلل (ت539:هـ)  ،دار احياء الرتاث العريب -بريوت .
الكشف عن وجوه القراءات والسبع وعللها وحججها تأليف  :مكي بن أيب طالب القيسي حتقيق  :حميي الدين
رمضان جممع اللغة العربية بدمشق 6174م.
اللباب يف علوم الكتاب  :أبو جعفر سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين (ت
775هـ)  ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد عوض  ،دار الكتب العلمية – بريوت/
لبنان  ،ط6461 ( 6هـ 6119-م)
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لسان العرب /لالمام ايب الفضل مجال الدين حممد بن منظور االفريقي املصري ت 766هـ /مت هتذيبه باشراف

أ.د.عبد اعلى مهنار /دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان /ط /6سنة 6113م.
اجملتىب من مشكل إعراب القرآن :املؤلف :أ .د .أمحد بن حممد اخلراط ،أبو بالل الناشر :جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف ،املدينة املنورة ،عام النشر 6421 :هـ
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز املؤلف  ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية
األندلسي(ت542:هـ)،حتقيق  :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية  -لبنان ،ط6463 ، 6هـ ـ
6113م .

احملرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية املؤلف :خالد بن
سليمان املزيين الناشر :دار ابن اجلوزي ،الدمام  -اململكة العربية.

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح :علي بن سلطان القاري ت 6464هـ ،حتقيق :مجال عيتاين ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،ط6422 ،6هـ.
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،تأليف :أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ،دار النشر :املكتبة
العلمية – بريوت
معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي :حميي السنة  ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء
البغوي الشافعي (املتوىف 564 :هـ)احملقق  :عبد الرزاق املهدي  /الناشر  :دار إحياء الرتاث العريب –بريوت
/الطبعة  :األوىل  6424 ،هـ.
معجم القراءات القرآنية  ،مع مقدمة يف القراءات واشهر القراء  ،د.عبد العال سامل مكرم  ،د.امحد خمتار عمر ،
ط ، 2الكويت –  6449هـ 6199 /م.
معجم مقاييس اللغة  :أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ( ت  315هـ)  ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون
– دار الفكر –  6311هـ  6171 -م.
مفاتيح الغيب  ،اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،

دار الكتب العلمية  -بريوت  ،ط6426 ، 6هـ 2444 -م .
امل ْفَرَدات ِيف َغ ِريب الْ ُقْرآن  ،أليب القاسم احلسني بن ُحمَ َّمد املعروف بالراغب األصفهاين ( ،ت542هـ)  ،دار
ُ
القلم بدمشق  ،والدار الشامية ببريوت 6462 ،هـ6112/م .
املفردات يف غريب القرآن ،الراغب االصفهاين ،حتقيق حممد سيد كيالين ،شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،
مصر ،الطبعة األخرية6116 ،م.
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من بالغة القرآن :أمحد أمحد عبد اهلل البيلي البدوي (املتوىف6394 :هـ)الناشر :هنضه مصر – القاهرة ،عام

النشر.2445 :

النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن  ،حملمد عبداهلل دراز ( ،ت6159م)  ،دار القلم  ،ط ، 2دمشق ،
6314هـ ـ 6174م .

خرج
النشر يف القراءات العشر  ،حممد بن حممد اجلزري أيب اخلري ( ،ت 933هـ)  ،ق ّدم له  :حممد الضباع ّ ،
آياته  :زكريا عمريات  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط6423 ، 2هـ ـ 2442م.
نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي

(ت995:هـ) حتقيق :عبد الرزاق غالب املهدي ،دار الكتب العلمية – بريوت .

النكت والعيون ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي الشهري باملاوردي (ت454:هـ)  ،حتقيق:
السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان.
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منهج االستدالل بالقرآن الكريم
عند اإلمام مالك يف كتابه املوطأ
األستاذ عبد الغني ادعيكل
باحث بسلك الدكتوراة-جامعة ابن طفيل -القنيطرة.

م ق دم ة:
احلمد هلل رب العاملني ،الذي أنزل على عبده الكتاب املبني ،والصـالة والسـالم علـى سـيد اخللـق أمجعـني ،حممـد
املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد:
ف ــال خ ــالف ب ــني علم ــاء األم ــة يف االحتج ــاج ب ــالقرآن الك ــرمي واالس ــتدالل ب ــه ،فه ــو املص ــدر األول للشـ ـريعة
اإلسالمية ،والدليل الكلي الذي تندرج حتته باقي األدلة نقليـة كانـت أو عقليـة ،وهـو كتـاب فصـل كـل شـيء ،وبـني
حكم كل جزئية يف احلياة اإلنسانية إما تنصيصا أو تلميحا ،ذلك ألنـه اشـتمل علـى قواعـد كليـة جمـردة تضـم فروعـا
عديــدة ال ارتبــاط هلــا باملكــان أو الزمــان أو الــذات؛ قــال اإلمــام الشــاطيب –رمحــه اهلل تعــاىل -وهــو يصــف القــرآن
الكرمي ":إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة ،وعمدة امللة ،وينبوع احلكمة ،وآية الرسالة ،ونور األبصار والبصائر،
وأنه ال طريق إىل اهلل سواه ،وال جناة بغريه ،وال متسك بشيء خيالفه"(.)1
وحري مبن أراد أن يصل إىل درجة االجتهاد والعرفان ،وينجو من ضاللة اجلهل والعميـان ،أن جيعـل هـذا القـرآن
جليسـه بكـرة وأصــيال نظـرا وفهمـا وتــدبرا وعمـال وتبصـرا ،وأن يتخـذه مسـريه وأنيســه ،حـىت يصـبح أهــال لفهـم كليــات
الشريعة وإدراك مقاصدها واللحاق بأهلها.
ومـن نظـر يف ســرية اإلمـام مالــك ثبـت لديـه حســن عنايتـه بــتالوة القـرآن وتـدبره ،واســتخراج أحكامـه ومقاصــده،
ومعرفة أسراره ،واستضاءته بأنواره؛ قال ابن وهب رمحه اهلل تعاىل ":قيل ألخت مالك :ما كان شغل مالك يف بيته؟
قالت :املصحف ،التالوة"(.)2
فهذا األثر عـن اإلمـام مالـك يرشـدنا إىل دوام النظـر يف القـرآن الكـرمي حـىت يسـتطيع الفقيـه أن يقتـبس مـن نـوره،
ويستفيد من حكمه وأسراره بغية إدراك مقاصده ،ومعرفة ما أراد اهلل من آياته ،فهو حبر ال سـاحل لـه ،وقـد نثـر اهلل
فيه من الدرر والكنوز ما ال يعلمه إال هو ،فإذا أراد اجملتهد أن يكتشـفها ويسـتخرجها فـال بـد لـه مـن تكـرار القـنص

 - 1املوافقات لنإمام الشاطيب (.)411/1
 - 2سري أعالم النبالء ()444/8؛ هتذيب األمساء والصفات للنووي (.)601/4
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والغـوص كــي يصــل إىل مقصــده وحيقــق طلبتـه؛ ولعــل هـذا املــنهج الــذي اتبعــه اإلمـام مالــك يف حياتــه ،كــان مــن بــني
األسرار اليت جعلته إماما مقدما على غريه.
إن املداومة على تدبر القرآن وتفحص معانيه جعلت اإلمام مالكا على معرفـة كبـرية وواسـعة بـه ،وهـذا مـا شـهد
له به بعض أكابر تالمذته ،منهم البهلول بن راشد رمحه اهلل الذي قال":ما رأيت أحدا أنزع بآية من كتاب اهلل مـن
مالك بن أنس"(.)1
لكن املطلع على كتاب املوطأ -وهو يعترب جهد أربعني سنة من التأليف والتهذيب -واملتفحص له ،تفاجئه
مسألة مهمة هلا ارتباط بتعامل اإلمام مالك مع القرآن الكرمي :وهي ندرة االحتجاج واالستشهاد به ،بل جتده ال
يستشهد به حىت يف املسائل الفقهية اليت وردت فيها آيات واضحة الداللة وصرحية العبارة مل يوردها؛ فمثال عند
حديثه عن فرائض الوضوء وسننه يف باب العمل يف الوضوء ،أورد عدة أحاديث وآثارا دالة على غرضه ،لكنه مل
حيتج باآلية اليت جعلها العلماء أصال يف أعمال الوضوء وقاعدة فيها ،وهي قوله تعاىل:

 

     
     
  

.)2(   
وهذا جيعل الناظر يقرأ األمر قراءات متعددة أمهها:
أن اإلمــام مالكــا مل يكــن قصــده هــو الوقــوف علــى معــاين اآليــات ودالالهتــا ،وإمنــا كــان غرضــه مجــع األحاديــث
واآلثــار خشــية انــدثارها مبــوت حفاظهــا ورواهتــا ،كشــأن غــريه مــن أئمــة العصــر الــذين هنضـوا مبهمــة حفــظ الســنة مــن
الضياع وتدوينها.
أن غرض اإلمام مالـك هـو مجـع فقـه أهـل املدينـة ،ألن املدينـة مهـبط الـوحي ودار اهلجـرة ،وأكثـر أحكـام الشـرع
شرع فيها ،وأهلها صحابة الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم الـذين شـاهدوا التنزيـل ،ومسعـوا التأويـل ،وهـم أعـرف النـاس
بــأحوال الــدليل ،فهــذا التميــز يف فقــه أهــل املدينــة جعــل اإلمــام مالكــا حيمــل هــم مجعــه خشــية ضــياعه باعتبــاره ثــروة
علمية ،وجعله يبذل قصارى جهده يف تتبعه واستقصائه ،حىت يكون نرباسا له يف اجتهـاده ،ونـورا يستضـيء بـه مـن
خيلفه يف طريقه ،ومما يعضد هذا الطرح قلة روايته عمن ليس مدنيا ،وعدم خروجه من املدينة لطلب العلم.
أن اإلمــام مالكــا ال يــرى تقــدمي القــرآن الكــرمي يف االحتجــاج علــى الســنة النبويــة ،بــل يعتربمهــا وحيــا صــدر مــن
مشــكاة واحــدة ،وال يســتقيم عمــل أي فقيــه مــا مل يستحضـرمها معــا يف إبصــار احلــق عنــد النظــر يف القضــايا الفقهيــة
بكل جتلياهتا؛ خصوصا إذا تعلق األمـر بعمـل أهـل املدينـة الـذي جعلـه اإلمـام يف مرتبـة املتـواتر الـذي يسـاوي القـرآن
يف قطعيته(.)3
 - 1ترتيب املدارك ()10/4؛ سري أعالم النبالء (.)19/8
 - 2سورة املائدة ،اآلية .06
 - 3ينظر :الفقيه واملتفقه للخطيب ()911-941/4؛ املستصفى للغزايل ()471؛ احملصول البن العريب ()441؛ روضة الناظر البـن قدامـة
()481/1؛ شرح خمتصر الروضة للطويف ()676-674/4؛ مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي (.)479-471
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هــذا وال بــد مــن التنبيــه إىل أن الكتابــات الــيت تعــىن بتقعيــد املــنهج األصــويل عنــد اإلمــام مالــك مــن خــالل كتابــه
املوطـأ قليلـة جــدا ،إن مل نقـل معدومــة ،ولـذلك كــان هـذا البحـث ســباقا إىل إثـارة هــذه القضـية ،إذ بعــد طـول حبــث
وتنقيـب مل أقــف  -يف حــدود علمــي -علــى حبــث علمــي يــربز اجلانــب التأصــيلي ملــنهج اإلمــام مالــك يف تعاملــه مــع
النص القرآين ،نعم هناك كتابات كثرية عن اإلمام مالك وكتابه املوطأ وكذا منهجه يف تعامله مـع النصـوص الشـرعية
عامــة سـواء يف املوطــأ أو يف غــريه( ،)1لكــن البحــث والكتابــة يف منهجــه املعتمــد يف تعاملــه مــع اآليــات القرآنيــة عنــد
صياغة األحكام الشرعية واستنباطها من خالل كتابه املوطأ فقط ،غري موجودة فيما أعلم.
وق ــد اعتم ــدت يف ه ــذه الدراس ــة عل ــى امل ــنهج االس ــتقرائي مث التحليل ــي االس ــتنباطي ،إذ بع ــد تتب ــع اآلي ــات ال ــيت
اسـتدل هبـا اإلمـام مالـك يف كتابــه املوطـأ واسـتقرائها ،حاولـت اسـتخالص املــنهج املعتمـد عنـده يف االسـتدالل ،فقــد
كنـت أورد اآليـة الكرميـة حتــت املبحـث املناسـب ،وأنبــه علـى القاعـدة املعتمـدة عنــده يف اسـتخالص احلكـم الشــرعي
واسـتنباطه ،مث أبــني وجــه اســتعماهلا وكيفيــة توظيفهــا يف العمليــة االجتهاديــة ،وأعــزز تلــك املواقــف بنقــوالت مــن أئمــة
امل ــذهب امل ــالكي ال ــذين اعتنـ ـوا باملوط ــأ تفص ــيال وتأص ــيال ،ناس ــبا األقـ ـوال إىل أص ــحاهبا ،ومشـ ـريا إليه ــا يف مظاهن ــا
ومصادرها.
وبعد هذه املقدمة املقتضبة اليت بينا فيها أمهية املوضوع وجدتـه ومـنهج دراسـته ،نـدخل يف صـلب املوضـوع لنـرى
كيف وظـف اإلمـام مالـك القـرآن الكـرمي يف كتابـه املوطـأ؟ ومـا املنهجيـة الـيت تعامـل هبـا معـه؟ وهـل ميكـن أن خنلـص
إىل أن اإلمـام مالكـا كـان سـباقا إىل وضــع مـنهج أصـويل يف التعامـل مـع الــوحي القـرآين؟ واجلـواب عـن هـذه األســئلة
هو البيان املقصود من هذا املقال من خالل اخلطة التالية:
املبحث األول :منهج اإلمام مالك يف إيراد اآليات القرآنية.
املبحث الثاين :االعتماد على أسباب النزول يف تعيني املراد من اآلية القرآنية.
املبحث الثالث :مصادر تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام مالك.
املطلب األول :تفسري القرآن الكرمي بالقرآن الكرمي.
املطلب الثاين :تفسري القرآن الكرمي بالسنة النبوية.
املطلب الثالث :تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني.
املبحث الرابع :احتجاج اإلمام مالك بالقراءة الشاذة يف بناء األحكام الشرعية.
خامتة (تشمل أهم النتائج املتوصل إليها).

 - 1ومن األمثلة على ذلك :منهج اإلمام مالك يف التعامل مع النصوص الشرعية من خالل داللة املفهوم لعبدالكرمي بناين ،جملة الغنيـة ،العـدد
 411مارس  ،1044وهي جملة علمية وحمكمة تصـدر عـن مركـز دراس بـن إمساعيـل لتقريـب املـذهب والعقيـدة والسـلوك التـابع للرابطـة احملمديـة
للعلماء باملغرب.
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المبحث األول :منهج اإلمام مالك في إيراد اآليات القرآنية
لقد سلك اإلمام طريقا مستقيما ومنهجا واضحا يف إيراده لآليـات القرآنيـة واالحتجـاج هبـا ،وميكـن أن جنمـل
ذلك فيما يلي:
أن يذكر اآلية الكرمية من أجل االحتجاج واالستدالل هبا مع بيان وجه االستدالل منهـا ،وهـذا النـوع موجـود
بكثــرة ،إذ أغلــب اآليــات الـواردة يف املوطــأ جــاءت علـى هــذا النســق .واملــتمعن يف ســياق اآليــات عنــد اإلمــام مالــك
يدرك حقيقة علمية متعلقة بشخصيته رمحه اهلل :وهي اطالعه الواسع على معاين القرآن الكرمي ودالالته ومقاصـده،
زيادة على قدرته االستنباطية ونفاذ بصريته يف درك املطلوب منها ،وتنزيل معانيها على ما مياثلها من الصور.
ومن أمثلة هذا النوع نذكر على سبيل املثال ال احلصر:أن اإلمام مالكـا سـئل عـن رجـل جنـب أراد أن يتـيمم،
فلم جيد ترابا إال تراب سبخة( )1هل يتيمم بالسباخ ،وهل تكره الصالة يف السباخ؟ قال مالـك ":ال بـأس بالصـالة
يف الســباخ ،والتــيمم منهــا ألن اهلل تبــارك وتعــاىل قــال)2(     :؛ فكــل مــا كــان صــعيدا
فهو يتيمم به سباخا كان أو غريه"(.)3
ومن األمثلة األخـرى أن اإلمـام مالكـا قـال ":وال أرى بأسـا مبـا أصـاب املعـراض إذا خسـق( )4وبلـغ املقاتـل أن
يؤكـ ـ ـ ــل ،قـ ـ ـ ــال اهلل تبـ ـ ـ ــارك وتعـ ـ ـ ــاىل :
 

        

 .)5(قال :فكل شيء ناله اإلنسان بيده أو رحمه أو بشيء من سالحه فأنفذه وبلغ

مقاتله فهو صيد كما قال اهلل تعاىل "(.)6
فهذان املثاالن فيهما إشارة إىل حماولـة تأسـيس علـم القواعـد والضـوابط الفقهيـة ،ففـي املثـال األول أشـار رمحـه
اهلل إىل ضابط ما يتيمم به :وهـو أن يكـون صـعيدا مـن غـري التفـات إىل بعـض الصـفات الـيت ال اعتبـار هلـا يف ميـزان
الشرع ،أما يف املثال الثاين فجعل مسمى الصيد ما مت اإلجهاز عليه بسالح الصائد من غري تعلق بنوعه أو جنسه؛
وفيهما أيضا بيان حكم ما مل ينص على حكمه مبا نص على حكمه ،وهو نوع من اإلحلـاق الـذي يتعلـق بكشـف
العلة وتعميمها على ما مياثلها من الصور إذا حتقق فيها مناط احلكم.
أن يذكر رمحه اهلل احلديث مث يشفعه بدليل من القرآن الكرمي :ومن أمثلته ما ورد يف املوطأ ":أن عثمان بن
عفان رضي اهلل عنه قال :واهلل ألحدثنكم حديثا لوال أنه يف كتاب اهلل ما حدثتكموه ،مث قال  :مسعت رسول اهلل
 - 1سبخة :أرض ماحلة ال تكاد تنبت.
 - 2سورة املائدة؛ اآلية .07
 - 3موطأ اإلمام مالك :كتاب الطهارة ،باب تيمم اجلنب.
 - 4خسق :ثبت فيه وتعلق.
 - 5سورة املائدة ،اآلية .16
 -6موطأ اإلمام مالك :كتاب الصيد ،باب ترك أكل ما قتل املعراض واحلجر.
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صلى اهلل عليه وسلم يقول ":ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ،مث يصلي إال غفر له ما بينه وبني الصالة
األخرى حىت يصليها "؛ قال اإلمام مالك رمحه اهلل :أراه يريد هذه اآلية:

   

.)2(")1(            
وهـ ــذا نـ ــوع مـ ــن االسـ ــتدالل الـ ــذي اعتمـ ــده اإلمـ ــام رمحـ ــه اهلل ،وهـ ــو منـ ــه حماولـ ــة تأصـ ــيلية ألفعـ ــال الصـ ــحابة
واجتهــاداهتم ،حــىت يوجــه عنايــة الفقهــاء والبــاحثني إىل عــدم التســرع يف رد أق ـوال الصــحابة واســتنباطاهتم دون بــذل
اجلهد يف معرفة صحتها من خطئها.
أن يــذكر اآليــة الكرميــة مث يعمــد إىل تفســري اللفظــة الــيت تعلــق هبــا احلكــم الشــرعي :وهنــا تظهــر كــذلك القرحيــة
الفقهيــة واللغويــة واألص ـولية عنــد اإلمــام مالــك رمحــه اهلل ،فمــثال عنــد حديثــه عــن الســعي يــوم اجلمعــة قــال  ":وإمنــا
الســعي يف كتــاب اهلل العمــل والفعــل  ،يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل:
    :

)3(     وقااات اعااال
 

)4(  ؛ وقاااااااات)5(    :؛ وقاااااااات:



.)6(  
وبعــد أن ذكــر اإلمــام هــذه اآليــات الــيت حتــدثت عــن الســعي أردف قــائال ":فلــيس الســعي الــذي ذكــر اهلل يف
كتابه السعي على األقدام وال االشتداد ،وإمنا العمل والفعل"(.)7
إن اإلمام مالكا رمحه اهلل من خالل هذا املثـال وغـريه يعطـي لنـا منهجـا يف التعامـل مـع الـنص الشـرعي عمومـا
والــنص القــرآين خصوصــا ،فمــا ينبغــي للفقيــه أن جيتــزئ نصــا مــن الــوحي دون تتبعــه واســتقرائه يف مجيــع مواطنــه ،فــإن
هذا الطريق يوشك أن يفضي بسالكه إىل ضـالل يف الـرأي وشـذوذ يف الفكـر واحنـراف يف املـنهج ،وطالـب السـالمة
ينبغــي أن جيمــع النصــوص الـواردة يف املوضــوع الواحــد مــن دون اســتثناء ،حبيــث يــرد متشــاهبها إىل حمكمهــا ،وحيمــل
مطلقها على مقيدها ،ويفسر عامها خباصها ،فتتضح له بذلك الرؤية الكلية ،وتطرد عنده املفاهيم الشرعية ،ويدرك
قصــد الشــارع منهــا ،وال يســقط يف التنــاقض واالضــطراب ،وال يضــرب بعضــها بــبعض ،وال حيتــاج إىل التمحــل يف
تأويل النصوص الشرعية وتوجيهها.

 - 1سورة هود ،اآلية .441
 - 2املوطأ :كتاب الطهارة ،باب جامع الوضوء.
 - 3سورة البقرة ،اآلية .107
 - 4سورة عبس ،اآليتان .40-01
 - 5سورة النازعات ،اآلية .11
 - 6سورة الليل ،اآلية .01
 - 7املوطأ :كتاب اجلمعة ،باب ما جاء يف السعي يوم اجلمعة.

 74جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

ومن األمثلة أيضا  -يف هذا السياق -ما ذهب إليه اإلمام من عدم جواز زواج احلر باألمة إذا كان جيد طوال
حلــرة ،لكــن إن خــاف العنــت زال احلــرج وارتفــع ،وقــد اســتدل رمحــه اهلل لرأيــه بقولــه تعــاىل:

  

 ،)1(  قال اإلمام مالك رمحه اهلل ":والعنت هو الزىن"(.)2
فهــذا املثــال ينبــه ب ــه رمحــه اهلل إىل أنــه ال حي ــق ألحــد أن ينظــر يف النصــوص الش ــرعية بغــرض إعطــاء القض ــايا
اإلنســانية أحكامهــا الشــرعية مــا مل يكــن علــى علــم باللســان العــريب ،إذ كثــري مــن األحكــام ارتــبط وجودهــا وتنزيلهــا
بلفظة شرعية ،واجلهل هبا يوقع يف عدم إدراك قصد الشارع منها ،وهذا يفضي إىل عدم حتقـق املصـاحل واحلكـم الـيت
جعلها الشارع احلكيم متعلقة بتحقق ذلك احلكم ووجوده يف الواقع .هذا باإلضافة إىل أن اإلمام مالكا كـان واسـع
االطالع على اللسان العريب ،الشيء الذي أهله أن يكون إماما لعامة املسلمني وقدوة ألهل العلم وطالبه(.)3
أن يذكر اآلية الكرمية موردا االختالف الـذي وقـع يف تفسـريها مث بعـدها يـرجح أحـد تلـك املعـاين أو يردهـا مبـا
هــو أقــوى يف االســتدالل؛ ومــن األمثلــة علــى الرتجــيح عنــد النـزاع ،أنــه عنــدما عقــد بــاب الصــالة الوســطى استشــهد
بقولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل  ،)4(         :مث أورد
اختالف الصحابة يف تفسري املقصود من الصـالة الوسـطى ،فنقـل عـن عائشـة وحفصـة رضـي اهلل عنهمـا أهنـا صـالة
العصــر ،وعــن زيــد بــن ثابــت رضــي اهلل عنــه أهنــا صــالة الظهــر ،وعــن علــي وابــن عبــاس رضــي اهلل عــنهم أهنــا صــالة
الصبح ،مث قال اإلمام مالك عقب هذا االختالف ":وقول علي وابن عباس أحب ما مسعت إيل يف ذلك"(.)5
وأما فيما خيص الرد على اخلصم فمن األمثلة على ذلك قول اإلمام مالـك رمحـه اهلل ":ومـن النـاس مـن يقـول:
ال تكون اليمني مـع الشـاهد الواحـد ،وحيـتج بقولـه اهلل تبـارك وتعـاىل وقولـه احلـق:

  

 )6(             يقــول  :فــإن
مل يــأت برجــل وامـرأتني فــال شــيء لــه ،وال حيلــف مــع شــاهده .قــال اإلمــام مالــك :فمــن احلجــة علــى مــن قــال ذلــك
القــول ،أن يقــال لــه :أرأيــت لــو أن رجــال ادعــى علــى رجــل مــاال :ألــيس حيلــف املطلــوب مــا ذلــك احلــق عليــه .فــإن
حلف بطل ذلك عنه .وإن نكل عن اليمني حلف صاحب احلق إن حقه حلق .وثبت حقه على صاحبه .فهـذا مـا
ال اختالف فيه عند أحد من الناس .وال ببلد من البلدان .فبـأي شـيء أخـذ هـذا؟ أو يف أي موضـع مـن كتـاب اهلل
 - 1سورة النساء ،اآلية .19
 - 2املوطأ :كتاب النكاح ،باب نكاح االمة على احلرة.
 - 3هـذه إشــارة مـن مقــال كتبتـه – مل أنشــره بعــد -عـن لغــة اإلمـام مالــك مــن خـالل كتابــه املوطـأ ،تتبعــت فيــه كـل األلفــاظ الـيت شــرحها اإلمــام
مالك يف موطئه وهي ألفاظ تعلقت هبا أحكام شرعية ،وأبنـت فيـه أن اإلمـام مالكـا كـان إمامـا يف اللغـة وحجـة فيهـا ،وحـري ملـن رام طلـب احلـق
أن يهتدي هبا يف قراءة النصوص الشرعية.
 - 4سورة البقرة ،اآلية .146
 - 5املوطا :كتاب صالة اجلماعة ،باب صالة الوسطى.
 - 6سورة البقرة ،اآلية .181
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وجده؟ فإن أقر هبذا فليقرر باليمني مع الشاهد .وإن مل يكـن ذلـك يف كتـاب اهلل عـز وجـل .وأنـه ليكفـي مـن ذلـك
مــا مضــى مــن الســنة .ولكــن املـرء قــد حيــب أن يعــرف وجــه الصـواب وموقــع احلجــة .ففــي هــذا بيــان مــا أشــكل مــن
ذلك"(.)1
والناظر يف هذين املثالني واملتمعن يف فقههما خيلص إىل أمور منهجية منها:
أن التعامل مع القرآن الكرمي حيتـاج إىل أدوات وعلـوم عـدة لكشـف مغاليقـه ،وإدراك أسـراره وحقائقـه وحكمـه
ومقاصده ،واجلاهل أو املقصر يف اللسان العريب والسنة النبوية وأقوال الصحابة ستأيت آراؤه على غري هدى ،وستقع
مضادة لقصد الشارع احلكيم من كالمه.
أنــه إذا وردت تفسـريات مــن الصــحابة لــبعض اآليــات القرآنيــة ،فحســب اجملتهــد أن جيتهــد يف اجلمــع بينهــا مــا
أمكن أو أن يتخري منها ما يراه صوابا ،وال يتعـب نفسـه يف إجيـاد تفسـري آخـر ،فـإن غالبيـة تفسـريات الصـحابة الـيت
وردت من نقل صحيح قد تلقوها من النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأكيد أن الوحي ال يضاد بعضه بعضا.
أن اإلمــام مالكــا كــان مــن منهجــه يف التعامــل مــع القــرآن الكــرمي وتعيــني املـراد مــن آياتــه ،االعتمــاد علــى الســنة
النبويــة وإمجــاع أئمــة املســلمني وعمــل أهــل املدينــة ،وذلــك ألن القــرآن الكــرمي يف كثــري مــن األحيــان جيمــل القــول وال
يفصل ،فتأيت هذه املصادر فتفسره وتكشف املراد منه كما يف قضية الشاهد مع اليمني الذي جاء حكمه يف السنة
ال يف القرآن الكرمي.
أن اإلمــام مالكــا يعتــرب االكتفــاء بــالقرآن وحــده يف التشـريع ضــالال يف الــدين ،ونقضــا لعــرى اإلســالم ،وهــدما
لقطعياته ،وطمسا جلزئياته ،وأن هذا املنهج يفضي إىل رد األمر الشرعي وتعطيل لكثري من أحكامه الصرحية.

المبحث الثاني :االعتماد على أسباب النزول في تعيين المراد من اآلية القرآنية.

لقــد درج كثــري مــن العلمــاء يف التفســري واألصــول علــى جعــل أســباب النــزول مــن الشــروط العلميــة الــيت ينبغــي
للعــامل اجملتهــد معرفتهــا ،وال حتصــل لــه درجــة العامليــة مــن دوهنــا ،وذلــك لــوعيهم الكامــل أن الســبب يعــني علــى فهــم
املسـبب ومعرفــة حكــم التشـريع ومقاصــده ،واجلهــل بــه موقـع يف الزلــل واخلطــل ،ووضــع للـنص الشــرعي يف غــري حملــه،
وتغييبه يفضي إىل جتاسر املغرضني على يل أعناق النصوص بالتفسريات البعيدة والتأويالت املضطربة.
كما أن العلماء اعتربوا أسباب النـزول مـن الوسـائل الـيت تعـني اجملتهـد علـى فهـم اآليـة بغيـة اسـتخالص احلكـم
الشـرعي الــذي قصـده الشــارع احلكــيم ،ومعرفـة عللــه مــن التشـريع ،وهلــذا قـال اإلمــام الواحــدي رمحـه اهلل عنــد حديثــه
عن أمهية معرفة سبب النزول واحلكمـة منـه ":المتنـاع معرفـة تفسـري اآليـة وقصـد سـبيلها ،دون الوقـوف علـى قصـتها

 - 1املوطأ :كتاب األقضية ،باب القضاء باليمني مع الشاهد.
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وبيان نزوهلا "()1؛ وقال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل":ومعرفـة سـبب النـزول تعـني علـى فهـم اآليـة ،فـإن العلـم
بالسبب يورث العلم باملسبب"()2؛ وقال ابن دقيق العيد يف السياق نفسه ":بيان سبب النزول طريـق قـوي يف فهـم
معاين القرآن"(.)3
ونظرا هلذه األمهية العظمى ألسباب النزول ،حدا العلمـاء إىل معرفتهـا ،وجعلوهـا مـن الشـروط الـيت ال بـد منهـا
ملن رام االجتهاد والكشف عن مراد اهلل تعاىل من كالمه؛ قال اإلمام الشاطيب يف هذا السياق –وقـد أحسـن القـول
والتحرير":-معرفة أسباب التنزيل الزمة ملن أراد علم القرآن "؛ مث أقام أدلـة علـى دعـواه بكـالم رصـني وممتـع فقـال":
والــدليل علــى ذلــك أمـران :أحــدمها  :أن علــم املعــاين والبيــان الــذي يعــرف بــه إعجــاز نظــم القــرآن فضــال عــن معرفــة
مقاصد كالم العرب ،إمنا مداره على معرفة مقتضيات األحوال  ...إذ الكالم خيتلف فهمه حبسب حـالني وحبسـب
خم ــاطبني وحبس ــب غ ــري ذل ــك...وال ي ــدل عل ــى معناه ــا املـ ـراد إال األم ــور اخلارجي ــة ،وعم ــدهتا مقتض ــيات األحـ ـوال
...ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل فهي من املهمات يف فهـم الكتـاب بـال بـد؛ الـدليل الثـاين :وهـو اجلهـل
بأســباب التنزيــل موقــع يف الشــبه واإلشــكاالت ،ومــورد للنصــوص مــورد اإلمجــال حــىت يقــع االخــتالف ،وذلــك مظنــة
وقوع النزاع"(.)4
وقــال أيضــا":وهذا شــأن أســباب النــزول يف التعريــف مبعــاين املنــزل ،حبيــث لــو فقــد ذكــر الســبب؛ مل يعــرف مــن
املنزل معناه على اخلصوص ،دون تطرق االحتماالت وتوجه اإلشكاالت"(.)5
وهذه اإلشارات مأخوذة –واهلل أعلـم -مـن األئمـة األعـالم ،املقتـدى هبـم يف طريقـة االسـتنباط ،ومـنهم اإلمـام
مالــك ،الــذي اعتمــد يف تفســريه لآليــات وبيــان مقصــودها علــى أســباب التنزيــل ،وإن كــان األمــر ضــئيال يف كتــاب
املوطـأ نظـرا لنـدرة اآليـات القرآنيـة ،إال أنـه ميكـن القـول :إن اإلمـام قـد وضـع لنـا لبنـة مـن لبنـات البنـاء األصـويل الــيت
ينبغي سلوكها واالعتماد عليها يف العملية االجتهادية.
ومن األمثلة على هذا األمر من كتاب املوطأ نذكر على سبيل املثال:
ما رواه اإلمام مالك عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه أنـه قـال :أنزلـت )6(   ":يف عبـداهلل بـن
أم مكتــوم ،جــاء إىل رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ،فجعــل يقــول :يــا حممــد اســتدنيين( .)7وعنــد النــيب صــلى اهلل
عليه وسلم رجل من عظماء املشركني .فجعل النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم يعـرض عنـه ،ويقبـل علـى اآلخـر ،ويقـول:

 - 1أسباب نزول القرآن للواحدي ()08
 - 2مقدمة يف أصول التفسري ()46؛ جمموع الفتاوى (.)441/44
 - 3لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي ()44؛ اإلتقان يف علوم القرآن (.)87/4
 - 4املوافقات لنإمام الشاطيب ( )416/1بتصرف شديد.
 - 5املوافقات (.)491/1
 - 6سورة عبس ،اآلية .04
 - 7استدنيين :أي :أشر يل إىل موضع قريب منك أجلس فيه.
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«يا أبا فالن هل ترى مبا أقول بأسا؟» فيقـول :ال والـدماء .مـا أرى مبـا تقـول بأسـا .فأنزلـت:

  

.)2(")1(  
قال اإلمام ابن عبدالرب رمحه اهلل يف تعليقـه علـى هـذا احلـديث ":ففـي هـذا احلـديث دليـل علـى أن علـم السـرية
وما ارتبط هبا من علم نزول القرآن مىت نزل وفيمن نـزل ،واملكـي منـه واملـدين ،ومـا أشـبه ذلـك مـن جـنس التـاريخ يف
مثل ذلك ،علم حسن ينبغي الوقوف عليه والعناية به ،وامليل باهلمة إليه "(.)3
وقــال اإلمــام ابــن العــريب ":أشــار مالــك هبــذا احلــديث وباحلــديث الــذي بعــده( )4إىل حتصــيل علــم مــن علــوم
القرآن وهو معرفه أسباب نزول اآلية والسور ،فإن معرفة األسباب معينة على درك التأويل"(.)5
كذلك ما جاء عن اإلمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ":إمنا أنزلت هـذه اآليـة:



 ،)6(  يف الدعاء "(.)7
 
هذا احلديث فيه إنباء من اإلمام مالك بوجود االختالف بني األئمة يف حتديد املقصود من أوصـاف الصـالة
اليت ورد ذكرها يف اآليـة الكرميـة ،وأنـه رمحـه اهلل تعـاىل اسـتعان بسـبب النـزول لتعيـني أحـد تلـك املفـاهيم وتـرك بقيتهـا
وردهــا ،وهــو هبــذا يؤصــل ملــنهج علمــي ينبغــي للفقيــه أن يســلكه عنــد وجــود الن ـزاع بــني األئمــة يف تفســري اللفظــة
القرآنية ،وذلك باالعتماد على أسباب النزول والرجوع إليها ،خصوصا إذا علمنا أن هـذه األسـباب الـيت ذكـرت قـد
أوردها اإلمام يف كتاب القرآن ،وللسياق مقصد وغاية تتجلى يف إبراز املنهجية العلمية اليت ينبغي أن يقتفيها الفقيه
يف تعامله مع النص القرآين.
وممــا ميكــن تســجيله عنــد تتبــع اآليــات ال ـواردة يف املوطــأ املرتبطــة بأســباب نزوهلــا ،جنــد أن اإلمــام مالكــا يــرتك
التعليق عليها إميانا منه بأن السبب قد أغناه وكفاه عن التوضيح.

 - 1سورة عبس ،اآلية .01-04
 - 2املوطأ :كتاب القرآن ،باب ما جاء يف القرآن.
 - 3االستذكار البن عبدالرب (.)111/1
 - 4يقصد ما رواه اإلمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كـان يسـري يف بعـض أسـفاره ،وعمـر بـن اخلطـاب
يسري معه ليال ،فسأله عمر عـن شـيء ،فلـم جيبـه .مث سـأله ،فلـم جيبـه .مث سـأله ،فلـم جيبـه .فقـال عمـر :ثكلتـك أمـك عمـر ،نـزرت(أي أحلحـت
عليه بالسؤال) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثـالث مـرات كـل ذلـك ال جييبـك .قـال عمـر فحركـت بعـريي حـىت إذا كنـت أمـام النـاس وخشـيت
أن ينزل يف قرآن ،فما نشبت أن مسعت صارخا يصـرخ يب قـال ،فقلـت :لقـد خشـيت أن يكـون نـزل يف قـرآن ،قـال :فجئـت رسـول اهلل صـلى اهلل
عليـه وسـلم فسـلمت عليـه .فقـال«:

لقــد أنزلـت علـي هـذه الليلـة سـورة هلــي أحـب إيل ممـا طلعـت عليـه الشـمس» ،مث قـرأ     :

    ؛ املوطأ :كتاب القرآن ،باب ما جاء يف القرآن.
 - 5القبس ()101؛ املسالك يف شرح موطأ مالك (.)417/4
 - 6سورة اإلسراء ،اآلية .401
 - 7املوطأ :كتاب القرآن ،باب العمل يف الدعاء.
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ومن امللحوظات املهمة اليت تستوقف دارس املوطأ ومنهج اإلمام يف استدالله بالقرآن اعتماده على األسباب
يف االستنباط واالحتجاج وتركيب األحكام وفق مراد الشارع احلكيم ،ومن األمثلة على ذلك ما رواه اإلمام مالك
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ":قلت لعائشة أم املؤمنني وأنا يومئذ حديث السن :أرأيت قول اللَّه تعاىل:
                


 )1(فما على الرجل شيء أال يطوف هبما ،قالت عائشة :كال ،لو كان كما تقول لكانت :فال جناح

عليه أن ال يطوف هبما ،إمنا أُنزلت هذه اآلية يف األنصار ،كانوا يُهلون ملناة ،وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا
واملروة ،فلما جاء اإلسالم سألوا رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن ذلك فأنزل اهلل تعاىل: :

 

.)2(":                
فإذا تأملنا هذه القصة اليت دارت بني عائشة رضي اهلل عنها وعـروة بـن الـزبري ،جنـد أن عائشـة رضـي اهلل عنهـا
قد استدلت على وجوب السعي بني الصفا واملروة بسبب نزول اآلية؛ مث إن اإلمام مالكا أيضا اعتمد على السبب
نفسه ليثبـت يف مصـنفه ركنيـة السـعي بـني الصـفا واملـروة؛ وهلـذا قـال يف الـذي نسـي أن يسـعى بـني الصـفا واملـروة ومل
يتذكر إال بعد أن ابتعد عن مكة ":إنه يرجع فيسعى "(.)3
هكــذا خنلــص يف األخــري مــن خــالل هــذه األمثلــة الــيت أوردهــا اإلمــام مالــك يف كتابــه املوطــأ إىل أن اســتنباط
األحكــام الشــرعية للقضــايا اإلنســانية متوقــف يف كثــري مــن األحيــان علــى أســباب النــزول ،لــذلك كــان لزامــا علــى
املتصدر لالجتهاد واإلفتاء اإلملام هبا ،واستحضارها عنـد تنزيـل الـنص علـى أفعـال املكلفـني ،كمـا أن أسـباب النـزول
تعصم من جمانبة قصـد الشـارع احلكـيم مـن كالمـه ،ويف ذلـك تفويـت للمصـاحل الـيت تعلقـت هبـا األحكـام ،ولعـل يف
قصة عروة بن الزبري خري مثال على هذا.

المبحث الثالث :مصادر تفسير القرآن الكريم عند اإلمام مالك.

الشــك أن أعظــم العلــوم وأشــرفها هــو حســن الفهــم عــن اهلل تعــاىل ورس ـوله ،ونظ ـرا هلــذا الشــرف واملنزلــة ،فــإن
العلمـاء قـد وضـعوا منهجـا خاصـا للتعامـل مـع القـرآن الكـرمي حـىت ال يقـع الغلـط يف تفسـري القـرآن ومـن مث اخلطــأ يف
االستنباط واالحنراف عن املقصود الشرعي ملا بني العلمني من تالزم وارتباط.
ولقــد درج علماؤنــا القــدماء واحملــدثون علــى ذكــر أحســن طــرق التفســري ومســالكه وأصــحها ،فقــالوا :نفســر
القرآن بالقرآن مث بالسنة النبوية مث بكالم الصحابة مث بكالم التابعني مث االجتهاد.
 - 1سورة البقرة ،اآلية .497
 - 2املوطأ :كتاب احلج ،باب جامع السعي.
 - 3املوطأ :كتاب احلج ،باب جامع السعي.
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ويف هذه املسألة سنسعى جاهدين بـإذن اهلل تعـاىل إىل بيـان مسـلك اإلمـام مالـك ومنهجيتـه يف تفسـريه للـنص
القرآين ،مث بناء األحكام الشرعية على إثر املعىن املتوصل إليه.
المطلب األول :تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم.
يعتــرب تفســري القــرآن الكــرمي بــالقرآن مصــدرا أساســا ومــادة أولويــة ورئيســة للتفســري عنــد كــل املهتمــني بــالقرآن
الكــرمي فهمــا وتفسـريا وتــدبرا ،فــاهلل عــز وجــل هــو املبــني األول لكتابــه ،قــال ســبحانه تعــاىل:

  

 .)1(  كمــا أنــه ال أحــد أعلــم مبـراد اهلل وبكالمــه منــه ســبحانه ،وهلــذا أمجــع العلمــاء علــى أن أشــرف أنـواع
التفســري وأجلهــا :تفســري كتــاب اهلل بكتــاب اهلل عــز وجــل إذ ال أحــد أعلــم مبعــىن كــالم اهلل جــل وعــال مــن اهلل جــل
وعال(.)2
أصح الطرق يف ذلك :أن يفسر القرآن بالقرآن ،فمـا أمجـل يف مكـان ،فإنـه
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ":إ ّن ّ
قد فسر يف مكان آخر ،وما اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر"(.)3
والس ــبب يف تق ــدمي الق ــرآن عل ــى غ ــريه يف التفس ــري اش ــتماله عل ــى األس ــاليب اللغوي ــة والبالغي ــة م ــن اإلجي ــاز
واإلطنـ ــاب ،واإلمجـ ــال والتبيـ ــني ،واإلطـ ــالق والتقييـ ــد ،والعمـ ــوم واخلصـ ــوص ،فكـ ــان لزامـ ــا علـ ــى املتصـ ــدر للتفسـ ــري
واالستنباط أن يسلك هذا النهج ،ويبحث وينقب يف كل اآليات املرتبطة باملوضوع نفسه ،لعله جيد اجملمـل مفسـرا،
واملطلق مقيدا ،والعام خمصصا.
ولقد زكى اإلمام الشاطيب هذا املـنهج بقولـه ":املـدين مـن السـور ينبغـي أن يكـون منـزال يف الفهـم علـى املكـي،
وكــذلك املكــي بعضــه مــع بعــض ،واملــدين بعضــه مــع بعــض "()4؛ ودليلــه علــى هــذا االســتقراء ،قــال رمح ـه اهلل ":دل
على ذلك االستقراء ،وذلك إمنا يكون ببيان جممل ،أو ختصيص عمـوم ،أو تقييـد مطلـق ،أو تفصـيل مـا مل يفصـل،
أو تكميل ما مل يظهر تكميله"(.)5
وقال يف موضع آخر ":يتوقف فهـم بعضـه علـى بعـض بوجـه مـا ،وذلـك أنـه يبـني بعضـه بعضـا ،حـىت إن كثـريا
منه ال يفهم معناه حق الفهم إال بتفسري موضع آخر أو سورة أخرى"(.)6
وهذا املنهج الذي ذكرناه هو الذي سلكه النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم مـن األئمـة
األعالم وفقهاء األمصار.
وقبل أن نستعرض ما جاء عن اإلمام مالك يف هذه املسألة ،ال بأس أن نذكر شاهدا من فعل النيب صلى اهلل
عليه وسلم من أجل التمثيل واالعتبار ،إلثبـات أنـه مـنهج نبـوي ال انفكـاك للمجتهـد عنـه؛ فقـد أخـرج البخـاري يف
 - 1سورة أل عمران ،اآلية .06
 - 2أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (.)67/4
 - 3مقدمة يف أصول التفسري (.)41
 - 4املوافقات (.)196/1
 - 5املوافقات (.)196/1
 - 6املوافقات (.)179/1
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صـحيحه عـن عبـداهلل بــن مسـعود رضـي اهلل عنـه أنــه قـال :ملـا نزلــت:

    

1
شق ذلك على املسلمني ،فقالوا :يا رسول اهلل ،أينا مل يظلم نفسه؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليـه
َّ ،) ( 

وسلم":ليس بذلك ،إمنا هـو الشـرك أال تسـمعون مـا قـال لقمـان البنـه وهـو يعظـه:

   

.)3(")2(
هذا وقد سبقت اإلشارة إىل أن اإلمام مالكا قد اعتمد هذا املنهج يف تعامله مـع النصـوص القرآنيـة ،ووضـحه
بــبعض األمثلــة وإن كانــت قليلــة ،ومــن بينهــا :أن مالكــا ســأل ابــن شــهاب عــن قــول اهلل تعــاىل:

  

 .)4(           فأجابه ابن شهاب أن
عمــر بــن اخلطــاب كــان يقرؤهــا :إذا نــودي للصــالة مــن يــوم اجلمعــة فامض ـوا إىل ذكــر اهلل .قــال اإلمــام عقــب هــذا
اجل ـواب :وإمنــا الســعي يف كتــاب اهلل العمــل والفعــل  ،يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل:
)5(؛ وقااات اعااال     :

    
 

)6(  ؛ وقااات)7(    :؛

وقااات)8(    :؛ مث قــال ":فلــيس الســعي الــذي ذكــر اهلل يف كتابــه بالســعي علــى األقــدام،
وال االشتداد ،وإمنا عىن العمل والفعل"(.)9
واضح من هذا املثال أن اإلمام مالكا حينما أراد أن يفسر السعي الذي ورد يف آية اجلمعة ،جاء بأمثلة كثـرية
من القرآن تدل على أن املقصود من السعي هو العمل والفعل ،وليس االشتداد والسـرعة ،وهـذا ضـرب مـن تفسـري
القرآن بالقرآن.
ومنها أيضا أن اإلمام مالكا ملا أراد أن يعطي معاين للكلمات التالية ":الرفث والفسـوق واجلـدال" ،الـواردة يف
قوله تعال ،)10(         :التجأ فقط إىل القرآن الكرمي ،فقـال رمحـه
 - 1سورة األنعام ،اآلية .41
 - 2سورة لقمان ،اآلية .41
 - 3صــحيح البخــاري :كتــاب أحاديــث األنبيــاء ،بــاب قــول اهلل تعــاىل       :
؛ حديث رقم (.)4111
 - 4سورة اجلمعة ،اآلية .01
 - 5سورة البقرة ،اآلية .107
 - 6سورة عبس ،اآليتان .40-01
 - 7سورة النازعات ،اآلية .11
 - 8سورة الليل ،اآلية .01
 - 9املوطأ :كتاب اجلمعة ،باب ماجاء يف السعي يوم اجلمعة.
 - 10سورة البقرة ،اآلية .416

جملة املدونة:
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اهلل تعاىل":فالرف ــث إص ــابة النس ــاء واهلل أعل ــم ،ق ــال تب ــارك وتع ــاىل:

     

 .)1( والفســوق الــذبح لألنصــاب ،واهلل أعلــم ،قــال اهلل تبــارك وتعــاىل:

     

 ،)2(  قال :واجلدال يف احلج أن قريشا كانت تقف عند املشـعر احلـرام باملزدلفـة بقـزح ،كانـت العـرب وغـريهم
يقفون بعرفة ،فكانوا يتجادلون ،يقول هؤالء :حنن أصوب ،ويقول هؤالء :حنن أصوب ،فقال اهلل تعاىل:



                

 .)3( فهذا اجلدال فيما نرى"(.)4
لقد تبني من خالل هذين املثالني مدى اعتماد اإلمام مالك يف تفسـريه للقـرآن علـى القـرآن ،وهـو هبـذا يكـون
قد أسهم يف وضع بعض القواعد العلمية واملنهجية عند النظر يف القـرآن الكـرمي بعـني االجتهـاد واالسـتنباط ،الـيت ال
حيــق للمتصــدر هلــذا الفــن أن يكــون جــاهال هبــا أو متغــافال عنهــا ،باعتبــار أن درك املقصــود الــذي يتحقــق بــه النفــع
للمكلفــني منــوط هبــذا املــنهج ،ويعطــي هبــذا أيضــا إشــعارا لكــل مــن اقتفــى أثــره :أن العصــمة مــن الزلــل واالحنـراف يف
الفهــم عــن اهلل وتنزيلــه علــى أفعــال املكلفــني مـرتبط جبمــع اآليــات الكرميــات يف املوضــوع الواحــد حــىت يظهــر القصــد
وتكتمل الرؤية ويتحقق النفع(.)5
المطلب الثاني :تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية.

إن أصـح طـرق التفســري بعـد تفســري القـرآن بــالقرآن هـو تفســريه بالسـنة النبويــة ،إذا ال أحـد أعلــم مبـراد اهلل بعــد
اهلل م ــن رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم ال ــذي ن ــزل علي ــه الق ــرآن وأم ــر بتبليغ ــه وبيان ــه للن ــاس؛ ق ــال اهلل تع ــاىل:
.)6(           
قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل  ":فإن أعياك ذلك – يعين تفسري القرآن بالقرآن -فعليـك بالسـنة فإهنـا شـارحة
للقرآن وموضحة له ،بل قد قال اإلمام أبو عبداهلل حممد بن ادريس الشافعي :كل ما حكم بـه رسـول اهلل صـلى اهلل
عليه وسلم ،فهو مما فهمه من القرآن"(.)7

 - 1سورة البقرة ،اآلية .486
 - 2سورة األنعام ،اآلية .419
 - 3سورة احلج ،اآلية .67
 - 4املوطأ :كتاب احلج ،باب الوقوف بعرفة ومزدلفة.
 - 5لقد تركت أمثلة أخرى خوفا من التطويل ورجاء االختصار ،وكان قصدنا هنا التنبيه واحلث على مزيد من البحث واالستقصاء.
 - 6سورة النحل ،اآلية .11
 - 7مقدمة يف أصول التفسري (.)41
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وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل تعاىل":فعلى هذا ال ينبغي يف االستنباط من القرآن واالقتصار عليـه دون النظـر
يف شرحه وبيانه وهو السنة ،ألنه إذا كان كليا وفيه أمور مجلية كمـا يف شـأن الصـالة والزكـاة واحلـج والصـوم وحنوهـا،
فال حميص عن النظر يف بيانه"(.)1
إذن قد ظهر من أقوال األئمة عالقة السنة بالقرآن مبا يعني علـى بيـان املـراد مـن جمموعـة مـن اآليـات القرآنيـة،
ومن مث ما ينبغي لألصويل أن يرتك النظر يف السنة مكتفيا مبا ورد يف القرآن ،وإال كانت النتيجة عكسـية بعيـدة كـل
البعد عن مقاصد الشارع احلكيم.
وإنــه ممــا يســتوقف الباحــث حــول هــذه القضــية عنــد اإلمــام مالــك أهنــا شــبه معدومــة ،فقــد حاولــت جاهــدا،
وكررت النظر يف اآليات اليت وردت يف املوطأ فما حصـلت إال علـى بعضـها ،وأغلبهـا كانـت مـن تفسـري النـيب صـلى
اهلل عليه وسلم للقرآن( .)2ومن أمثلة هذا النوع ما ذكـره اإلمـام مالـك يف بـاب النـوم عـن الصـالة عـن ابـن شـهاب
عن سعيد بن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني قفل من خيرب ،أسرى ،حىت إذا كان من آخـر الليـل
عرس وقال لبالل« :اكأل لنا الصبح» ،ونـام رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم وأصـحابه ،وكـأل بـالل مـا قـدر لـه ،مث
اســتند إىل راحلتــه ،وهــو مقابــل الفجــر ،فغلبتــه عينــاه ،فلــم يســتيقظ رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم وال بــالل ،وال
أحــد مــن الركــب حــىت ض ـربتهم الشــمس .ففــزع رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ،فقــال بــالل :يــا رســول اهلل أخــذ
بنفسي الذي أخذ بنفسك ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :اقتادوا» .فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ،مث أمر
رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم بــالال فأقــام الصــالة ،فصــلى هبــم رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم الصــبح ،مث قــال
ح ــني قض ــى الص ــالة ":م ــن نس ــي الص ــالة فليص ــلها إذا ذكره ــا ،ف ــإن اهلل تب ــارك وتع ــاىل يق ــول يف كتاب ــه:
 



.)4(")3(

أمــا مــا ميكــن أن نقــول فيــه :إن اإلمــام مالكــا قــد ســلك فيــه هــذا الــنهج-يعــين تفســري القــرآن الكــرمي بالســنة
النبويــة -هــو مــا رواه يف موطئــه عــن محـران مــوىل عثمــان بــن عفــان أن عثمــان بــن عفــان جلــس علــى املقاعــد ،فجــاء
امل ــؤذن فآذن ــه بص ــالة العص ــر ،ف ــدعا مب ــاء فتوض ــأ ،مث ق ــال :واهلل ألح ــدثنكم ح ــديثا ،ل ــوال أن ــه يف كت ــاب اهلل م ــا
حــدثتكموه .مث قــال :مسعــت رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم يقــول« :مــا مــن امــرئ يتوضــأ ،فيحســن وضــوءه ،مث
يصــلي الصــالة ،إال غفــر لــه مــا بينــه وبــني الصــالة األخــرى حــىت يصــليها» ،قــال حيــىي :قــال مالــك :أراه يريــد هــذه

 - 1املوافقات (.)484/1
 - 2هناك فرق بني تفسري النيب صلى اهلل عليه وسلم للقرآن وتفسري القرآن بالسنة ،فاألول ال اجتهاد فيه من الفقيه ،أما النـوع الثـاين ففيـه نـوع
من االجتهاد يف التوفيق بني اآلية الكرمية واحلديث املفسر هلا.
 - 3سورة طه ،اآلية .44
 - 4املوطأ  :كتاب وقوت الصالة ،باب النوم عن الصالة.

جملة املدونة:
اآلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
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.)2(")1(  
وهذا املثال يبني أن اإلمام مالكا قد انتهج هنج الصحابة والتابعني يف تفسريهم للقـرآن واالسـتنباط منـه؛ لكـن
نـدرة تفسـري القــرآن الكـرمي بالسـنة النبويــة عنـد اإلمـام مالــك يف املوطـأ ،ميكـن إرجاعهــا كمـا أسـلفنا إىل أن غرضــه مل
يكن يف التدوين الفقهي مبفهومه املتأخر ،وإمنا كان منصبا على مجع األحاديث وفقه أهل املدينة وتبويب كـل ذلـك
حسب املوضوعات الفقهية.
المطلب الثالث :تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.
إن مــن مــنهج األئمــة الفضــالء يف التعامــل مــع القــرآن الكــرمي اعتمــادهم يف أول األمــر علــى القــرآن مث الســنة مث
أق ـوال الصــحابة مث أق ـوال التــابعني ،وذلــك ألن الصــحابة رضــي اهلل عنــه شــاهدوا التنزيــل ،وعرف ـوا التأويــل ،وفهم ـوا
مقاص ــد ال ــدين ،وه ــم م ــربك اإلس ــالم وعص ــابة اإلمي ــان وعس ــكر الق ــرآن ،وجن ــد ال ــرمحن ،أل ــني األم ــة وأبره ــا قلوب ــا،
وأصحهم قصودا ،وأكملهم فطرة ،وأمتهم إدراكا ،وأصفاهم أذهانـا ،وأعلمهـم باألحكـام وأدلتهـا ،وأفقههـم يف ديـن
اهلل ،وأعمقهم علما ،وأقلهم تكلفا ،وعليهم دارت الفتيا ،وعنهم انتشر العلم(.)3
أمــا التــابعون فقــد تربـوا يف مدرســة الصــحابة ،وترعرعـوا يف أحضــاهنا ،وهنلـوا مــن معينهــا ،فكــانوا أحســن خلــف
ألفضل سلف ،زيادة على ذلك فقد زكاهم النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله":خري الناس قـرين ،مث الـذين يلـوهنم ،مث
الذين يلوهنم"(.)4
وهلذا كان لزاما على من أراد معرفة القرآن الكرمي ومقاصده االلتجاء إىل ما رواه الصـحابة واالحتمـاء بـه ،فـإن
أعياه ذلك رجع إىل ما رواه التابعون ،ويف هذا السياق قال اإلمام ابن تيمية  ":إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف
السنة ،رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة؛ فإهنم أدرى بذلك؛ ملـا شـاهدوه مـن القـرائن واألحـوال الـيت اختصـوا هبـا،
وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصاحل ،وإذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته عـن
الصحابة؛ فقد رجع كثري من األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعني"(.)5
وهذا الذي أصلناه موجود بكثرة عند اإلمام مالك يف كتابه املوطأ ،خصوصا تفسـري الصـحايب للقـرآن الكـرمي؛
ومـن األمثلـة علــى ذلـك مــا جـاء بــه اإلمـام مالــك يف بـاب مــا استيسـر مــن اهلـدي ،إذ نقــل عـن علــي بـن أيب طالــب

 - 1سورة هود ،اآلية .441
 - 2املوطأ :كتاب الطهارة ،باب ما جامع الوضوء.
 - 4إعــالم املــوقعني البــن القــيم ()48-47/1؛ وهــذا الكــالم مقتــبس مــن كــالم عبــداهلل بــن مســعود ،ينظــر جــامع بيــان العلــم وفضــله البــن
عبدالرب (.)117/1
 - 4متفـق عليـه :صـحيح البخـاري :كتـاب الشـهادات ،بـاب ال يشــهد علـى شـهادة جـور إذا أشـهد ،حـديث رقـم ()1691؛ صـحيح مســلم:
كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ،حديث رقم (.)1944
 - 5مقدمة يف أصول التفسري (.)11-10

 84جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

وعبــداهلل بــن عبــاس رضــي اهلل عــنهم أن املقصــود مــن قولــه تعــاىل:

   

 )1(الشــاة،

أما عبداهلل بن عمر فقد ذهب إىل أن املقصود منها هو البدنة أو البقرة(.)2
واإلمــام مالــك رمحــه اهلل مل ينقــل هــذا اخلــالف دون بيــان وجــه احلــق فيــه ،بــل ســعى إىل الرتجــيح بــني املعنيــني
املــرويني ،قــال رمحــه اهلل ":وذلــك أحــب مــا مسعــت إيل يف ذلــك .ألن اهلل تبــارك وتعــاىل ،يقــول يف كتابــه:



               
          

 .)3(فممـ ــا حيكـ ــم بـ ــه يف اهلـ ــدي:

شاة ،وقد مساها اهلل هديا .وذلك الذي ال اختالف فيه عندنا .وكيف يشك أحد يف ذلك؟ وكل شـيء ال يبلـغ أن
حيك ــم في ــه ببع ــري ،أو بق ــرة ف ــاحلكم في ــه ش ــاة .وم ــا ال يبل ــغ أن حيك ــم في ــه بش ــاة فه ــو كف ــارة م ــن ص ــيام ،أو إطع ــام
مساكني"(.)4
إن اإلمــام مالكــا رمحــه اهلل يقــدم لألمــة املــنهج األمثــل يف التعامــل مــع الــنص القــرآين ،فهــو ملــا تعارضــت عنــده
تفس ـريات الصــحابة ،حــاول الرتجــيح بينهــا كشــأن غــريه مــن اجملتهــدين ،واســتند يف ذلــك إىل أم ـرين :أوهلمــا تفســري
القرآن بالقرآن ،وهذا قد سـبق التنبيـه عليـه ،وثانيهمـا النظـر إىل مقاصـد الشـريعة وكلياهتـا الـيت جـاءت بالتيسـري علـى
املكلفــني ورفــع احلــرج عــنهم ،إذ إلـزام النــاس بالبدنــة أو البقــرة يف اهلــدي فيــه نــوع مــن املشــقة الــيت ال يســتطيع رفعهــا
الفقراء واملساكني ،وهو هبذا يؤصل ملنهج أصويل قد تنازع األئمة قدميا وحديثا حوله ،ويتمثل يف ختصيص النص أو
تقييده مبقاصد الشريعة ومصاحلها.
ومــن األمثلــة كــذلك يف هــذا الســياق أن اإلمــام حينمــا أراد التنبيــه علــى املقصــود بالصــالة الوســطى يف قولــه
تعـ ــاىل .)5(         :اسـ ــتعان بتفس ـ ـريات
الصــحابة رضــي اهلل عــنهم ،فقــد نقــل عــن حفصــة وعائشــة رضــي اهلل عنهمــا أن املقصــود منهــا صــالة العصــر ،وروى
زيد بن ثابت رضـي اهلل عنـه أهنـا صـالة الظهـر ،وروى عـن علـي وابـن عبـاس رضـي اهلل عـنهم أهنـا صـالة الصـبح ،مث
قال بعد إيراد هذه التفسريات املختلفة مرجحا إحداها ":وقول علي وابن عباس أحب ما مسعت إيل يف ذلك"(.)6
أما فيما خيص تفسري التابعي للقرآن الكرمي فنجد مثال ما رواه اإلمام مالك عن عبدالرمحن بن القاسم عن
أبيه أنه كان يقول يف قول اهلل تعاىل:

  
        

 - 1سورة البقرة ،اآلية .419
 - 2املوطأ :كتاب احلج ،باب ما استيسر من اهلدي.
 - 3سورة املائدة ،اآلية .17
 - 4املوطأ :كتاب احلج ،باب ما استيسر من اهلدي.
 - 5سورة البقرة ،اآلية .148
 - 6املوطأ :كتاب صالة اجلماعة ،باب الصالة الوسطى.
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      :       
  

 ،)1(أن يقول الرجل للمرأة وهي يف عدهتا من وفاة زوجها:إنك علي لكرمية ،وإين

فيك لراغب ،وإن اهلل لسائق إليك خريا ورزقا وحنو هذا من القول(.)2
ومــن األمثلــة أيضــا مــا رواه اإلمــام مالــك عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أنــه كــان يقــول يف هــذه اآليــة:



 ،)3(       ق ــال ":ه ــي الرؤي ــا الص ــاحلة يراه ــا الرج ــل الص ــاحل أو ت ــرى
له"(.)4
هــذه بعــض مــن األمثلــة الــيت ســاقها اإلمــام مالــك يف موطئــه مــن أجــل االحتجــاج هبــا يف كثــري مــن القضــايا
احلياتيـة ،والنــاظر فيهــا يــدرك حقيقـة :أن اإلمــام كــان لــه مـنهج واضــح يف التعامــل مــع القـرآن الكــرمي ،مــنهج مؤســس
على قواعد علمية ومنهجية من شـأن املعتصـم بـه أن يكـون لـه نرباسـا يف درك مقاصـد اخلطـاب الشـرعي ،ومعينـا لـه
على تبصره ومعرفته ،وحافظا له من االحنراف والضالل الفكري.

المبحث الرابع :احتجاج اإلمام مالك بالقراءة الشاذة في بناء األحكام الشرعية.

إن مما يستوقف الباحث كذلك يف املوطـأ هـي قضـية القـراءة الشـاذة عنـد اإلمـام ،إذ كثـريا مـا كنـا نسـمع ونقـرأ
يف بعــض كتــب املالكيــة أن الق ـراءة الشــاذة ال اعتبــار هلــا علمــا وعمــال ()5؛ وأنــه ال جيــوز االحتجــاج هبــا ،وال بنــاء
األحكام عليها ،لكن املطلع على كتاب املوطأ والدارس له جيد خمالفة لكثري من املالكية إلمامهم يف هذا األصل.
وقبــل ســوق األمثلــة الدالــة علــى مــا قصــدناه ورجونــاه ،البــد مــن اإلشــارة يف البدايــة إىل املقصــود مــن الق ـراءة
الشاذة ،وموقف العلماء من االحتجاج هبا على وجه االختصار.
إن القراءة املقبولة كما قال ابن اجلزري رمحه اهلل تعاىل هي ":كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ،ووافقت أحـد
املصاحف العثمانية ولو احتماال ،وصح سندها ،فهي القراءة الصـحيحة الـيت ال جيـوز ردهـا وال حيـل إنكارهـا ،ومـىت
اختــل ركــن مــن هــذه األركــان الثالثــة أطلــق عليهــا ضــعيفة أو شــاذة أو باطلــة ،سـواء كانــت عــن الســبعة أم عمــن هــو
أكرب منهم"(.)6
 - 1سورة البقرة ،اآلية .144
 - 4املوطأ كتاب النكاح ،باب ما جاء يف احلطبة؛ وأبو عبدالرمحن امسه حممد بن أيب بكـر الصـديق وهـو مـن التـابعني الكبـار ،تـويف سـنة 409
هـ ؛ ينظر سري أعالم النبالء (.)18/4
 - 3سورة يونس ،اآلية .61
 - 4املوطأ :كتاب الرؤيا ،باب ما جاء يف الرؤيـا؛ وأبـو هشـام هـو عـروة بـن الـزبري مـن كبـار التـابعني ،تـويف سـنة  11ه ـ؛ ينظـر الطبقـات الكـربى
البن سعد ()446/9؛ سري أعالم النبالء (.)114/1
 - 5احملصول البن العريب ()410؛ أحكام القرآن البن العريب (.)444/4
 - 6النشر يف القراءات العشر (.)01/04
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تبني مما سبق أن القراءة الصحيحة عند أئمة القراءة هي اليت اشتملت على ثالثة أركان:
صحة السند وتواتره.
موافقة اللغة العربية ولو بوجه.
موافقة أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال.
ومىت اختل ركن من هذه األركان يف أي قراءة ،حكم عليها بالشذوذ أو الضعف أو البطالن.
أمــا األص ـوليون فقــد وضــعوا شــرطا واحــدا يف التمييــز بــني الق ـراءة املت ـواترة والق ـراءة الشــاذة :وهــو الت ـواتر ،أمــا
الشرطان اآلخران فال أثر هلما يف الفكر األصويل.
هذا وقد اختلف األصوليون يف االحتجاج بـالقراءة الشـاذة ،فـذهب مجـع مـنهم إىل عـدم جـواز االحتجـاج هبـا
ألن الذي رواها كان قاصدا قرآنيتها ،فلما بطل كوهنا قرآنا بطل االحتجاج هبا.
وقــال قــوم :جيــوز االحتجــاج هبــا كأخبــار اآلحــاد ،ألنــه ال خيــرج عــن كوهنــا مســموعة مــن النــيب صــلى اهلل عليــه
وسلم ومروية عنه(.)1
وجتــدر اإلشــارة إىل أن األئمــة املالكيــة قــد اختلفـوا يف االحتجــاج بــالقراءة الشــاذة ،فــابن العــريب يــذهب إىل أن
هنــاك اتفاقــا بــني األمــة يف عــدم االحتجــاج هبــا ،قــال يف القــبس":واعلم أن حــديث عائشــة يف املوطأ":حــافظوا علــى
الصــالة الوســطى وصــالة العصــر"احلديث؛ ال حجــة فيــه التفــاق األمــة علــى أن القـراءة الشــاذة ال توجــب علمــا وال
عمال"( .)2وعقد فصال يف كتابـه احملصـول ورد االحتجـاج هبـا ،وهـذا الـرأي عضـده كـذلك البـاجي يف املنتقـى ونقلـه
عن أيب بكر األهبري( ،)3ونصره املازري يف إيضاح احملصول(.)4
ويف املقابل جند أن ابن عبدالرب ينقل االتفاق على االحتجاج هبا ،قال رمحه اهلل":ويف هذا احلـديث دليـل علـى
ما ذهب إليه من االحتجاج مبا ليس يف مصحف عثمان على جهة التفسري ،فكلهم يفعل ذلك"(.)5
وعند النظر يف املوطأ جند من أول برهة أن ما ذهب إليه ابن عبدالرب هو مـا هنجـه اإلمـام يف صـياغة األحكـام
الشرعية بناء وتنزيال ،وهذه الدعوى ميكن تأكيد صحتها من خالل األمثلة التالية:
سأل اإلمام مالك ابن شهاب عن قول اهلل تبارك وتعاىل:

  
     

)1(      ؛ فأجابــه رمحــه اهلل أن عمــر بــن اخلطــاب كــان يقرؤهــا :إذا
نودي للصالة من يوم اجلمعة فامضوا إىل ذكر اهلل(.)2
 - 1الربهان ()197/4؛ قواطع األدلـة ()146-141/4؛ املنخـول ()476-471؛ إيضـاح احملصـول مـن برهـان األصـول ()911-916؛
التحقيــق والبيــان يف شــرح الربهــان يف أصــول الفقــه ()774-761؛ روضــة النــاظر وجنــة املنــاظر ()109-104/4؛ نفــائس األصــول يف شــرح
احملصول ()4094-4011/7؛ مذكرة يف أصول الفقه (.)68
 - 2القبس ()141/4؛ أحكام القرآن ()444/4؛ احملصول (.)410
 - 3املنتقى (.)66/1
 - 4إيضاح احملصول من برهان األصول (.)911-916
 - 5التمهيد ()171/1؛ االستذكار (.)481/4

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 87

روى اإلمام مالك عن زيد بن أسلم عـن القعقـاع بـن حكـيم عـن أيب يـونس مـوىل عائشـة أم املـؤمنني أنـه قـال:
أم ـ ـ ـرتين عائش ـ ـ ــة أن أكت ـ ـ ــب هل ـ ـ ــا مص ـ ـ ــحفا .مث قال ـ ـ ــت: :

    

 ،)3(   فلم ــا بلغته ــا آذنته ــا فأمل ــت عل ــي «:ح ــافظوا عل ــى الص ــلوات ،والص ــالة الوس ــطى،
وصــالة العصــر ،وقوم ـوا هلل قــانتني»؛ وروى عــن زيــد بــن أســلم عــن عمــرو بــن رافــع أنــه قــال :كنــت أكتــب مصــحفا
حلفص ـ ـ ــة أم امل ـ ـ ــؤمنني .فقال ـ ـ ــت «:إذا بلغ ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذه اآلي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــآذين»:

   

 ،    فلمـ ــا بلغتهـ ــا آذنتهـ ــا فأملـ ــت علـ ــي« :حـ ــافظوا علـ ــى الصـ ــلوات ،والصـ ــالة
الوسطى ،وصالة العصر ،وقوموا هلل قانتني»(.)4
روى اإلمــام مالــك عــن محيــد بــن قــيس أنــه أخــربه ،قــال كنــت مــع جماهــد وهــو يطــوف بالبيــت ،فجــاءه إنســان
فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعهـا؟ قـال محيـد :فقلـت لـه :نعـم ،يقطعهـا إن شـاء .قـال جماهـد :ال
يقطعها فإهنا يف قراءة أيب بن كعب ثالثة أيام متتابعات؛ قال مالـك «:وأحـب إيل أن يكـون مـا مسـى اهلل يف القـرآن
يصام متتابعا»(.)5
وهذا الكالم منه رمحه اهلل فيصل يف املسألة ،إذ صرح أن هذه القراءة رغم شذوذها ممـا حيـتج بـه ،والكـل يعلـم
أن اإلمــام كــان أكثــر فتاويــه نقــال عــن أهــل املدينــة ،ممــا يــدل علــى أن االســتناد إىل هــذا األصــل يف االســتدالل لــيس
غريبا عن أهل املدينة وفقهائها.
روى اإلمــام عــن عبــداهلل بــن دينــار أنــه قــال :مسعــت عبــداهلل بــن عمر:ق ـرأ " يــا أيهــا النــيب إذا طلقــتم النســاء
فطلقوهن لقبل عدهتن"؛ قال مالك :يعين بذلك أن يطلق يف كل طهر مرة"(.)6
ويف هذا بناء للحكم الشرعي باالستناد إىل القراءة الشاذة.
هذه بعض األمثلة اليت توضح لنا مبـا ال يـدع جمـاال للشـك اعتمـاد اإلمـام مالـك علـى القـراءة الشـاذة اسـتدالال
واحتجاجـا واســتنباطا ،فهـو يعتربهــا مـن بــاب أخبـار اآلحــاد ،وتبـني كــذلك ضـعف أقـوال كثـري مــن النقـول الــيت تــرى
عدم جواز االحتجاج هبا عند اإلمام رمحه اهلل تعاىل.
 - 1سورة اجلمعة ،اآلية .01
 - 2املوطأ :كتاب السهو ،باب ما جاء يف السعي يوم اجلمعة؛ وهذه القصة تدل أيضا على جواز االحتجاج بالقراءة الشاذة عند ابـن شـهاب
رمحه اهلل.
 - 3سورة البقرة ،اآلية .148
 - 4املوطــأ :كتــاب الســهو ،بــاب الصــالة الوســطى؛ ورغــم أنــه قــد رجــح قــول علــي وابــن عبــاس رضــي اهلل عــنهم ،إال أنــه مل يشــر إىل عــدم جـواز
االحتجاج بالقراءة الشاذة ،وإمنا اعتربها مثل غريها من األخبار اليت يعتمد عليها يف االستدالل.
 - 5املوطأ :كتاب الصيام ،باب ما جاء يف القضاء والكفارات.
 - 6املوطأ :كتاب الطالق ،باب جامع الطالق.
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خ ات مة:
يأمــل الباحــث مــن خــالل هــذه الدراســة أن يكــون مــا ســطره كافيــا للفــت أنظــار البــاحثني والدارســني إىل أمهيــة
املوضـوع بقصــد توجيــه عنـايتهم إىل دراســة تـراث اإلمـام مالــك ،وباخلصــوص كتابـه املوطــأ الــذي يعـد مشــروع أربعــني
ســنة مــن التأســيس والتمحــيص والتهــذيب دراســة علميــة ومنهجيــة ،يــتم فيهــا اســتخالص أهــم القواعــد والض ـوابط
املؤسسة ملنهجه عند النظر يف النص القرآين استنباطا وتنزيال ،ونشـرها بـني أهـل العلـم وطالبـه حـىت تكـون هلـم عونـا
وسندا يف العملية االجتهادية يف كل مراحلها.
كمــا يأمــل الباحــث أيضــا أن تكــون هــذه الدراســة حماولــة أوليــة تأسيســية تســهم يف تســليط الضــوء علــى هــذا
املنهج العلمي ،وتقدم للباحثني يف الرتاث املالكي واملهتمني به جمموعة من النتائج واخلالصات اليت ميكـن تسـجيلها
فيما يلي:
أوال  :إن اإلمام رمحه اهلل رغم قلـة اآليـات القرآنيـة الـيت أوردهـا علـى سـبيل االسـتدالل واالحتجـاج ،إال أنـه قـد
وضــع إشــارات علميــة ومنهجيــة يف التعامــل مــع الــنص الشــرعي ،وميكــن اعتبارهــا لبنــة ملــن أراد مــن خالهلــا التأســيس
ملــنهج علمــي قوامــه جمموعــة مــن القواعــد والض ـوابط االســتقرائية املنبثقــة مــن تعاملــه مــع النصــوص الشــرعية واللســان
العريب وفتاوى الصحابة والتابعني.
ثانيــا :إن اإلمــام مالكــا رمحــه اهلل ال يــورد نصــا قرآنيــا إال وبــني وجــه االســتدالل بــه ،كاشــفا منــه قصــد الشــارع
احلكيم الذي تعلقت التكاليف الشرعية.
ثالث ــا :إن اإلم ــام رمح ــه اهلل يعت ــرب أن ال ــوحي واح ــد ،فه ــو إم ــا ي ــأيت باآلي ــة الكرمي ــة ويش ــفعها مب ــا يوفقه ــا م ــن
األحاديث ،أو العكس ،أو يستغين يف كثري من األحيان باحلديث عن النص القرآين الصريح.
رابعــا :اعتمــاد اإلمــام يف إدراك اخلطــاب الشــرعي علــى اســتقراء كــل النصــوص الـواردة يف املوضــوع الواحــد حــىت
تتضح الرؤية ويكتمل النظر ،وهو هبذا يعترب من األوائل الذي قعدوا للمنهج االستقرائي يف العلوم الشرعية.
خامســا :اعتبــاره رمحــه اهلل االخــتالف بــني الصــحابة رضــي اهلل عــنهم أمـرا طبيعيــا ،لــذلك حيــرص يف كثــري مــن
األحيان علـى إيـراد األقـوال املختلفـة يف تفسـري اآليـة الكرميـة ،مث بعـدها إمـا جيمـع بينهـا إن أمكـن ،أو يـرجح أحـدها
مبرجحات خارجية.
سادسا :استحضار اإلمام مالـك لكثـري مـن القواعـد والضـوابط يف تعاملـه مـع الـنص القـرآين؛ فهـو كـان يعتمـد
على أسباب النزول يف الكشف عن مقصود الشارع ،ويرجـع إىل اللسـان العـريب يف إدراك معـىن اخلطـاب ،ويلجـأ يف
أحـايني أخــرى إىل القـرآن نفســه أو السـنة النبويــة أو أقـوال الصــحابة أو التـابعني أو عمــل أهـل املدينــة لبيـان مــدلول
اللفظة أو اآلية القرآنية اليت تعلق هبا احلكم الشرعي.
ســابعا :اعتمــاده رمحــه اهلل تعــاىل علــى الق ـراءة الشــاذة يف معرفــة داللــة اآليــة القرآنيــة ،واالحتجــاج هبــا يف بنــاء
األحكام الشرعية ،وهو هبذا خيالف كثريا من علماء املذهب املالكي الذين يرون بطالن االستدالل هبا.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

جملة املدونة:
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المصادر والمراجع:
القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع.
اإلتقـان يف علـوم القـرآن لعبـدالرمحن بـن أيب بكـر جـالل الـدين السـيوطي؛ حتقيـق حممـد أيب الفضـل إبـراهيم؛ الناشــر:
اهليئة املصرية العامة للكتاب؛ الطبعة9314 :هـ 9174 /م.
أحكــام القــرآن للقاضــي حممــد بــن عبــداهلل أيب بكــر بــن العــريب املعــافري االشــبيلي املــالكي؛ حتقيــق :حممــد عبــدالقادر
عطا؛ الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان؛ الطبعة :الثالثة 9424 ،هـ  2003 -م
أ ســباب نــزول القــرآن أليب احلســن علــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن علــي الواحــدي النيســابوري؛ حتقيــق :عصــام بــن
عبداحملسن احلميدان؛ الناشر :دار اإلصالح – الدمام؛ الطبعة :الثانية 9492 ،هـ  9112 -م.
االستذكار يف شرح مذاهب علماء األمصار أليب عمر يوسـف بـن عبـداهلل بـن حممـد بـن عبـدالرب بـن عاصـم النمـري
القــرطيب؛ حتقيــق :ســامل حممــد عطــا ،حممــد علــي معــوض؛ الناشــر :دار الكتــب العلميــة – بــريوت؛ الطبعــة :األوىل،
 9429هـ –  2000م.
أضـواء البيـان يف إيضــاح القـرآن بــالقرآن حملمـد األمــني بـن حممــد املختـار بــن عبـدالقادر اجلكــين الشـنقيطي؛ الناشــر :
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت – لبنان؛ عام النشر  9495 :هـ  9115 -م.
إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني أليب عبــداهلل حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب املعــروف بــابن قــيم اجلوزيــة؛ حتقيــق :أيب
عبيـدة مشــهور بــن حسـن آل ســلمان؛ الناشــر :دار ابــن اجلـوزي للنشــر والتوزيــع ،اململكـة العربيــة الســعودية؛ الطبعــة:
األوىل 9423 ،هـ.
إيضاح احملصول من برهان األصول أليب عبداهلل حممد بن علي بن عمر املازري؛ حتقيق :عمار الطاليب؛ الناشر :دار
الغرب اإلسالمي؛ الطبعة :األوىل.
الربهــان يف أصــول الفقــه أليب املعــايل عبــدامللك بــن عبــداهلل بــن يوســف بــن حممــد اجلــويين امللقــب بإمــام احلــرمني؛
حتقيق :صالح بن حممد بـن عويضـة؛ الناشـر :دار الكتـب العلميـة بـريوت – لبنـان؛ الطبعـة :الطبعـة األوىل 9498
هـ  9117 -م.
التحقيـق والبيــان يف شـرح الربهــان يف أصـول الفقــه لعلـي بــن إمساعيــل األبيـاري؛ حتقيــق :علـي بــن عبـد الــرمحن بســام
اجلزائري؛ الناشر :دار الضياء  -الكويت (طبعة خاصة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية  -دولـة قطـر)؛ الطبعـة:
األوىل 9434 ،هـ  2093 -م.
ترتيـب املــدارك وتقريـب املســالك أليب الفضــل القاضـي عيــاض بــن موسـى اليحصــيب؛ حتقيــق :ابـن تاويــت الطنجــي
وعبدالقادر الصحراوي وحممد بن شريفة وسعيد أمحد أعـراب؛ الناشـر :مطبعـة فضـالة  -احملمديـة ،املغـرب؛ الطبعـة:
األوىل
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التمهيـد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد أليب عمــر يوســف بـن عبــداهلل بــن حممــد بــن عبــدالرب بــن عاصــم النمــري
القــرطيب؛ حتقيــق :مصــطفى بــن أمحــد العلــوي  ،حممــد عبــدالكبري البكــري؛ الناشــر :وزارة عمــوم األوقــاف والشــؤون
اإلسالمية – املغرب؛ عام النشر 9387 :هـ.
هتــذيب األمســاء والصــفات أليب زكريــا حميــي الــدين حيــىي بــن شــرف النــووي؛ حتقيــق وتعليــق :شــركة العلمــاء مبســاعدة
إدارة الطباعة املنريية؛ دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
ج ــامع بي ــان العل ــم وفض ــله أليب عم ــر يوس ــف ب ــن عب ــد اهلل ب ــن حمم ــد ب ــن عب ــدالرب الق ـرطيب؛ حتقي ــق :أيب األش ــبال
الزهريي؛ الناشر :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية؛ الطبعة :األوىل 9494 ،هـ  9114 -م.
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه علـى مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل أليب حممـد موفـق الـدين عبـداهلل بـن
أمح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن قدام ــة املقدس ــي؛ الناش ــر :مؤسس ــة الريّــان للطباع ــة والنش ــر والتوزي ــع؛ الطبع ــة :الطبع ــة الثاني ــة
9423هـ2002-م.
ســري أعــالم النــبالء لشــمس الــدين أبــو عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَ ْاميــاز الــذهيب؛ حتقيــق :جمموعــة مــن
احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط؛ الناشر  :مؤسسة الرسالة؛ الطبعة  :الثالثة  9405 ،هـ 9185 /م.
شرح خمتصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبـدالقوي بـن الكـرمي الطـويف؛ حتقيـق :عبـداهلل بـن عبداحملسـن الرتكـي؛
الناشر  :مؤسسة الرسالة؛ الطبعة  :األوىل  9407 ،هـ  9187 /م.
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صـحيح البخـاري حملمـد
بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي؛ حتقيق :حممد زهـري بـن ناصـر الناصـر؛ الناشـر :دار طـوق النجـاة؛ الطبعـة:
األوىل9422 ،هـ.
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملسلم بن احلجاج أبو احلسن
القشريي النيسابوري؛ حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي؛ الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
الطبقات الكربى أليب عبداهلل حممد بن سعد بن منيع املعروف بابن سعد؛ حتقيق :حممـد عبـدالقادر عطـا؛ الناشـر:
دار الكتب العلمية – بريوت؛ الطبعة :األوىل 9490 ،هـ  9110 -م.
الفقيــه واملتفقــه أليب بكــر أمحــد بــن علــي بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي؛ حتقيــق :أيب عبــدالرمحن عــادل بــن يوســف
الغرازي؛ الناشر :دار ابن اجلوزي – السعودية؛ الطبعة :الثانية9429 ،هـ.
القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي حممـد بـن عبـداهلل أبـو بكـر بـن العـريب املعـافري؛ حتقيـق :حممـد عبـداهلل
ولد كرمي؛ الناشر :دار الغرب اإلسالمي؛ الطبعة :األوىل 9112 ،م.
قواطـع األدلـة أليب املظفـر منصـور بـن حممــد بـن عبـداجلبار بـن أمحـد املــروزى السـمعاين؛ حتقيـق :حممـد حسـن حممــد
حسن امساعيل؛ الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان؛ الطبعة :األوىل9498 ،هـ9111/م.
لباب النقول يف أسباب النزول لعبدالرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي؛ حتقيق :أمحـد عبدالشـايف؛ الناشـر:
دار الكتب العلمية بريوت – لبنان.
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جممــوع الفتــاوى أليب العبــاس تقــي الــدين أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة؛ حتقيــق :عبــدالرمحن بــن حممــد بــن قاســم؛
الناش ــر :جمم ــع املل ــك فهـ ـد لطباع ــة املص ــحف الشـ ـريف ،املدين ــة النبوي ــة ،اململك ــة العربي ــة الس ــعودية؛ ع ــام النش ــر:
9494هـ9115/م.
احملصول يف أصول الفقه للقاضي حممد بن عبداهلل أبو بكر بن العـريب؛ حتقيـق :حسـني علـي اليـدري وسـعيد فـودة؛
الناشر :دار البيارق – عمان؛ الطبعة :األوىل9420 ،هـ  9111 -م.
مــذكرة يف أصــول الفقــه حملمــد األمــني بــن حممــد املختــار بــن عبــدالقادر اجلكــين الشــنقيطي؛ الناشــر :مكتبــة العلــوم
واحلكم ،املدينة املنورة؛ الطبعة :اخلامسة 2009 ،م.
املســالك يف شــرح موطــأ مالــك للقاضــي حممــد بــن عبــداهلل أبــو بكــر بــن العــريب؛ حتقيــق :حممــد الســليماين وعائشــة
السليماين؛ الناشر :دار الغرب اإلسالمي؛ الطبعة :األوىل 9428 ،هـ  2007 -م.
املستصــفى يف علــم األصــول أليب حامــد حممــد بــن حممــد الغ ـزايل الطوســي؛ حتقيــق :حممــد عبدالســالم عبدالشــايف؛
الناشر :دار الكتب العلمية؛ الطبعة :األوىل9493 ،هـ 9113 -م.
مقدمة يف أصول التفسري أليب العباس تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية؛ الناشر :دار مكتبة احلياة ،بـريوت،
لبنان؛ الطبعة9410 :هـ9180 /م.
املنتقى شرح املوطإ أليب الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي؛ الناشر :مطبعة السعادة  -جبوار حمافظة مصر؛
الطبعة :األوىل 9332 ،هـ.
املنخول من تعليقات األصول أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسـي؛ حتقيـق :حممـد حسـن هيتـو؛ الناشـر :دار
الفكر املعاصر -بريوت لبنان ،دار الفكر دمشق – سورية؛ الطبعة :الثالثة 9491 ،هـ  9118 -م.
املوافقــات إلب ـراهيم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي الشــاطيب؛ حتقيــق :أيب عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان؛
الناشر :دار ابن عفان؛ الطبعة :الطبعة األوىل 9497هـ9117 /م.
موطأ اإلمام مالك بن أنس؛ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليـه :حممـد فـؤاد عبـدالباقي؛ الناشـر :دار إحيـاء
الرتاث العريب ،بريوت – لبنان؛ عام النشر 9404 :هـ  9185 -م.
النشــر يف الق ـراءات العشــر أليب اخلــري مشــس الــدين حممــد بــن حممــد بــن يوســف بــن اجلــزري؛ حتقيــق :علــي حممــد
الضباع؛ الناشر  :املطبعة التجارية الكربى.
نفائس األصـول يف شـرح احملصـول لشـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس القـرايف؛ حتقيـق :عـادل أمحـد عبـداملوجود وعلـي
حممد معوض؛ الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز؛ الطبعة :األوىل9494 ،هـ 9115 -م.
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العلم ومنهج تحصيله ومجاالته يف القرآن الكريم
الدكتور توفيق البدري
دكتوراه في الفكر والحضارة-املغرب

بسم اهلل السميع العليم الذي أحاط علمه بكل شيء ،وعلم اإلنسان مامل يعلم ،والصالة والسالم األمتان
األكمالن على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله الطيبني ،وأصحابه الوارثني للعلم النبوي ،وعلى تابعيهم ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .أما بعد:
مدار هذا البحث على العلم يف القرآن الكرمي ،وبيان مفهومه داخل نسقه ونظمه اخلاص ،وجماالته الرئيسة اليت
تعد موضوعا له ،ومسالك اكتسابه ،وأثره يف ترقي اإلنسان يف مدارج اإلميان ومقامات اإلحسان ،ويف ميادين
احلياة املختلفة  ،وعمارة األرض ،وحتقيق االستخالف.
أوال :إشكالية البحث :تثري هذه الدراسة التساؤالت التالية :ماهي داللة العلم يف القرآن الكرمي؟ وماهي قضاياه

ومسائله بناء على تلك الداللة؟ مث ما الذي مييزها عن املفاهيم اليت أنتجها الفكر اإلنساين احلديث حول العلم؟
فهذه األسئلة تلخص أبعاد اإلشكالية ،وأطراف القضية ،وعناصر املوضوع اليت سينهض على أساسه هذا البحث.
قبل ،كثري من الدارسني ،وميكن إمجاال تصنيف ما ُكتب
ثانيا :الجهود السابقة :لقد تناول هذه املسألة من ُ

ئيسني ،األول كان غرضه الرد على شبهة التعارض املتوهم بني العلم والقرآن ،ومن مث إظهار
فيها إىل صنفني ر َ
التوافق بينهما ،وإبراز إعالء القرآن من شأن العلم والعلماء ،وميكن التمثيل هلذا املنزع بكتابني "املدخل إىل موقف
القرآن الكرمي من العلم" ملؤلفه عماد الدين خليل ،و"العقل والعلم يف القرآن الكرمي" للشيخ يوسف القرضاوي .أما
االجتاه الثاين ،فحاول بيان الرؤية املعرفية للقرآن الكرمي ،والتنبيه إىل ضرورة اعتبار الوحي مصدرا للمعرفة إىل جانب
الكون ،وهو ما هنض به مشروع إسالمية املعرفة الذي يضطلع به املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ويعد الدكتور
طه جابر العلواين من مؤسسيه .وإسهاما يف إمتام هذه اجلهود املذكورة ،سينطلق هذا البحث من الكشف عن
مفهوم العلم داخل سياق القرآن ،مع إبراز أثره يف الرتقي الشامل لنإنسان؛ ألن العلم َوفَ َق هذا املنظور القرآين جزء
من ماهية ابن آدم ،وحقيقته اليت يتعني عليه إدراكها من خالل االهتداء بالبيان اإلهلي للناس.
ثالثا :أهمية البحث :تتجلى أمهية البحث وقيمته العلمية يف كونه يتخذ من نصوص القرآن العظيم ،مادته
األولية وموضوعه الرئيس الذي يقوم عليه ،وأحسب أن هذا يف حد ذاته ،خدمة جليلة لكتاب اهلل تعاىل ،الذي
يدعونا إىل تالوة آياته وتدبرها ،وإعمال النظر فيها ،واستخالص البصائر والبينات منها .وأما خبصوص قيمة دراسة
العلم يف ضوء الكتاب العزيز؛ فألنه يعد ميزة عصرنا ،وقد أُلف يف شأنه الشيء الكثري ،لكن مفهومه مل يسلم من
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التحيز ،فقد صار وعاء للتصورات واملذاهب الفلسفية املختلفة ،وآل أمره أن أضحى مقابال ومضادا للدين بصورة
عامة .لذا كان من الضروري نقد هذه ال ُفهوم البشرية ،وبيان هتافتها ،خاصة أهنا سائدة ومفروضة اليوم؛ ألهنا آتية
كلها من احلضارة الغالبة واملهيمنة ،والميكن أن يتحقق التصحيح املطلوب إال من خالل إظهار الداللة احلقيقة
واألصيلة للعلم اليت يقدمها الذكر احلكيم بوصفه كالم رب العاملني ،الكالم احلق .ويف ضوئها جيب تناول كل
املسائل العلمية؛ ألن تلك الداللة تعترب املعيار الذي على أساسه يكون القبول أو الرفض للكل التصورات
اإلنسانية.
رابعا:دواعي اختيار هذا الموضوع ،ترجع يف البدء إىل سبب ذايت ،يكمن يف رغبة شخصية قدمية يف حبث

قضية العلم من منظور قرآين حمض ،واكتشاف احلقائق الربانية املتعلقة هبذه املسألة من خالل االغرتاف املباشر من
القرآن العظيم ،واإلفادة من جتربة التدبر يف آياته .ومثة سبب موضوعي دعاين إىل اخلوض يف هذه القضية ،يتجلى
يف قلة األحباث اليت تناولت العلم انطالقا من القرآن وحده ،وأن املوجود منها ـ حسب علمي ـ مل يوف املسألة
حقها من الدراسة ،وهناك جوانب من املوضوع ال تزال يف حاجة إىل حبث أوسع وأعمق ،لذلك أردت اإلسهام يف
بعد؛ ألن القرآن اجمليد معني ال ينضب من احلقائق،
هذا املضمار ،واستجالء بعض تلك األبعاد غري املطروقة ُ
والميكن لدراسة واحدة أو دراسات عديدة أن حتيط بقضية قرآنية بعينها.
خامسا :أهداف البحث :إن الغرض األساس من هذا البحث اإلسهام يف إزالة بعض الركام من األوهام
احمليطة بداللة العلم اليت خلفتها التصورات الوضعية يف سياق جتربة اإلنسان ورحلته الطويلة يف مضمار املعرفة
العلمية ،وإظهار قصور منظور هذه الفلسفة املهيمنة اليوم يف تقدمي التحديد الصحيح والشامل ملعىن العلم ،نظرا
إلقصائها ونفيها جلوانب أخرى هائلة وامتدادات رحبة حافلة باحلقائق الضخمة .إن الوحي اإلهلي مصدر كبري
للعلم ،لكنه مستبعد متاما من اهتمام أهل الفكر العلمي املعاصر ،فهو يف عرفهم ليس علما ،والميكن أن يكون
موضوعا للعلم باملفهوم الذي اصطلحوا عليه؛ ألن العلم عندهم مرتبط باملادة مبعناها الفيزيائي .وعند النظر يف
موازين الوحي ،واحلقائق املطلقة اليت يعرضها القرآن الكرمي ،يظهر أن العلم املقصود مفهومه أمشل وأعمق بكثري،
وهو مايروم البحث بيانه ولو مبقدار ،والكشف عن بعض مضامينه.
سادسا:المنهج المتبع ،لقد اعتمدت يف البحث على املنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه األنسب لطبيعة
املوضوع املدروس ،كما يستوعب كافة املناهج األخرى باستثناء املنهج التارخيي والتجرييب ،ويفسح اجملال على حنو
واسع إلعمال التفكيك ،والرتكيب ،والتفسري ،واالستنباط ،واالستنتاج يف استقراء النصوص القرآنية ،وتناول
القضايا ،ومناقشة اإلشكاالت.
سابعا :خطة البحث :استقرت على هذا النحو ،متهيد عام للموضوع .املبحث األول يف دالالت لفظ
العلم ،ويندرج حتته مطلبان :مطلب مفهوم العلم يف اللغة واالصطالح ،ومطلب مفهوم العلم يف القرآن الكرمي.
املبحث الثاين يف منهج القرآن الكرمي يف بناء املعرفة العلمية .واملبحث الثالث يف جماالت العلم يف القرآن ،مث خامتة
البحث.
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ويف األخري ،أسأل اهلل تعاىل أن يكون هذا العمل ،إسهاما ولو بنصيب يف تنمية البحث العلمي يف جمال
الدراسات اإلسالمية والقرآنية على وجه اخلصوص ،فما كان فيه من صواب فمن توفيق اهلل سبحانه ،وما كان فيه
من تقصري فمين ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

تمهيد:

لقد ارتبط العلم أول مرة بالوجود اإلنساين ،حني تلقى آدم عليه السالم التعليم األول من العليم احلكيم.
َمسَ ِاء
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئِ َك ِة فَـ َق َ
ال أَنْبِئُ ِوين بِأ ْ
آد َم ْاأل ْ
َمسَاءَ ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
وعن هذه احلقيقة ،يقول احلق سبحانهَ ﴿:و َعلَّ َم َ
هؤَال ِء إِ ْن ُكْنتم ِ ِ
ني ﴾ سورة البقرة ،اآلية 39 :فكان املنطلق لتعلم اإلنسان العلم من هنا ،ومن لدن اهلل جل
َُ
صادق َ
ُْ َ
َّ ِ
نسا َن َما َملْ يَـ ْعلَ ْم ﴾ سورة العلق ،اآلية ،5 :مث
وعال ،مصدر العلم األول .قال اهلل تعاىل يف هذا الشأنَ ﴿ :عل َم ْاإل َ
استمر بعد ذلك إمداد الناس من ذرية آدم عليه السالم ،عرب مر الزمان بالعلم الرباين بواسطة رسل اهلل وأنبيائه
املصطفني األخيار عليهم الصالة والسالم ،الذين محلوا أمانة تبليغه ،وبيانه ألقوامهم .وكان الغرض من هذا التعليم
ابتداء ،أن يعرف اإلنسان خالقه فيسلم أمره إليه ،وخيلص العبادة له سبحانه ،لتستقيم أحواله ،وتزكو نفسه،
وترتقي مناحي حياته كلها بذلك العلم اهلادي إىل سواء السبيل ،وهو القصد نفسه الذي أشار إليه نيب اهلل إبراهيم
ِ ِ
ِ
عليه السالم عندما دعا أباه إىل عبادة الواحد األحد .قال اهلل تعاىل ﴿ :يَا أَبَت إِ ِّين قَ ْد َجاءَِين م ْن الْعْل ِم َما َملْ
ك فَاتَّبِ ْع ِين أ َْه ِد َك ِصَراطًا َس ِويًّا ﴾ سورة مرمي ،اآلية .43 :ولكن الناس بعد أن جاءهم العلم من رهبم ،اختلفوا
يَأْتِ َ
بني منتفع به ،وهم القلة ،وبني معرض عنه وهم الكثرة ،قال اهلل عز وجلَ ﴿ :وَٰلَ ِك َّن أَ ْكثَـَر الن ِ
َّاس َال يَـ ْعلَ ُمو َن﴾
سورة يوسف ،اآلية . 29 :إن نفي العلم عن أكثر الناس حقيقة أكدها الذكر احلكيم غري ما مرة ،خاصة عند
عرض قصص األولني والتعقيب على مآهلم .إن اإلنسان ـ كما يصوره القرآن الكرمي ـ حيسب أنه قد أدرك قدرا
معتربا من العلم ،ويزعم يف بعض األحيان أنه وصل إىل احلقيقة ،ولكنه مبوازين الوحي اليزال يف ضالل مبني؛ ألنه
ال باستناده إىل العقل وحده ،أو احلس
وخي ُ
يظن بتقليده األسالف كما فعل السابقون فهو على املسار الصحيحَ ،
وحده ،أوهبما معا ،واستبعاد كلمات اهلل التامات كما يصنع إنسان هذا العصر ،قد عال يف سلم املعرفة ،وترقى يف
مدارج التحضر ،لكنه يف حقيقة األمر ،باق على أصله األول وهو اجلهل ،وإن زعم أنه يعلم ،ووجل عصر العلم،
وشتان بني احلقيقة والوهم .ومن الوهم السائد اآلن ،أن حتسن ظروف عيش اإلنسان ،والتطور الكبري يف الوسائل
التقنية اليت يستخدمها يف جماالت عدة يف حياته ،دليل واضح على امتالكه ناصية العلم وتطويعه لصاحله.
ومن أجل بيان حقيقة العلم الثابتة ،وأصول املعرفة احلقة اليت يتعني على اإلنسان حتصيلها ،جند يف القرآن
الكرمي حضورا كبريا للجذر اللغوي "علم" وملشتقاته ولأللفاظ اليت تقاربه يف معناه وإن خالفته يف مبناه ،وذلك يف
سياقات خمتلفة وأساليب متنوعة مثل الدعوة إىل طلب العلم بصورة صرحية ،أو بالتنبيه إىل سبل اكتسابه ،أو ببيان
فضله ومنزلة أهله عند اهلل تعاىل ،وإبراز أثره يف ترسيخ اإلميان باهلل الفتاح العليم ،أو بلفت انتباه اإلنسان إىل آيات
اهلل املبثوثة يف هذا الوجود الكوين الفسيح واهلائل ،الكتشاف سننه وأسراره ،والطريق املوصل إىل تسخريه واالنتفاع
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ت دالة على هذه املعاين املذكورة يف الكتاب املبني نلفي على سبيل املثال :اقرأ،
خبرياته .ومن العبارات اليت أَتَ ْ
يعقلون ،يفقهون ،فاعلم ،يتفكرون ،قل سريوا يف األرض ،آيات للمتومسني ،أفال ينظرون ،فاعتربوا ..وغري ذلك
كثري .إن هذه املنظومة الفريدة واملتنوعة من الكلمات ،ميكن القول يف شأهنا أهنا شكلت مجيعها مدارا دالليا مركزه
العلم ،تؤسس ملفهومه اخلاص يف النظم القرآين ،الذي خيالف بالقطع ،املفهوم الوضعي املتداول له قدميا وحديثا،
كما أن مقاصد العلم ومنهاج بنائه يف كالم اهلل تعاىل ،يباين بصورة كبرية وعميقة ما قدمته وال تزال تقدمه فلسفة
العلوم من تصورات ونظريات يف هذا املضمار ،وهو ما سيأيت احلديث عنه يف املباحث التالية.


المبحث األول :دالالت لفظ العلم
المطلب األول :مفهوم العلم في اللغة واالصطالح
ِ ِ
ِ
وعلِ َم الشيءَ :عَرفَهُ .ويقالَ :علِ َم وفَِقهَ ،أي :تعلم وتفقه.
وعلُ َمَ .
العْل ُم يف اللغة نقيض اجلهلَ ،عل َم عْل ًما َ
وعلِم األَمر وتعلمه :أتقنهِ .
وعلِ َم بالشيءَ :ش َعَر به 1.وفرق أبو
ت الشيءَ أعلمه علما ،مبعىن عرفته وخربتهَ .
َ
وعل ْم ُ
َ َ َْ
أخص من العلم؛ ألهنا علم بعني الشيء مفصال عما سواه ،والعلم
هالل العسكري بني العلم واملعرفة ،فجعل هذه ّ
2
يكون جممال ومفصال.
ويف االصطالح ،هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع ،وقيل :هو حصول صورة الشيء يف العقل ،واألول أخص
من الثاين ،وقيل كذلك ،هو إدراك على ما هو به ،وقيل أيضا :العلم صفة راسخة يدرك هبا الكليات
واجلزئيات3.واملعىن احلقيقي للفظ العلم ،هو اإلدراك ،وهلذا املعىن متعلق ،وهو املعلوم ،وله تابع يف احلصول يكون
وسيلة إليه يف البقاء ،وهو امللكة 4.والعلم هبذا املعىن ملكة يـُ ْقتَ َدر هبا على إدراك اجلزئيات 5.وهو ضربان ،األول:
علم بذوات األشياء ،كالعلم باإلنسان والسماء ،وغري ذلك .ويسمى هذا العلم تصورا .والثاين :العلم بنسبة هذه
الذوات املت صورة ،بعضها إىل بعض ،إما بالسلب أو اإلجياب ،كقول القائل :اإلنسان ليس حجرا ،فإن السامع
يفهم "اإلنسان" و"احلجر" فهما تصوريا لذاهتما ،مث حيكم بأن أحدمها مسلوب عن اآلخر ،أو ثابت له.
6
ويسمى هذا تصديقا؛ ألنه يتطرق إليه التصديق والتكذيب.
وقــد عـ َّـرف الراغــب األصــفهاين العلــم بأنــه إدراك الشــيء حبقيقتــه ،والعلــم مــن وجــه ض ـربان :نظــري وعملــي،
فالنظري ما إذا ُعلِ َم فقد َك َمل ،حنو العلـم مبوجـودات العـامل .والعملـي مـا ال يـتم إال بـأن يعمـل ،كـالعلم بالعبـادات.
 - 1لسان العرب :ابن منظور ،دار صادر ،دار بريوت  -بريوت ،ط 379/1 .9154 /مادة علم .
 - 2الفروق اللغوية :أبو هالل العسكري ،حتقيق ،حممد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة – القاهرة ،بدون تاريخ ص.80
 - 3التعريفات :اجلرجاين ،مكتبة لبنان  -بريوت ،ط 9185 /ص .940
 - 4الكليات :أبو البقاء الكفوي ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ط 9118 /2ص.490
 - 5احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة :زكرياء بن حممد األنصاري ،حتقيق ،مازن املبارك ،دار الفكر املعاصر  -بريوت ط 9119/9ص.44
 - 6معيار العلم  :أبو حامد الغزايل ،حتقيق سليمان دنيا ،دار املعارف – القاهرة ط 9149/ص47.
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ومــن وجــه آخــر :عقلــي ومسعــي .وأعلمتــه وعلّمتــه يف األصــل واحــد ،إال أن اإلعــالم اخــتص مبــا كــان بإخبــار سـريع،
والتعليم اختص مبا يكون بتكرير وتكثري ،حىت حيصـل منـه أثـر يف الـنفس .وقيـل :التعلـيم تنبيـه الـنفس لتصـور املعـاين
واس ــتيعاهبا ،وال ــتعلم ،تنبُّــه ال ــنفس لتص ــور ذل ــك 1.يس ـتلخص م ــن ه ــذا كل ــه ،أن العل ــم س ـواء يف داللت ــه اللغوي ــة أو
االصطالحية مداره على املعاين التالية:
 -9اإلدراك.
 -2املعرفة.
 -3اخلربة.
 -4الفهم.
 5ـ ـ ـ اإلتقان.
سيشهد هذا املفهوم فيما بعد ،توسعا يف دالالته بتوسع املعرفة ذاهتا وتشعبها ،واتساع جمال العلوم وتعددها،
ويف هذا الصدد ،مثة تعريف يعرف العلم بكونه دراسة تطور األنظمة والبحث عن الثوابت واملستقرات خالل هذا
التطور 2.وهناك حتديد آخر يقدم العلم بوصفه جمموع اخلربات اإلنسانية اليت جتعل اإلنسان قادرا على التنبؤ،
حبيث إذا ذكر بأن الكون تنتظمه قوانني ،وأن إدراكها بصورة جيدة ،تعين معرفة أسبابه ومسبباته ونتائجه ،ومن مث
متكن من التنبؤ .ومن العلماء من يستبدلون بالتنبؤ ،كلمة الفهم ،فيقولون إن العلم هو فهم ظواهر هذا الكون،
أسباهبا وآثارها 3.والعلم هبذه املعاين اجلديدة املذكورة ،له مقومات تتجلى يف العناصر التالية:
احلقائق اليت تؤكدها التجارب واملشاهدة.
املفاهيم اليت جيردها اإلنسان من جتربته ،وحبس ما يراه ضروريا ومناسبا ،ومىت أصبح املفهوم شائعا ومألوفا،
يصبح حكمه حكم األشياء احملسوسة سواء بسواء ،حبيث ميكن أن جيرد من مجلة مفاهيم مفهوما أعم ،مث أعم
وهكذا.
الفروض اليت يستفاد منها يف تفسري جمموعة من الظواهر ،تفسريا معقوال ،ويعمل هبا مىت أيدهتا التجارب.
النظريات العامة ،اليت هي مبثابة فروض شاملة ،وتظل النظرية معمول هبا مادامت صاحلة لتفسري
4
املوجودات.

 - 1املفردات ص  343مادة علم .
 - 2هلل العلم :بشري الرتكي ،بدون مكان النشر ،ط 9171 /ص.98
 - 3مقدمة لتاريخ الفكر العلمي يف اإلسالم :أمحد سليم سعيدان  ،عامل املعرفة ،اجملس الوطين الثقافة والفنون واآلداب -الكويت عدد
 ،9188/939ص.97
 - 4تراثنا وفجر العلم احلديث :وائل بشري األتاسي ،منشورات وزارة الثقافة – دمشق ط 9111/ص.34
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لقد انتهى العلم بعد مسار طويل إىل حتديد منهجه على أساس التجربة وتنظيم الوقائع واملوجودات،
واختبارها عن طريق االستقراء واالستدالل بصفة عامة ،الستخالص ما يسمى القانون العلمي ،ولكن هذه
القضايا اليت يتناوهلا العلم هبذا املعىن ،ال خترج عن حدود عامل احلس ،لذلك فقد توقفت حدود العلم عند الوقائع
واجلزئيات البسيطة احملسوسة البعيدة عن املسائل الغيبية اليت اعتربها بعيدة عن جماله وقضاياه.
وعلى هذا النحو فإن التجربة العلمية ،مهما كان حظها من الدقة والنفاذ ،إال أهنا ال ميكن أن تبلغ األصول
األوىل ،أو الغايات األخرية للموجودات ،وكذلك فإن العلم ال ميكنه أن يتناول بالتجربة املوجودات يف كلياهتا
اص اجلزئيات الظاهرة هلذه املوجودات فحسب .ومن مث يبقى العلم
ومشوليتها ،بل هو يكتفي ببحث مسات وخو ّ
1
هبذا املعىن اإلنساين احملض قاصرا عن إدراك احلقائق الكربى اليت يتعني على اإلنسان معرفتها.
المطلب الثاني :مفهوم العلم في القرآن الكريم
قبل اخلوض يف ماهية العلم يف الكتاب اجمليد ،البد يف البدء من وقفة مع آيات بينات ،تضمنت لفظة
العلم ،أو أشارت إىل الوسائل املفضية إىل حتصيله .مثل الدعوة إىل النظر والتفكر ،وإعمال العقل ،وغري ذلك.
قال اهلل تعاىل:
ض واختِالَ ِ
﴿ إِ َّن ِيف خْل ِق َّ ِ
ِِ
ف اللَّْي ِل والنـ َ ِ
ِ َّ ِ ِ
َّاس َوَما
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ ْ
َ
َ
َّهار َوالْ ُفْلك ال ِيت َْجتري يف الْبَ ْحر مبَا يَن َف ُع الن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِر ِ
السح ِ
السماء من َّماء فَأ ْ ِ
اب
ض بَـ ْع َد َم ْوهتَا َوبَ َّ
الريَ ِ
يف ِّ
ث ف َيها من ُك ِّل َدآبَّة َوتَ ْ
األر َ
أَ
َحيَا به ْ
اح َو َّ َ
َنزَل اللّهُ م َن َّ َ
الس َماء َواأل َْر ِ
ض آليَات لَِّق ْوم يَـ ْع ِقلُو َن ﴾ سورة البقرة ،اآلية.944 :
ني َّ
الْ ُم َس ِّخ ِر بَـ ْ َ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
يم ﴾سورة آل
﴿ َشه َد اللهُ أَنَّهُ الَ إلَهَ إالَّ ُه َو َوالْ َمالئ َكةُ َوأ ُْولُواْ الْعْلم قَائ ًما بالْق ْسط الَ إلَهَ إالَّ ُه َو الْ َعز ُيز ا ْحلَك ُ
عمران ،اآلية.98 :
ك َكا َن َعْنهُ َم ْسئُ ًوال﴾ سورة االسراء،
ك بِِه ِعْلم إِ َّن َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُوَٰلَئِ َ
س لَ َ
﴿ َوَال تَـ ْق ُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ
اآلية.34 :
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ات َوالنُّ ُذ ُر َع ْن قَـ ْوم َال يـُ ْؤِمنُو َن ﴾ سورة يونس ،اآلية:
ض َوَما تُـ ْغ ِين ْاآليَ ُ
﴿ قُ ِل انْظُُروا َما َذا يف َّ َ َ
.909
ب ِزْدِين ِعْل ًما﴾ سورة طه ،اآلية.994 :
﴿ َوقُل َّر ِّ
اح َدة أَن تَـ ُقوموا لِلَّ ِه مثْـىن وفُـرادى ُمثَّ تَـتَـ َف َّكروا ما بِص ِ
َعظُ ُكم بِو ِ
﴿ قُل إَِّمنَا أ ِ
احبِ ُكم ِّمن ِجنَّة إِ ْن ُه َو إَِّال نَ ِذير
َ َ َ ََ
ُ َ َ
ُ
َ
ْ
ِ
ني يَ َد ْي َع َذاب َشديد ﴾ سورة سبأ ،اآلية.44 :
لَّ ُكم بَـ ْ َ
﴿ قُل َهل يستَ ِوي الَّ ِذين يـ ْعلَمو َن والَّ ِذين الَ يـ ْعلَمو َن إَِّمنَا يـتَ َذ َّكر أُولُو األلْب ِ
اب﴾سورة الزمر ،اآلية.1 :
َ
ْ ْ َْ
ََ ُ َ َ َ ُ
َ ُ
ِ
َّ ِ
احل َّق ويـه ِدي إِ َىل ِصر ِ
احلَ ِميد﴾ سورة سبأ،
اط الْ َع ِزي ِز ْ
ك ِمن َّربِّ َ
ين أُوتُوا الْعِْل َم الَّذي أُن ِزَل إِلَْي َ
ك ُه َو َْ َ َ ْ
﴿ َويَـَرى الذ َ
َ
اآلية4 :
 - 1أسلمة املعرفة والعلوم اإلنسانية ومناهجها من وجهة نظر إسالمية :حممد علي أبو ريان ،دار املعرفة اجلامعية ،بدون تاريخ ،ص.44
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اعلَ ْم أَنَّهُ َال إَِٰلَهَ إَِّال اللَّهُ ﴾ سورة حممد ،اآلية.20 :
﴿ فَ ْ
الر ْمحَ ُن )َ (1علَّم الْ ُقْرآ َن )َ (2خلَ َق ِْ
اإلنْ َسا َن )َ (3علَّ َمهُ الْبَـيَا َن( ﴾سورة الرمحن،
الرِحي ِم َّ .
الر ْمحَ ِن َّ
﴿ بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
َ
اآلية.2 :
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين أُوتُوا الْعِْل َم َد َر َجات ﴾ سورة اجملادلة ،اآلية.99 :
ين َآمنُوا مْن ُك ْم َوالذ َ
﴿ يَـْرفَ ِع اللَّهُ الذ َ
َن اللَّه أَنْـزَل ِمن َّ ِ
اجلِ ِ
بال ُج َدد بِيض َومحُْر خمُْتَلِف
َخَر ْجنا بِِه َمثَرات خمُْتَلِفاً أَلْ َوانـُ َها َوِم َن ْ
السماء ماءً فَأ ْ
﴿ أَ َملْ تَـَر أ َّ َ َ َ
عام خمُْتلِف أَلْوانُه َكذلِك إَِّمنا خيَْشى اللَّه ِمن ِع ِ
ِ
يب ُسود (َ )27وِم َن الن ِ
بادهِ الْ ُعلَماءُ إِ َّن
َّو ِّ
ُ َ
اب َو ْاألَنْ ِ َ
َ َ ْ
َّاس َوالد َ
أَلْوا ُهنا َو َغراب ُ
اللَّهَ َع ِزيز َغ ُفور ﴾ سورة فاطر ،اآليتان.28-27 :
﴿ اقْـرأْ بِاس ِم ربِّ ِ
ك األَ ْكَرُم )  ( 3الَّ ِذي َعلَّ َم
ك الَّذي َخلَ َق ) َ ( 1خلَ َق ا ِإلنْ َسا َن ِم ْن َعلَق )  ( 2اقْـَرأْ َوَربُّ َ
َ ْ َ َ
ِ
َّ ِ
نسا َن َما َملْ يـَ ْعلَم ﴾ سورة العلق ،اآليات.5 -9 :
بالْ َقلَم )َ (4عل َم ْاإل َ
ميكن أن يستخلص من هذه اآليات وغريها كثري مما مل يذكر هنا ،أن العلم مصدره العليم جل وعال ،وأن
الذين أوتوا حظا وافرا منه ،هم أ َْوَىل من غريهم مبعرفة اهلل سبحانه ،ومبا يرضيه ،وإدراك احلق ،ومتييزه عن الباطل،
وحتقق اهلداية فيهم ،كما أن هناك علما يتعني على اإلنسان حتصيله من اخللق املسخر له مبشيئة رب العاملني ،من
خالل النظر يف السماء واألرض واجلبال والبحار ،وسائر املخلوقات ،ويف ذات اإلنسان أيضا .وكذلك استخالص
العلم من األمم الغابرة ،واستنباط السنن اليت حتكم سري اجملتمعات اإلنسانية يف أحواهلا املختلفة ،يف ترقيها
وتدليها ،ويف استقامتها واحنرافها .مبعىن أدق إن العلم الذي ترمي إليه كل تلك اآليات ،هو العلم الذي يقود إىل
اهلدى أو اهلداية الشاملة ،أما ماعدا ذلك فهو وهم ،أو ضالل بالتعبري القرآين.
ويف القرآن الكرمي ،يكتسب العلم داللة متفردة  ،تتجاوز بكثري ما هو شائع يف جمال الفكر والفلسفة .فمن
1
خالل تتبع مادة "علم"وصيغها يف آي الكتاب املبني ،يتبني أهنا جاءت باملعاين التالية:
ف وأدرك.
َ -9علِ َم مبعىن َعَر َ
قال تعاىل ﴿ :قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أُنَاس َّم ْشَربَـ ُه ْم ﴾ سورة البقرة ،اآلية.51 :
عرف.
 -2علَّم مبعىن َّ
َمسَاءَ ُكلَّ َها ﴾ سورة البقرة ،اآلية.30 :
آد َم ْاأل ْ
قال تعاىلَ ﴿: :و َعلَّ َم َ
 -3علّمتم مبعىن َد َّربْـتُم.
اجلََوارِِح ﴾ سورة املائدة ،اآلية.4:
قال تعاىلَ ﴿ :وَما َعلَّ ْمتُ ْم ِم َن ْ
ت.
ت مبعىن ُعِّرفْ َ
ُ -4علِّ ْم َ
ِ
ت ُر ْش ًدا ﴾ سورة الكهف ،اآلية.44 :
قال تعاىلَ ﴿ :ه ْل أَتَّبِ ُع َ
ك َعلَ َٰى أَن تُـ َعلِّ َم ِن ممَّا ُعلِّ ْم َ
عرفهم اهلل – منكرا بداللة ما رآه موسى منه ملا
وقيل :عىن به العلم اخلاص اخلفي على البشر الذي يرونه  -مامل يُ ِّ
2
عرفه سببه.
تبعه فأنكره حىت ّ
 - 1معجم ألفاظ القرآن الكرمي :جممع اللغة العربية ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية  -مصر ط 9181/2ص  778مادة علم.
 - 2املفردات :الراغب األصفهاين ،ص  344مادة علم.
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 -5أ َْعلَم مبعىن أكثر علما.
قال تعاىل ﴿ :قُ ْل أَأَنتُ ْم أ َْعلَ ُم أَِم اللَّهُ ﴾ سورة البقرة  ،اآلية931 :

 -6عامل الغيب والشهادة مبعىن حميط بكل ما خيفى
ِ
ض إِنَّه علِيم بِ َذ ِ
ب َّ ِ
ِ
امل َغْي ِ
الص ُدوِر ﴾ سورة فاطر ،اآلية38 :
ات ُّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ ُ َ
قال تعاىل  ﴿ :إ َّن اللَّهَ َع ُ
ِ -7عْلم مبعىن إدراك حقيقة الشيء.
َّك أَنْت الْعلِيم ْ ِ
قال تعاىل ﴿ :قَالُوا سبحانَ َ ِ
َّ ِ
َِّ
يم ﴾ سورة البقرة ،اآلية39 :
ُْ َ
احلَك ُ
ك َال عْل َم لَنَا إال َما َعل ْمتَـنَا إن َ َ َ ُ

 -8علم الكتاب مبعىن معرفة ما فيه.
ِ
نده ِعْلم الْ ِكتَ ِ
ِ ِ ِ
اب ﴾ سورة الرعد  ،اآلية43 :
قال تعاىل ﴿ :قُ ْل َك َفى باللّه َشهيداً بَـْي ِين َوبَـْيـنَ ُك ْم َوَم ْن ع َ ُ ُ
 -9عليم مبعىن واسع املعرفة.
قال تعاىلَ ﴿ :وُه َو بِ ُك ِّل َش ْيء َعلِيم ﴾ سورة البقرة ،اآلية28 :
ولفظ "عليم"يصح أن يكون إشارة إىل اإلنسان الذي فوق آخر ،ويكون ختصيص لفظ عليم الذي هو
للمبالغة ،تنبيها أنه باإلضافة إىل األول عليم .وميكن أن يكون املقصود بالعليم اهلل سبحانه وتعاىل ،إذ املوصوف
1
بذلك على احلقيقة ،هو اهلل تبارك وتعاىل.
ميكن أن يستفاد مما مضى ،أن العلم يف القرآن الكرمي يشمل كل معرفة تنكشف هبا حقائق األشياء ،وتزول
هبا غشاوة اجلهل والشك عن عقل اإلنسان ،سواء أكان موضوعه الوجود والغيب ،أم موضوعه الكون والطبيعة،
أم موضوعه اإلنسان ،وسواء أكانت وسيلة معرفته احلس والتجربة ،أم وسيلته العقل والربهان ،أم وسيلته الوحي
والنبوة .وهبذا املعىن ،يتجلى الفرق بني مفهوم العلم يف القرآن ،ومفهومه يف الفكر اإلنساين ،الذي حصر مدلوله
2
يف املعرفة الوضعية القائمة على احلس والتجربة ،كما حصره بعض املسلمني يف العلم الديين ومعرفة أحكام الشرع.
إن اســتخدام لفــظ "العلــم"ومشــتقاته يف القــرآن اجمليــد ،ورد  -كمــا ســبق بيانــه  -يف ســياقات خمتلفــة ،األمــر
الذي يدل على مشول مضمونه جلوانب احلياة املختلفة ،ابتداء من العلم باهلل تعاىل الذي هو غاية كل علم ومعرفة،
وانتهاء بأبسط معلوم بَ َد ِه ّي يف هذا الوجود .
لقد ارتبط مفهوم العلم لدى املسلمني يف بداية األمر بنزول الوحي الرباين ،الذي أمر بـالقراءة ،فـالعرب كـانوا
أمــة أميــة ،مل يكــن هلــم كتــاب قبــل القــرآن الكــرمي ،الــذي كــان مــنطلقهم إىل العلــم واملعرفــة أول مــرة ،وكــان أيضــا
ك الَّ ِذي َخلَـق ﴾ وكانـت هـذه اآليـات،
اس ِم َربِّ َ
وسيلتهم إىل القراءة اليت نزلت هبا أول كلمة من كتاب اهلل ﴿ اقْـَرأْ بِ ْ
حمـددة لعــدد مــن األمــور اجلوهريــة ،ففيهـا أمــر بــالقراءة ،وبيــان عالقــة العلــم بـالقلم ،وبيــان مصــدر العلــم وهــو اهلل عــز
وجل ،وأن األمر بالقراءة موجه إىل اإلنسان الذي خلقه اهلل من علق ،وأن من خصائصـه القصـور والعجـز ،ومـن مث
فهــو مفتقــر يف العلــم إىل اهلل عــز وجــل ،والقـراءة املطلوبــة هــي القـراءة املســتندة إىل اهلل عــز وجــل ،أو بامســه ســبحانه
 - 1املرجع السابق ص.344
 - 2العقل والعلم يف القرآن الكرمي :يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة ناشرون  -بريوت ط ، 2009 /9ص .947
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وتعـاىل ،والقـراءة املـأمور هبــا مفهـوم يتســع ليشــمل املسـطور يف الكتــاب ،واملوجـود يف الكــون ،فآيـات القــرآن الكــرمي،
وآيــات اآلفــاق واألنفــس تقـرأ كــذلك ،وتــتالزم القراءتــان وتنصــهران حــىت ينــتج مــن كــل هــذا علــوم ومعــارف وخـربات
1
وجتارب ،يؤسس عليها العمران ،وتنبثق منها حضارة اإلميان.
وتلك هي القراءة التامة املؤدية إىل العلم النافع .ويف سياق هذا اجلمع بني عامل الغيب وعامل الشهادة بوصفه
موضوعا واحدا للعلم .يقول حممد أبو القاسم حاج محد يف معرض حتليله لآلية املذكورة آنفا" :هنا طلبت من
الرسول – صلى اهلل عليه وسلم -قراءتان :قراءة تأيت عرب التعلق بقدرة اهلل املطلقة يف احلركة الكونية ،وهي قراءة
شاملة آلثار القدرة اإلهلية وصفاهتا وخلقها لظواهر ذات معىن .قراءة خالصة لقدرة اهلل يف كتاب كوين مفتوح .هنا
تأيت القراءة بامسه املقدس ،أي قراءة باهلل بوصفه خالقا ،واخللق صفة يتفرد هبا اهلل تعاىل .وقراءة ثانية ليست هي
بامسه ،ولكن مبعيته ،لذلك مل تأت اآلية يف الشطر الثاين على حنو املقدمة ،فلم يقل":واقرأ باسم ربك األكرم"
ولكن "اقرأ وربك األكرم" فدليل املعية هنا يف "ربك" ونوعية القراءة املطلوبة هنا ،هي قراءة متعلقة بصفة كون اهلل
كرميا فيما خلق ،أي كرم تسخري.
يف هذه اآلية بالذات مت الربط بني علمني :علم رباين كوين متعلق بقدرة اهلل اليت تتجاوز شروط الواقع ،وعلم
موضعي ،أي وضعي باملفهوم الغريب ،قائم على أطر موضوعية حمددة يف نشاط الظواهر وكيفياهتا وعالقاهتا.
و"ربك" يف احلالتني يتجلى يف القراءة األوىل بالقدرة املطلقة ،ويتجلى يف القراءة الثانية بالكون املنظم وشروط
احلركة وقوانينها وأشكال الظواهر وخصائصها الطبيعية ،فهما قراءتان :ربانية وإنسانية .تتم األوىل باهلل والثانية
مبعيته ،والقراءة الثانية هي متييز لنإنسان وتأكيد على قدراته مبا يعطيه الكرم الرباين ،أي علم القلم اإلنساين.
وباندماج هذين العلمني معا ،تتضح معامل املنهج الفلسفي املستمد من القرآن العظيم ،إذ يدرك اإلنسان
وقتها أنه يفعل بعلمه املوضعي يف كون مسخر بآيات الرمحة ،فيسوده الشعور بالسالم مع ربه ومع ذاته ومع الكون
ومع جمتمعه" 2أما إذا أخلد اإلنسان لقوانني األشياء واملوجودات مبنهجية معرفية وضعية مادية ،فإنه يوظف هذه
القوانني خارج مبادئها الغائية ،ويتخذها وسيلة لعلوه احلضاري وطغيانه يف األرض ،ومبا يناقض أخالقية هذه
القوانني الطبيعية نفسها ،فيحل الصراع والتضاد واالستكبار ،لذلك كانت منهجية اجلمع بني القراءتني ،عاصما
من هذا االحنراف والزيغ ،على اعتبار أن هذه املنهجية ،تعتمد على الربط بني القرآن والكون ،فكالمها يكمل
3
اآلخر يف الداللة على معاين الوجود وسننه ،القرآن بآياته البينات ،والكون حبركته.
انطالقا من هذه الرؤية واملنهجية املعرفية القرآنية ،بىن علماء اإلسالم تعريفاهتم للعلم وتصنيفهم للعلوم ،ويف
هذا الصدد ورد يف كتاب اإلحياء ما يلي" :وأعظم األشياء رتبة يف حق اآلدمي السعادة األبدية ،وأفضل شيء ما
هو وسيلة إليها ،ولن يتوصل إليها إال بالعلم والعمل ،وال يتوصل إىل العمل إال بالعلم بكيفية العمل ،فأصل

 - 1إصالح الفكر اإلسالمي :طه جابر العلواين ،دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع  -بريوت ط  ،2009/9ص .923
 - 2العاملية اإلسالمية الثانية :أبو القاسم حاج محد ،دار املسرية ط 9311/ه ،ص78- 77
 - 3منهجية القرآن املعرفية :أبو القاسم حاج محد ،دار اهلادي – بريوت ط 2003/9ص978-977
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السعادة يف الدنيا واآلخرة ،هو العلم .وقد عرفت أن مثرة العلم القرب من رب العاملني ،وااللتحاق بأفق املالئكة
1
هذا يف اآلخرة ،أما يف الدنيا فالعز والوقار ونفوذ احلكم "
صنفت العلوم عند أهل العلم إىل صنفني :شرعية ،وغري شرعية ،والشرعية ما جاء
وتأسيسا على هذا املعىنُ ،
عن األنبياء والرسل من الوحي ،وال يرشد العقل إليه وال التجربة وال السماع ،والعلوم اليت تقصر عن هذه الرتبة
تنقسم إىل ما هو حممود ،وما هو مذموم وما هو مباح.
فاحملمود يرتبط به مصاحل أمور الدنيا ،كالطب واحلساب .وأما املباح فالعلم باألشعار اليت ال سخف فيها،
وتواريخ األخبار وغريها مما يدخل يف هذا املعىن .أما املذموم فيندرج حتته السحر والتنجيم والكهانة وغريها من
2
العلوم اليت قد تلحق ضررا بالدين أو مبصاحل الناس الدنيوية.
وعند ابن خلدون العلوم قسمان :األول ،هي العلوم احلكمية الفلسفية ،وهي اليت ميكن أن يقف عليها
اإلنسان بطبيعة فكره ،ويهتدي إليها بوسائله اخلاصة ،فيدرك موضوعاهتا ومسائلها وبراهينها ووجوه تعليمها ،حىت
يقف نظره وحبثه على الصواب من اخلطأ فيها ،من حيث هو إنسان ذو فكر ،والثاين هي العلوم النقلية الوضعية،
وهي كلها مستندة إىل اخلرب عن الواضع الشرعي ،وال جمال فيها للعقل إال يف إحلاق الفروع من مسائلها باألصول؛
ألن اجلزئيات احلادثة املتعاقبة ال تندرج حتت النقل الكلي مبجرد وضعه ،فتحتاج إىل اإلحلاق بوجه قياسي .مث قال:
" وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة ،اليت هي مشروعة لنا من اهلل ورسوله ،وما
يتعلق بذلك من العلوم اليت هتيئها لنإفادة ،مث يستتبع ذلك علوم اللسان العريب الذي هو لسان امللة ،وبه نزل
3
القرآن".
يتبني من هذا كله  ،أن علماء اإلسالم ،كانوا مشدودين إىل أصلهم العقدي عند حبثهم يف املسألة العلمية،
فقد جعلوا االعتبار اإلمياين املعيار الذي على أساسه يتم تصنيف العلوم من جهة ،واستيعاهبا أو قبوهلا من جهة
أخرى ،فبخصوص التصنيف ميزوا بني الشرعيات اخلادمة للوحي والعقليات ،وجعلوا العلوم النقلية والعربية يف
الصدارة ،حيث شغلت أذهاهنم طول عصور ازدهار احلضارة اإلسالمية وأيضا يف فرتة تراجعها .ولكن مل يكن هلا
4
أثر يف تعطيل اجتاه املسلمني لتحصيل العلوم العقلية وممارسة تطبيقها ،بل والتجويد فيها يف ميادين شىت.
وخبصوص املعارف اليت اقتبسوها من حضارات األمم األخرى ،فقد قابلوها بروح جديدة يف البحث ،مبعىن
أن املسلمني مل يتناولوا هذه العلوم باألخذ أو التعديل أو بالنقد فقط ،بل أعادوا صياغتها من جديد مبنهجهم
اإلسالمي اخلالص ،األمر الذي أسهم يف بعث احلياة فيها ،وتنميتها وتطويرها على حنو جعل بعض املؤرخني
5
األوربيني املنصفني ،يعرتفون بفضل وسبق املسلمني يف هذا املضمار.
 - 1إحياء علوم الدين :أبو حامد الغزايل ،دار الكتب العلمية -،بريوت ،بدون تاريخ .23/9
 - 2املرجع نفسه .28/9
 - 3املقدمة ،ضبط ومراجعة ،خليل شحادة وسهيل زكار ،دار الفكر  -بريوت ط1004 /ص .409
 - 4أسلمة املعرفة :حممد أبو ريان ص.49
 - 5مناهج البحث عند مفكري اإلسالم :سامي النشار ،دار النهضة العربية – بريوت ط 9184/4ص .339
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إن املنهجية القرآنية تستطيع أن تؤكد أن ذلك النزاع القدمي اجلديد حول مفهوم العلم ،أمر كان جديرا
باستبعاده من الذهنية اإلسالمية ،ذلك أن هذه العقلية مفروض أهنا مؤسسة على القراءتني :قراءة الوحي وقراءة
الكون ،واملعرفة املستنبطة من هذين املصدرين ،هي معرفة تكرم هبا اهلل عز وجل على اإلنسان ،الذي علمه ما مل
1
يعلم ،وسخر له الكون كله .واختذه خليفة يف األرض يعمرها باحلق والعدل ويشيع فيها الصالح.
ال يُتصور قيام عمران رشيد ،وحضارة إنسانية سديدة بدون استيعاب املفهوم القرآين للعلم ،الذي يقوم ـ كما
سبق القول ـ على اجلمع بني الوحي والكون واستمداد املعرفة منها معا .أما إمهال األول ،واالستغراق يف األخذ من
املصدر الثاين هو مبثابة قطع الصلة خبالق الكون ،وفقد اإلحساس باخلالفة فيه ،والشعور أنه مؤمتن عليه وحماسب
2
على ما يصنعه فيه ،ومثاب على العمران ،ومعاقب على اإلفساد فيه.
والقرآن اجمليد إذ يؤسس للمفهوم الشامل للعلم ،جيعل املعرفة اليت تتقاصر عن هذه املنزلة ،معرفة ضحلة
وفقرية ،تعجز عن تقدمي احلقائق يف مشوليتها وارتباطاهتا ،ويف هذا املعىن يقول احلق سبحانه وتعاىل ﴿ :يَـ ْعلَ ُمو َن
ظَ ِ
احلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوُه ْم َع ِن ْاآل ِخَرةِ ُه ْم َغافِلُو َن ﴾ سورة الروم ،اآلية.7 :
اهًرا ِّم َن ْ
والعلم بظاهرها"،معرفة حقائقها وصفاهتا وخصائصها وأفعاهلا وأسباهبا ،وأما باطنها ،فإهنا جماز إىل اآلخرة
ووصلة إىل نيلها ،واجلهل هبا ال ينفع معه العلم بظاهر احلياة الدنيا 3".فال وزن للعلم إذا مل يُفض إىل معرفة اهلل
تعاىل وإدراك حقيقة الوجود ،مهما كان هذا العلم حميطا باألشياء الظاهرة .هبذا املقياس القرآين ،يظهر الفرق بني
العلم الوضعي القاصر ،والعلم الذي يروم الوحي أن حيصله اإلنسان ،إنه العلم باهلل ،وفقه اإلميان ،وعلم باخللق،
ومعرفة بطبائع األشياء واملوجودات ،وعلم باألمر ،أي فهم الشريعة والعمل هبا يف واقع احلياة.


المبحث الثاني :منهج القرآن الكريم في بناء المعرفة العلمية.
لقد عرض القرآن الكرمي قضايا احلياة اإلنسانية والطبيعية ،مبا يوجب التناول العلمي وإخضاعها للبحث
والدراسة .بالنسبة للظواهر الطبيعية فقد قدمها يف ثالث صور:
 الصورة األوىل :تدعو إىل العلم بصريح العبارة. الصورة الثانية :تؤكد أن الظاهرة الطبيعية مسخرة لصاحل اإلنسان ،وهذه مسألة تنطوي على دعوة غريمباشرة للبحث العلمي.

 - 1إصالح الفكر اإلسالمي :طه جابر العلواين ،دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع  -بريوت ط 2009/9ص .930
 - 2إسالمية املعرفة بني األمس واليوم  :طه جابر العلواين ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي – القاهرة ط 9114/9ص.94
 - 3أنوار التنزيل وأسرار التأويل :ناصر الدين البيضاوي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ط /4بدون تاريخ .202/4
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 الصورة الثالثة :تبني حقيقة الظاهرة الطبيعية يف تكوينها وحركتها وغايتها ،وأهنا تقتضي من اإلنسان أن1
يشكر ربه عليها ،وهذه أيضا دعوة غري مباشرة للبحث العلمي.
س
فمن الصور اليت تدعو إىل البحث العلمي بصريح العبارة ،ما جاء يف قوله تعاىلُ ﴿ :ه َو الَّ ِذي َج َع َل َّ
الش ْم َ
ِ
ِ ِ
صل ْاآلي ِ
السنِني و ِْ
ِ
ات لَِق ْوم
ك إَِّال بِ ْ
اب َما َخلَ َق اللَّهُ ََٰذل َ
احل َس َ
احلَ ِّق يـُ َف ِّ ُ َ
ورا َوقَد َ
ضيَاءً َوالْ َق َمَر نُ ً
َّرهُ َمنَازَل لتَـ ْعلَ ُموا َع َد َد ِّ َ َ
يَـ ْعلَ ُمون ﴾ سورة يونس ،اآلية5 :
فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون ،ينسامها اإلنسان من فرط األلفة ومن كثرة مشاهدهتما،
لكن القرآن الكرمي يلفت النظر إليهما ،ليستحث عقل اإلنسان للتطلع والتأمل الذين يبعثان على البحث وتكوين
املعرفة يف خلقهما وطبيعة تكوينهما واإلفادة منهما يف ضبط احلياة " .لِتَـعلَموا ع َدد ِّ ِ
احلِ َساب " فاملشاهد
ني َو ْ
ُْ َ َ
السن َ
2
اليت تعرض هنا ،يف حاجة إىل العلم واملعرفة إلدراك التدبري الكامن من وراء هذه الظواهر ،وكذا اإلحكام يف
تقدير الوزن واالنضباط يف احلركة ،والتناسب والتناسق مع النظام العام للكون .كل هذا يستوجب أن ينظر إليه
السماو ِ
ِ ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ف أَلْ ِسنَتِ ُك ْم
اختِ َال ُ
ض َو ْ
نظرة علمية فاحصة قوامها البحث والتجربة .قال تعاىلَ ﴿:وم ْن آيَاته َخْل ُق َّ َ َ
ِ
ِِ
ني﴾ سورة الروم ،اآلية .22 :فالعلم املقصود هنا ،هو الذي به يتعرف على
َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِ َّن ِيف ََٰذل َ
ك َآليَات لِّْل َعالم َ
آيات اهلل يف الكون ،ويف سر اختالف األلسنة واأللوان ،فهو يشمل علوم الكون ،وعلوم اإلنسان 3.ومن الصور
الطبيعية ما جاء بلفظ التسخري ،الذي يندرج حتت الدعوة إىل العلم ،وكتاب اهلل تعاىل مملوء باآليات اليت تظهر
املوجودات احمليطة بالبشر ،وقد جعلها خالقها يف خدمة اإلنسان لعله يستعني مبنافعها يف أداء األمانة املنوطة به.
إن التسخري يف جوهره ،هو الوصول بالعلم إىل أقصى غاياته ،لتيسري حياة الناس اليومية ،فبقدر االجتهاد يف
حتصيل العلم ،يكون االنتفاع من خريات التسخري 4،فالكون خلقه البارئ املصور خلدمة اإلنسان ،ولكن بشرط أن
يدرك كيفية حتريكه وتطويعه .إن قصة اإلنسان مع الكون وطريقة االنتفاع به ،ممتدة يف أعماق التاريخ اإلنساين ،إذ
كلما تقدم البشر يف املعرفة ،إال واستفادوا أكثر من كنوز الطبيعة الضخمة ،ونأخذ مثال على ذلك ،استخدام
اإلنسان ملالحظاته للظواهر الطبيعية ،ومن مث تطبيقها على الزراعة والسعي إىل تطويرها ،وذلك برصد مواقيت
البذار واحلصاد ،األمر الذي تطلب ضبط حركة القمر يف دورته السنوية ،وكذا الدورة الشمسية ،ومن هنا نبع
اهتمامه بالفلك واحلساب وعدد األيام واألسابيع واألشهر والسنوات ،كما الحظ بأن الكوارث املائية
والفيضانات ،البد أن هلا عالقة بتقلبات الطقس ،وتغري فصول السنة ،وهكذا توالت مالحظات اإلنسان ،من
واحدة إىل أخرى ،ومن ميدان إىل آخر ،حىت أضحى ميلك حصيلة معينة من تراكمات علمية .وقد ربط العلماء
أمساء العصور باملواد اليت انتشر استخدامها واالنتفاع منها لدى اإلنسان ،كالعصر احلجري والربونزي واحلديدي،

 - 1احلرية يف القرآن :حممد عبد الواحد حجازي ،دار احلرية للصحافة والطباعة والنشر -القاهرة ط 9118/9ص .985
 - 2يف ظالل القرآن :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،دار الشروق -القاهرة ط .9745/3 . 2003/32
 - 3العقل والعلم يف القرآن :يوسف القرضاوي ص .948
 - 4اقرأ وربك األكرم :جودت سعيد ،دار الفكر املعاصر  -بريوت ط 9113/2ص .234
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تبعا الحتياجاته وتوسع متطلباته 1،مبعىن أنه كلما اجتهد وسعى الكتشاف اجلديد ،إال وأعطته الطبيعة من كنوزها
اليت ال حتصى .واملدخل لنيل هذا العطاء ،يكون باكتشاف السنن والنواميس اليت تنتظم عناصر الكون .واإلنسان
حسن من ظروف عيشه ،بعد قرون عديدة من البحث ،واالستكشاف ،والرصد،
يف مسريته الطويلة ،قد ّ
واملالحظة ،والتجربة ،واالختبار .وقطعا أنه مل يهتد إىل ذلك مبحض الصدفة ،أو اعتمادا على قدراته الذاتية فقط،
دب
فالدين كان سببا رئيسا يف توجيهه إىل مافيه صالح معاده ومعاشه .إن آدم عليه السالم ،وهو أول بشر ّ
َمسَاءَ ُكلَّ َها ﴾ سورة البقرة ،اآلية:
آد َم ْاأل ْ
على األرض ،هبط إليها ومعه شيء مما علمه اهلل .قال تعاىلَ ﴿ :و َعلَّ َم َ
 .44بناء على هذا العلم أسس اإلنسان خربته ومعرفته ،وبتوايل الرساالت احلاملة للمعارف واملؤكدة عليها ،ازداد
الكائن البشري علما وإدراكا لألشياء من حوله ،وقد تفاوت الناس يف هذا النمو املعريف ،من مجاعة بشرية إىل
أخرى ومن مكان إىل آخر.
من هنا كان تأكيد القرآن الكرمي للعرب األميني أوال ،على مبدأ التسخري ،ليستثري فيهم الرغبة يف
البحث يف األشياء املوجودة ،ويدفعهم الستكناه جماهلها ،من ذلك بعض مظاهر نعم اهلل عز وجل على اإلنسان
املتصلة حبياته ،اليت يُ َذ ِّكُرهُ هبا كالطعام والشراب ،ويلفت نظره إىل الدواب واألنعام ،وما يف البحر من خريات ،وما
على األرض من منافع ،وغريها من األمور اليت تشي مجيعها بفضل اهلل العظيم على عباده ،األمر الذي يستوجب
على املؤمنني خاصة ،الشكر واالعرتاف هبذا الفضل  ،وكذلك يستلزم منهم النهوض لبحث الوجود املسخر ابتداء
لنإنسان ،امتثاال لألمر اإلهلي ﴿ قُ ْل ِس ُريوا ِيف ْاأل َْر ِ
اخلَْل َق ﴾ سورة العنكبوت ،اآلية.91 :
ف بَ َدأَ ْ
ض فَانْظُُروا َكْي َ
هذا النص يف ذاته معجزة من معجزات القرآن الكرمي ،ودليل على أنه يسع الزمان واملكان ،ذلك أن األمر
بالسري يف األرض ،والنظر يف كيفية بدء اخللق فيه إشارة إىل ضرورة دراسة أصل املخلوقات ،وهو املوضوع نفسه
الذي يتناوله علم املستحاثات ،أي علم دراسة احلياة يف طبقات األرض ،ملعرفة نشوئها وتطورها ،وهو علم
حديث النشأة يف تاريخ العلوم ،واألمر القرآين يف مداه الواسع ،يشمل البحث عن أول نوع من أنواع احلياة ظهرت
2
على األرض ،وحتقيق األمر يقتضي إجياد متاحف للمستحاثات ،حىت يراها من يسري يف األرض بقصد االعتبار.
وتع ّرب لفظة "كيف"يف هذه اآلية ،عن روح العلم والبحث املنهجي ،ذلك أن العلم يف عرف علماء مناهج
البحث احملدثني ،هو إجابة عن سؤال "كيف"وليس إجابة عن سؤال"ملاذا"بعبارة أخرى ،العلم يعىن ببيان
كيف ترتكب الظاهرة ،وال يعىن بالبحث عن الغاية منها .والقرآن الكرمي حني يدعو اإلنسان إىل البحث يف كيفية
بدء اخللق ،إمنا ميده باملنهج الصحيح للبحث االستقرائي يف علوم شىت ،كعلوم احلياة والفلك واألرض والتاريخ
وغريها 3.ويف هذا الصدد ،يطرح كتاب اهلل العزيز ،منهج عمل يف بناء معرفة علمية مستندة إىل حقائق الوحي من
جهة ،وإىل معطيات الكون من جهة ثانية .تتحدد معامل هذا املنهج أوال ،يف لفت االنتباه إىل الظواهر الطبيعية

- 1العلم يف حياة اإلنسان :عبد احلليم منتصر ،كتاب العريب ،اجمللس الوطين للثقافة – الكويت ،العدد  /1أبريل 4181ص .4- 5
 - 2األساس يف التفسري :سعيد حوى ،دار السالم  -القاهرة ط.4914/8 . 9185/9
 - 3العلم يف منظوره اإلسالمي :صالح الدين بسيوين رسالن ،دار الثقافة – القاهرة ط 9181/ص .58
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واإلنسانية احمليطة باإلنسان ،قصد العلم مبسائلها وخواصها وكل ما يرتبط هبا ،وتتحدد ثانيا يف مجلة أمور ،ميكن
تلخيصها على النحو التايل:
 -9الدعوة إىل توظيف احلواس بوصفها أدوات املعرفة .قال تعاىل ﴿ :ولََق ْد م َّكن ِ
يما إِن َّم َّكنَّا ُك ْم فِ ِيه
َ َ ُ
َّاه ْم ف َ
ص ًارا َوأَفْئِ َد ًة ﴾ سورة األحقاف ،اآلية.25 :
َو َج َعْلنَا َهلُ ْم مسَْ ًعا َوأَبْ َ
 -2الدعوة إىل إعمال العقل بوصفه وظيفة؛ ألن لفظ العقل ورد يف القرآن الكرمي للداللة على عمل وفعل،
ِ
َصح ِ
السعِ ِري ﴾ سورة امللك ،اآلية.90 :
اب َّ
ويشهد هلذا قوله تعاىلَ ﴿ :وقَالُوا لَْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَـ ْعق ُل َما ُكنَّا ِيف أ ْ َ
وإمنا يطلق القرآن لفظ القلب أو الفؤاد ،أو اللب ،أو النهى على األداة اليت تقوم بوظيفة العقل 1.وعندما يتم
احلديث عن العقل ،فإن املراد منه يكون التفكري والتأمل والنظر ،مبا هو ربط لألسباب باملسببات واملقدمات
بالنتائج ،واألمر نفسه ينسحب على الفقه الذي ورد احلض عليه يف غري ما مرة ،والفقه يعد خطوة عقلية أبعد
مدى من التفكري ،إذ هي احلصيلة اليت تنتج عن عملية التفكري ،وجتعل اإلنسان أكثر وعيا مبا حييط به ،وأعمق
2
إدراكا ألبعاد وجوده يف احلياة.
 -3اإلنكار على املقلدين واجلاهلني :لقد كانت محلة القرآن الكرمي شديدة على املقلدين واملعطلني عقوهلم.
الص ُّم الْبك َّ ِ
قال تعاىل ﴿ :إِ َّن َشَّر الدَّو ِّ ِ َّ ِ
ين َال يـَ ْع ِقلُو َن ﴾ سورة األنفال  ،اآلية .22 :وقال جل
ْم الذ َ
َ
اب عْن َد الله ُّ ُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يل َهلُ ُم اتَّبِ ُعوا َما أَنْـَزَل اللَّهُ قَالُوا بَ ْل نَـتَّبِ ُع َما أَلْ َفْيـنَا َعلَْيه آبَاءَنَا أ ََولَْو َكا َن آبَ ُاؤُه ْم َال يَـ ْعقلُو َن َشْيئًا َوَال
شأنهَ ﴿ :وإ َذا ق َ
يَـ ْهتَ ُدو َن﴾ سورة البقرة ،اآلية .970 :ويف اآلية دليل على ذم التقليد واملقلدين ،وعلى إنكار االتباع األعمى؛ ألنه
استتباع لألسالف عن جهالة ،وبدون متييز وال متحيص ،ويف ذلك تعطيل واضح للعقل ،الذي جعله اهلل سبحانه،
وسيلة إىل تعرف احلق والتماس سبيل اهلداية.
 -4األمر بالسري يف األرض :وردت يف القرآن الكرمي دعوات متعددة للسري يف األرض قصد النظر يف
خصائص الكون والوقوف على نواميسه ،وكذا النظر يف أحوال األمم الغابرة والتأمل يف العاقبة اليت آلت إليها؛
إلدراك حقائق تارخيية ،تنهض درسا وعربة لألجيال احلاضرة .ويف هذا املعىن يقول اهلل عز وجل ﴿:أ ََوَملْ
ِ
ِ َّ ِ
يَ ِس ُريوا ِيف األ َْر ِ
َش َّد ِمْنـ ُه ْم قـُ َّوةً ﴾ سورة فاطر ،اآلية.45 :
ين ِم ْن قَـْبل ِه ْم َوَكانُوا أ َ
ض فَـيَـْنظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
إن ما جتسده هذه اآليات الداعية إىل السري يف األرض ،توجب البحث بصورة واعية ومنهجية لكل احلقائق،
اليت يقدمها القرآن الكرمي بشأن اجملتمعات السابقة ،واستخالص القوانني والسنن اليت تضبط حركتها ،وال خيفى
إسهام هذا األمر يف تأسيس علم التاريخ وعلم االجتماع ،أو علم العمران كما عرب عنه ابن خلدون .والقرآن
الكرمي من خالل هذا املنهج املعريف الذي يعرضه ،يفيد اإلنسان املؤمن يف اجلمع بني النظرة العلمية الفاحصة عن
األشياء ،وبني النظرة الرتكيبية ،فيدرك من جهة ،القوانني اليت تنتظم الكون وحتكم املوجودات ،ويصل من جهة
3
أخرى إىل معرفة خالق الكون ،وداللة النظام الكوين كله عليه ،فيؤمن باهلل ويعظمه ويشكره ويسري على منهجه .
 - 1اقرأ وربك األكرم :جودت سعيد ،دار الفكر املعاصر  -بريوت ط 9113/2ص.922

 - 2مدخل إىل موقف القرآن الكرمي من العلم :عماد الدين خليل ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ط  .9185 /2ص.14
 - 3العلم يف منظوره اإلسالمي :صالح الدين بسيوين ص .40
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هذه مجلة من املعامل الرئيسة للمنهج القرآين يف بناء املعرفة العلمية اهلادية إىل رب العاملني واملوصلة إىل احلياة
القومية ،ومن شأن هذه املنهجية الدفع حنو تقوية وظيفة العقل املسلم يف زمن انتهاء النبوة ،وترك إنسان
االستخالف يباشر اإلجناز احلضاري الرائد على األرض ،املشدود إىل قيم وتعاليم الوحي الرباين اخلالدة  ،ويف هذا
السياق يقول حممد إقبال ":إن النبوة يف اإلسالم لتبلغ كماهلا األخري يف إدراك احلاجة إىل إلغاء النبوة نفسها،
وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق الستحالة بقاء الوجود معتمدا إىل األبد على مقود يُقاد منه ،وأن اإلنسان
حيصل كمال معرفته لنفسه ،ينبغي أن يرتك ليعتمد يف النهاية على رسائله هو .إن إبطال اإلسالم للرهبنة
لكي ّ
ووراثة امللك ،ومناشدة القرآن للعقل وللتجربة على الدوام ،وإصراره على أن النظر يف الكون ،والوقوف على أخبار
األولني من مصادر املعرفة اإلنسانية ،كل ذلك صور خمتلفة ملسألة انتهاء النبوة 1".اإلنسان قد صار بعد نزول
الرسالة اخلامتة ،أهال ِألَ ْن يدرك احلقائق ،ويلتمس سبيل الرشاد اعتمادا على قدراته الشخصية ،وما يقدمه الوحي
الرباين من بصائر وهدايات ،ومنهج علمي يغنيه عن املعجزات ،اليت كان حيتاجها الناس من قبل ليؤمنوا
بالرساالت ،نظرا لعجزهم عن فهم األمور بدون خوارق باهرة ،ودعوات مباشرة من الرسل عليه السالم.
إن القول بأن القرآن اجمليد ،ينطوي على منهجية علمية لبناء املعرفة ،ليس ادعاء بال دليل ،أو ردا للشبهات
واملطاعن عن اإلسالم املثارة من قِبل أعدائه املغرضني .وإمنا هو حقيقة ثابتة ،يلفيها الناظر يف كالم اهلل تعاىل،
فاألمر الحيتاج إىل عناء ليكتشف كيف يرسي الكتاب املبني احلقائق ،ويقررها بأساليب عقلية منطقية ،مبا يف ذلك
اجلانب املتعلق ب التصورات وقضايا اإلميان ،يعرضه أيضا بصورة علمية ،ترسخ االعتقاد الصحيح على أصول برهانية
واستداللية وحجاجية ال تدع جماال لالرتياب ،والشواهد على هذا املسلك كثرية .وإذا كان الغرض من تنزيل القرآن
العظيم ،حتقيق اهلداية للناس ،فإن هذا املسعى أراده اهلل تعاىل أن حيصل بالعلم والنظر العقلي ،مث إن احلق سبحانه
يعلم بعلمه األزيل املطلق ،أن البشرية يف أطوارها املتأخرة ،ستعلي من شأن العقل والعلم ،هلذا جعل اخلطاب
القرآين بوصفه الرسالة اخلامتة اخلالدة ،قائما على املنهج العلمي يف تقرير احلقائق املرتبطة بالغيب والوجود واملصري.


المبحث الثالث :مجاالت العلم في القرآن الكريم.
المطلب األول :العلم باهلل تعالى

اعلَ ْم أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِال اللَّهُ ﴾ سورة حممد ،اآلية:
يؤصل هلذه احلقيقة ،آيات عديدة ،أظهرها قوله تعاىل ﴿ :فَ ْ
 .20ومما جاء يف تفسريها أهنا " كناية عن طلب العلم ،وهو العمل باملعلوم ،وذلك مستعمل يف طلب الدوام
عليه؛ ألن النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ قد علم ذلك وعلمه املؤمنون ،وإذا حصل العلم بذلك مرة واحدة تقرر يف

 - 1جتديد التفكري الديين يف اإلسالم ،ترمجة عباس حممود ،دار اهلداية ط 2000 /2ص .950-941
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النفس؛ ألن العلم الحيتمل النقيض فليس األمر به بعد حصوله ،لطلب حتصيله ،بل لطلب الثبات عليه 1".وقيل
يف تأويلها أيضاُ " :دم على علمك ،وهذا هو القانون يف كل من أُمر بشيء وهو متلبس به  ،وهو خطاب للنيب
صلى اهلل عليه وسلم ،وكل واحد من األمة داخل معه فيه .واحتج هبذه اآلية ،من قال من أهل السنة :إن العلم
والنظر قبل القول واإلقرار يف مسألة أول الواجبات ،وترجم البخاري يف كتاب العلم من صحيحه (باب العلم قبل
القول والعمل) مستشهدا باآلية املذكورة 2".وإذا تقرر أن العلم يسبق القول والفعل ،فإن أول العلم يتحقق بالعلم
تعرف بعظمته وقدرته ،وباألمور اليت ترضيه ،وما جاءت
باهلل عز وجل ،وبصفاته وأمسائه ،وبالشواهد اليت ّ
الرساالت املنزلة من لدن اهلل تعاىل إال للتعريف هبذا العلم وسبل حتصيله .قال تعاىل ﴿ :يا أَب ِ
ت إِ ِّين قَ ْد َجاءَِين ِم َن
َ َ
ك فَاتَّبِ ْع ِين أ َْه ِد َك ِصَراطًا َس ِويًّا ﴾ سورة مرمي ،اآلية ،43 :والشك أن النيب إبراهيم عليه السالم يشري
الْعِْل ِم َما َملْ يَأْتِ َ
يف قوله إىل علم الوحي الذي مداره على العلم باهلل تعاىل .ويف سياق التنبيه إىل سبل حتصيله يقول املوىل عز
وجل ﴿ :اللَّهُ الَّ ِذي َخلَ َق َسْب َع َمسَ َاوات َوِم َن ْاأل َْر ِ
ض ِمثْـلَ ُه َّن يَـتَـنَـَّزُل ْاأل َْمُر بَـْيـنَـ ُه َّن لِتَـ ْعلَ ُموا أ َّ
َن اللَّهَ َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَ ِدير
َوأ َّ
َحا َط بِ ُك ِّل َش ْيء ِعْل ًما ﴾ سورة الطالق ،اآلية 92 :فهذا اخللق اهلائل ،الذي ذكره اهلل تعاىل ،الغاية
َن اللَّهَ قَ ْد أ َ
منه لفت االنتباه إليه ،وإنشاء العلم االعتقادي والتصور اإلمياين الكوين الصحيح ،وهذا األمر يتنزل بني السماوات
واألرض ليؤسس يف قلب اإلنسان عقيدة أن اهلل على كل شيء قدير ،وأنه أحاط بكل شيء علما 3،إنه إذًا علم
باهلل وبأمسائه وصفاته ،الذي يتعني استمداده من الوحي أوال ،ورؤية جتلياته يف الكون ثانيا .وحياة اإلنسان تعد
زمنا لالستزادة منه والصعود يف مدارجه؛ ألنه علم غري حمدود وهائل وكبري وأعظم من أن حياط بكل جوانبه ،فإذا
كان العلم خبلق اهلل من املتعذر عقال اإلحاطة به ،فكيف بالعلم خبالقه ؟ ولقد استدل العلماء باآلية املذكورة آنفا
على بيان فضيلة علم التوحيد على سائر العلوم .وباستقراء اآليات اليت ورد فيها فعل األمر " اعلم " أو " علموا
" يظهر أن أول ما ينبغي أن يُعلم هو التوحيد ،وما يتعلق به من كمال اهلل تعاىل وجالله ومجاله وخصائص ألوهيته
4
وربوبيته.
وقد أشار اهلل تعاىل إىل مثرة هذا العلم يف قوله تعاىل ﴿ :إَِّمنَا خيَْ َشى اللَّهَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْ ُعلَ َماءُ ﴾ سورة فاطر،
اآلية .28 :فالذين خيشون اهلل تعاىل حق اخلشية بصورة حصرية مقصورة عليهم دون غريهم ،هم العلماء العارفون
به؛ ألنه كلما كانت املعرفة للعظيم القدير املوصوف بصفات الكمال املنعوت باألمساء احلسىن ،كلما كانت املعرفة
5
به أمت والعلم به أكمل ،وكانت اخلشية له أعظم وأكثر.
واملراد بالعلماء :العلماء باهلل وبالشريعة؛ فالعلماء بعلوم ال تتعلق مبعرفة اهلل وثوابه وعقابه ،فليست علومهم
مبقربة هلم من خشية اهلل ،ذلك ألن ِ
العامل بالشريعة التلتبس عليه حقائق األمساء الشرعية فهو يفهم مواقعها حق
 1ـ التحرير والتنوير :ابن عاشور ،الدار التونسية للنشر 905/24
 - 2احملرر الوجيز :ابن عطية ،حتقيق عبد السالم حممد ،دار الكتب العلمية  -بريوت ط.994/5 .2009/9
 - 3يف ظالل القرآن :سيد قطب.3404/4 ،
 - 4العقل والعلم يف القرآن :يوسف القرضاوي ص.945
 - 5تفسري القرآن العظيم :ابن كثري ،دار ابن حزم ،بريوت ـ لبنان ط ،2000/9ص .9554
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الفهم ويرعاها ويدرك عواقبها من خري أو شر ،فهو يأيت ويدع من األعمال مافيه مراد اهلل ومقصد شرعه 1.بناء
على هذا نظر الفقهاء إىل العلم من جهة حكمه فجعلوه قسمني األول :فرض عيين ،والثاين فرض كفائي ،فاألول
هو "الذي يفهم من النصوص الواردة يف احلث واألمر بالعلم .واملقصود علم العمل ،الذي هو مشهور الوجوب
على املسلمني" 2ألجل فهم دينهم عقيد ًة وعباد ًة وسلوًكا ،وجتسيد قيم اإلميان على علم وبصرية ،ذلك أنه ال
يكون التصور
جيتمع اإلميان واجلهل ،بل احلقيقة هي أن اإلميان حيقق املعرفة .وهذا النوع من العلم هو الذي ّ
الضروري عن العقيدة واحلياة ،وعلى أساسه تنبين العلوم كلها ،ومنه ينطلق اإلنسان يف بنائه احلضاري 3.أما ما هو
من قبيل فرض الكفاية ،فكل ما به قوام الدين والدنيا لألمة املسلمة من علوم الدين وعلوم الدنيا وهلذا قرر العلماء
تعلم الطب والصناعات اليت ال تقوم حياة الناس إال هبا ،فرض كفاية على األمة ،فإذا وجد فيها عدد كاف من
العلماء واخلرباء والفنيني يف كل جمال ،حبيث تسد به الثغرات ،وتلىب احلاجات ،فقد أدت األمة واجبها ،وسقط
اإلمث واحلرج عنها ،وإذا قصرت األمة يف ميدان واحد من هذه امليادين احليوية ،وغدت عالة على غريها فاألمة
4
كلها آمثة ،وخباصة أولوا األمر فيها.
وصفوة القول :إن العلم باهلل عز وجل ،يظل املقصد األمسى لنزول القرآن الكرمي ،والعلم األول الذي يتعني
على اإلنسان إدراكه واالستزادة منه ويف هذا يتفاوت الناس بني مقتصد وجمتهد ،وفيه ما جيب على بعض دون
آخر ،خصوصا ما يتعلق بدقائق األمور ،وتفصيالت األشياء كعلم الكالم ،وقواعد االستدالل ،فهذا ال جيب على
اجلميع ،ويف هذا املعىن يقول عبد اجمليد النجار" :وليس املقصود بالعلم بالدين ذلك العلم التخصصي الدقيق،
الذي يقوم عليه خنبة قليلة من العلماء ،وإمنا هو باإلضافة إىل ذلك القدر املشرتك من املعرفة الصحيحة بالدين،
اليت تقوم عليها عامة املسلمني مشتملة على أصوله العقدية اليت يكون هبا التصور اإلمياين للوجود ،وعلى مقتضياته
السلوكية عبادة وأخالقا ومعاملة ،اليت يكون هبا ضبط النسق اليومي للحياة ،كل ذلك يف مست أصويل معتدل ال
ميل فيه إىل باطنية تؤول بالدين إىل خترصات وأوهام ليس هلا ضابط ،وال إىل ظاهرية جمحفة تؤول به إىل طقوس
5
شكلية جافة ليس هلا روح".
المطلب الثاني :العلم َبعالَم الشهادة
من احلقائق الكربى اليت تضمنها القرآن العظيم ،تسخري الكون بكل عناصره لنإنسان ،وهو يف جوهره
ينطوي على دعوة إىل البحث يف املادة املسخرة من جهة تكوينها والعناصر املرتبطة هبا وخصائصها .ويف هذا يقول
ض واختِ َال ِ
عز وجل ﴿ :إِ َّن ِيف خْل ِق َّ ِ
ِِ
ف اللَّْي ِل والنـ َ ِ
ِ َّ ِ ِ
َّاس
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
َ
َ
َّهار َوالْ ُفْلك ال ِيت َْجتري يف الْبَ ْحر مبَا يَـْنـ َف ُع الن َ
 - 1التحرير والتنوير :ابن عاشور304/22 ،
 - 2إحياء علوم الدين :الغزايل.27/9 ،
- 3قراءة تربوية يف فكر أيب احلسن البصري املاوردي من خالل كتاب أدب الدنيا والدين :علي خليل مصطفى ،دار الوفاء – املنصورة
ط 9110/9ص.373
 - 4مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده :يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة ط  9114/9ص .924
 - 5فقه التحضر اإلسالمي ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ط 9111/9ص .15
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السم ِاء ِمن ماء فَأَحيا بِِه ْاألَرض بـع َد موِهتَا وب َّ ِ ِ
ِ
ص ِر ِ
السح ِ
اب
الريَ ِ
يف ِّ
ث ف َيها م ْن ُك ِّل َدابَّة َوتَ ْ
اح َو َّ َ
َْ
ْ َ َ ْ َ ْ ََ
َوَما أَنْـَزَل اللَّهُ م َن َّ َ ْ َ
لس َم ِاء َواأل َْر ِ
ض َآليَات لَِق ْوم يَـ ْع ِقلُو َن﴾ سورة البقرة ،اآلية943 :
ني ا َّ
الْ ُم َس َّخ ِر بَـ ْ َ
﴿ وهو الَّ ِذي م َّد ْاألَرض وجعل فِيها رو ِاسي وأَنْـهارا وِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
ني اثْـنَـ ْ ِ
ات َج َعل فِ َيها َزْو َج ْ ِ
ني يـُ ْغ ِشي اللَّْي َل
َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ً َ
ََُ
ََ
َ
ِ
ك َآليَات لَِّق ْوم يَـتَـ َف َّكُرو َن ﴾ سورة الرعد ،اآلية.3 :
َّه َار إِ َّن ِيف ََٰذل َ
النـ َ
السماء َكي ِ
اإلبِ ِل َكي ِ
اجلِب ِال َكيف نُ ِ
ت
صبَ ْ
ف ُرف َع ْ
ف ُخل َق ْ
ت (َ )18وإِ َىل ْ َ ْ َ
ت (َ )17وإِ َىل َّ َ ْ َ
﴿ أَفَ َال يَنظُُرو َن إِ َىل ِْ ْ َ
ِ
(َ )11وإِ َىل ْاأل َْر ِ
ت ﴾ سورة الغاشية ،اآليات19-17 :
ف ُسط َح ْ
ض َكْي َ
إن اهلل تعاىل يظهر من خالل هذه اآليات ،بعض مظاهر إتقانه يف اخللق ،كما أنه يلفت نظر اإلنسان إىل
أن لكل واحد من هذه املوجودات املذكورة على اختالفها ،نظاما دقيقا وسننا إهلية مطردة يف تكوينها ،فاختالف
الليل والنهار فيه إشارة إىل رصد حركة األرض ودوراهنا يف النظام الشمسي ،وما يرتبط بذلك من حتديد الزمن
وعدة الشهور واأليام ،وهو ما يندرج حتت مباحث علم الفلك ،وما يف ذلك من منافع تيسر حياة اإلنسان.
اص املاء ،وطبيعة قانون الثقل يف األجسام ،وطبيعة اهلواء والريح،
ويف ذكر ال ُفلك والبحر ،تنبيه إىل فهم خو ّ
وزد على ذلك معرفة طبيعة البخار والكهرباء اليت هي العمدة يف سري ال ُفلك يف الوقت احلايل ،كل ذلك جيري
على سنن إهلية مطردة منتظمة 1.هي دعوة إذاً للعلم هبذه املظاهر الكونية وغريها ،والوقوف على حقيقتها اليت
فيها من اإلفادة للكائن البشري ما يشمل مناحي حياته مجيعها ،كما أهنا دعوة للعلم هبا ،يف سبيل معرفة قدرة
2
بارئها ،ومن مث محايتها واحملافظة عليها من كل فساد خيل بنظامها.
إن اإلنسان ال يستطيع أن يصل من التأمل يف الكون إىل معرفة نظامه وقوانينه ،إال إذا وثق بنفسه وقدراته
اليت منحها اهلل تعاىل له ،وآمن بأن الكون املشاهد خاضع إلدراكه وحبثه ،وبأن موجوداته ليست باألمر املغلق
واملبهم الذي ال يُعرف ،وبأنه يف مقدوره االستفادة من الكون واستغالل خرياته على أوسع نطاق لتأمني حاجاته
املختلفة ،وهلذا فإن تأكيد القرآن الكرمي بأن هذا الكون مسخر لنإنسان ،تأكيد يف الوقت ذاته على طبيعة املنهج
العلمي الصحيح ،الذي حياول دائما استكشاف ما هو جمهول من هذا الكون وموجوداته ،على أساس من الثقة
بقدرة اإلنسان وبالعلم يف مباشرة التسخري 3.هبذا املنظور اجته املسلمون األوائل حنو الكون يستكشفونه،
ويؤسسون علومهم على مشاهدة عناصره ،فربطوا حركة املد واجلزر حبركة القمر ،وطبقوا حساب املثلثات على
األرصاد الفلكية ،وقاسوا أجرام الشمس والقمر والنجوم بطرق هندسية حسابية قريبة من احلقيقة ،وطوروا آالت
الرصد واملناظري املتنوعة ،وعرفوا أن األرض تدور حول الشمس منذ القرن الثامن اهلجري ،وأسسوا لعلوم وجماالت
معرفية جديدة ،مشلت ميادين عدة ،األمر الذي بوأهم مكانة الصدارة احلضارية يف عهدهم بينما كانت شعوب
أخرى يف أرجاء األرض تعيش يف اجلهل ،ومنها األمم األوربية .ولألسف الشديد فقد أحجمت األمة اإلسالمية
اليوم عن هذا املسلك ،وتقاعست عن النهوض بأعباء وظائفها ،ويف مقدمتها إجناز التقدم العلمي الشامل ،فهي
 - 1تفسري املنار :رشيد رضا ،دار املنار -مصر ط9347/3هـ  58/2وما بعدها.
 - 2الوحي واإلنسان قراءة معرفية ،حممد السيد اجلليند ،دار قباء -القاهرة ط 2002/ص.978
 - 3اإلنسان والكون يف اإلسالم :أبو الوفاء الغنيمي التفتازاين ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ط 9175/ص .37
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اليوم عالة على احلضارة الغربية تقتات من فتات علومها وبقايا معارفها اليت ال حتقق هنضة وال تقدما ،فهي واقعة
موقع املستهلك السليب للمعرفة ،بينما الغرب يسري سريا حثيثا يف إنتاج املعرفة وامتالك سلطاهنا واقتحام ميادينها.
إن أمة القراءة والشهادة على الناس ،ال يليق هبا هذا الوضع ،واملأمول أن تتجاوزه ،وتنطلق حنو بناء حياة جديدة
مستها األساسية املعرفة ،واحلفز على القراءة ،قراءة الوحي وقراءة الكون ،والبحث املوصول يف شىت اجملاالت
العلمية ،ونبذ القناعة باجلهل ،والركون إىل التقليد وتعطيل حواس التفكري ،وهي العناصر نفسها اليت ذمها القرآن
الكرمي ذما شديدا؛ ألهنا هتوي باألفراد واألمم إىل أسفل سافلني.
المطلب الثالث :العلم بالعمران اإلنساني

َّ ِ
َّاس
األصل يف طلب حتصيل هذا الضرب من العلم ،آيات كثرية أظهرها قوله تعاىلَ ﴿ :ولَْوَال َدفْ ُع الله الن َ
ِ
ِ
ني﴾ سورة البقرة ،اآلية241 :
ض َوَٰلَ ِك َّن اللَّهَ ذُو فَ ْ
بَـ ْع َ
ضل َعلَى الْ َعالَم َ
ض ُهم بِبَـ ْعض لََّف َس َدت ْاأل َْر ُ
ِ
ت ِم ْن قَـْبلِ ُك ْم ُسنَن فَ ِس ُريوا ِيف األ َْر ِ
ني ﴾
وقال اهلل سبحانه ﴿ :قَ ْد َخلَ ْ
ض فَانْظُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ِّذبِ َ
سورة آل عمران ،اآلية937 :
ِ
َنزَل اللَّهُ َعلَ َٰى َر ُسولِِه َواللَّهُ َعلِيم
اب أ َ
َج َد ُر أََّال يَـ ْعلَ ُموا ُح ُد َ
َش ُّد ُك ْفًرا َون َفاقًا َوأ ْ
ود َما أ َ
وقال عز وجل ﴿ :اَْألَ ْعَر ُ
َح ِكيم﴾ سورة التوبة ،اآلية.17 :
وقال سبحانه ﴿ :إِ َّن اللَّهَ َال يـُغَيِّـُر َما بَِق ْوم َح َّ َٰىت يـُغَيِّـُروا َما بِأَن ُف ِس ِه ْم َوإِ َذا أ ََر َاد اللَّهُ بَِق ْوم ُسوءًا فََال َمَرَّد لَهُ َوَما
َهلُم ِّمن ُدونِِه ِمن َوال ﴾ سورة الرعد ،اآلية.92 :
هذه اآليات تتحدث يف مجلتها عن بعض السنن االجتماعية اليت تنتظم حركة اجملتمع اإلنساين يف مساراهتا
املختلفة ،وقد جاءت يف معرض اإلخبار عن وقائع تارخيية مستخلصة من جتارب األمم املاضية .ومن سنة القرآن
يف هذا الصدد ،أن يذكر حادثة إنسانية ،أو واقعة اجتماعية ،فيجعلها مناسبة الستنباط العرب والعظات مبا يرشد
الناس إىل املبادئ اليت يتعني أن ينتبهوا إليها ،وينتفعوا مبغزاها ،كي حيفظوا أنفسهم من الشرور النفسية واالجتماعية
1
اليت تضمنتها احلادثة أو أشارت إليها.
إن القضية اإلنسانية حاضرة يف اخلطاب القرآين بصورة كثيفة ،ويتجلى ذلك فيما تضمنه من أمور مرتبطة
بسننها والعوامل املؤثرة يف أطوارها وأحواهلا املختلفة .ويف هذا السياق تناول القرآن الكرمي مسألة خلق اإلنسان
والعناصر املكونة لذاته ،وكذا أخبار القرون الغابرة ،واألمم املاضية ،وما آلت إليه من مصري ،كما أشار يف آيات
عديدة إىل السنن النفسية واالجتماعية اليت تضبط اجملتمعات وحتكم صريورهتا .ومن القضايا اليت عرضها الذكر
احلكيم يف هذا املضمار ،قضية التغري االجتماعي بوصفها نتاجا للتغري النفسي ،فالقرآن أظهرها باعتبارها سنة
مطردة وسارية يف األمم مجيعها دون استثناء ،وهذه احلقيقة اليت أشار إليها كتاب اهلل منذ زمن سحيق ،تعد اليوم
القضية األساس اليت يقوم عليها علم االجتماع ،الذي تؤكد مدارسه على اختالف مشارهبا ،أن اجملتمعات ال
تتوقف عن عملية التغري املستمر يف أساليب احلياة ،وضروب العالقات اإلنسانية القائمة يف اجملتمع ،والقيم
 - 1تفسري القرآن الكرمي :حممود شلتوت ،دار الشروق – القاهرة ط 2004/92ص .974
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والعادات ،واملؤسسات االجتماعية .فهذه واحدة من املسائل اليت يتعني على أمة اإلسالم اآلن أن تبحثها بعمق
إذا أرادت إجناز النهوض احلضاري الشامل؛ ألن ما تشهده حاليا من تناقضات حضارية وسياسية واجتماعية
واقتصادية وفكرية ،فضال عن التحول السريع الذي يعرفه بناؤها االجتماعي بسبب تأثري العوملة وهيمنة النموذج
الغريب ،يفرض عليها حتصيل هذه املعرفة بسنن التاريخ واالجتماع وقوانني العمران البشري اليت يعرضها القرآن
الكرمي بوصفها هداية إىل الرتقي الروحي واملادي ،ووقاية من عوامل السقوط.
إن القرآن اجمليد ،يقدم مادة معرفية غنية وأصيلة ،تتعلق باملسألة اإلنسانية يف أبعادها املختلفة ،تصلح أن
تكون قواعد مرشدة لتأسيس علم العمران البشري من منظور قرآين ،يتناول بالدرس والتحليل سلوك اجملتمعات
والعوامل املؤثرة فيها ،والسنن الضابطة حلركتها وتغرياهتا .يقول رشيد رضا (ت 9354هـ ) يف هذا املعىن" :لقد
أنزل اهلل هذا الكتاب وجعله آخر كتاب ،وبني فيه مامل يبينه يف غريه .بني فيه كثريا من أحوال اخللق وطبائعهم،
والسنن اإلهلية يف البشر ،وقص علينا أحسن القصص عن األمم وسريها املوافقة لسنته فيها .فال بد للناظر يف هذا
الكتاب من النظر يف أحوال البشر يف أطوارهم ،وأدوارهم ،ومناشئ اختالف أحواهلم ،من قوة وضعف ،وعز وذل،
وعلم وجهل ،وإميان وكفر ،ومن العلم بأحوال العامل الكبري علويه وسفليه ،وحيتاج يف هذا علوم كثرية من أمهها
1
َّاس أ َُّمةً
التاريخ بأنواعه .قال األستاذ اإلمام  :أنا ال أعقل كيف ميكن ألحد أن أن يفسر قوله تعاىلَ ﴿ :كا َن الن ُ
وِ
ِِ
ين ﴾ سورة البقرة ،اآلية .299 :وهو ال يعرف أحول البشر ،وكيف
اح َد ًة فَـبَـ َع َ
ث اللَّهُ النَّبِيِّ َ
ين َوُمْنذر َ
ني ُمبَ ِّش ِر َ
َ
احتدوا؟ وما معىن تلك الواحدة اليت كانوا عليها ؟ لقد أمجل القرآن الكالم عن األمم ،وعن السنن اإلهلية وعن
آياته يف السماوات واألرض ،ويف اآلفاق واألنفس ،وهو إمجال صادر عمن أحاط بكل شيء علما ،وأمرنا بالنظر
والتفكر ،والسري يف األرض ،لنفهم إمجاله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكماال ،ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة
2
يف ظاهره ،لكنا كمن يعترب الكتاب بلون جلده ال مبا حواه من علم وحكمة.
إن القرآن هبذا يفتح أمام املسلمني أبواب املعرفة سواء كانت طبيعية أو اجتماعية ،كما أنه ال يتناقض مع
معطيات العلم يف هذا الشأن ،مهما تبدلت القواعد العلمية ،أو تتابعت الكشوف جبديد ينقض القدمي ،أو يقني
يبطل التخمني .وحيث اإلنسا َن على املضي يف طريق املعرفة والتقدم فيها ،فهو يوفر مبادته وإشاراته موضوعات
3
جديرة بالبحث والكشف ،األمر الذي جيعله يلتقي يف كثري من قضاياه مع مباحث علوم اإلنسان املختلفة.
إن عالقة الوحي الرباين بالعلوم اإلنسانية املعاصرة ،تتجلى أساسا يف كوهنما يعاجلان موضوعا مشرتكا ،هو
عامل اإلنسان بأبعاده املادية والنفسية والعقلية والتنظيمية واألخالقية ،وهي مواضيع البد أن يقول فيها الوحي
كلمته الفاصلة ،وال يتصور أن يستقل بدراستها اإلنسان مبعزل عن التوجيه اهلادي الذي يتضمنه القرآن العظيم.
وميكن حتديد طبيعة هذه العالقة بني الوحي اإلهلي وهذه العلوم يف أمرين اثنني:

 1ـ ـ ـ يقصد شيخه حممد عبده املتوىف سنة  9323هـ
 -2تفسري املنار .23-22/9
 3الفلسفة القرآنية :عباس حممود العقاد ،دار هنضة مصر – القاهرة بدون تاريخ ،ص .92

 112جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

األول :باستطاعة العلوم اإلنسانية أن تستفيد من الوحي جمموعةً من القواعد املنهجية ،اليت تساعد هذه
العلوم يف حتقيق موضوعيتها ،وهي على النحو التايل:
إن مشولية الوحي جلوانب حياة اإلنسان املادية والروحية ،من شأهنا أن تفتح آفاقا واسعة أمام العلوم اإلنسانية
لتخرجها من صبغتها املادية اليت غفلت عن النواحي الروحية ،والنفسية ،واجلمالية يف الطبيعة البشرية.
إن هذه الشمولية املذكورة ،مبقدورها أن حترر النزعة العلمية من سطوة النزعة التجريبية كما متارس يف العلوم
الطبيعية والفيزيائية ،وتعيد االعتبار للمناهج العلمية اليت تعتمد الدين مصدرا معرفيا ،وهنا فقط تتحرر النزعة
العلمية من رواسب التاريخ العلمي الغريب الذي يقيم تعارضا بني األسلوب العلمي واألسلوب املادي يف البحث
العلمي.
العلوم اإلنسانية تفصل بني أحكام الواقع وأحكام القيمة ،بني جمال البحث العلمي وجمال القيم ،واعتماد
املنهج اإلسالمي من شأنه أن يزيل هذا الفصل ،وجيمع بني البحث املوضوعي واالحتكام إىل القيم اليت يفرضها
الوحي.
الثاين :إن جعل القرآن ضمن املصادر املعرفية للعلوم اإلنسانية ،ميكن أن يصحح كثريا من نتائج هذه العلوم،
ويقدم معلومات جزئية إضافية تعني على كشف حقائق قد ال يتوصل إليها دون االستعانة بالوحي .إن القرآن
يستوعب التاريخ اإلنساين يف خطوطه العريضة ،ويرسم حركته على األرض ليس فقط يف ماضيه ،بل يف مستقبله
أيضا ،وتلك خصيصة من خصائصه ،ال تشاركه فيها املعارف اإلنسانية املختلفة 1.كما أنه يبسط معامل تصور
اجتماعي ،يفسر مسار حياة اإلنسان بنظرة شاملة للوجود ،منبثق من منهج اهلل تعاىل ،وترتتب حوله حلقات
الوجود الكوين واحلياة االجتماعية يف تكامل وانسجام واتزان ،ميكن أن خيضع لنظره العقل واملنطق ،وليس ملخاطر
العفوية والصدفة اليت جتنح إليها الكثري من النظريات االجتماعية يف العلوم اإلنسانية اليت ال تستند إىل معطيات
الوحي والدين 2.إن امتالك القدرة على دراسة اإلنسان ،بوصفه كائنا اجتماعيا ،والتمكن من استيعاب قوانني
العمران اإلنساين ،هو الوعي الغائب لدى املسلمني ،ليس فقط يف الفرتة الراهنة ،ولكن إىل عقود تارخيية ماضية،
واملشكلة ترجع يف الغالب إىل قصر االهتمام على فقه األحكام ،والنظر إىل القرآن الكرمي مبنظار التشريع فقط،
دون إعطاء القدر الالزم من االهتمام مبحل احلكم ،الذي هو الواقع االجتماعي .جيب اإلقرار أن كثريا من شعب
املعرفة ،قد توقفت يف حياة املسلمني منذ زمن بعيد ،وخنص بالذكر يف هذا املوضع ،العلوم االجتماعية ،يف حني
جند األمم الغربية قد بلغت شأوا بعيدا يف هذا املضمار ،ومع ذلك فإن املسلمني مبا ميتلكون من تعاليم إهلية
هادية ،مبقدورهم استخراج املعرفة االجتماعية املطلوبة من هذه التعاليم الربانية ،وتوظيفها يف مسرية النهوض
احلضاري املنشود 3.وليس ذلك بعزيز ،خاصة إذا توفرت اإلرادة الفردية واجلماعية للقيام بذلك ،وهنا ميكن
- 1قضايا املنهجية يف العلوم االجتماعية :نصر حممد عارف وآخرون ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي -القاهرة ط 9114 /9ص.222
 - 2أسلمة املعرفة :حممد علي أبو ريان ،ص.394
 - 3الصياغة اإلسالمية لعلم االجتماع الدواعي واإلمكان :منصور املطريي ،سلسلة كتاب األمة ،إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
– قطر ،ع 33ط /9ربيع األول 9493ه .ص .93
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االستشهاد باجلهود العلمية للعالمة ابن خلدون (ت808هـ) ،الذي نبه يف مصنفاته خاصة كتابه املشهور
"املقدمة" إىل وجود قوانني تضبط حركة التاريخ ،وسنن حتكم العمران البشري ،يف عصر مل يكن هذا النوع من
البحث قد ظهر وشاع ،لذلك كان ما أتى به منوذجا فريدا يف بابه و زمانه ،وقد انتفع بأحباثه االجتماعية العلماء
من الشرق والغرب ،فاعرتفوا له بالسبق يف هذا اجملال .إن هذا اجلهد الذي هو يف األصل مبادرة فردية من عامل
ومؤرخ ،جيب أن يستأنف اليوم ،وننتقل حنن معشر املسلمني ،من مرحلة متجيد أعمال ابن خلدون إىل مرحلة
تنميتها وتطويرها والبناء عليها تأصيال وتوثيقا وحتليال وتقعيدا وتوظيفا ،خصوصا أهنا تتصل مبوضوع غاية يف
األمهية ،تناول القرآن الكرمي الكثري من مسائله وحقائقه ،ولكنه ظل بعيدا عن االهتمام ،والسؤال الكبري الذي
يطرح بعد كل هذا ،إىل مىت سيبقى املسلمون متخلفني يف ميدان الدراسات االجتماعية؟
المطلب الرابع :أثر العلم بمفهومه القرآني في الترقي الحضاري
إن القرآن الكرمي يهدي اإلنسان إىل معرفة ربه ليكون خضوعه له سبحانه على قدر تلك املعرفة ،كما أن
ارتقاء اإلنسان يف حياته الدنيا وعمارته هلا ،يتحقق بالعلم الذي أرشده إليه العليم اخلبري .وكلما استزاد اإلنسان
علما كلما زادت قيمة إنسانيته ،وزادت يف اآلن نفسه فعاليته العمرانية واحلضارية؛ ألن زيادة العلم ،زيادة يف
القدرة واإلرادة اللتني هبما يتولد العمل ،فمن دون العلم ال يوجد فعل ،وال حركة ،وال إجناز ،وال إبداع ،لذلك
نلفي حض القرآن اجمليد على املضي واالستمرار يف حتصيل العلم بال انقطاع ،فخاطب احلق سبحانه أشرف خلقه
ب ِزْدِين ِعْل ًما ﴾ سورة طه ،اآلية .994 :يقول أهل البيان :إن التنوين يف
وأرفعهم مقاما يف العلم قائال ﴿ َوقُل َّر ِّ
لفظ ( ِعْل ًما ) يدل على االستغراق والشمول ،مبعىن أن العلم املقصود هنا كل علم ترتتب عليه منفعة ،والشك أن
علم الوحي أول علم ينفع اإلنسان يف العاجل واآلجل .ويف هذا املعىن ورد عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه أنه
قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول" :اللهم انفعين مبا علمتين ،وعلمين ما ينفعين ،وزدين علما ،احلمد
1
هلل على كل حال ،وأعوذ باهلل من حال أهل النار".
إن العلم يف املفهوم القرآين ،فعل قاصد يعرب عن وظيفة أخالقية إنسانية معرفية منظمة ،حتفز قدرات
اإلنسان الذهنية واحلسية للتفاعل مع ما حوله من الوجود يف عملية تنموية ،ترتقي به وباجملتمع إىل مراتب السمو
اإلنساين ،واإلجناز احلضاري ،والرقي العمراين .وهو أيضا مقوم رئيس يشمل خمتلف جماالت العلوم البحتة
والتطبيقية اليت ترتكز عليها حركة التقدم العلمي والتقين يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والعسكرية 2.وال ميكن
أن تنهض أمة من األمم إال على أساسه .إن حضارة الغرب على سبيل املثال ،قامت على هذه املقوم ،ومدخل
األمة اإلسالمية إليه ،لن يكون إال عن طريق شحذ الفعالية العلمية لدى أفرادها ،والسبيل إىل ذلك هو منظومة
التعليم .لقد أمضى الغرب زهاء مخسة قرون ليبين قالعه العلمية والتقنية ،وكان لكل فرع من فروع العلم مسرية
معينة من الرتاكم والتطور .إن العلم هو الذي يصنع من األعمال واألنشطة واحلرف ما يسمى اآلن
 - 1أخرجه الرتمذي يف كتاب الدعوات ،باب يف العفو والعافية (رقم ح  ) 3553وقال  :هذا حسن غريب .وأخرجه ابن ماجه يف سننه،
أبواب يف فضائل أصحاب رسول اهلل ،باب االنتفاع بالعلم والعمل به (رقم ح )247
 - 2مقومات النهوض اإلسالمي بني األصالة والتجديد :عامر الكفيشي ،دار اهلادي  -بريوت ط 2004 /9ص 272وما بعدها.

 114جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

التكنولوجيا1.وغري خاف على املؤرخني ،أن احلضارة األوربية قد مرت يف تطورها احلضاري التارخيي مبراحل ثالث:
مرحلة الزراعة ومرحلة الصناعة ،مث مرحلة العلم والتكنولوجيا .ومثة من يقرتح اليوم أن اخلروج من أزمة التخلف
العلمي عند املسلمني اليتحقق إال باتباع النهج نفسه الذي سلكته أوربا من قبل ،للوصول إىل مرحلة التكنولوجيا
بوصفها مدخال للتقدم ،ونسي هؤالء أن التكنولوجيا وليدة تطور حضاري معني ،فهي نتاج عملي تولده القواعد
االجتماعية واالقتصادية والعلمية لنإسهام يف حل املشاكل اليت يواجهها اجملتمع مبا يتوافق مع ثقافته ومعايريه
اخلاصة .ومن مث فإن استرياد منجزاهتا ميثل خطأ من ناحيتني:
األولى :اخللط بني التكنولوجيا ومنجزاهتا ،مما يفضي إىل اجلري وراء املنتجات ذات الطابع االستهالكي.
الثانية :جتاهل التجربة األوربية ومسارها التارخيي ،حيث إن عملية النمو هي اليت أنتجت التكنولوجيا وليس
العكس ،ومن هنا فإن نقل التكنولوجيا هبذا املعىن ال يعين االستفادة بامليزة النسبية املتوفرة يف الفرتة احلالية للدول
غري األوربية ،واملتمثلة يف الكم اهلائل من املعارف والفنون واخلربات .لقد أدى االعتماد على التكنولوجيا األوربية
واستريادها بصورة كبرية إىل مجلة من اآلثار السيئة على مسار عمليات التنمية يف البلدان غري األوربية 2.وهذا يقود
إىل القول بأن النهضة العلمية جيب أن تكون نابعة من الذات اإلسالمية والعناصر املشكلة هلويتها ويف مقدمتها
تعاليم الوحي الرباين اخلالدة ،اليت قدمت املسلك القومي لبناء حياة اإلنسان الراقية على األرض ،والضري بعد ذلك
من اإلفادة من حكمة اآلخر.

خاتمة
يف هناية هذا البحث ،وبعد استقراء بعض نصوص القرآن الكرمي ،وجولة يف مصادر املوضوع املدروس
األصلية منها والفرعية ،وبعد جهد من التحليل والتفسري والرتكيب واملقارنة والنقد ،ميكن تلخيص أبرز
االستنتاجات املستفادة من ذلك كله على النحو التايل:
ـ للعلم يف القرآن داللة خاصة ومتفردة ،تستقي متيزها من ربانيتها ،أي إهنا من وضع رب العاملني ،وضعها
يف كتابه العزيز ،وال دخل للبشر يف صياغتها ،هلذا كان أول العلم يف القرآن العظيم ،العلم باهلل تعاىل ،والعلم
بصفاته العليا وأمسائه احلسىن ،والعلم مبا يرضيه جل وعال ،والعلم بأسباب سعادة اإلنسان يف الدارين ،فأي علم ال
يتوخى معرفة اخلالق سبحانه ،ليس علما حقيقيا ينفذ إىل حقيقة األشياء ،وإمنا هو علم ظاهري سطحي ،مرتبط
باحلياة الدنيا ويدور معها وجودا وعدما ،بينما العلم يف الذكر احلكيم مسلك لرتقي ابن آدم يف مقامات اإلميان

 - 1ثغرة يف الطريق املسدود ،دراسة يف البناء احلضاري :سيد دسوقي وحممود سفر ،دار آفاق الغد – القاهرة ط 9189/9ص.23

 - 2نظريات التنمية السياسية املعاصرة :نصر حممد عارف ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،دار القارئ العريب – القاهرة ص .383
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واإلحسان ،ومفتاح لنإفادة من تسخري الكون له ،والسري الراشد يف عمارة األرض ،وحتقيق االستخالف
ومقتضياته.
ـ ـ جماالت العلم يف الكتاب املبني واسعة ممتدة إىل عا َمل الغيب وعا َمل الشهادة ،فمصدر العلم بالغيب ،الوحي
اإلهلي والسبيل للعقل البشري إليه .إن اهلل تعاىل قد أ َْعلَ َم الناس مبا جيب اإلميان به من حقائق الغيب .وأما مصدر
العلم بعا َمل الشهادة أو الوجود الكوين ،أدوات املعرفة اليت أبدعها اخلالق عز وجل يف اإلنسان من قدرة على التأمل
والتفكر ،والنظر ،السمع ،واإلحساس وغريها .ومن العلم بعا َمل الشهادة ،العلم بقضايا اإلنسان يف جوانبها النفسية
واالجتماعية ،والعلم بالسنن اليت حتكمها .هبذا املعىن يكون العلم يف القرآن شامال ومتكامال بني جماالته وال وجود
لتنافر أو تضاد بينها ،عكس ما هو موجود يف فلسفة العلوم ،اليت حصرت موضوع العلم يف املادة ،وكل ماعداها
ليس من العلم وال يُقبل أن يندرج حتته.
ـ إذا كان القرآن الكرمي قد أعلى من شأن العلم  ،وبني قيمته ،فاألمر نفسه جيب أن يكون يف الوعي اجلمعي
لألمة .وهذا لن يتحقق إال بإظهار املفهوم الصحيح للعلم كما هو يف النظم القرآين ،وبشحذ الفعالية العلمية عند
املسلمني ،وتقوية إرادة التعلم الدائم ،والرتقي يف مدارج املعرفة ،ووضع املشاريع الالزمة لتنشئة األفراد على ذلك
الفهم ،حىت يرتسخ يف تصورهم أن طلب العلم فريضة مثل سائر الفرائض اإلسالمية  -وهو كذلك  -اليت حيرم
التهاون فيها أوتضييعها ،كما هو األمر بالنسبة للصالة والصوم والزكاة وغريها من الواجبات ،وإذا كان الوعاظ
والدعاة يستهدفون اجملتمع بالتذكري هبذه العبادات ،وحيثوهنم بالرتهيب تارة وبالرتغيب تارة أخرى على مالزمتها،
فكذلك يتعني أن يكون التعامل نفسه مع مسألة التحصيل العلمي ،اليت هي من صميم إقامة الدين ،ومن شروط
التدين الصحيح ،وحتقيق الشهادة على الناس.
ـ ـ إن الضرورة تفرض اآلن تصحيح املفهوم الضيق للعلم الذي شاع عند بعض املسلمني ،حيث حيصرونه يف
العلم بالشرعيات ،ويزهدون يف العلوم األخرى اليت تفوق فيها غريهم باقتدار .إنه من اخلطأ تضييق مفهوم العلم
على هذا النحو ،فقد مضى القول إن املسألة العلمية يف القرآن الكرمي ،تقوم على أمرين متالزمني ،األول تلخصه
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إَِٰلَهَ إَِّال اللَّهُ ﴾ سورة حممد ،اآلية .91 :ويف ذلك إشارة إىل علم اإلميان وعلم
اآلية الكرمية ﴿ :فَ ْ
الشريعة .والثاين يبينه هذا التوجيه اإلهلي قال جل شأنه ﴿ :قُ ْل ِس ُريوا ِيف ْاأل َْر ِ
اخلَْل َق ﴾ سورة
ف بَ َدأَ ْ
ض فَانْظُُروا َكْي َ
العنكبوت ،اآلية .20 :وفيه داللة على حتصيل العلم الكوين ،إ ًذا ال معىن لتجزئة العلمِ ،
فكال النوعني يوصالن
إىل معرفة اهلل تعاىل ،ونيل رضاه وحتصيل السعادتني؛ ألن املعرفة يف القرآن اجمليد متكاملة وموحدة ومنسجمة ال
تعارض بينها ،والوجود يف حقيقته قائم هو أيضا على وحدة السنن ووحدة النظام الساري فيه ،الذي أبدعه الواحد
األحد العليم احلكيم.
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السرية النبوية الصحيحة
محددات منهجية لنقد أخبار السرية العطرة والرتجيح بني رواياتها
الدكتور رشيد كُهُوس
أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان جامعة عبد املالك السعدي-املغرب

مقدمة:
الحمد هلل جعل اإلسالم لنا دينا ،وأنزل إلينا نورا وكتابا مبينا ،وبعث سيدنا حممدا باحلق رسوال ،وجعله
إىل اخلري والفالح والسعادة هاديا ودليال ،والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا حممد الذي مأل به العامل نضرة
وسرورا ،وعلى آله وأصحابه الذين كان سعيهم مشكورا.
أما بعد ،فلقد أصبحت احلاجة تشتد يوما بعد يوم إىل العودة إىل االستقاء من معني السرية النبوية العطرة
الذي ال ينضب ،واالستضاءة بنورها الذي ال خيبو ،واالستهداء هبدايتها اخلالدة ،واالستظالل بظالهلا الوارفة
 ..ذلك بأن خالص األمة واسرتجاع عزها وجمدها ورفعتها وشهودها احلضاري يقتضي منها السري على منهاج
خري األنام عليه الصالة والسالم فهما وتنزيال ،وتأسيا واقتداء..
ومن مث فإن من أوىل األولويات وأوجب الواجبات توجيه العناية بالسرية النبوية العطرة  ،وذلك جبمع
مروياهتا ومتييز صحيحها من سقيمها ،وعرض معانيها ومغازيها على حمكمات الدين وأحكام القرآن ومقاصده
وما اشتهر من سنته  القولية والفعلية ،وصياغتها يف مشاريع علمية عملية شاملة لكل جوانب احلياة
(القيمية واخلُلقية والسلوكية والعلمية والتعليمية واألسرية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والعمرانية

احلضارية وغري ذلك) ،وتقدميها يف صورة مشرقة تليق بصاحب الرسالة اخلامتة الغراء  ،بغرض تنزيلها يف
الواقع ،وجتاوز حتديات االستالب واالحنسار احلضاري واالخرتاق الثقايف الذي يعاين منه عامل املسلمني اليوم.
وبناء على ما تقدم ،سأخصص هذا البحث للحديث عن املعامل الكربى لنقد أخبار السرية النبوية العطرة
والرتجيح بني مروياهتا؛ وذلك من خالل بيان منهج احملدثني واملؤرخني يف رواية أخبارها ،والكشف عن ضوابط
نقد مروياهتا ،مث دراسة نقدية لبعض املرويات.
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ذلك بأن أمهية هذا البحث تنبع من كونه يرتكز على تبيان ضوابط نقد روايات السرية النبوية العطرة،
واالهتمام هبا ،واإلسهام يف خدمتها؛ وذلك باعتبارها قصة اهلداية اإلنسانية واحلياة الطيبة ،والتجسيد اخلالد
لرسالة السماوية ،والبيان العملي والتجلي احلي للقرآن الكرمي وتنزيله على واقع الناس ،واحلل اهلادي ملعاجلة
مشكالت األمة يف سائر مراحلها ،والرتمجة العملية ألقواله وأفعاله والنقل املفصل حلياته  ..وهي منهاج
اإلسالم الذي رمست تعاليمه ومبادئه وأخالقه وقيمه يف الواقع :قوال وعمال ،وسلوكا وتعامال.
أسئلة البحث:
كيف ميكن إعادة صياغة السرية النبوية الصحيحة بناء على ضوابط نقد املرويات والرتجيح بينها؟ وكيف
نستفيد من منهجي املؤرخني واحملدثني يف ذلك؟.
أهداف البحث:
تبني
 اإلسهام يف العناية بالسرية النبوية العطرة وخدمتها ،وربطها بالزمان واملكان واإلنسان؛ من أجل ّاملنهاج الصحيح للنهضة والبناء واإلصالح.
 الكشف عن منهج احملدثني ومنهج املؤرخني يف مرويات السرية الشريفة. بيان املعامل األساسية ملنهج نقد أخبار السري واملغازي والرتجيح بني رواياهتا.منهج البحث:
اعتمدت يف هذا البحث املنهج املقارن؛ وذلك باملقارنة بني النصوص الواردة يف املوضوع الواحد .مث
املنهج النقدي القائم على دراسة النص يف ذاته مث مقارنته ببقية النصوص ..فضال عن االستفادة مبنهج احملدثني
يف تصحيح الوقائع وتضعيفها ،ومنهج املؤرخني يف قبوهلم لبعض الروايات غري املتعلقة بالعقيدة والتشريع.
خطة البحث:
حتقيقا لألهداف السابقة لذلك سأويل العناية باملباحث اآلتية:
املبحث األول :تناولت فيه روايات السرية الشريفة بني منهجي احملدثني واملؤرخني.
أما املبحث الثاين :فقد خصصته لبيان ضوابط نقد روايات السرية العطرة والرتجيح بينها ،وتقدمي بعضها
على بعض.
أما املبحث الثالث وهو األخري؛ فقد خصصته لدراسة مناذج من روايات السرية النبوية يف ضوء الضوابط
السابقة :وركزت على ثالثة أخبار (قصة الغرانيق ،وصحيفة املدينة ،وقتلى غزوة بين قريظة).
اهلل تعاىل أسأل التوفيق والسداد والرشاد ،إنه نعم املوىل ونعم النصري.

 121جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

المبحث األول
أخبار السيرة الشريفة بين المحدثين واإلخباريين
يعترب احلديث النبوي مصدرا هاما من مصادر السرية النبوية العطرة ،وقد اشتملت كتب احلديث الشريف
على كثري من أبواب السرية ،وهذا ما نلمسه يف الصحيحني والسنن واملسانيد واملعاجم وغريها ...لذلك جند
الكثري من أهل السري أو مؤرخي السرية كانوا حمدثني؛ ومن أمثلة ذلك موسى بن عقبة وسليمان بن طرخان وأبو
إسحاق الفزاري وسعيد بن حيىي األموي وغريهم ،وهذا يؤكد بالضرورة أن بني احملدثني ومؤرخي السرية صلةً ونسبًا،
وأن هذا املشرتك املعريف بني موضوع علمي احلديث والسرية ليفضي إىل مشرتك منهجي بني العلمني بشكل عام،
وذلك سواء على صعيد نقل اخلرب أو نقده؛ إذ يشرتط املؤرخون يف الراوي نفس ما يشرتطه احملدثون (العقل،
واإلسالم ،والضبط ،والعدالة) .يقول اإلمام السخاوي –رمحه اهلل -يف شروط املؤرخ" :أما شرط املعتين به-
التاريخ -فالعدالة مع الضبط التام الناشئ عنه مزيد االتقان ،والتحري سيما فيما يراه يف كالم كثري من جهلة
املعتنني بسري األنبياء عليهم الصالة والسالم"(.)1
وفضال عن ذلك املسلك الذي سلكه مؤرخو السرية هو نفسه املسلك الذي سلكه احملدثون يف مجع مرويات
السرية العطرة ،فقد كانوا ينقلوهنا بالسند املتصل ،ويراعون أحوال الرجال ،فكانت كتب املغازي والسري جتمع بني
احلديث والتاريخ.
ورغم هذا التقارب متيز منهج المحدثين −يف اجلملة – بالضبط والنقد ،والتحري للمرويات روايةً ودرايةً،
ومدوناته املعروفة كالصحيحني والسنن واملسانيد وغريها ،على تفاوت بني شروط
على ما يعرف يف كتب احلديث ّ
احملدثني يف كتبهم.
ووجدت مسافة بني كتب املؤرخني واحملدثني يف جمال عرض السرية النبوية وتدوينها ،واتسعت يف بعض
ُ
()2
األحوال الشقة بني الفريقني .
ومن مث فإن احملدثني جعلوا لرواية أخبار السرية قواعد حمكمة يرجعون إليها ،وأصوال متقنةً يتمسكون هبا،
وأعالها أن ال يروي الراوي واقعة من الوقائع إال عن الذي شهدها ،وكلما بعد العهد عن هذه الواقعة فمن
الواجب تسمية من نقل ذلك اخلرب عن الذي نقله عمن شهد.
وهكذا بالتسلسل من وقت االستشهاد بالواقعة والتحدث عنها إىل زمن وقوعها ،والتثبت من أمانة هؤالء
أيضا.
الرواة وفقههم وعدالتهم وحسن حتملهم للخرب الذي يروونه ،وإذا كانوا على خالف ذلك وجب تبيينه ً
وهذه املهمة من أشق األمور ،ومع ذلك فإن مئات من احملدِّثني تفرغوا هلا ووقفوا أعمارهم على حتري ذلك
واستقصائه وتدوينه ،وطافوا ألجله البالد ،ورحلوا بني األقطار ،باحثني دارسني ألحوال الرواة ،وكانوا يَل َقون
( )1اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ،للسخاوي ،ص.407
( )2التجديد يف عرض السرية النبوية ،حممد يسري ،ص.46
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املعاصرين هلم من الرواة لينقدوا أحواهلم؛ وإذا اطمأنوا إىل سرية فريق منهم سألوهم عما يعرفونه من أحوال الطبقة
اليت كانت قبلهم ،وقد اجتمع من هذا اجملهود العلمي العظيم علم مستقل من علوم اإلسالم أطلق عليه فيما بعد
عنوان (علم الرجال) فتيسر ملن أتى بعدهم أن يقفوا على أقدار مئات األلوف من احلفاظ والعلماء والرواة
وغريهم.
هذا فيما يتعلق بالرواية ومحلتها ،وهنالك علم نقد احلديث من جهة الدراية والفهم ،إذ إن ً
أصوال حمكمةً
وقواعد متقنة اختذوها لنقل املرويات ومتييز صحيحها من سقيمها ،وغثها من مسينها ،وراجحها من مرجوحها ،وقد
حترى علماء السنة يف هذا األمر احلق وحده ،ومتسكوا فيه باحملجة البيضاء وكل ما يؤدي إليه ،فكان علمهم هذا
من مفاخر اإلسالم(.)1
كما اهتم احملدثون برواية كل ما أثر عن النيب  وحفظوه ودونوه ،حيث مل ختل كتبهم احلديثية من ذكر
جوانب متعددة من السرية النبوية ،حيث يذكروهنا متفرقة يف أبواب مصنفاهتم ،لكن لكل واحد ومنهجه يف مجع
مروياهتا ،فمنهم من اشرتط الصحة فيها كالبخاري ومسلم وغريمها ومنهم من مل يشرتط ذلك كأصحاب السنن
وغريهم ،لكن ومع ذلك فلم يكن يف مروياهتم املتعلقة بالسرية العطرة الكثري من الضعف واملنكر واملراسيل
والبالغات ،كما هو احلال عند مؤرخي السري.
وخالصة القول :إمنا منهج احملدثني يقوم على ثالث دعامات رئيسة:
 -9االلتزام بقواعد علوم الرواية :فمن املشهور أن كتب السرية عامة تسوق األخبار بأسانيد مرسلة أو
منقطعة ،وخالفًا لذلك كان احملدثون يطلبون اتصال السند ،بنقل العدول الضابطني الذين مسعوا احلديث وأدوه
الكتاب قد اشرتط الصحة ،وإالّ فال.
كما بلغهم ،هذا إذا كان
ُ
فعِلم السرية عند احملدثني قسم من علوم الرواية اليت حتكمها قواعد احلديث ،مثلها مثل أحاديث األحكام،
والشروط اليت ختضع هلا رواية السرية هي شروط رواية السنة النبوية نفسها يف حال اشرتاط الصحة(.)2
"لكن سائر الذين كتبوا يف السرية اهتموا جبمع ما أمكنهم من الروايات وتدوينها دون أن يشرتطوا الصحة
فيما يكتبونه ،وأحالوا القارئ على األسانيد اليت أوردوها ليعرف الصحيح من الضعيف ،ويشذ عن ذلك البخاري
ومسلم حيث شرطا الصحة فيما روياه من روايات السرية ضمن كتابيهما يف الصحيح"(.)3
 -2تقطيع األحاديث وخترجيها يف أبواب خمتلفة :فكتب السنة النبوية ال تقصد تتبع اجلزئيات ،أو استقصاء
تفاصيل أحداث السرية ،بل يهتم املصنف باألحاديث اليت استوفت الشروط اليت اعتمدها يف كتابه ،ويرتبها على
حسب املوضوعات كما يف املصنفات اليت منها الكتب الستة ،أو على حسب أمساء الصحابة الذين ترفع هلم
األحاديث كما يف كتب املسانيد كمسند اإلمام أمحد مثال ،ويف أحيان كثرية جند احملدث يقطع الرواية ،فيأيت

( )1التجديد يف عرض السرية النبوية ،يسري ،ص.40
( )2مصادر السرية النبوية بني املؤرخني واحملدثني ،عبد الرزاق هرماس ،ص.484-481
( )3السرية النبوية الصحيحة ،أكرم ضياء العمري.44/4 ،
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بأطراف احلديث يف أبواب خمتلفة ،وحتت تراجم متباينة ،قد يتعلق بعضها باملغازي والسري ،وبعضها بالعبادات،
وبعضها بالبيوع ،أو الفضائل ،إىل غري ذلك.
وتقطيع احلديث وخترجيه يف أبواب خمتلفة ال يعطي صورة متكاملة للحدث التارخيي كما وقع يف زمن النبوة،
لذلك وجدنا بعض املتأخرين ،كالذهيب وابن كثري ،يأخذون خرب السرية من كتب السنة مث يلجأون إىل كتب
املغازي الستكمال وقائع ما حدث.
كما أن هدف احملدثني ليس التأريخ للوقائع وإمنا مجع املرويات على شرط كل حمدث وخترجيها دون مراعاة
للزمن ،لكن هناك منهم من اهتم برتتيب األحداث يف كتابه كالبخاري وغريه.
ومن مث فإن حفاظ احلديث النبوي حني كانوا خيرجون مرويات السرية بأسانيدهم ،مل يكن قصدهم التأليف
تبعا للشروط اليت وضعوها ،فلما جاء الذين خلفوا من بعدهم ،ممن
يف هذا العلم ،بل كانت بغيتهم مجع السنةً ،
ألفوا يف السرية النبوية ،اجتهوا لتجريد مرويات عصر املبعث من كتب احلديث ،ورتبوا األحداث والوقائع ،مث عمدوا
إىل كتب السري واملغازي الستكمال صورة الوقائع.
 رواية األحاديث باألسانيد :اجته أغلب املصنفني يف السرية إىل استيعاب خمتلف املرويات ،سواء أكانتمتصلة أم منقطعة ،يف حني اهتم املصنفون يف احلديث النبوي بتمحيص األخبار ،والتدقيق يف الروايات ،ألهنم أهل
هذا الشأن ،وترتب على ذلك أن أحاديث املغازي جاءت قليلة -نسبيًا -عند احملدثني مقارنة مبا حوته مصنفات
السرية اجلامعة(.)1
وبناء على هذا التصور؛ فإن "اعتناء احملدثني باألسناد ليس لذاته ،بل ملصلحة املنت ،فمىت كان رواة احلديث
من الثقات األثبات كان االطمئنان إىل صحة ما نقلوه أكثر ،وهذا أمر طبيعي يف البشر أن يقع اخلرب -الذي ينقله
الصادق -من أنفسهم موقعا حسنا ،وما ينقله الكاذب املستهرت موقع الشك والريبة ،وعلى هذا فاعتناء احملدثني
باألسناد هو من صميم اعتنائهم باملنت املنقول"(.)2
ذلك بأن العناية باإلسناد عند احملدثني "يهدف إىل الوصول إىل شاهد عيان صادق بواسطة سلسلة من
الشهود الصادقني الضابطني ،ومن هنا كان تعريف احلديث الصحيح :هو ما وصل إلينا بنقل العدل الضابط عن
العدل الضابط من أوله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة .وانتقد اخلرب إذا سقط منه شاهد العيان وصار مرسال
ضعيفا حيتاج إىل تعدد طرقه (خمارجه) إذا أريد األخذ به .وموضوع تعدد املخارج يستم بالدقة ،فليس املقصود أن
تنتهي سالسل األسانيد إىل سلسلة واحدة ،بل البد أن تستقل عن بعضها حىت هناية السند أو أعاله (الصحايب
أو التابعي أو تابع التابعي) ،إن تعدد املخارج وحده الذي مينع من إمهال اخلرب وعدم االعتداد به عند سقوط اسم
شاهد العيان منه.
وهكذا فإن األخبار اليت تضمها وثيقة أو كتاب متأخر ال تعد بعيدة عن األحداث واألشخاص املباشرين
للفعل التارخيي ما دامت األسانيد ترقى إىل شهود العيان ،فكان شاهد العيان هو املؤرخ احلقيقي ،وعندئذ يبين
( )1مصادر السرية النبوية بني املؤرخني واحملدثني ،عبد الرزاق هرماس ،ص 489وما بعدها.
( )2مقاييس نقد متون السنة ،مسفر الدميين ،ص.116-119
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شهادته على املالحظة املباشرة إذ ليس بينها وبني الوقائع أية وسائط ،ولكن تبقى مهمة الباحث يف أن يتأكد من
صدق شاهد العيان وصدق املخربين عنه وصدق صاحب الكتاب أو مدون الوثيقة"(.)1
أما منهج المؤرخين فيختصر يف مجع املرويات واألخبار املتعلقة باملوضوع الواحد يف الباب اخلاص به
واستقصاء الروايات اليت انتهت إليهم يف موضوعها ،وترتيبها ترتيبا زمنيا .وهنا خيتلفون يف املنطلقات واملناهج مع
احملدثني ،حيث يذكرون أحداث السرية النبوية ضمن التاريخ العام فيبدأون ببدء اخلليقة إىل عصر كل مؤرخ،
ويدرجون السرية العطرة ضمن هذه األحداث.
وقد انقسم املؤرخون يف نقل أخبار السرية وتوثيقها إىل فريقني:
الفريق األول اعتمد اإلسناد يف مروياته.
والفريق الثاين مل يعتمد اإلسناد ورمبا أشار إىل املصنف الذي أخذ عنه.
وإذا كان ابن شهاب الزهري وموسى بن عقبة من أعيان املتقدمني من الطائفة األوىل فيما كتباه يف السرية
النبوية اعتمدا يف نقل مروياهتا على طريقي السماع والعرض ،إال أن هذا مل مينع وجود عدد من الروايات املرسلة يف
كتابيهما ،كما اعتمدا على الوجادة( )2كطريق للنقل يف املغازي.
مثاال ملن مل يلتزم الصورة املثلى يف انتقاء
وأما الواقدي من املتقدمني وابن سيد الناس من املتأخرين فيَصلُحان ً
كثريا من األحاديث املنقطعة واملرسلة الضعيفة ،واليت امتألت
أسانيده املتعلقة بأخبار السرية النبوية ،حيث أوردا ً
باإلهبام حيال حتديد شخصية الرواة.
وإذا ما قورن هذا بأداء احملدثني يف نقل مرويات السرية يف الصحاح مثال ،فإن الفرق يبدو جليا يف طرق
نقل هذه املرويات ،وكذا يف درجتها من حيث الصحة أو الضعف.
ولعل ما يتوخاه احملدِّث من استنباط األحكام مبختلف أنواعها العقدية أو العبادية أو املعامالتية هو الذي
نص
محل على هذا االنضباط املثايل ،أما املؤرخ الذي صرف اهتمامه إىل نقل األحداث وتصويرها من خالل ٍّ
تارخيي مكتمل التفاصيل متسلسل السياق حمكوم ببداية وهناية يف ضوء ما هو متاح من مادة تارخيية؛ فإنه رأى أنه
يسعه التخفف من هذه الضوابط الصارمة ،حىت يتمكن من بناء النص التارخيي املكتمل .فلو التزم املؤرخ بشروط
احملدث يف املرويات لضاع عليه الكثري من أخبار السرية ،وأصبحت لديه ثغرات يف قصصها وأحداثها ووقائعها..
مكتمال لغزوة أحد
وقد يبدو هنا سبب آخر يستفاد من جتربة الواقدي الذي قدَّم يوما لتالمذته نصا تارخييا
ً
إسنادا ،وإمنا مجعه من عدد من األسانيد ،فلما طالبه تالمذته باألسانيد جاءهم هبا يف عشرين
من غري أن يسوق ً
جلدة ويف رواية يف مائة جلدة ،فطلبوا عندئذ أن يردهم إىل األمر األول ،أي :الرواية ،حسب منهج ما يسمى ب ـ
«اإلسناد اجلمعي».

( )1منهج النقد عند احملدثني ،أكرم العمري ،ص.41-44
( )2الوجادة :هي أن يأخذ العلم من صحيفة أو كتاب من غري أن يكون له من صاحبه مساع أو عرض أو إجازة أو مناولة .تدريب
الراوي للسيوطي.187/4 ،
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منتقدا بني
وال مينع هذا من القول بأن هذا املنهج أنكره أئمة احلديث على الواقدي وغريه وع ّدوه تلفي ًقا ً
الروايات(.)1
يقول الدكتور أكرم ضياء العمري" :ال شك أن اشرتاط الصحة احلديثية يف كل رواية تارخيية نريد قبوهلا فيه
تعسف ،ألن ما تنطبق عليه هذه الشروط ال يكفي لتغطية العصور املختلفة للتاريخ اإلسالمي ،مما يولد فجوات
كثريا ما تعتمد على روايات مفردة أو مؤرخني جمهولني ،باإلضافة إىل
يف تارخينا ،وإذا قارنا ذلك بتواريخ العامل فإهنا ً
ذلك فهي مليئة بالفجوات  ..لذلك يكفي يف الفرتات الالحقة التوثق من عدالة املؤرخ وضبطه لقبول ما يسجله
مع استخدام قواعد النقد احلديثي يف الرتجيح عند التعارض بني املؤرخني.
إن اشرتاط األمانة والثقة والدين يف املؤرخ ضروري لقبول شهادته على الرجال واألمم وتقومي دورهم
التارخيي.)2( "...
ويرى الدكتور أكرم ضياء العمري أيضا أن "املطلوب هو اعتماد الروايات الصحيحة وتقدميها مث احلسنة مث ما
يعتضد من الضعيف لبناء الصورة التارخيية ألحداث اجملتمع اإلسالمي يف عصر صدر اإلسالم ...وعند التعارض
يقدم األقوى دائماً ..أما الروايات الضعيفة اليت ال تقوى أو تعتضد فيمكن اإلفادة منها يف إكمال الفراغات اليت
ال تسدها الروايات الصحيحة واحلسنة على أال تتعلق جبانب عقدي أو شرعي"(.)3
لكن هناك نقطة التقاء بين المنهجين :فإن كال املنهجني يعتمد على اإلسناد يف نقل املرويات ،لكن درجة
العناية باإلسناد ختتلف بينهما؛ فاحملدثون أشد اهتماما باإلسناد من املؤرخني وأشد حتريا له ،فال يكادون يروون
خربا بدون إسناد ،أما املؤرخون فريوون املرويات املسندة بأسانيدها ،وما مل جيدوا له سندا أخرجوه يف كتبهم،
لذلك كثرت عندهم املعضالت واملنقطات وما ليس له سند إىل جانب الروايات الصحيحة واحلسنة ...وقد اعتمد
بعضهم على الروايات اإلسرائيلية كما هو عند وهب بن منبّه الذي نقل الكثري من هذه الروايات عن كعب
األحبار وعبد اهلل بن سالم.
"وقد انتقد أهل العلم من مل يتحر من املؤرخني يف نقله لألخبار وروايته هلا ،وقبوله إياها وبينوا أن كتب
التاريخ حتتوي على احلق والباطل ،والصدق والكذب ،وأهنا مشتملة على األخبار املوضوعة وضعها الكذابون من
أجل مصاحلهم"(.)4
معا كابن كثري
وفضال عن ذلك فإن ً
عددا من املؤرخني قد اعتىن بقواعد احملدثني يف نقد اإلسناد واملنت ً
وغريه.


( )1التجديد يف عرض السرية النبوية ،ص.41
( )2السرية النبوية الصحيحة ،أكرم العمري.19/4 ،
( )3اجملتمع املدين يف عهد النبوة :خصائصه وتنظيماته األوىل ،أكرم ضياء العمري ،ص. 25
( )4دراسة نقدية يف املرويات الواردة يف شخصية عمر بن اخلطاب  وسياسته اإلدارية ،عبد السالم آل عيسى ،ص.44
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المبحث الثاني
ضوابط نقد روايات السيرة العطرة والترجيح بينها
قرر احملدثون أن صحة السند ال تقتضي صحة املنت ،لذلك فإهنم نقدوا املنت أيضا ،وذلك عن طريق
تصحيحه قبل تفسريه وحتليله.
إن جهابذة نقاد السند هم جهابذة نقاد املنت يف آن واحد ،كاإلمام البخاري ومسلم وغريمها ،وتتابعت
اجلهود لبلوة منهج نقد املنت وظهرت ضوابط دقيقة ،مثل اشتمال املتون على اجملازفات وخمالفتها للحس
ومساجة املعىن وركاكة األسلوب واملناقضة للسنة الصريح أو لصريح القرآن ،أو ألهنا ال تشبه كالم رسول اهلل
 ،أو ادعاؤها على النيب فعال ظاهرا مبحضر الصحابة وأهنم اتفقوا على كتمانه ومل ينقلوه.)1( ...
ومن مث فقد اتسم منهج النقد احلديثي باملرونة يف التعامل مع الروايات واألحاديث ،فما يتعلق منها
بالعقيدة أو الشريعة تعرض لنقد شديد ،يف حني خيفف املنهج من شروطه أمام أحاديث الرقاق والرتغيب
والرتهيب والروايات التارخيية واألدبية(.)2
إن من األقوال املشهورة يف علم التاريخ( :إذا ضاعت األصول ضاع التاريخ).
إن أول مرحلة من مراحل نقد األصول التارخيية هي إثبات صحتها .ألنه إذا كان األصل أو املصدر كله
أو بعضه مزيفا أو منتحال فال ميكن االعتماد عليه على وجه العموم وحينما يثبت للباحث يف التاريخ أن
األصل أو املصدر التارخيي صحيح وغري مزيف ،فليس معىن ذلك أن املعلومات الواردة به ذات قيمة كبرية ،بل
البد من نقد األصل التارخيي من نواح أخرى(.)3
ويف ضوء ما تقدم أمجل أهم ضوابط نقد مرويات السرية الشريفة فيما يلي:
أوال -عرض متون المرويات على القرآن الكريم:
إن الصورة الواضحة الصادقة لشخصية خري األنام  يف القرآن الكرمي ،هي أصدق ما وصل إلينا من
أخبار ،وهي أصح وصف حلقيقة سريته ومشائله ،ودالئل نبوته ،وأخالقه وخصائصه ،وهي أوثق تقرير ملا كان
عليه يف مجيع حاالته ،سواء قبل بعثته مما يتعلق بيتمه وفقره ،أو بعد بعثته وهجرته(.)4
( )1منهج النقد عند احملدثني ،العمري ،ص.14
( )2املرجع نفسه ،ص.99
( )3منهج النقد عند احملدثني نشأته وتارخيه ،حممد األعظمي ،ص.11
( )4التجديد يف عرض السرية النبوية ،حممد يسري ،ص.89
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إن القرآن الكرمي هو املصدر األول واألساس للسرية النبوية ،ومن مث جعله احملدثون النقاد شاهدا ومقياسا
لصحة املرويات ،فكل رواية تناقض حمكم القرآن واستحال اجلمع بينها ،ال ميكن أن تكون صحيحة ثابتة ألهنا
تنايف حمكم القرآن الكرمي؛ إذ ال ميكن للسنة –وهي وحي من اهلل -أن تناقض وحي اهلل –القرآن.-
يقول اإلمام اخلطيب
البغدادي –رمحه اهلل":-وال
يقبل خرب الواحد يف منافاة
حكم العقل وحكم القرآن
الثابت احملكم ،والسنة
املعلومة ،والفعل اجلاري
جمرى السنة  ،وكل دليل
مقطوع به  ،وإمنا يقبل به
فيما ال يقطع به"(.)1
ويقول

اإلمام

ابن

اجلوزي –رمحه اهلل" :-فكل حديث رأيته خيالف املعقول ،أو يناقض األصول ،فاعلم أنه موضوع فال تتكلف
اعتباره"(.)2
وهذا الضابط "استخدمه الصحابة رضوان اهلل عليهم ،كما فعل علي وعائشة -رضي اهلل عنهما -وابن
عمر وابن عباس -رضي اهلل عنهما -من عرض احلديث على القرآن؛ فإذا ظهرت خمالفته للقرآن ردوه ،ما مل
تكن تلك املخالفة ظاهرية وليست حقيقية ،كأن خيصص احلديث العام يف القرآن أو يقيد املطلق فال يكون مثة
تعارض حقيقي بني االثنني ما دام اجلمع ممكنا"(.)3
لكن ال ينبغي إنكار متون السرية بدعوى خمالفتها للقرآن الكرمي ،دون تثبت أو بسبب سوء فهم ،أو أن
يقوم بذلك من ليس من أهل الصنعة ،وإمنا اخلوض يف هذا الباب هو ألهله من جمتهدي األمة ويف حمله.

( )1الكفاية يف علم الرواية ،اخلطيب البغدادي ،ص.141
( )2املوضوعات ،ابن اجلوزي.406/4 ،
( )3منهج النقد عند احملدثني ،العمري ،ص.11
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قال اإلمام ابن القيم-رمحه اهلل" :-وقد أعاذ اهلل رسوله أن تُعارض سنته لنصوص القرآن بل تعاضدها
وتؤيدها ،ويا هلل! ما يصنع التعصب ونصرة التقليد ...إهنا ال تعارض بينها وبني سنة رسول اهلل  بوجه ،وإمنا
يظن التعارض من سوء الفهم ،وهذه طريقة وخيمة ذميمة ،وهي رد السنن الثابتة مبا يفهم من ظاهر القرآن،
والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن ،فإهنا مشتقة منه ومأخوذة عمن جاء به ،وهي بيان له ال أهنا
مناقضة له"(.)1
وعرض مرويات السرية العطرة على القرآن الكرمي يفضي إىل أهنا تدور يف فلك الوحي املنزه عن التناقض
واالختالف ،وينقض الشبهات اليت يثريها املغرضون حول سرية خامت األنبياء  وأهنا تصادم القرآن ومقاصده
السامية.
ثانيا -عرض مرويات السيرة العطرة على السنة الصحيحة:
يقول اإلمام ابن القيم-رمحه اهلل" :-ومنها مناقضة احلديث ملا جاءت به السنة الصرحية مناقضة بينة.
فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو حنو ذلك فرسول اهلل  منه
بريء"( .)2ويضيف يف موضوع آخر قائال" :وأما حديثان صحيحان صرحيان متناقضان من كل وجه ،ليس
أحدمها ناسخا لآلخر ،فهذا ال يوجد أصال ،ومعاذ اهلل أن يوجد يف كالم الصادق املصدوق الذي ال خيرج
من بني شفتيه إال احلق ،واآلفة من التقصري يف معرفة املنقول والتمييز بني صحيحه ومعلوله ،أو من القصور يف
فهم مراده  ،ومحل كالمه على غري ما عناه به ،أو منهما معا"(.)3
وتأسيسا على ما تقدم تظهر لنا أمهية عرض مرويات السرية الشريفة على السنة الصحيحة ،حىت يتميز
صحيحها من سقيمها ،وحىت ندفع التناقض يف املرويات املتعلقة بأقواله وما يتعلق بأفعاله ،ومن مث جتتمع عندنا
صورة كاملة غري متناقضة وال متضاربة حلياته .
لكن ال بد من االحتياط هنا حىت ال نرد أحاديث املصطفى  بدعوى أهنا تناقض صحيح السنة
وصرحيها ،إذ البد من بذل اجلهد للجمع بني املرويات الصحيحة اليت يظهر أهنا تعارض بعضها بعضا ،فإن
تعذر ذلك ،اعترب املتقدم منسوخا واملتؤخر ناسخا ،فإن تعذر ذلك وجب النقد والرتجيح بني املرويات.
قال القاضي أيب بكر حممد بن الطيب –رمحه اهلل" :-األخبار على ضربني :ضرب منها يعلم أن رسول
اهلل  تكلم به ،إما بضرورة أو دليل ،ومنها ما ال يعلم كونه متكلما به ،فكل خربين علم أن النيب  تكلم
( )1الروح ،ابن قيم اجلوزية ،ص.448
( )2املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،ابن القيم ،ص.97-96
( )3زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن القيم.448/1 ،
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هبما فال يصح دخول التعارض فيهما على وجه ،وإن كان ظاهرمها متعارضني ،ألن معىن التعارض بني اخلربين
والقرآن من أمر وهني وغري ذلك ،أن يكون موجب أحدمها منافيا ملوجب اآلخر ،وذلك يبطل التكليف إن
كانا أمرا وهنيا وإباحة وحظرا ،أو يوجب كون أحدمها صدقا واآلخر كذبا إن كانا خربين ،والنيب  منزه عن
ذلك أمجع ،ومعصوم منه باتفاق األمة وكل مثبت للنبوة ،وإذا ثبت هذه اجلملة وجب مىت علم أن قولني
ظاهرمها التعارض ،ونفى أحدمها ملوجب اآلخر ،أن حيمل النفي واإلثبات على أهنما يف زمانني أو فريقني ،أو
على شخصني ،أو على صفتني خمتلفتني ،هذا ما ال بد منه مع العلم بإحالة مناقضته  يف شيء من تقرير
الشرع والبالغ ،وهذا مثل أن يعلم أنه قال :الصالة واجبة على أميت ،وقال أيضا :ليست بواجبة ،أو احلج
واجب على زيد هذا ،وهو غري واجب عليه ،وقد هنيته عنه ،ومل أهنه عنه ،وهو مطيع هلل فيه وهو عاص به،
وأمثال ذلك فيجب أن يكون املراد هبذا أو حنوه أنه آمر لألمة بالصالة يف وقت ،وغري آمر هلا هبا يف غريه،
وآمر هلا هبا إذا كانت متطهرة وناه عنها إذا كانت حمدثة ،وآمر لزيد باحلج إذا قدر ،وغري آمر إذا مل يقدر،
فال بد من محل ما علم أنه تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه ،وليس يقع التعارض بني قوليه ،إال
بأن يقدر كونه آمرا بالشيء وناهيا عنه ملن أمر به ،على وجه ما أمره به  ،وذلك إحالة يف صفته"(.)1
ومقصد هذا املسلك رفع التناقض واالضطراب بني مرويات السرية العطرة والسنن املشهورة أو بني قوله 
وفعله .ورفع اإلشكال عن مروياهتا اليت يظهر منها أهنا خمالفة للمشهور ،فيكون الوهم فيها من بعض الرواة.

قال اإلمام ابن القيم –رمحه اهلل" :-وقد علم أن صحة اإلسناد شرط من شروط صحة احلديث وليست
موجبة لصحته ،فإن احلديث إمنا يصح مبجموع أمور منها :صحة سنده ،وانتفاء علته ،وعدم شذوذه ونكارته،
وأن ال يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم"(.)2
هذا وقد "عمل الصحابة  على ترجيح أحد احلديثني املختلفني بكون صاحبه أعلم بذلك احلكم
وأخص به من اآلخر ،أوال ألنه صاحب القصة ،وكذلك عملوا على ترجيح أحد احلديثني ألنه عضدته رواية
أو روايات أخرى واملخالف ال مؤيد له ،وقد جيمع بني األحاديث اليت ظاهرها التعارض بتعدد الواقعة"(.)3
وفضال عن ذلك فإن دراسة مرويات تاريخ السرية دراسة نقدية ال تعين تطبيق املنهج احلديثي على مجيع
أخبارها ،بل هذا املنهج متعلق بالعقيدة واألحكام واحلالل واحلرام وعدالة الصحابة  ...أما باقي األخبار

( )1الكفاية يف علم الرواية ،اخلطيب البغدادي ،ص.144
( )2الفروسية ،ابن القيم ،ص.116-119
( )3منهج النقد عند احملدثني ،العمري ،ص.11
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فقد تساهل السلف الصاحل معها .ومن أمثلة ذلك :حتديد أماكن الغزوات واملعارك ،وعدد اجلند ،وعدد القتلى
واجلرحى ،وحتديد زمان املعركة ،وكيفية سريها والتخطيط هلا ،وما شابه ذلك.
ثالثا -عرض مرويات السيرة العطرة على الوقائع التاريخية:
إن املوضوع األساس للسرية العطرة هو التأريخ حلياة فخر الكائنات وأشرف املخلوقات  ،لذلك فهي
جزء من تاريخ اإلسالم ،فباملعرفة الصحيحة لتواريخ األحداث والوقائع وحتديد أمساء من حضرها ومن غاب
عنها ،وزمن إسالم الصحايب وتاريخ مولده ووفاته ،يتبني الصحيح من األخبار والسقيم ،كأن تروى قصة
حبضور الصحايب وقعة أو غزوة قبل تاريخ إسالمه ،أو بعد تاريخ وفاته ،أو غري ذلك.
يقول اإلمام ابن القيم" :وقد تكلف أقوام تأويالت فاسدة لتصحيح احلديث ...وهذه التأويالت يف غاية
الفساد والبطالن وأئمة احلديث والعلم ال يرضون بأمثاهلا وال يصححون أغالط الرواة مبثل هذه اخلياالت
الفاسدة والتأويالت الباردة اليت يكفي يف العلم بفسادها تصورها"(.)1
لكن البد من التثبت وعدم التجاسر على رد مرويات السرية ،بزعم أهنا ختالف وقائع التاريخ ،لذلك البد
من مراعاة أمرين عند عرض املرويات على وقائع التاريخ:
أوهلما :التأكد من صحة الواقعة التارخيية والزمن الذي وقعت فيه ،ويكون ذلك إما بصحة السند ،أو
عارض متون املرويات بواقعة خمتلف يف حتديد تاريخ وقوعها ،خاصة إذا كان أحد
االشتهار بني املؤرخني ،فال تُ َ
األقوال فيها يتماشى مع مضمون تلك الرواية(.)2

وثانيهما :أن يقع التناقض الصريح بني منت تلك الرواية والواقعة التارخيية ،حبيث ال ميكن اجلمع بينهما
بأي وجه من الوجوه ،كاحتمال تعدد الواقعة يف زمانني خمتلفني ،أو تعدد القصة مع شخصني خمتلفني.
يقول اإلمام الشوكاين –رمحه اهلل" :-واحلق إن صح تعدد الواقعة أن األحاديث املشتملة على الزيادة
اخلارجة من خمرج صحيح يتعني األخذ هبا لعدم منافاهتا للمزيد ،وإن كانت الواقعة ليست إال مرة واحدة
فاملصري إىل الرتجيح أمر ال بد منه"(.)3
وجممل القول" :فال مناص من مرونة منهجية للتعامل مع تلك األخبار واآلثار فحيث تعلقت بعقيدة أو
شريعة فال يصلح إال املنهج احلازم املكتمل يف التوثيق والنقد ،وحيث مل تتعلق بشيء من ذلك ،وكانت حبيث

( )1عون املعبود شرح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم.76/6 ،
( )2منهج نقد املنت عند علماء احلديث ،صالح الدين اإلدبلي ،ص.414
( )3نيل األوطار ،الشوكاين.410/4 ،
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ُّ
تسد ثغرة يف التفاصيل التارخيية ،أو تكمل سياق األحداث ،من غري أن تتعارض مع نص حمكم أو حقيقة
مقاال"(.)1
حاال أو ً
ثابتة فال حرج عندئذ ،وهذا مما قد يدخل حتت ما يقبله أهل احلديث ً
وهلذا قال عبد الرمحن بن مهدي –رمحه اهلل" :-إذا روينا عن النيب  يف احلالل واحلرام واألحكام،
شددنا يف األسانيد وانتقدنا يف الرجال ،وإذا روينا يف الفضائل والثواب والعقاب ،سهلنا يف األسانيد وتساحمنا
يف الرجال"(.)2
وعليه فإن املقاييس العامة اليت تضبط
عملية نقد املرويات هي تلك اليت أرساها
الصحابة  ،حيث مل يكونوا يقبلون
رواية ختالف القرآن الكرمي ،وال تناقض
ما اشتهر من سنة النيب األمني  ،أو
ما ُعلم من الدين بالضرورة ،فقد كانت

هذه قواعد بدهية لدى نقاد املرويات ال
حتتاج إىل إعمال فكر يف استنباطها أو

تقعيدها(.)3


( )1التجديد يف عرض السرية النبوية ،حممد يسري ،ص.14
( )2فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي ،السخاوي.490/4 ،
( )3مقاييس نقد متون السنة ،ص.441
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المبحث الثالث
دراسة نماذج
سأتناول يف هذا املبحث دراسة مناذج من مرويات السرية الشريفة وفق الضوابط السابقة.
المطلب األول :قصة الغرانيق في ضوء ضوابط نقد مرويات السيرة.

لقـد أولـع املؤرخـون حبكايـة قصـة الغرانيـق( )1الباطلـة وجعلوهـا سـببا لرجـوع املهـاجرين مـن احلبشـة إىل مكــة،
حينما بلغهم سجود املشركني ملا مسعوا النيب  يذكر آهلتهم خبري.
()2
ت َوالْ ُع َّـزى،
قصة الغرانيق مغزاها أن النيب  ملـا قـرأ سـورة الـنجم وانتهـى إىل قولـه تعـاىل ﴿:أَفَـ َـرأَيْـتُ ُم ال َّـال َ
ِ
ُخـ َـرى﴾[النجم ]20-91:ألقــى الشــيطان علــى لســانه ،ملــا كــان حيــدث بــه نفســه ،ويتمــىن أن
َوَمنَــا َة الثَّالثَـةَ ْاأل ْ
يأيت به قومه" :تلك الغرانيق العال ،وإن شفاعتهن لرتجتى" ،فلما مسعت قريش ذلك فرحـوا ،وسـرهم ذلـك ،فلمـا
انتهى إىل السجدة سجد وسجد املسلمون وسجد من يف املسجد من املشركني ملا مسعوا ذكر آهلتم.
وهذا مما ال جتوز روايته إال من قليلي اإلدراك الذين ينقلون كل مـا وجـدوه غـري متثبتـني مـن صـحته( .)3قـال
العالمة القاضي عياض" :فاعلم رمحك اهلل أن لنا يف الكالم على مشكل احلديث مأخذين :أحـدمها :يف تـوهني
أصله .والثاين :على تسليمه.
أمــا املأخــذ األول :فيكفيــك أن هــذا حــديث مل خيرجــه أحــد مــن أهــل الصــحة وال رواه ثقــة بســند ســليم
متصــل ،وإمنــا أولَـ َـع بــه ومبثلــه املفســرون واملؤرخــون املولوعــون بكــل غريــب املتلفقــون مــن الصــحف كــل صــحيح
وسقيم.
أمــا املأخــذ الثــاين :فهــو مبــين علــى تســليم احلــديث ولــو صــح وقــد أعاذنــا اهلل مــن صــحته ،ولكنــه علــى كــل
حال فقد أجاب عن ذلك أئمة املسلمني بأجوبة ،منها الغث والسمني"(.)4
قال الشيخ حممد بن علوي املالكي -رمحـه اهلل" :-بـل روي هـذا احلـديث مـن طـرق كثـرية ،ولـيس فيـه البتـة
حديث الغرانيق ،وال شك أن من جوز على الرسول األعظم تعظيم األوثان فقد كفر ،ألن مـن املعلـوم بالضـرورة
( )1الغرانيــق :هــي األَصــنام ،وهــي يف األصــل الــذكور مــن طــري املــاء ،واحــدها ِغرنَــوق ِ
وغ ْرنَـْيــق مســي بــه لبياضــه .لســان العــرب ،مــادة:
ْ ْ
غرنق.187/40 ،
( )2أوردها الطربي يف تارخيه .966-961/4 ،ابن سيد الناس يف عيون األثر.410/4 ،
( )3نور اليقني ،للخضري ،ص.94
( )4إحتاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفا .146-141 ،وقد فصل يف رد القصة ،تفصـيال قيمـا ،مـن الصـفحة  141إىل الصـفحة
.111
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أن أعظــم ســعيه كــان نفــي األوثــان ،ولــو جوزنــا ذلــك ارتفــع األمــان عــن شــرعه" ( ،)1وصــدق اهلل تعــاىل القائــل يف
ِ
ِ
ِ
وحى﴾[النجم.]4-3:
يل﴿:وَما يَـْنط ُق َع ِن ا ْهلََوى ،إ ْن ُه َو إَّال َو ْحي يُ َ
حمكم التنز َ
فع ْـن َعْب ِـد اللَّ ِـه « أ َّ
َن النـيب
وقد روى احلديث اإلمام البخـاري يف صـحيحه ولـيس فيـه حـديث الغرانيـقَ ،
ِ
ِ
ِ
 قَــرأَ ســورَة الـنَّج ِم فَســج َد ِهبـا ،فَمــا ب ِقـى أ ِ
ِِ
صــى أ َْو
ـج َد ،فَأ َ
َخـ َذ َر ُجـل مـ َـن الْ َق ْـوم َك ًّفـا م ْـن َح ً
َحــد م َـن الْ َقـ ْـوم إالَّ َس َ
َ َُ ْ ََ َ َ َ َ َ
ِ ()2
تُـراب ،فَـرفَـعه إِ َىل وج ِه ِه وقَ َال يك ِ
ْف ِيين َه َذا ،فَـلَ َق ْد َرأَيْـتُهُ بَـ ْع ُد قُتِ َل َكافًرا» .
َ َُ َ ْ َ َ
َ
ومبعـىن آخـر فـإن الـذين ينقلــون هـذه العبـارة وجيعلوهنـا سـببا لرجــوع مهـاجري احلبشـة يقولـون أثنـاء كالمهــم:
إن اهلجرة كانت يف رجب ،والرجوع كان يف شوال ،ونزول سورة النجم كان يف رمضان ،فاملدة بني نـزول السـورة
ورجوع املهاجرين شهر واحد ،واملتأمل أدىن تأمل يرى أن الشهر كان ال يكفي يف ذاك الزمن للذهاب مـن مكـة
إىل احلبشـة واإليـاب منهـا ،ألنـه مل يكـن إذ ذاك مراكـب خباريـة تسـهل السـري يف البحـر ،وال تلغـراف يوصـل خـرب
إسالم قريش ملن باحلبشة ،فال غرابة بعد ذلك إن قلنا إن هذه اخلرافـة مـن موضـوعات أهـل األهـواء الـذين ابتلـى
اهلل هبم هذا الدين (.)3
وخالصة القول :إن تلك الفرية مما دسه الزنادقة على املسلمني ،ومل ينتبـه إليهـا إال القليـل ،شـغلتهم روايتهـا
عن عاقبتها الوخيمة ،وما ينجم عنها من شر وإساءة أدب مع مقام النبوة.
فالقصة مكذوبة علـى سـيدنا رسـول اهلل  ،وأنكرهـا بعـض املفسـرين ،وأصـحاب السـري؛ إذ كانـت تـنقص
من مقام النبوة ،وتنسخ نسخا صرحيا عصمة النبوة!
ولــذلك فمــن الضــاللة واجلهــل أن نلصــق ذلــك بــالنيب  ،وأن يقــول قائــل إنــه ألقــى الشــيطان إليــه ،فمــدح
أصـنام قـريش ،وأثــىن عليهـا ،ورفــع ذكرهــا ،وأن هلـا عنــد اهلل شــفاعة! وذلـك باطــل بــال ريـب ،ومســتحيل أن يقــع،
ألن الشــيطان ال يتس ــلط عل ــى الن ــيب  ويف شــأن التنزي ــل والق ــرآن الك ــرمي ،وإال جــاء الشــك والباطــل يف ش ــأن
القــرآن الكــرمي ،وجــوز الفاســقون علــى مقتضــاه أن يكــون القــرآن قــد اعـرتاه التغيــري والتبــديل ،والزيــادة ،وجتــويز أن
يكون النيب وهو مبلغ الرسالة قد اعـرتاه خـوف ،وابتعـد عـن مـؤداه ،وذلـك باطـل فمـا يـؤدى إليـه باطـل بـال ريـب
(.)4

فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل اإلمجال :أن هذه القصة موضـوعة ،وقـد قيـل :إن القصـة مـن وضـع الزنادقـة
وال أصل هلا (.)5

( )1الذخائر احملمدية ،ص.44
( )2صحيح البخاري ،كتاب سجود القرآن ،باب سجدة النجم ،ح.4070
( )3نور اليقني ،للخضري ،ص.91
( )4خامت النبيني  ،حممد أبو زهرة.904/4 ،
( )5الذخائر احملمدية ،ص.44
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المطلب الثاني :صحيفة المدينة المنورة.
عندما استقر سيدنا رسول اهلل  باملدينة املنورة نظم العالقات بني أهلها ،وكتب يف ذلك كتابًا أوردته
املصادر التارخيية ،ودلت على تفاصيله وجزئياته اآليات القرآنية واملصادر احلديثية .عرف هذا الكتاب يف
املصادر القدمية باسم( :الصحيفة) أو (الكتاب) ،وأمساه ال ُكتَّاب احملدثون( :الدستور) أو (الوثيقة) ،وقد
استهدف توضيح التزامات مجيع األطراف داخل املدينة املنورة ،وبيان احلقوق والواجبات ،وشروط املواطنة
ومقتضياهتا.
وألمهية هذه الوثيقة ،اعتمد الباحثون املعاصرون عليها ،يف دراسة التنظيمات النبوية يف املدينة املنورة،
ونُظُم الدولة اإلسالمية ،وعالقاهتا بامللل والدول األخرى ،والنظام السياسي يف اإلسالم ،فمن َمثَّ احتاجت منا

إىل بيان صحتها ،والكشف عن طرق رواياهتا ،خاصة وقد استهدفها املستشرق الربيطاين "وليام مونتغمري
وات" يف كتابه (حممد يف املدينة) بالنقد الشديد ،على طريقته يف حمو حقائق اإلسالم الربانية وتأويلها على
قادحا يف مناهج حبثه
نسق خيرجها عن سياقها وعن املنهاج النبوي املرتبط بوحي السماء ،عندما رأى ذلك ً
اليت يطوع التاريخ ويؤلفه هلا(.)1
ونظرا إىل أمهية الوثيقة التشريعية إىل جانب أمهيتها التارخيية ،فالبد من حتكيم مقاييس أهل احلديث فيها
ً
()2
لبيان درجة قوهتا أو ضعفها ،وما ينبغي أن يتساهل فيها كما يفعل مع الروايات واألخبار التارخيية األخرى .
نص الصحيفة(:)3
[بنود كتاب النبي  بين المهاجرين واألنصار]:
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ني ِم ْن قُـَريْش
ني َوالْ ُم ْسلم َ
ني الْ ُم ْؤمن َ
يب  ،--بَـ ْ َ
« -9بسم اهلل الرمحن الرحيمَ :ه َذا كتَاب م ْن ُحمَ ّمد النّ ّ
ِ ِِ
اه َد َم َع ُهم.
بَ ،وَم ْن تَبِ َع ُهم فَـلَح َق هبم َو َج َ
َويَـثْ ِر َ
 -2إنـّهم أُمة و ِ
اح َدة ِمن د ِ
ون النّ ِ
اس.
ْ ُ
ُ ّ َ
 -3الْمه ِ
اج ُرو َن ِم ْن قُـَريْش َعلَى ِربْـ َعتِ ِهم يَـتَـ َعاقَـلُو َن.
َُ

( )1السرية النبوية بني اآلثار املروية واآليات القرآنية ،الدبيسي ،ص.106
( )2السرية النبوية الصحيحة ،للعمري.272/9 ،
( )3قال الدكتور أكرم ضياء العمري" :الراجح أن الوثيقة يف األصل وثيقتان مث مجع املؤرخون بينهما ،إحدامها تتناول موادعة الرسول
 لليهود والثانية توضح التزامات املسلمني من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباهتم.
ويرتجح عندي أن وثيقة مواعدة اليهود كتبت قبل موقعة بدر الكربى .أما الوثيقة بني املهاجرين واألنصار فكتبت بعد بدر".
السرية النبوية الصحيحة ،للعمري.274/9 ،
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ِ ِ ِ ()1
ِ
ُوىلُ ،كل طَائَِفة تَـ ْف ِدي عانِيـها بِالْمعر ِ
وف َوالْ ِق ْس ِط
َ َ َ َ ُْ
َ -4وبَـنُو َع ْوف َعلَى ربْـ َعتهم يَـتَـ َعاقَـلُو َن َم َعاقلَ ُهم ْاأل َ ّ
ِِ
ني.
ني الْ ُم ْؤمن َ
بَـ ْ َ
ِ
ُوىل ،وُكل طَائَِفة ِمْنـهم تَـ ْف ِدي عانِيـها( )2بِالْمعر ِ
ِ
ِ ِِ
وف
َ ََ
ُ
َ ُْ
َ -4وبَـنُو َساع َد َة َعلَى ربْـ َعتهم يَـتَـ َعاقَـلُو َن َم َعاقلَ ُهم ْاأل َ َ ّ
ِِ
ِ ِ
ني.
ني الْ ُم ْؤمن َ
َوالْق ْسط بَـ ْ َ
ِ
ُوىل ،وُكل طَائَِفة تَـ ْف ِدي عانِيـها بِالْمعر ِ
 -7وبـنُو ْ ِ ِ
ِ ِِ
وف َوالْ ِق ْس ِط
ََ
َ َ َ َ ُْ
احلَارث َعلَى ربْـ َعتهم يَـتَـ َعاقَـلُو َن َم َعاقلَ ُهم ْاأل َ َ ّ
ِِ
ني.
ني الْ ُم ْؤمن َ
بَـ ْ َ
ُوىل ،وُكل طَائَِفة ِمْنـهم تَـ ْف ِدي عانِيـها بِالْمعر ِ
ِِ
ِ ِِ
وف
ُ
َ َ َ َ ُْ
َ -8وبَـنُو ُج َشم َعلَى ربْـ َعتهم يَـتَـ َعاقَـلُو َن َم َعاقلَهم ْاأل َ َ ّ
ِِ
ِ ِ
ني.
ني الْ ُم ْؤمن َ
َوالْق ْسط بَـ ْ َ
ِ
ُوىل ،وُكل طَائَِفة ِمْنـهم تَـ ْف ِدي عانِيـها بِالْمعر ِ
ِ ِِ
ِ
وف
ُ
َ َ َ َ ُْ
َ -1وبَـنُو النّ ّجار َعلَى ربْـ َعتهم يَـتَـ َعاقَـلُو َن َم َعاقلَ ُهم ْاأل َ َ ّ
ِِ
ِ ِ
ني.
ني الْ ُم ْؤمن َ
َوالْق ْسط بَـ ْ َ
ِ
ُوىل ،وُكل طَائَِفة تَـ ْف ِدي عانِيـها بِالْمعر ِ
ِ ِِ
ِ
وف
َ َ َ َ ُْ
َ -90وبَـنُو َع ْمرو بْ ِن َع ْوف َعلَى ربْـ َعتهم يَـتَـ َعاقَـلُو َن َم َعاقلَ ُهم ْاأل َ َ ّ
ِِ
ِ ِ
ني.
ني الْ ُم ْؤمن َ
َوالْق ْسط بَـ ْ َ
ِ
ُوىل ،وُكل طَائَِفة تَـ ْف ِدي عانِيـها بِالْمعر ِ
ِ ِ
ِ ِِ
وف َوالْ ِق ْس ِط
َ َ َ َ ُْ
َ -99وبَـنُو النّبيت َعلَى ربْـ َعتهم يَـتَـ َعاقَـلُو َن َم َعاقلَ ُهم ْاأل َ َ ّ
ِِ
ني.
ني الْ ُم ْؤمن َ
بَـ ْ َ
ِ
ُوىل ،وُكل طَائَِفة ِمْنـهم تَـ ْف ِدي عانِيـها بِالْمعر ِ
ِ ِِ
وف
ُْ
َ َ َ َ ُْ
َ -92وبَـنُو ْاأل َْو ِس َعلَى ربْـ َعتهم يَـتَـ َعاقَـلُو َن َم َعاقلَ ُهم ْاأل َ َ ّ
ِِ
ِ ِ
ني.
ني الْ ُم ْؤمن َ
َوالْق ْسط بَـ ْ َ
 -93وإِ ّن الْمؤِمنِني َال يـْتـرُكو َن م ْفرحا( )3بـيـنـهم أَ ْن يـعطُوه بِالْمعر ِ
وف ِيف فِ َداء أ َْو َع ْقل(.)4
َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ً َْ َ ُ
ُْ ُ َ ُْ
ِ
ف ُم ْؤِمن َم ْوَىل ُم ْؤِمن ُدونَهُ.
َ -94وأَ ْن َال ُحيَال َ
ِ ()5
ِ
ِ
ِِ
ني
ني َعلَى َم ْن بَـغَى مْنـ ُهم أ َْو ابْـتَـغَى َدس َيعةَ ظُْلم أ َْو ْإمث أ َْو ُع ْد َوان ،أ َْو فَ َساد بَـ ْ َ
ني الْ ُمتّق َ
َ -95وإِ ّن الْ ُم ْؤمن َ
الْمؤِمنِ ِ ِ
ِ ِ
َح ِد ِهم.
ُْ َ
ني َوإ ّن أَيْديَـ ُهم َعلَْيه َمج ًيعا َ ،ولَ ْو َكا َن َولَ َد أ َ
ِ
ِ ِ
ص ُر َكافًِرا َعلَى ُم ْؤِمن.
َ -94وَال يَـ ْقتُ ُل ُم ْؤمن ُم ْؤمنًا ِيف َكافر َوَال يَـْن ُ

( )1على ربعتهم :أي أمرهم وشأهنم الذي كانوا عليه.
( )2العاين :األسري.
( )3املفرح :املثقل بالدين والكثري العيال .قال الشاعر :إذا أنت مل تربح تؤدي أمانة ** وحتمل أخرى أفرحتك الودائع.
( )4عقل :الدية اليت جتب على عصبة القاتل ،واملراد دية اخلطأ.
(َ )5د ِسْيـ َعةَ ظُْلم :أي َدفْعاً بِظُْلم.
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ِ ِ ِ
اهم.
َ -97وإِ ّن ذ ّمةَ اللّه َواح َدة ُِجيريُ َعلَْي ِه ْم أ َْدنَ ُ
ِِ
ض ُهم ُدو َن النّ ِ
اس.
ني بَـ ْع ُ
َ -98وإِ ّن الْ ُم ْؤمن َ
ِ
ِ
ني َوَال ُمتَـنَ َ ِ
ين َعلَْي ِهم.
َ -91وإِنّهُ َم ْن تَبِ َعنَا م ْن يَـ ُه َ
ُس َوةَ َغْيـَر َمظْلُوم َ
ود فَِإ ّن لَهُ النّ ْ
صَر َو ْاأل ْ
اصر َ
 -20وإِ ّن ِسْلم الْم ْؤِمنِني و ِ
اح َدة َال يُ َسا َملُ ُم ْؤِمن ُدو َن ُم ْؤِمن ِيف قِتَال ِيف َسبِ ِيل اللّ ِه ّإال َعلَى َس َواء َو َع ْدل
َ ُ َ َ
َ
بَـْيـنَـ ُه ْم.
()1
ِ
ضا.
َ -29وإِ ّن ُك ّل َغا ِزيَة َغَز ْ
ض َها بَـ ْع ً
ب بَـ ْع ُ
ت َم َعنَا يـُ ْعق ُ
()2
ِِ
ض ُهم َعلَى بَـ ْعض ِمبَا نَ َال ِد َماءَ ُهم ِيف َسبِ ِيل اللّ ِه.
ني يُِيبءُ بَـ ْع ُ
َ -22وإِ ّن الْ ُم ْؤمن َ
ِ
ِِ
َح َس ِن ُه ًدى َوأَقْـ َوِم ِه.
ني الْ ُمتّق َ
َ -23وإِ ّن الْ ُم ْؤمن َ
ني َعلَى أ ْ
ول ُدونَهُ َعلَى ُم ْؤِمن.
َ -24وإِنّهُ َال ُِجيريُ ُم ْش ِرك َم ًاال لِ ُقَريْش َوَال نَـ ْف َس َهاَ ،وَال َحيُ ُ
ِِ
ط مؤِمنًا( )3قَـْت ًال عن بـيـنَة فَِإنّه قَـود( )4بِِ
ضى وِيل الْم ْقتُ ِ
َ
ني َعلَْي ِه
ر
ـ
ي
ن
أ
إال
ه
ّ
ْ
َ -25وإِنّهُ َم ْن ْاعتَبَ َ ُ ْ
َ
ول َوإِ ّن الْ ُم ْؤمن َ
َ
ْ
َّ َ
َ ْ َّ ُ َ
َكافّة َوَال َِحي ّل َهلُم ّإال قِيَام َعلَْي ِه.
ِ ِ ِ ِ
 -24وإِنّه َال َِحيل لِمؤِمن أَقَـر ِمبَا ِيف ه ِذ ِه ِ ِ
صَر ُْحم ِدثًا(َ )5وَال يـُ ْؤِو ِيه
ّ ُْ
َ
ّ
َ ُ
الصحي َفة َو َآم َن باهلل َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر أَ ْن يَـْن ُ
ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ْرف َوَال َع ْدل.
صَرهُ أ َْو َآواهُ فَِإ ّن َعلَْيه لَ ْعنَةَ اللّه َو َغ َ
ضبَهُ يَـ ْوَم الْقيَ َامةَ .وال يـُ ْؤ َخ ُذ مْنهُ َ
َوأَنّهُ َم ْن نَ َ
اختَـلَ ْفتُم فِ ِيه ِم ْن َش ْيء فَِإ ّن َمَرّدهُ َإىل اللّ ِه َعّز َو َج ّل َوإِ َىل ُحمَ ّمد .
َ -27وإِنّ ُك ْم َم ْه َما ْ
[البنود المتعلقة بكتاب النبي  لليهود]:
 -28وإِ ّن الْيـه ِ
ِِ
ني.
َ َُ َ
ني َما َد ُاموا ُحمَ َاربِ َ
ود يـُْنف ُقو َن َم َع الْ ُم ْؤمن َ
 -21وإِ ّن يـهود ب ِين عوف أُمة مع الْمؤِمنِني لِْليـه ِ
ود ِدينُـ ُهم َولِْل ُم ْسلِمني ِدينُـ ُهم َم َوالِي ِهم َوأَنْـ ُف ُس ُهم ّإال َم ْن
َ َُ َ َ َْ ّ َ َ ُ ْ َ َ ُ
ظَلَ َم َوأَِمثَ فَِإنّهُ َال يُوتِ ُغ(ّ )6إال نَـ ْف َسهُ َوأ َْه َل بَـْيتِ ِه.
ود ب ِين النّجار ِمثْل ما لِيـه ِ
ِ ِ ِ
ود بَِين َع ْوف.
ّ
َ َ َُ
َ -30وإ ّن ليَـ ُه َ
ث ِمثْل ما لِيـه ِ
ِ ِ ِ
احلا ِر ِ
ود بَِين َع ْوف.
َ َ َُ
َ -39وإ ّن ليَـ ُهود بَِين َْ
( )1غازية :أي اجلماعة اليت خترج للغزو.
( )2ييبء :من البواء ،أي املساواة.
( )3اعتبط مؤمنا :أي قتله بال جناية جناها ،وال ذنب يوجب قتله.
( )4قود :القصاص.
( )5احملدث :مرتكب احلدث ،اجلنابة أو الذنب.
( )6أوتغه :أهلكه ،ووتغ وتغاً :هلك.

 136جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

اعدةَ ما لِيـه ِ
ِ ِ
ِ
ود بَِين َع ْوف.
َ -32وإِ ّن ليَـ ُهود بَِين َس َ َ َ ُ
ود ب ِين جشم ِمثْل ما لِيـه ِ
ِ ِ
ود بَِين َع ْوف.
َ -33وإِ ّن ليَـ ُه َ ُ َ َ َ َ ُ
ود ب ِين ْاألَو ِس ِمثْل ما لِيـه ِ
ِ ِ ِ
ود بَِين َع ْوف.
َ َ َُ
َ -34وإ ّن ليَـ ُه َ ْ
ود ب ِين ثـَعلَبةَ ِمثْل ما لِيـه ِ
ِ ِ
ود بَِين َع ْوفّ ،إال َم ْن ظَلَ َم َوأَِمثَ فَِإنّهُ َال يُوتِ ُغ ّإال نـَ ْف َسهُ َوأ َْه َل بَـْيتِ ِه.
َ -35وإِ ّن ليَـ ُه َ ْ َ َ َ َ ُ
َ -34وإِ ّن َج ْفنَ َة بَطْن ِم ْن ثَـ ْعلَبَ َة َكأَنْـ ُف ِس ِهم.
ِ
الش ِطيب ِة ِمثْل ما لِيـه ِ
ود بَِين َع ْوف َ ،وإِ ّن الِْ ّرب ُدو َن ِْ
اإل ِْمث.
َ -37وإِ ّن لبَِين ّ َ َ َ َ ُ
ِ ِ
ايل ثَـ ْعلَبَةَ َكأَنْـ ُف ِس ِهم.
َ -38وإ ّن َم َو َ
ود َكأَنْـ ُف ِس ِهم.
َ -31وإِ ّن بِطَانَ َة يَـ ُه َ
ِ
ِ
َحد ّإال بِِإ ْذ ِن ُحمَ ّمد .
َ -40وإنّهُ َال خيَُْر ُج مْنـ ُهم أ َ
ِِ
ك َوأ َْه ِل بَـْيتِ ِه ّإال َم ْن ظَلَ َم َوإِ ّن اللّ َه َعلَى
ك فَبِنَـ ْفسه فَـتَ َ
َ -49وإِنّهُ َال يـُْن َح َج ُز َعلَى ثَأْر ُج ْرح َوإِنّهُ َم ْن فَـتَ َ
أَبَـّر َه َذا.
ِ
ِ
ِ
يحةَ َوالِْ ّرب ُدو َن ِْ
اإل ِْمث.
َ -42وإ ّن َعلَى الْيَـ ُهود نَـ َف َقتَـ ُهم َوالنّص َ
ِ ِ ِِ
صَر لِْل َمظْلُ ِوم.
َ -43وإِنّهُ َملْ يَأْ َمثْ ْام ُرؤ حبَليفه َوإِ ّن النّ ْ
 -44وإِ ّن الْيـه ِ
ِِ
ني.
َ َُ َ
ني َما َد ُاموا ُحمَ َاربِ َ
ود يـُْنف ُقو َن َم َع الْ ُم ْؤمن َ
()1
ِِ
ِ
ِ
الص ِحي َف ِة.
ب َحَرام َج ْوفُـ َها أل َْه ِل َهذه ّ
َ -45وإ ّن يَـثْ ِر َ
اجلَ َار َكالنّـ ْف ِ
ض ّار َوَال ِآمث.
َ -44وإِ ّن ْ
س َغْيـَر ُم َ
َ -47وإِنّهُ َال ُجتَ ُار ُح ْرَمة ّإال بِِإ ْذ ِن أ َْهلِ َها.
اف فَساده فَِإ ّن مرده َإىل ِ
ِ
 -48وإِنّه ما َكا َن بـني أَه ِل ه ِذ ِه ِ ِ ِ
اهلل َعّز
َْ َ ْ َ
ّ
الصحي َفة م ْن َح َدث أ َْو ا ْشت َجار ُخيَ ُ َ ُ ُ َ َ ّ ُ
َ َُ
ِِ
ِ ِ
الص ِحي َف ِة َوأَبَـّره.
َو َج ّل َوإِ َىل ُحمَ ّمد َر ُسول اللّه َ --وإِ ّن اللّ َه َعلَى أَتْـ َقى َما ِيف َهذه ّ
صَرَها.
َ -41وإِنّهُ َال ُجتَ ُار قُـَريْش َوَال َم ْن نَ َ

احلونَه ويـ ْلبسونَه فَِإنّـهم ي ِ
 -50وإِ ّن بـيـنـهم النّصر علَى من دهم يـثْ ِرب ،وإِذَا دعوا َإىل ص ْلح ي ِ
َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
صاحلُونَهُ
ص ُ ُ ََ َ ُ ُ ُ ُ َ
ُ َُ
َ َْ َ ُ
ِ ِ
ِِ
ب ِيف ال ّدي ِن.
َويَـ ْلبَ ُسونَهُ َوإِنـّ ُهم إذَا ُد ُعوا َإىل مثْ ِل ذَل َ
ك فَِإنّهُ َهلُم َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ني ّإال َم ْن َح َار َ
ِ
ص ُتهم ِم ْن َجانِبِ ِهم الّ ِذي قِبَـلَ ُهم.
َ -59علَى ُك ّل أُنَاس ح ّ

( )1حرام :أي حرم.
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ِ
ِِ
ِ
ِ
الص ِحي َف ِة َ .م َع الِْ ّرب الْ َم ْح ِ
ض ِم ْن أ َْه ِل
َ -52وإِ ّن يَـ ُه َ
ود ْاأل َْو ِسَ ،م َواليهم َوأَنْـ ُف َس ُهم َعلَى مثْ ِل َما أل َْه ِل َهذه ّ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
الص ِحي َف ِة .وإِ ّن الِْ ّرب ُدو َن ِْ ِ
َص َد ِق َما ِيف َه ِذ ِه
ب َكاسب ّإال َعلَى نَـ ْفسه َوإِ ّن اللّهَ َعلَى أ ْ
َهذه ّ
َ
اإل ْمث َال يَكْس ُ
الص ِحي َف ِة َوأَبَـّرِه.
ّ
ول ه َذا الْ ِكتاب دون ظَ ِ
امل َو ِآمث.
َ ُ ُ َ
َ -53وإِنّهُ َال َحيُ ُ َ
َ -54وإِنّهُ َم ْن َخَر َج ِآمن َوَم ْن قَـ َع َد ِآمن بِالْ َم ِدينَ ِةّ ،إال َم ْن ظَلَ َم أ َْو أَِمثَ َوإِ ّن اللّهَ َجار لِ َم ْن بَـّر َواتّـ َقى،

ول اهلل .)1(»--
َو ُحمَ ّمد َر ُس ُ

إن املرجع األول واألساس لصحيفة املدينة املنورة هو سرية اإلمام ابن إسحاق؛ فقد ذكر -رمحه اهلل -أن

حممدا  كتب كتابًا بني املهاجرين واألنصار ،وادع فيه اليهود ،وعاهدهم على دينهم وأمواهلم ،واشرتط
ً
عليهم… مثّ يسرد بقيّة بنود الوثيقة(.)2

مث نقل ذلك عنه الكثري من أصحاب السري كابن كثري يف النهاية ،وابن هشام يف هتذيب السرية ،والطربي
يف تارخيه ،ورواها ابن سيِّد الناس اليعمري يف عيون األثر ،وذكر اإلمام أمحد بن حنبل بعضا من بنودها يف
وتوسع يف عرض أسانيدها ،فأشار إىل أن
مسنده ،وأبو يعلى الغراء يف مسنده .وجاء ذكرها يف السرية احللبية َّ
بعض بنودها ممّا رواه أمحد ،وبعضها ممّا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي يف الصحيح والسنن ،وكلّهم

رووها بسند صحيح ،عن أنس بن مالك  .وهذا هو اإلسناد األول للوثيقة.
ويف إسناد آخر هلا ُرويت عن شعيب ،عن أبيه ،عن ج ّده.
كما رواها أمحد يف مسنده عن ابن عباس –رضي اهلل عنهما.-
أما يف صحيح مسلم فقد رواها عن جابر بن عبد اهلل .
وأخرجها البيهقي يف السنن الكربى :أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ ،ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ،ثنا
أمحد بن عبد اجلبار ،ثنا يونس بن بكري ،عن ابن إسحاق ،حدثين عثمان بن حممد بن عثمان بن األخنس بن
شريق ،قال :أخذت من آل عمر بن اخلطاب  هذا الكتاب ،كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر
للعمال« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا كتاب من حممد النيب  بني املسلمني واملؤمنني من قريش ويثرب ومن
تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم ،أهنم أمة واحدة دون الناس ،املهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم
وهم يفدون عانيهم باملعروف والقسط بني املؤمنني وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني» .مث ذكر على هذا النسق بين احلارث ،مث بين ساعدة ،مث

( )1سرية ابن هشام .504-509/9 ،عيون األثر ،ابن سيد الناس.227/9 ،
( )2عيون األثر.227/9 ،
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بين جشم ،مث بين النجار ،مث بين عمرو بن عوف ،مث بين النبيت ،مث بين األوس ،مث قال« :وإن املؤمنني ال
يرتكون مفرحا منهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل»(.)1
وروى كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف ،عن أبيه ،عن جده ،أنه قال :كان يف كتاب النيب « :إن
كل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط من املؤمنني ،وإن على املؤمنني أن ال يرتكوا مفرحا منهم حىت
يعطوه يف فداء أو عقل» .أخربناه أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر القاضي ،قاال :ثنا أبو العباس حممد بن
يعقوب ،ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ،أنبأ معاوية بن عمرو ،عن أيب إسحاق هو الفزاري ،عن كثري بن عبد
اهلل ،فذكره(.)2
وذكر البيهقي بسنده إىل الزهري بعد حادثة قتل ابن األشرف اليهودي« :ودعاهم رسول اهلل [- أي
اليهود] -إىل أن يكتب بينه وبينهم وبني املسلمني كتابا ينتهوا إىل ما فيه  ،فكتب النيب  بينه وبينهم وبني
املسلمني عاما صحيفة كتبها رسول اهلل  حتت العذق الذي يف دار بنت احلارث ،فكانت تلك الصحيفة
بعد رسول اهلل  عند علي بن أيب طالب .)3(»
ويف املسند عن حجاج ،عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن النيب  كتب كتابا بني
املهاجرين واألنصار« :أن يعقلوا معاقلهم ،وأن يفدوا عانيهم باملعروف ،واإلصالح بني املسلمني»(.)4
ويف األموال البن زجنويه :حدثين معاوية بن عمرو ،قال :ثنا أبو إسحاق ،عن كثري بن عبد اهلل ،عن
أبيه ،عن جده ،أنه قال :كان يف كتاب رسول اهلل  أن كل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني
املؤمنني ،وأن على املؤمنني أن ال يرتكوا مفدحا منهم حىت يعطوه يف فداء أو عقل(.)5
ويف عيون األثر البن سيد الناس :حدثنا أمحد بن جناب أبو الوليد ،ثنا عيسى بن يونس ،ثنا كثري بن
عبد اهلل بن عمرو املزين عن أبيه عن جده أن رسول اهلل  كتب كتابا بني املهاجرين واألنصار فذكر بنحوه
[الصحيفة] (.)6
وعند اإلمام عبد الرزاق الصنعاين :عن معمر ،عن الزهري قال :العمد وشبه العمد ،واالعرتاف ،والصلح
ال حتمله عنه العاقلة ،هو عليه يف ماله إال أن تعينه العاقلة ،وعليهم أن يعينوه كما بلغنا ،أن رسول اهلل 

( )1السنن الكربى للبيهقي.984/8 ،
( )2السنن الكربى للبيهقي.958/8 ،
( )3نفسه.308/1 ،
( )4مسند أمحد بن حنبل .258/4 ،مسند أيب يعلى املوصلي .344/4 ،مصنف ابن أيب شيبة.491/5 ،
( )5األموال ،البن زجنويه ،ص.332
( )6عيون األثر.221/9 ،
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قال :يف كتابه الذي كتبه بني قريش واألنصار« :ال يرتكون مفرحا أن يعينوه يف فكاك ،أو عقل» قال:
«واملفرح كل ما ال حتمله العاقلة»(.)1
وهذا إسناد مسلسل باألئمة احلفاظ إىل الزهري ،وهذا اللفظ املختصر هنا هو جزء من سياق خرب
الصحيفة املطول ،ويف قول الزهري (يف الكتاب الذي كتبه بني قريش واألنصار) دليل على شهرة الكتاب.
وعند مسلم :وحدثين حممد بن رافع ،حدثنا عبد الرزاق ،أخربنا ابن جريج ،أخربين أبو الزبري ،أنه مسع
جابر بن عبد اهلل ،يقول :كتب النيب « :على كل بطن عقوله» ،مث كتب« :أنه ال حيل ملسلم أن يتواىل

موىل رجل مسلم بغري إذنه» ،مث أخربت أنه لعن يف صحيفته من فعل ذلك(.)2
وهذا هي الصحيفة نفسها اليت رواها أهل املغازي مطولة ففيها أحكام العقول ،وفيها لعن من أحدث
حدثا أو آوى حمدثا ،وفيها بيان أحكام املواالة بني املؤمنني ،وفيها حقوق املواطنة وواجباهتا...
وورد يف سنن أيب داود بعد ذكر مقتل كعب بن األشراف وشكوى يهود واملشركني ذلك لرسول اهلل 
«دعاهم النيب  إىل أن يكتب بينه كتابا ،ينتهون إىل ما فيه فكتب النيب  بينه وبينهم وبني املسلمني عامة
صحيفة»(.)3
ويف طبقات ابن سعد :أخربنا عبيد اهلل بن موسى قال :أخربنا إسرائيل ،عن جابر ،عن عامر قال :قرأت
يف ج ْف ِن سي ِ
ف رسول اهلل  ذي الفقار« :العقل على املؤمنني وال يرتك ُم َفَّرح يف اإلسالم واملفرح يكون يف
َ َْ
()4
القوم ال يعلم له موىل وال يقتل مسلم بكافر» .
وعند البالذري" :قالوا وكان رسول اهلل  عند قدومه املدينة وادع يهودها وكتب بينه وبينهم كتابًا،
أحدا ومل
واشرتط عليهم أن ال ميالئوا عدوه وأن ينصروه على من دمهه ،وأن ال يقاتل أهل الذمة ،فلم حيارب ً
يهجه"( .)5ويضيف قائال يف حديثه عن أسباب غزوة بين قينقاع" :كان سببها أن َر ُسول اللَّه  ملا قدم
املدينة .وادعته يهود كلها ،وكتب بينه وبينها كتابًا .فلما أصاب  أصحاب بدر وقدم املدينة ساملا غامنًا
ً
موفورا ،بغت وقطعت العهد"(.)6
ً
وجممل القول :إن الصحيفة صحيحة مبجموعها طرقها ،وقد احتج هبا األئمة يف األحكام ،قال اإلمام
ابن تيمية-رمحه اهلل" :-وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم"(.)7
( )1املصنف ،لعبد الرزاق الصنعاين.408/1 ،
( )2صحيح مسلم ،كتاب العتق ،باب حترمي تويل العتيق غري مواليه.9507 ،
( )3سنن أيب داود ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب كيف كان إخراج اليهود من املدينة؟ ،ح .3000قال األلباين :صحيح
اإلسناد.
( )4الطبقات الكربى.484/9 ،
( )5أنساب األشراف.274/9 ،
( )6نفسه.308/9 ،
( )7الصارم املسلول ،ص.44
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وقال أيضا- :بعد أن ساق الصحيفة املتعلقة باليهود -وهذا ال تردد فيه بني أهل العلم بسرية النيب
.)1(
وأضاف قائال" :ملا قدم  املدينة وادع مجيع اليهود الذين كانوا هبا موادعة مطلقة ومل يضرب عليهم
جزية وهذا مشروع عند أهل العلم مبنزلة املتواتر بينهم حىت قال الشافعي :مل أعلم خمالفا من أهل العلم بالسري
أن رسول اهلل  ملا نزل املدينة وادع يهود كافة على غري جزية"(.)2
وقد أدرك األئمة األعالم طبيعة أخبار السرية النبوية ،وأهنا ختتلف عن احلديث واألثر من حيث إهنا ال
حتتاج يف إثباهتا إىل اإلسناد الذي حتتاجه أخبار اآلحاد ،كما قال اإلمام ابن تيمية" :مغازي رسول اهلل ،
السيما غزوات القتال ،معروفة ،مشهورة ،مضبوطة ،متواترة عند أهل العلم بأحواله ،مذكورة يف كتب أهل
احلديث والفقه والتفسري واملغازي والسري وحنو ذلك" (.)3
فقد جاءت أكثر أخبار املغازي والسري مرسلة ومنقطعة األسانيد ،وهي تنايف بذلك طبيعة رواية احلديث
النبوي الذي اعتىن األئمة التابعون ومن بعدهم بإسناده إىل من رووه عنه ،وقد اشتهرت لذلك عبارة اإلمام
أمحد" :ثالثة كتب ليس هلا أصول :املغازي واملالحم والتفسري"(.)4
وإمنا محل أئمة املغازي والسري على التساهل على أخبار املغازي لكوهنا متواترة ومشهورة شهرة تغين عن
اإلسناد من حيث العموم واإلمجال ،فال حتتاج إىل تكلف ذكر األسانيد ،فليست هي أخبار آحاد يتطلب هلا
اإلسناد من أجل إثباهتا.
وهلذا يذهب اإلمام ابن تيمية إىل أن املراسيل إذا تعددت طرقها وخمارجها ،ومل يأخذ رواهتا بعضهم من
بعض ،تتقوى ببعضها وتصري صحيحة()5؛ إذ معرفة ثبوت األخبار من عدمه ال يتوقف فقط على اإلسناد
وتوفر شروط الصحة له ،بل له من القرائن ما ميكن احلكم من خالهلا على األخبار مسندة كانت أو مرسلة.
خالصة القول:

بناء على ما تقدم؛ فإن صحيفة املدينة صحيحة ألسباب اآلتية:
 -9إن الصحيفة مشهورة عند أئمة املغازي والسري وردت من طرق كثرية تتضافر يف إكساهبا القوة،
والزهري علم من رواد كتاب السرية ،وهو من أوثق أهل العلم والرواية ،وكذلك ابن إسحاق من أكرب أئمة
السري واملغازي وأعلهم هبذا الفن.

( )1املصدر نفسه ،ص.44
( )2نفسه ،ص.42
( )3منهاج السنة النبوية.997/8 ،
( )4اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،للخطيب البغدادي.942/2 ،
( )5جمموع الفتاوى.347/93 ،
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 -2إن أهم كتب السرية والتاريخ ،ذكرت موادعة النيب  لليهود ،وأهنم مجيعهم  -أي :القبائل الكبرية
املعلومة يف التاريخ  -هي اليت نقضت عهودها ،وإال ما معىن أن ترد الروايات التارخيية ،املدعومة بالقرآن الكرمي
يف مهامجتهم وإخراجهم من املدينة املنورة ،وما ذلك إال لسبق العهود القوية اليت نقضوها مع النيب  ،كما
ذكرت الروايات كتابتها  -أيضا -بني املهاجرين واألنصار(.)1
 3إنه مل يتعرض أحد من أئمة املغازي لنفيها ،مما يؤكد ثبوهتا عندهم .وقد ثبت خرب الصحيفة إمجاال من
طرق صحيحة كما يف صحيح مسلم عن جابر  ،وكما يف مسند أمحد عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص،
وقد ذكرا الصحيفة وأوردا بعض ما جاء فيها خمتصرا ،مما يؤكد صحة خربها وثبوهتا باجلملة .مث إن كوهنا
جاءت مرسلة يف بعض الروايات ال مينع من احلكم هلا بالصحة بعد أن احتفت هبا كل هذه القرائن املسندة
وغريها .كما مل يتكلم فيها أحد من األئمة املتقدمني بالطعن ،ومل يوردوها يف كتب املوضوعات أو الواهيات
أو املرتوكات أو املناكري.
 -4إن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها فنصوصها مكونة من مجل قصرية بسيطة وغري معقدة الرتكيب،
ويكثر فيها التكرار ،وتستعمل كلمات وتعابري كانت مألوفة يف عصر الرسول  مث قل استعماهلا فيما بعد
حىت أصبحت مغلقة على غري املتعمقني يف دراسة تلك الفرتة .وليس يف هذه الوثيقة نصوص متدح أو تقدح
فرداً أو مجاعة ،أو ختص أحداً باإلطراء أو الذم لذلك ميكن القول بأهنا وثيقة أصلية وغري مزورة(.)2
 -4مث إن التشابه الكبري بني أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النيب  األخرى يعطيها توثي ًقا آخر(.)3
المطلب الثالث :مرويات غزوة بني قريظة ونقض شبهة اإلبادة الجماعية.
تطاول بعض ضعاف النفوس على تصرف النيب  ومعاملته للمتمردين واخلائنني من بين قريظة ،واعترب
هؤالء أن ما وقع لبين قريظة يتسم بالقسوة والغلظة ،وكان من املمكن أن يعاقبوا بطريقة أخرى كاإلجالء أو
النفي مثال..
وقبل أن خنوض فيما جاء يف ذلك من الروايات والرتجيح بينها ،نقول هلؤالء املغرضني:
أوال -ماذا لو أن نتيجة غزوة األحزاب متت حسبما خطط هلا بنو قريظة وأحزاهبم ،أمل تكن هي اإلبادة
تكون لديهم ما
التامة للمسلمني مجيعا ،على أن اليهود الذين مل يقدموا على هذا العمل اخلسيس إال بعد أن َّ
يشبه اليقني بأهنم –مبساعدة املشركني -سوف يقومون بتدمري الكيان اإلسالمي تدمريا كامال ،واستئصال شأفة
املسلمني استئصاال كليا ،وهلذا مل يرتددوا يف الغدر حبلفائهم املسلمني وعلى تلك الصورة البشعة..
( )1السرية النبوية بني اآلثار املروية واآليات القرآنية ،للدبيسي ،ص.408
( )2تنظيمات الرسول  اإلدارية يف املدينة ،لصاحل العلي ،ص.5-4
( )3السرية النبوية الصحيحة ،للعمري ،ص.274
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ولقد كانوا حريصني احلرص كله على املصري إىل هذه النتيجة ،حىت لقد طلبوا من األحزاب واملشركني أن
يسلموا إ ليهم سبعني شابا من أبنائهم رهائن عندهم ليضمنوا أن جيوش األحزاب لن تنسحب من منطقة
املدينة إال بعد أن تفرغ من املسلمني وتقضي عليهم قضاء تاما..
ذلك بأن اليهود لو أمكنهم القدر من رقاب املسلمني ما ترددوا حلظة يف القتل واإلبادة متشيا مع مزاجهم
الدموي الذي ال يرى بأسا يف قتال اآلخرين واستحالل دمهم.
"حني تَـ ْقر ِ ِ ِ
ِ
استَ ْد ِع َها
ب م ْن َمدينَة ل َك ْي ُحتَا ِربَـ َها ْ
ففي سفر التثنية اإلصحاح ( ،)20الفقرات (ُ ُ َ :)95-90
ود فِيها ي ُكو ُن لَ ِ
ِ
إِ َىل ُّ ِ
َّع ِ
َّس ِخ ِري َويُ ْستَـ ْعبَ ُد
ك إِ َىل ُّ
َ
ت لَ َ
َجابَـْت َ
الص ْل ِح َوفَـتَ َح ْ
ك ،فَ ُك ُّل الش ْ
ب الْ َم ْو ُج َ َ
الص ْل ِح ،فَإ ْن أ َ
ك للت ْ
ِ
ِ
اض ِر ِ
ك حربا ،فَح ِ
ِ
يع
الر ُّ
اص ْرَهاَ .وإِ َذا َدفَـ َع َها َّ
ب إِهلُ َ
كَ .وإِ ْن َملْ تُ َسال ْم َ
لَ َ
ك ،بَ ْل َعملَ ْ
ك إِ َىل يَد َك فَ ْ ْ
ب َمج َ
ت َم َع َ َ ْ ً َ
ِ ِ ِ
ال والْبـهائِم وُك ُّل ما ِيف الْم ِدينَ ِةُ ،ك ُّل َغنِ ِ
ذُ ُكوِرَها ِحب ِّد َّ ِ
ك،
يمت َها ،فَـتَـ ْغتَن ُم َها لنَـ ْفس َ
َ
ِّساءُ َواألَطْ َف ُ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ
السْيفَ .وأ ََّما الن َ
ِ
ِ
ك".
ك الَِّيت أ َْعطَ َ
الر ُّ
اك َّ
ب إِهلُ َ
يمةَ أ َْع َدائ َ
َوتَأْ ُك ُل َغن َ
ومن مث فإن حكم سعد  على اخلائنني من بين قريظة الناقضني للعهد كان وفق شريعتهم وتلك هي
العقوبة املقررة عندهم يف حق ما يفعل مثل فعلتهم .وأي انتقاد لذلك احلكم هو انتقاد يف الواقع للشريعة
املوسوية ،وتسليم بأن شريعة أكثر إنسانية جيب أن حتل حملها ،وأميا مقارنة بالشريعة اإلسالمية يف هذا الصدد
خليق هبا أن يكشف يف وضوح بالغ أي قانون رفيق عطوف رحيم قدمه اإلسالم إىل الناس.
ثانيا :إن اليهود مل يلقوا من املسلمني طيلة األعوام اليت تلت املعاهدة إال كل بر ووفاء ،كما شهدوا على
أنفسهم بذلك ،فعندما ذهب حيي بن أخطب إىل كعب بن أسد القرظي يغريه بنقض العهد مع رسول اهلل
 قال" :دعين وما أنا عليه فإين مل أر من حممد إال صدقا ووفاء"( ..)1لكنه مل يزل به حىت أقنعه باخليانة
ونقض العهد.
ثالثا :أن قانون أي دولة اآلن حيكم باإلعدام على من خيون وطنه ويقيم اتصاالت مع العدو أو يتجسس
حلسابه ..فلو درس الذين يطعنون يف حكم سعد  على بين قريظة لرأوا أن قوانني القرن الواحد والعشرين ال
ختتلف يف شيء عما أصدره سعد بن معاذ .)2(
ومن مث البد من اإلحاطة بظروف احلادثة وحيثياهتا وأسباهبا قبل الطعن فيها.
وتأسيسا على ما تقدم فإن مسألة قتلى بين قريظة مل تزل موضوعا حساسا وحمـال للبحـث والنقـاش ،ومثـارا
للظنــون واألوهــام عنــد احلاقــدين علــى اإلســالم مــن أهــل االستش ـراق وغــريهم ،أمــا عــن عــدد قــتالهم فاختلفــت
( )1عيون األثر.81/2 ،
( )2ردود على الشبهات ،...مجعة علي اخلويل ،املنشور ضمن أعمال املؤمتر الثالث للسرية والسنة النبوية924/2 ،وما بعدها.
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الروايــات وتضــاربت إىل حــد ال ميكــن القطــع بعــدد معــني ،يف حــني مل يــذكر يف الصــحيحني أي عــدد ألولئــك
املقتولني حبكم الدستور يف عقوبة اإلعدام بسـبب اخليانـة العظمـى ،وفضـال عـن ذلـك فـإن روايـة ابـن اسـحاق يف
عدد القتلى ال سند هلا.
ق ـ ــال اإلم ـ ــام اب ـ ــن إس ـ ــحاق-رمح ـ ــه اهلل" :-مث اس ـ ــتنزلوا ،فحبس ـ ــهم رس ـ ــول اهلل  باملدين ـ ــة يف دار بن ـ ــت
احلارث( ،)1امرأة من بين النجار ،مث خرج رسول اهلل  إىل سوق املدينة ،فخندق هبا خنادق ،مث بعـث إلـيهم،
فضـرب أعنــاقهم يف تلـك اخلنــادق ،خيــرج هبـم إليــه أرســاال ،وفـيهم عــدو اهلل حيـي بــن أخطــب ،وكعـب بــن أســد،
رأس القــوم وهــم ســتمائة أو ســبعمائة ،واملكثــر هل ـم يقــول كــانوا بــني الثمامنائــة والتســعمائة .وقــد قــالوا لكعــب بــن
أسد ،وهم يذهب هبم إىل رسول اهلل  أرساال :يا كعـب ،مـا تـراه يصـنع بنـا؟ قـال :أيف كـل مـوطن ال تعقلـون؟
أال تــرون الــداعي ال ينــزع ،وأنــه مــن ذهــب بــه مــنكم ال يرجــع؟ هــو واهلل القتــل! فلــم يــزل ذلــك الــدأب حــىت فــرغ
منهم رسول اهلل .)2(
وعن جابر  ،أنـه قـال :رمـي يـوم األحـزاب سـعد بـن معـاذ فقطعـوا أكحلـه أو أجبلـه ،فحسـمه رسـول اهلل
 بالنــار ،فانتفخــت يــده ،فرتكــه فنزفــه الــدم ،فحســمه أخــرى ،فانتفخــت يــده ،فلمــا رأى ذلــك ،قــال :اللهــم ال
ختـرج نفســي حــىت تقــر عيـين مــن بــين قريظــة ،فاستمســك عرقـه ،فمــا قطــر قطــرة ،حــىت نزلـوا علــى حكــم ســعد بــن
معــاذ ،فأرســل إليــه ،فحكــم أن يقتــل رجــاهلم وتســتحيا نســاؤهم ،يســتعني هبــن املســلمون ،فقــال رســول اهلل :
«أصبت حكم اهلل فيهم» ،وكانوا أربع مائة ،فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات(.)3
لقــد اختلفــت الروايــات يف عــدد قتلــى يهــود بــين قريظــة ،فأقلهــا أربعــون وأكثرهــا تســعمائة ،إال أن يف الكثــري
من هذه الروايات نظر.
لكن أقرب الروايات إىل املنطق الصحيح هي رواية ابن شهاب الزهري:
( )1قال اإلمام ابن حجر العسقالين" :وذكر ابن إسحاق أهنم حبسوا يف دار بنت احلارث ،ويف رواية أيب األسود عن عروة :يف دار
أسامة بن زيد ،وجيمع بينهما بأهنم جعلوا يف بيتني ،ووقع يف حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأهنم جعلوا يف بيتني" .فتح
الباري.141/7 ،
( )2أما النساء ،فقتلت منهن امرأة واحدة ،قال ابن هشام" :اليت طرحت الرحى على خالد بن سويد ،فقتلته" .سرية ابن هشام،
.474/4
قال ابن حزم" :واستشهد يوم بين قريظة من املسلمني :خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو ،من بين احلارث بن اخلزرج ،طرحت عليه
امرأة من بين قريظة رحى فقتلته .ومات يف احلصار :أبو سنان بن حمصن بن حرثان األسدي ،أخو عكاشة بن حمصن ،فدفنه النيب
يف مقربة بين قريظة اليت يتدافن فيها املسلمون السكان هبا اليوم .ومل يصب غري هذين" .جوامع السرية ،ص.448-447
( )3سنن الرتمذي ،السري ،باب ما جاء يف النزول على احلكم ،ح .4981قال أبو عيسى الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
مسند أمحد بن حنبل.10/14 ،
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أن رسـول اهلل  غـدا إىل بـين قريظـة ،فحاصـرهم حـىت نزلـوا علـى حكـم سـعد بـن معـاذ ،فقضـى بـأن يقتـل
رجــاهلم ،وتقســم ذراريهــم وأمـواهلم ،فقتــل مــنهم يومئــذ أربعــون رجــال ،إال عمــرو بــن ســعد ،فقــال رســول اهلل :
«إنه كان يأمر بالوفاء ،وينهى عن الغدر»(.)1
()2

القرظـي
فيتضح مما سبق أن روايةَ األربعني أقـرب إىل املعقـول ،وأهنـم كلّهـم مـن املقاتلـة ،وأن روايـة عطيـةَ َ
بقتــل كــل مــن أنبــت( )3مــن الــذكور س ـواء أكــانوا مــن املقاتلــة أم مــن غــريهم فيهــا نظــر وتــرد بالروايــة الصــحيحة
()4
كل البـالغني مـن املقاتلـة
لنإمام البخاري " :تقتل مقاتلتهم" دون رجاهلم ،أو تفهم يف سياق هذه الرواية بقتل ِّ
غ منا ُط التكليف ،ومن املسلَّمات أن قتل غري املقاتل ليس مشروعا.
الذين شاركوا يف اخليانة العظمى؛ ألن البلو َ
وإال فإن حادث قتل تسعمائة أو ستمائة أو أربعمائـة لـيس بـأمر هـني يـذكره بعـض ويسـكت عنـه آخـرون.
مع أننا نرى أم املؤمنني عائشة -رضـي اهلل عنهـا -الـيت حضـرت املوقـع وشـاهدت احلـادث بـأم عينيهـا مـا ذكـرت
شيئا.
وكذا علي والزبري –رضي اهلل عنهما -ورغم ِ
اطالعهما على احلادث مل يصرحا بعدد القتلـى ،فـإن دل هـذا
اإلمهال على شيء فإمنا يدل على أن عدد القتلى مل يبلُغ أربعمائة فضال عن أكثر.
ُ
ِ
ـاص
هـذا عـالوة علــى أن النـيب  مــا كـان يَـ ْقـدم علــى قتـل أحــد إال بعـد أن يضـطر إىل ذلــك؛ حبيـث ال منـ َ
منه ألنه كان مفطورا على الرمحة والرفق واللني والشفقة على اخللق ،فكان يتسامح عن اجملرم مهما أمكـن وخيلـي
ـاس مل ــا اخت ــذه الفقه ــاء م ــن ق ــانون( :أن احل ــدود ت ــدرأ
س ــبيل م ــن يس ــتحق القت ـ َـل ب ــأدىن ش ــبهة وه ــذا ه ــو األس ـ ُ

بالشبهات) (.)5

ولـو قتـل يومـذاك تســعمائة أو أقـل حلـدث االضــطراب والقلـق وثـارت الضــجة والفتنـةُ يف املدينـة املنــورة وذاع
اخلــرب وانتشــر يف ســائر أحنائهــا ،ومل يبــق أحــد مــن اليهــود يف املدينــة خوفــا ودهشـةً ،ولكنــا جنــد أن اجلــو يف املدينــة
كان هادئا ساكنا بعد أحداث بين قريظة ،تعيش فيه قبائل اليهود بالطمأنينة والسالم عيشة هنية راضية.
( )1األموال البن زجنويه ،ص.111

( )2روى ابن إسحاق عن عطية القرظي (-وهو واحد ممن أسلم من بين قريظة) ،-قال" :كان رسول اهلل  قد أمر أن يقتل من
بين قريظة كل من أنبت منهم ،وكنت غالما ،فوجدوين مل أنبت ،فخلوا سبيلي" ،سرية ابن هشام.111/1 ،
( )3يقصد باإلنبات ظهور شعر العانة.
( )4عن أيب سعيد اخلدري  يقول :نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ،فأرسل النيب  إىل سعد فأتى على محار ،فلما
دنا من املسجد قال لألنصار« :قوموا إىل سيدكم ،أو خريكم» .فقال« :هؤالء نزلوا على حكمك» .فقال :تقتل مقاتلتهم ،وتسيب
ذراريهم ،قال« :قضيت حبكم اهلل» ورمبا قال« :حبكم امللك» .صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب مرجع النيب  من
األحزاب ،وخمرجه إىل بين قريظة وحماصرته إياهم ،ح.4819
( )5حبث حول غزوة بين قريظة ،سعيد أكرب آبادي ،املنشور ضمن أعمال املؤمتر الثالث للسرية والسنة النبوية980/2 ،وما بعدها.
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وفضــال عــن ذلــك فقــد جــرت عــادة أصــحاب الســري واملغــازي بــذكر عــدد القتلــى مــن الطــرفني يف كــل غــزوة
فلماذا مل يذكروا عدد قتلى بين قريظة بصراحة؟ هذا مما يؤكد أن عدد القتلى ال يستحق الذكر فهم.
وجممل القول :إن العدد املذكور من قتلـى بـين قريظـة يف كتـب التـاريخ والسـري والـذي يرجـع إسـناده إىل ابـن
إسحاق ،ليس مبذكور يف كتب الصحاح ،مع أن قتل ذلك العدد يف يوم واحد كـان ممـا يشـهده اجلـم الغفـري مـن
أهل املدينة ويذكرونه فيما بينهم.
هـذا عـالوة علــى أن اليهـود عرفـوا عــرب التـاريخ بتوثيـق مآســيهم بالتفصـيل .ومل يُعـرف هــذا احلـدث يف تــاريخ
اليهود ،ومل يسجل مؤرخوهم هذه الواقعة ،ومن يتحدث عنها اليوم مـن اليهـود ينقلهـا مـن روايـات ابـن اسـحاق.
أي توثيق عنـدهم ،ألهنـا كانـت كواحـدة مـن احلـروب القبليـة
وهذا يعطي انطباعا بأن الواقعة مل تكن مما تتطلب َّ
اليت كانت حتدث يف تلك الفرتة.
خاتمة البحث:
ويف اخلتام فقد اجتهت عناية أهل احلديث الشريف بالسرية النبوية إىل التحري يف روايتها ،ومتييز صـحيحها
مــن س ــقيمها ،وعــرض مروياهت ــا علــى قواعــد احل ــديث الصــارمة .وذل ــك بــأهنم يص ــلون مــن خالهل ــا إىل اس ــتنباط
أحكام عقدية وشرعية ،على عكس املؤرخني الذين ينحصر عملهم يف سرد احلوادث وترتيبها حسب مواضـيعها
دون التعرض إىل قضايا األحكام.
يف حــني اجتــه اهتمــام املــؤرخني إىل مجــع الروايــات وترتيبهــا علــى الســنني حبســب وقــوع احل ـوادث الــيت تشــري
إليهــا تلــك الروايــات يف وحــدة موضــوعية منســجمة ،مــع التســاهل يف شــروط الروايــة ،دون التحلــل مــن شــروط
احملدثني.
وتأسيســا علــى مــا تقــدم ،فــإن األمــة اليــوم مطالبــة بــأن تســتفيد مــن املنهجــني معــا يف غربلــة مرويــات الســرية
العطرة ومتحيصها ونقد متوهنا يف ضوء الضوابط اآلتية:
عرض روايات السرية النبوية العطرة على القرآن الكرمي.
عرض روايات السرية الطاهرة على السنة النبوية الصحيحة.
عرض روايات السرية النبوية املرضية على احلوادث التارخيية الصحيحة.
واحلمد هلل يف البدء واخلتام والصالة والسالم على سيدنا حممد خري األنام وآله وصحبه الكرام.
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ثبت المصادر والمراجع:
القرآن الكريم كتاب رب العالمين.
إتحاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفا لنإمام القاضي عياض اليحصيب (ت544 :هـ) ،عبد اهلل التليدي
(ت9438 :هـ) ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط9429 :9هـ2000/م.

األموال ،أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين املعروف بابن زجنويه (ت259 :هـ) ،حتقيق:
شاكر ذيب فياض ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،السعودية ،ط9404/9هـ9184-م.

اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ،مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي (ت102 :هـ)،
حتقيق :فرانز روزنثال ،ترمجة :صاحل أمحد العلي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط9407 :9هـ9184/م.

التجديد في عرض السيرة النبوية مقاصده وضوابطه ،حممد يسري ،سلسلة دعوة احلق ،السنة  ،25العدد
( ،)231رابطة العامل اإلسالمية ،مكة املكرمة-السعودية9439 ،هـ2090/م.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت199 :هـ)،
حتقيق :أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب ،دار طيبة.

تاريخ الطبري املوسوم بـ:تاريخ األمم وامللوك ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي (ت 390هـ) ،حتقيق:
مصطفى السيد وطارق سامل ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،ط/د،ت.

جوامع السيرة النبوية ،أبو حممد علي بن حممد بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي (ت454هـ) ،ضبطه

وصححه :عبد الكرمي سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،ط9424/9هـ2003-م.
الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب
البغدادي (ت443 :هـ) ،حتقيق :حممود الطحان ،مكتبة املعارف ،الرياض.

جمل من أنساب األشراف ،أمحد بن حيىي بن جابر بن داود البَ َالذُري (ت271 :هـ) ،حتقيق :سهيل زكار

ورياض الزركلي ،دار الفكر ،بريوت ،ط9497 :9هـ9114/م.

خاتم النبيين  ،حممد أبو زهرة ،عناية :عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط (د،ت).

دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب  وسياسته اإلدارية ،عبد السالم بن
حمسن آل عيسى ،منشورات اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،)44( ،ط9423 :9هـ2002/م.

الذخائر المحمدية ،حممد بن علي املالكي احلسين ،دار الرشاد احلديث ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط:9
9427هـ2004/م.

الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة ،حممد بن أيب بكر بن أيوب

بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (ت759 :هـ) ،دار الكتب العلمية–بريوت.

زاد المعاد في هدي خير العباد ،ابن قيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،مكتبة املنار اإلسالمية-الكويت،
ط9495 :27هـ9114/م.
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السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام ،أبو حممد عبد امللك بن هشام املعافري ،حتقيق :مجال ثابت وحممد
حممود وسيد إبراهيم ،دار احلديث ،القاهرة9424 ،هـ/ـ2004م.

السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية ،أكرم ضياء
العمري ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط9495 :4هـ9114 /م.

السيرة النبوية بين اآلثار المروية واآليات القرآنية ،حممد بن مصطفى بن عبد السالم الدبيسي ،رسالة
دكتوراة ،كلية اآلداب  -جامعة عني مشس ،القاهرة ،إشراف :األستاذ الدكتور عفت الشرقاوي،
9439هـ 2090/م.
الس ِج ْستاين
سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
(ت275 :هـ) ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا –بريوت.
سنن الترمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (ت271 :هـ)،
حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،ط9118/م.
السنن الكبرى ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين البيهقي (ت458 :هـ)،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط9424 :3هـ2003/م.
وسننه وأيامه ،أبو عبد
صحيح البخاري املوسوم ب ـ :اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل ُ 

عفي (ت254 :هـ) ،ضبط النص :حممود
اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ابن املغرية بن بَردزبَة البخاري اجلُ ّ
نصار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9425/4هـ.2004-
حممد ّ
صحيح مسلم (املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  ،)مسلم بن احلجاج أبو

احلسن القشريي النيسابوري (ت249 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.

الصارم المسلول على شاتم الرسول ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل
بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي (ت728 :هـ) ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد
احلميد ،احلرس الوطين السعودي ،اململكة العربية السعودية.
الطبقات الكبرى ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء ،البصري ،البغدادي املعروف بابن سعد

(ت230 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،ط9148 :9م.

عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته،
حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،شرف احلق ،الصديقي ،العظيم آبادي (ت:
9321هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9495 :2هـ.

عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير ،أبو الفتح حممد بن حممد بن سيد الناس اليعمري (ت:

734هـ) ،حتقيق :إبراهيم حممد رمضان ،دار القلم ،بريوت ،ط9494 :9هـ9113/م.
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،دار
املعرفة  -بريوت9371 ،هـ.
فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي ،مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب
بكر بن عثمان بن حممد السخاوي (ت102 :هـ) ،حتقيق :علي حسني علي ،مكتبة السنة – مصر ،ط:9
9424ه2003/م.
الفروسية ،ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :مشهور بن حسن بن حممود بن سلمان ،دار األندلس – السعودية،
حائل ،ط9494 :9هـ9113/م.
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن
خواسيت العبسي (ت235 :هـ) ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط9401 :9هـ.

الكفاية في علم الرواية ،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي (ت:

443هـ) ،حتقيق أبو عبداهلل السورقي وإبراهيم محدي املدين ،املكتبة العلمية  -املدينة املنورة.

لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن علي ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت:

799هـ) ،دار صادر – بريوت ،ط9494 :3هـ.

المؤتمر الثالث للسيرة والسنة النبوية (البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر) ،منشورات املكتبة العصرية،

صيدا-بريوت ،ط9409 :9هـ9189/م.

المجتمع المدني في عهد النبوة :خصائصه وتنظيماته األولى ،أكرم ضياء العمري ،منشورات اجلامعة

اإلسالمية باملدينة املنورة ،اجمللس العلمي ،إحياء الرتاث اإلسالمي ( ،)90ط9403 :9ه9183/م.

مجموع الفتاوى ،أمحد بن تيمية ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية9494 ،هـ9115/م.

المسند ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (ت249 :هـ) ،حتقيق :شعيب

األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط:9
9429هـ2009/م.

مسند أبي يعلى ،أبو يعلى أمحد بن علي بن املثُىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي ،املوصلي (ت:
307هـ) ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث – دمشق ،ط9404 :9هـ 9184/م.

مصادر السيرة النبوية بين المؤرخين والمحدثين ،حبث مقدم لنيل جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود
للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة ،الدولة الثالثة ،عبد الرزاق هرماس ،ط9428 :9هـ2007/م.
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المصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين (ت299 :هـ) ،حتقيق :حبيب
الرمحن األعظمي ،اجمللس العلمي -اهلند ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط9403 :2هـ.

مقاييس نقد متون السنة ،مسفر عزم اهلل الدميين ،ط9404 :9هـ9114/م ،الرياض ،السعودية.
المنار المنيف في الصحيح والضعيف ،ابن قيم اجلوزية ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات
اإلسالمية ،حلب ،ط9310 :9هـ9170/م.

منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية ،تقي الدين أبو العباس أمحد ابن تيمية ،حتقيق :حممد
رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط9404 :9هـ9184/م.

منهج النقد عند المحدثين مقارنا بالمنهج النقدي الغربي ،أكرم ضياء العمري ،مركز الدراسات واإلعالم-
دار اشبيليا9497 ،هـ9117/م.

منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه ،حممد مصطفى األعظمي ،مكتبة الكوثر ،ط:3
9490هـ9110/م.

منهج نقد المتن عند علماء الحديث ،صالح الدين اإلدبلي ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ط:9

9403هـ9183/م.

الموضوعات ،مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (ت517 :هـ) ،ضبط وتقدمي وحتقيق :عبد

الرمحن حممد عثمان ،املكتبة السلفية باملدينة املنورة ،ط9384 :9هـ9144/م.

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ،حممد بن عفيفي الباجوري ،املعروف بالشيخ اخلضري (ت9345 :هـ)،
دار الفيحاء – دمشق ،ط9425 :2هـ.

نيل األوطار ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (ت9250 :هـ) ،حتقيق :عصام الدين
الصبابطي ،دار احلديث ،مصر ،ط9493 :9هـ 9113/م.
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ألحَـــادِيثُ َّالتِي صُرِّحَ فِيهَا بِالخَوفِ َعلَى األُمَّةِ
اَ
الــدَّاء والــدَّواء (كتاب اإليمــــــان)
الدكتور أحمد علي عبد الحميد حافظ
مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الازهر  /مصر

مقدمة

ِِ
ِ
َّ
ومن
إن َ
احلمد هلل َ ،حنمده ونَستعينُه ونَستغفره ونَعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهده اهللُ فال ُمض َّل له ْ
َّ
هادى له  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد َّ
آمنوا
يُ ْ
ين َ
أن حممداً عبده ورسوله يَا أيُّها الذ َ
ضلل اهلل فال َ
اتَّقوا اهللَ َح َّق ت َقاته َوال تَموت َّن إالَّ َوانْ تم م ْسلمون [ آل عمـران  ]902:يَا أيُّ َه ا النَّ اس اتَّق وا َربَّك م الَّذي َخلَ َقك ْم
َّ
وخلَ َق م ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
م ْن نَ ْف ٍ
ام إ َّن اهللَ َكا َن
س َواح َدةٍ َ
واألر َح َ
اءلو َن به ْ
سَ
سً
اء واتَّقوا اهللَ الذي تَ َ
ث م ْن ه َما ر َجاالً َكث َيراً ون َ
َّ
صلح لَك ْم أ ْع َمالَك ْم ويَغْفر لَكم
آمنوا اتَّقوا اهللَ َوقولوا قَ ْوالً َسدي َداً ي ْ
ين َ
َعلَْيكم َرقيبَاً [ النساء اآلية  ]9:يَا أيُّها الذ َ
()1

يماً [األحزاب] ٠٣– ٠٧:ما بعد
ذنوبَكم َ
وم ْن يطع اهللَ َوَرسولَه فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوَزاً َعظ َ
ِ
إِ َّن أَص َد َق ْ ِ ِ ِ
األموِر ُْحم َدثَاتُـ َها َ ،وُك ُّل ُْحم َدثَة بِ ْد َعة َ ،وُك ُّل بِ ْد َعة
ْ
اب اللَّه َ ،وأ ْ
احلَديث كتَ ُ
ي ُحمَ َّمد َ ، و َشُّر ُ
َح َس َن ا ْهلَْد ِي َه ْد ُ
ضاللَة َوُك ُّل
َ
)
3
(
)
2
(
ِ
ِ
الدي ِن وعلِّمنَا التأويل يا ر ِّ ِ
ني .
اللهم فقهنا يف ِّ
ِّههُ يف الدِّي ِن َّ .
َ
ب العالَم َ
ض َاللَة ِيف النَّا ِر َم ْن يُِرد اللَّهُ بِه َخْيـًرا يـُ َفق ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احملافَظَة َعلَْيـ َها
عزز قيَ َم االنْت َماء َّ
وبعد فم ْن املبَادئ َّ
الس ْم َحةُ الَّيت تُ ُ
اسك َها  ،و َ
لألمة َ ،د ْع َوةُ النَّيب  إِ َىل أ ْ
َسبَاب متََ ُ
َ
ِ ِ
ِّد بـَ َقاءَ َها أ َْو يَ ُكو ُن َسبَباً ِيف تَـْن ِك ِ
يس َرايَتِ َها ،أَو ُم َع ِّوقَاً لِ ِريَ َاد ِهتَا .
َوصيَانَت َها َع ْن ُك ِّل َما يـُ َهد ُ
( )1هذه اخلطبة تسمى خطبة احلاجة أخرجها ـ أبو داود يف سننه ك  /النكاح ب  /يف خطبة النكاح ح  2998 /ـ  321 / 2ط  /إحياء
السنة النبوية  ،والرتمزى يف سننه ك  /النكاح ب  /ما جاء يف خطبة النكاح  493 / 3وقال عقبة حديث حسن  ،والنسائي يف سننه ك /
النكاح ب  /ما يستحب من الكلم عند النكاح ح  5528 ، 5527 /ـ  ، 322 ، 329 / 3ط  /دار الكتب العلمية  ،وأمحد يف سنده
ح 4994 ، 4995 /ـ  ، 948 / 4عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ك  /اجلمعة ب  /ختفيف الصالة واخلطبة  74 ، 73 / 9عن جابر  مطوالً واقتصر منه على قوله " 
شر األمور حمدثاهتا،"..والنسائي يف سننه ـ واللفظ له ك/العيدين ب /كيف اخلطبة  988 / 3وىف سننه الكربى الكتاب والباب نفسه ح /
 9784ـ 550 / 9
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ك  /االعتصام ب  /قول النيب  ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق  987 / 1 ...ـ عن معاوية
بن أب سفيان  وهو مع فتح الباري ح  7392 /ـ  ، 304 / 93ط  /الريان  .وهو يف كتاب العلم ب  /من يرد اهلل به خرياً يفقه يف
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ِ ِ
َمسى صوِرها ِيف تَ ِ
ِ
ت بِاأل َُّم ِة ؛ تَ ُكو ُن َسبَبَاً ِيف
وتَظْ َهُر مساحته َ
ص ِر ِحيه بِاخلَوف م ْن أ ُُمور إِ َذا َحلَّ ْ
ْ
وش َف َقتُهُ َ علَى األ َُّمة ِيف أ َْ ُ َ َ
ط ِيف َكثِري ِمن ثـَوابِتِها ،أَو َكوِهنا تُؤثـِّر علَى حياةِ
ول األَزم ِ
ات و ِّ ِ
َخ ِرها أَو حص ِ
ني أَفْـَر ِاد َها أ َْو يـَ َق ُع بِ َسبَبِ َها التَّفري ُ
الش َقاق بـَ ْ َ
ْ َ َ
تَأ ُّ َ ْ ُ ُ
ُ َ ََ
ََ
ْ
الُ ِ ِ ِ ِ
يدتِِه .
وع َق َ
مسل ِم يف دينه َ
ْ
ِ
الل تَص ِر ِحي ِه بِاخلوفِ
ِ
لك ِمن خِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السنة املطَ َّهرة َجن ُد َّ
ف هلَاَ َّ
وبنظرة ُمتَأنـِّيَة يف ُّ
ص َ
أن النَّيب َ َّ 
ْ
بني َهذه األ َْد َواءَ َ ،وَو َ
الدواءَ  ،وذَ َ ْ
َْ
ُ
ِ ِِ
ِ
ِّراسةُ ِيف
م ْن َهذه األُمور  ،فقد وقع يف السنة كثري من هذه االحاديث اليت اشتملت على هذه التحذيرات؛ فجاءَت الد َ
اصد ًة بعضها ،وعر ِضها يف صورة ِطبِّـية بِتش ِخ ِ ِ
ر ِ
ف ِمْنه ص ِفي األَنبيِاَِء ُ ، مثَّ بـيان َكي ِ
الج وطُُرِق
فية العِ ِ
َ َْ
ََ ْ
يص الدَّاء الَّذ ِي َختََّو َ ُ َ ُّ ْ
ُ
َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّع َفاءُ .
ِّ
احت َّ
األحاديث  ،وتَـ ْرك َما َرواهُ الََّو َ
الش َفاء َ ،م َع َحتَِّري َما ْ
ضاعُو َن والض َ
ُّج به م ْن َ
ِ ِِ
أجلَّهُ ،فمن أجله جاءت الرسل  ،وأهم ما حوته
األحاديث ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد وهو أعظم األُموِر و َ
وم ْن َهذه َ
الكتب السماوية  ،وهو ما كان تركيز البحث عليه .

ولموضوع البحث أهمية تبرز من خالل النقاط التالية :
تكمن أمهية املوضوع وخطورته فيما تعلق به من قضايا ذات تأثري سليب على األمة يف حاضرها ومستقبلها  ،وتعظُم هذه
األمهية إذا تعلقت بأمور االميان والعقيدة  ،هو ما حاول البحث معاجلته .
ومن أمهية البحث التتبع الدقيق هلذه القضايا وتلك األدواء يف كتب السنة املشرفة  ،وحتري ما احتج به من األحاديث
واآلثار ،وعرض تلك األدواء وحتديدها حتديدا دقيقاً ،مع اجياد طرق الوقاية وسبل العالج من خالل القرآن الكرمي
وصحيح
السنة .

أهداف البحث والباعث على الكتابة فيه

من امل َسلَّ ِم بِِه َّ
أن نَِيب األمة  هو أعلم الناس بأحواهلا وكما كان  بشرياً يبشر باخلري كان نذيراً حيذر ويُنذر من الشَّر
ُ
يصرح باخلوف منها نظراً خلطورهتا على األمة
أن
التحذير
ذلك
اقتضى
و
،
األمة
شقاء
يف
سبب
هي
اليت
األمور
ذلك
من
ِّ
وقد هدفت الدراسة إىل أمور منها :
النيب  على األمة وحصرها -وأمهها ما يتعلق بكتاب االميان -وبذلك
مجع بعض املعوقات واملشكالت اليت خشيها ُّ
 ُيتم مجع أخطر هذه املعوقات وتلك التَّحديات اليت تواجه األمة.
حل هذه املعوقات وتلك املشكالت ،وحتديد موطن الداء وجتليته وإبرازه .
 اإلسهام يف ِّ بيان املنهج الذي َسلكهُ القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف كيفية الوقاية والعالج من هذه األدواء .– ختريج األحاديث موضوع الدراسة ،ودراسة أسانيدها ،للوقوف على درجتها وفق قواعد اجلرح والتعديل،ال سيما إن
كانت خارج الصحيحني أو أحدمها،خاصة إذا ُعلم َّ
أن هناك مجلة من األحاديث الضعيفة واملوضوعةجاء التصريح فيها
باخلوف على األمة.
– الوقوف على مجلة من املعاين اليت دلَّت عليها هذه األحاديث من خالل كتب الشروح وكتب الغريب ،وبيان َّ
ان السنة
ض للمسلم .
املطهرة عاجلت أخطر القضايا الىت تَـ ْع ِر ُ
 يُعد البحث لبنةً أوىل ملشروع حبثي أكرب من خالل َرصد القضايا اليت جاء التصريح فيها باخلوف على األمة يف ُعمومالسنة يف أمور العبادات  ،واملعامالت  ،واألحوال الشخصية  ،واألخالق واآلداب .
ُّ
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صرح فيها النيب  باخلوف على األمة وبيان خطورهتا يف عمل حبثي واحد
وحيث إين مل أقف على من مجع القضايا اليت َّ
 ،وكان ذلك دافعاً يل على الكتابة فيه .
منهج البحث والدراسات السابقة واألسئلة التي يسعى البحث لإلجابة عنها

سلكت يف كتابة البحث املنهج التايل :
جعلت كل حديث يف مبحث مستقل  ،وأذْكر احلديث الَّذي جاء التَّص ِريح فِ ِيه بِاخلو ِ
ف عقب ذكر رقم املبحث .
َْ
ََ ْ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصحيحني أَْو
قمت بِتَ ْخ ِر ِ
أسانيدها وا ُحلكم َعلَْيهاَ ،ما ملَ يَ ُكن يف َّ
اسة َ
يج كل حديث من االحاديث موضوع الدراسةَ ،ود َر َ
َح ِد ِمهَا معنوناً لذلك بـ ( التمهيد ) .
أَ
أ َُعْن ِو ُن ( املطلب األول ) يف كل مبحث أذكر فيه ( املعىن العام للحديث وحتديد َّ
الداء ) .
صِّرح فيها باخلوف مع توضيح الكلمات والعبارات الغريبة الواردة يف احلديث
وعقب هذا العنوان يتم حتديد ُ
املشكلة اليت ُ
وعرض أقول الشراح يف معناه .
ِ ِ ِ
السنة املطَ َهرة واآلثار وأشعار العرب
خرجاً من القرآن الكرمي و ُّ
أما ( املطلب الثاين) ففيه بيان (كيفية الوقَايَة والعالج ) ُمستَ َ
ُ
.
قسمت (المطلب الثاني) إىل فروع حسبما تقتضيه طبيعة املطلب ،وحتت هذه الفروع عرض تفصيلي لطرق الوقاية

والعالج
استدل على العالج باآليات القرآنية املناسبة  ،مث أذكر كالم املفسرين لتوضيح معىن اآليات .
أعقب االستدالل باآليات االستدالل بالسنة ،وأقوال التابعني  ،وبعض أشعار العرب كما سبق بيانه .
عزوت اآليات القرآنية إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية .
خرجت األحاديث النبوية واآلثار غري مستوعب يف التخريج السيما إن كان احلديث يف مصادر االحاديث املشهورة مع
ضرورة ذكر أقوال احملدثني يف احلكم عليه ان كان يف غري الصحيحني .
بينت األلفاظ الغريبة ،واجلمل املشكلة يف عموم البحث من كتب املعاجم والغريب ،والشروح ،وترمجت لالعالم الواردة فيه
استعملت يف البحث بعض األقواس املميزة لآليات ،واألحاديث ،واآلثار ،والنقول ،فوضعت اآليات القرآنية بني قوسني
هكذا[  ]...واألحاديث النبوية هكذا [« ]»..واآلثار هكذا [" ]"...والنقول هكذا [ ( ] )...واستعملت بعض
االختصارات يف التخريج فمثالً [ك] اختصار للكتاب[،ب] اختصاراً للباب [ ،ح] اختصارا للحديث .
أختم البحث خبامتة مشتملة على نتائج البحث وأهم التوصيات ،مث أختمه بالفهارس املتنوعة اليت تيسر االستفادة منه .
قدمة ،ومتَْ ِهيد ،و ِ
ِ
ثالثة مباحث َو َخ ِامتَة .
وجاء
َ
تقسيم البحث ُمشتَمالً على ُم ِّ َ َ
ُ
أما املقدمة فبينت فيها أمهية البحث ،أهدافه ،وتقسيمه .
المبحث األول  :اخلوف على األمة من الرياء ( الشرك األصغر ) وهو يف مطلبني :

المطلب األول  :وهو يف ختريج احلديث  ،ودراسة اسناده ،وحتديد الداء  ،وهو يف فرعني :

الفرع األول  :ختريج احلديث ودراسة االسناد .
الفرع األول  :معىن احلديث وحتديد الداء .

المطلب الثاني  :منهج الوقاية والعالج وهو يف فروع أربع :

الفرع األول :الوقاية من الرياء ببيان حرمتة والتحذير والتنفري منه  ،وبيان عاقبته يف الدنيا واآلخرة وهو يف نقاط ثالث :
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النقطة األولى  :بيان حرمة الرياء والنهي عنه .

النقطة الثانية  :عواقب الرياء يف الدنيا .

النقطة الثالثة  :عواقب الرياء يف اآلخرة

الفرع الثاني  :الوقاية من الرياء من خالل األمر باإلخالص ،وبيان عاقبته يف الدنيا واآلخرة وهو يف نقاط ثالث :

النقطة األولى  :األمر باإلخالص والنَّهي عن ضده .

النقطة الثانية  :بيان الوقاية من الرياء ببيان عاقبة اإلخالص يف الدنيا .
النقطة الثالثة  :الوقاية من الرياء ببيان عاقبة اإلخالص يف اآلخرة .
الفرع الثالث  :الوقاية من الرياء بإظهار عظمة اهلل . 

الفرع الرابع:الوقاية من الرياء ببيان ضعف املخلوقني الذين يُرائَى من أجلهم وبيان أوجه ضعف

اإلنسانوهو في نقاط ست :

النقطة األولى  :ضعف اإلنسان يف أصل خلقته وهنايته النقطة الثانية  :ضعف اإلنسان يف بدنه وبنيته .
النقطة الثالثة  :ضعف اإلنسان يف علمه ومعرفته .

النقطة الخامسة  :ضعف اإلنسان يف إرادتة .

النقطة الرابعة  :ضعف اإلنسان يف ادراكه .

النقطة السادسة  :ضعف اإلنسان يف نفسه وعزميته.

المبحث الثاني  :اخلوف على األمة من (ضعف اليقني) وهو يف مطلبني :

المطلب األول  :يف ختريج احلديث ،ودراسة اسناده  ،وحتديد الداء .

الفرع األول  :ختريج احلديث ودراسة االسناد .
الفرع األول  :معىن احلديث وحتديد الداء .

المطلب الثاني  :منهج الوقاية والعالج وهو يف فروع ثالثة :

الفرع األول  :عالج ضعف اليقني ببيان أمهية اليقني وفضله .
الفرع الثاني  :عالج ضعف اليقني ببيان فضل أهل اليقني .

الفرع الثالث :عالج ضعف اليقني ببيان التحذير من ترك اليقني .

المبحث الثالث  :اخلوف من التواكل وهو يف مطلبني :
املطلب األول  :وهو يف ختريج احلديث  ،وبيان املعىن العام وحتديد الداء وهو يف فرعني :
الفرع األول  :ختريج احلديث ودراسة االسناد .
الفرع األول  :معىن احلديث وحتديد الداء .

المطلب الثاني  :منهج الوقاية والعالج من التواكل وهو يف فرعني .

الفرع األول  :عالج التواكل الدعوة إلى التوكل  ،والنهي عن التواكل  ،أو عدم ترك معالجة األسباب .
الفرع الثاني  :عالج التواكل بأمور شرعها الشارع حثاً لألمة على ترك التواكل .

الخاتمة  :وتضمنت نتائج البحث وأهم التوصيات والفهارس املتنوعة خلدمة البحث .

الدراسات السابقة واألسئلة التي يسعى البحث لإلجابة عنها
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رغم شهرة األحاديث اليت تطرق اليها البحث ،وكوهنا خمرجة يف أهم املصادر احلديثية وأشهرها ،إال أنَّه ال توجد دراسة
موضوعية مجعت تلك األحاديث يتم فيها توصيف الداء وحتديد ُسبل الوقاية والعالج  ،فيعد ذلك تفرد للبحث يف هذا
اجلانب .
الشراح لبيان معاين األلفاظ أو
وما وجد من الدراسات حول تلك األحاديث ما هو إال شروح حتليلية تعرض فيها ُّ
والنكات البيانية  ،أو استخراج األحكام الفقهية كـ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري " للحافظ ابن حجر العسقالين ،
وشرح النووي على صحيح مسلم ()1أليب زكريا حميي الدين النووي  ،وحتفة األحوذي للمباركفوري ( )2وغري ذلك .
وقد أجاب البحث عن أسئلة عدة منها :
ما هي أخطر القضايا اليت ختوف منها رسول اهلل  يف أمور العقيدة ؟

ما درجة األحاديث موضوع البحث ؟ وكيف حكم العلماء على رواهتا ؟
ما املقصود بـ ( الشرك األصغر ) وكيف عاجله القرآن الكرمي والسنَّة النبوية املطهرة ؟
ما معىن اليقني وما املراد بـضعفه ؟ وكيف عاجل القرآن الكرمي والسنَّة النبوية املطهرة ضعف اليقني ؟
ما عالج اخلوف من االعتماد على جمرد اإلميان وترك معاجلة األسباب أو العمل ؟
ما أهم مظاهر التعظيم هلل تعاىل ؟ وما جوانب ضعف االنسان ؟



المبحث األول
الخوف على األمة من ( الشرك األصغر )
ال َرس ول اللَّ ه  « إ َّن
أخرج اإلمام أحم د بس نده إل ى َم ْحم ود بْ ن لَبي ٍد  ق ال  :قَ َ
ول اللَّ ه َوَم ا ِّ
َخ اف َعلَ ْيكم ِّ
َص غَر ؟
َص غَر » .قَ الوا يَ ا َرس َ
أَ ْخ َو َ
ف َم ا أ َ
الش ْرك األ ْ
الش ْرك األ ْ
َّ
ين
قَ َ
ال« ِّ
ار َك َوتَ َع الَى يَق ول يَ ْوَم ت َج َ
الريَاء إ َّن اللَّهَ تَ بَ َ
ازى الْعبَ اد بأَ ْع َم الهم  :ا ْذ َهب وا إلَ ى ال ذ َ
ك ْنت ْم ت َراءو َن بأَ ْع َمالك ْم في ُّ
اء ».
الدنْ يَا فَانْظروا َه ْل تَجدو َن ع ْن َده ْم َج َز ً

)  )1املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج املؤلف :أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف474 :هـ)
)  )2حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي املؤلف :أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى (املتوىف9353 :هـ)
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المطلب األول

تخريج الحديث ودراسة اسناده وتحديد الدَّاء
الفرع األول

تخريج الحديث ودراسة اسناده

أوال  :ختريج احلديث  :أخرجه  :أمحد بن جنبل ( )1والطرباين ( )2والبغوي ( )3والبيهقي (. )4
6
5
يد يـَ ْع ِين ابْ َن ا ْهلَ ِاد(َ ، )7ع ْن
س ( ) َح َّدثـَنَا لَْيث( )َ ،ع ْن يَِز َ
ثانياً  :دراسة اسناد االمام أمحد .قال االمام أمحد َ :ح َّدثـَنَا يُونُ ُ
1
عمرو )8(،عن حمم ِ
ول اللَّ ِه .... احلديث .
ال َر ُس ُ
ود بْ ِن لَبِيد  ) ( قال  :قَ َ
َْ
َ ْ َْ ُ
)  )1أمحد بن حنبل يف مسنده ح428 / 5( - 23484 ، 23489 ، 23480/ـ  ) 421مسند اإلمام أمحد بن حنبل .املؤلف :أبو
عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف249 :هـ) احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون .إشراف :د
عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي.الناشر:مؤسسة الرسالة .الطبعة :األوىل 9429 ،هـ  2009 -م
)  )2املعجم الكبري ح 4309/ـ  . 253 /4املعجم الكبري املؤلف :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطرباين (املتوىف340 :هـ) احملقق :محدي بن عبد اجمليد السلفي .دار النشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة .الطبعة :الثانية .
)  )3البغوي يف شرح السنة ك /الرقاق  .باب الرياء والسمعة ( )240 / 7شرح السنة .املؤلف :حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن
حممد بن الفراء البغوي الشافعي (املتوىف594 :هـ) .حتقيق :شعيب األرنؤوط-حممد زهري الشاويش .الناشر :املكتب اإلسالمي  -دمشق،
بريوت .الطبعة :الثانية9403 ،هـ 9183 -م .
)  ) 4البيهقي يف شعب اإلميان ـ اخلامس و األربعون من شعب اإلميان وهو باب يف إخالص العمل هلل عز و جل وترك الرياء ـ ح4839/
 )333 / 5( - 4832 -شعب اإلميان .املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف:

458هـ) .حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد .أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه :خمتار أمحد
الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي – اهلند  .الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند
.الطبعة :األوىل 9423 ،هـ  2003 -م .
()5يونس بن حممد ابن مسلم البغدادي أبو حممد املؤدب .وقال ابن معني :ثقة  ،وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثقة وقال أبو حامت :صدوق ،
وذكره بن حبان يف الثقات  ،قال احلافظ ابن حجر  :ثقة ثبت من صغار التاسعة مات سنة سبع ومائتني  .ترمجته يف  :هتذيب التهذيب
(، )447 /99التقريب (ص )494 :هتذيب الكمال ()540 /32
()6الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي أبو احلارث املصري .قال ابن معني ،وصاحل جزرة ،والعجلي ،والنسائي  ،ويعقوب بن شيبة  :ثقة،
ووثقه ابن املديين  ،وأمحد  ،وابن سعد  ،واخلطيب ،وابن حبان ،وقال أبو زرعة  :صدوق ،وكذا ابن وهب ،وقال ابن خراش  :صدوق صحيح
احلديث  ،وقال أبو يعلى اخلليلي :كان إمام وقته بال مدافعة ،وقال األزدي صدوق إال أنه كان يتساهل  ،قال احلافظ ابن حجر  :ثقة ثبت
فقيه إمام مشهور من السابعة مات يف شعبان سنة مخس وسبعني ( أي ومائتني ) ترمجته يف  :هتذيب الكمال ( )255 /24هتذيب التهذيب
( )451 /8تقريب التهذيب (ص)444 :
() 7يزيد بن عبد اهلل بن أسامة بن اهلاد الليثي ،أبو عبد اهلل املدين .قال أمحد  :ال أعلم به بأسا ،وقال ابن معني :ثقة.وكذلك قال النسائي ،
والعجلي  ،ووثقه ابو حامت  ،وابن سعد  ،ويعقوب بن سفيان  ،وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات"  ،وقال احلافظ ابن حجر  :ثقة مكثر من
اخلامسة مات سنة تسع وثالثني أي ومائتني  .ترمجته يف  :هتذيب الكمال ( )941 /32هتذيب التهذيب ( )340 /99تقريب التهذيب
(ص)402 :
()8عمرو ابن أيب عمرو ميسرة موىل املطلب املدين أبو عثمان  ،قال أمحد  :ليس به بأس وقال ابن معني  :يف حديثه ضعف ليس بالقوي
وقال  :ضعيف  ،وقال أبو زرعة  :ثقة  ،وقال العجلي  :ثقة ينكر عليه حديث البهيمة  ،وقال أبو حامت  :ال بأس به وقال البخاري روى عن
عكرمة يف قصة البهيمة فال أدري مسع أم ال ؟ قال أبو داود  :فقال ليس هو بذاك حدث عنه مالك حبديثني  ،وقال النسائي  :ليس بالقوي
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الفرع الثاني

(معنى الحديث وتحديد الداء)

الرياء ( )2داء عضال ،يدل على فساد القلب ،وبه حتبط األعمال ،وهو سبب يف غضب الكبري املتعال ،ينزلق فيه
الصاحلون ،فضالً عن أهل الفساد واجملرمون ،شهد بتحرميه الكتاب والسنة ،وانعقد على حترميه إمجاع
العبَّاد والعلماء و َّ
ُ
ذمه اهلل  يف كتابه ،وجعله من صفات املشركني واملنافقني من عباده ،وتضافرت نصوص السنة يف التحذير،
األمة ،فقد َّ
وشددت النذير والنكري.
3
وقد عده ابن حجر اهليثمي ( الكبرية الثانية) من الكبائر بعد الشرك األكرب( )ويف هذا اهلدي النبوي يُصرح النيب ،
باخلوف على األمة من الرياء والسمعة ،ويوضح مشهداً من مشاهد احلسرة والنَّدامة ،يف يوم ال ينفع الندم وال تغين املالمة،
حيث يأيت أولئك املراءون ،بأعماهلم يف الدنيا وهم يف جزاء اهلل  يطمعون ،ظانني أهنم هلل سبحانه خيدعون ،وهم يف
 ،وقال ا بن عدي ال بأس به ألن مالكا يروي عنه وال يروي مالك اال عن صدوق ثقة قال ابن سعد  :كان كثري احلديث صاحب مراسيل
وقال عثمان الدارمي يف حديث رواه يف األطعمة هذا احلديث فيه ضعف من أجل عمرو بن أيب عمرو  ،وقال ابن حبان يف الثقات  :رمبا
أخطأ يعترب حديثه من رواية الثقات عنه  ،وقال الساجي  :صدوق إال أنه يهم وكذا قال األزدي  ،وقال الطحاوي  :تكلم يف روايته بغري
إسقاط  ،وقال الذهيب  :حديثه حسن منحط عن الرتبة العلياء من الصحيح كذا قال وحق العبارة أن حيذف العلياء  ،قال احلافظ ابن حجر :
ثقة رمبا وهم من اخلامسة مات بعد اخلمسني  .ترمجته يف  :هتذيب الكمال ( )948 /22هتذيب التهذيب ( )82 /8تقريب التهذيب (ص:
)425
() 1حممود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس األوسي األنصاري األشهلي  ،قال البخاري له صحبة ،وقال ابن عبد الرب  :أسن من
حممود بن الربيع  ،وذكره بن حبان يف التابعني فقال يروي املراسيل مث قال وذكرته يف الصحابة ألن له رؤية  ،وقال أكثر روايته عن الصحابة
وأفاد أن أمه بنت حممد بن سلمة ومات سنة ست وتسعني .باملدينة وهو ابن تسع وتسعني سنة وكان ثقة قليل احلديث  ،وقال يعقوب بن
سفيان ثقة  ،وقال ابن عبد الرب  :قول البخاري أوىل يعين يف اثبات صحبته ،وقال الرتمذي رأى النيب  وهو غالم صغري.قلت ( احلافظ ابن
حجر ) على مقتضى قول الواقدي يف سنة يكون له يوم مات النيب  ثالث عشرة سنة وهذا يقوي قول من أثبت الصحبة وقد قال البخاري
 .قال احلافظ ابن حجر يف التقريب  :صحايب صغري وجل روايته عن الصحابة مات سنة ست وتسعني وقيل سنة سبع وله تسع وتسعون سنة
 .ترمجته يف  :الطبقات الكربى  ،)77 / 5( -اإلصابة ت ، )42 / 4( - 7824/االستيعاب  )430/ 9(-هتذيب الكمال ت/
 )301 /27(- 5820هتذيب التهذيب ()51 /90
= الحكم على االسناد  :اسناده صحيح لثقة رجاله واتصال سنده وما خيشى من وهم عمرو بن أيب عمرو املدين فقد رواه
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األوسي األنصاري أبو عمر املدين عن حممود بن لبيد  ، وهو ثقة عامل باملغازي أ.هـ تقريب التهذيب
(ص . )284 :أخرجه  :املعجم الكبري للطرباين ح )253 /4( - 4309 /قال اهليثمي يف جممع الزوائد ح)222 /90( - 97457 /
ال َّ ِ
يح غَْيـر َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َشبِ ِ
يب بْ ِن َخالِدَ ،وُه َو ثَِقة.أ.هـ
َ :رَواهُ الطَّبَـَرِاينَُّ ،وِر َجالُهُ ِر َج ُ
الصح ِ َ
وممن صححه  :احلافظ العراقي قال :رجاله ثقات  ،وقال العجلوين  :رجاله ثقات  ،وقال اهليثمي  :رجاله رجال الصحيح  ،وقال املنذري :
إسناده جيد  ،وقال الشيخ األلباين  :صحيح  ،وقال الصنعاين  :أخرجه أمحد بإسناد حسن  ،وقال شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح .
ينظر" املغين عن محل األسفار ح 3387/ـ (، )121 / 2وكشف اخلفاء ح ، )14 / 9( – 242/وجممع الزوائد ـ ح/ 9( - 375 /
 ، )210والرتغيب والرتهيب  ، )34 / 9( -والسلسلة الصحيحة ح ، .)434 / 2( - 159/وسبل السالم ك /اجلامع ب /الرتهيب من
مساوئ األخالق  : )985 / 4( -وحتقيق الشيخ شعيب ملسند أمحد (428 / 5ـ ) 421
َّاس َهلا فَـيحم ُدوا ص ِ
()2قال احلافظ ابن حجر  :الرياء َ:املراد بِِه إِظْهار الْعِبادةِ لَِق ِ ِ
احبَـ َها .أ.هـ فتح الباري ()334/99
َُ ُ
َُ ََ ْ
صد ُرْؤيَة الن ِ َ َ ْ َ َ
)  )3الزواجر عن اقرتاف الكبائر ( ) 42 /9املؤلف :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري ،شهاب الدين شيخ
اإلسالم ،أبو العباس (ت 174هـ) الناشر :دار الفكر.األوىل9407 ،هـ 9187 -م
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احلقيقة خيدعون أنفسهم وما يشعرون ،وعندها ينكشف املستور ،وترتفع الستور ،وتذهب أعماهلم هباءاً ،وتزول كسراب
حيسبه الظمآن ماءاً ،ويقال هلم هتكما  :اذهبوا إىل من كنتم تراءون يف الدنيا فهل جتدون عندهم جزاءً ؟ وبالتأكيد ال
جيدوا عندهم جواباً أو جزاءاً ،وال ميلكون هلم عطاءاً .
ويتضح االمر من خالل النقاط التالية :
النقطة األولى  :تعريف الرياء وحقيقتة :يقال  :راءيت الرجل مراآ ًة وِرياء :أَريته أ َِّين علَى ِخ َال ِ
ف َما أَنا َعلَْي ِه َ ،وفُ َالن ُمراء
َ
ً َْ
َ َْ
َُ
()1
ِ
ِ
ِ
الريَاءُ ُه َو إظْ َه ُار الْ َع َم ِل للن ِ
الرياءُ .يـُ َق ُ
ك ِرياءً ومسُْ َعةً أ.هـ  .وقال الفيومي ِّ ( :
وقوم ُمر ُاؤو َن ،وا ِإلسم ِّ
ال :فَـ َع َل َذل َ
َّاس ليَـَرْوهُ
2
ِ
وع َّمى به عنه ،وقيل :مالحظة األشكال
َويَظُنُّوا بِه َخْيـًرا أ.هـ) ( ) وقيل هو الفعل املقصود به رؤية اخللق غفلة عن اخلالق َ
يف األعمال ،وقيل :سهولة الطاعة مبشهد اجلماعة  ،وقيل :سقوط النشاط يف اخلال وزوال املشاق يف املال.أ.ه)()3وقال
وب الن ِ ِ ِ ِ
الغزايل:الرياء أصله طَلَب الْمْن ِزلَِة ِيف قُـلُ ِ
ال اخلري.أ.ه)()4
صَ
َّاس بِإ َيرائ ِه ْم خ َ
ُ َ
ِ
ِ
اىل َكأَ ْن يـ ْق ِ
ص َد
الريَاء الْ َم ْذ ُموم َإر َادةُ الْ َع ِام ِل بِعِبَ َادتِِه َغْيـَر َو ْج ِه اللَّ ِه تَـ َع َ
النقطة الثانية َ :ح ُّد ِّ
الريَاء ال َْم ْذموم َ :و َح ُّد ِّ
َ
َّاس علَى ِعبادتِِه وَكمالِِه ح َّىت َحيصل لَه ِمْنـهم َْحنو مال أَو جاه أَو ثـَنَاءَّ .إما بِِإظْها ِر ُحنول وص ْفرة ،وَْحن ِو تَ َشعُّ ِ
ث
اطِّ َال َ
ع الن ِ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ
َ ُ ََُ َ
ِِ ِ
ص ْوتَ ،و َغ ْم ِ
َش ْعرَ ،وبَ َذاذَةِ َهْيئَةَ ،و َخ ْف ِ
اجتِ َه ِادهِ ِيف الْعِبَ َادةَِ ،و ُح ْزنِِهَ ،وقِلَّ ِة أَ ْكلِ ِه ...أ.ه) (. )5
إيه ًاما لشدَّة ْ
ض َج ْفن َ
ض َ
وقال الغزايل ( :واملراءى به كثري وجتمعه مخَْ َسةُ أَقْ َسام َوِهي َجمَ ِام ُع َما يـَتَـَزيَّ ُن بِِه الْ َعْب ُد لِلن ِ
يَ ،والْ َق ْو ُل،
َّاسَ ،وُه َو الْبَ َد ُن َ ،و ِّ
الز ُّ
َ
َوالْ َع َم ُل ،واألتباع ،واألشياء اخلارجة أ.هـ ) ()6
الرياء ب ( الشرك األصغر ) ؟
النقطة الثالثة  :الفرق بين الرياء والشرك  ،ولماذا س ِّمي ِّ
( إذا كان الباعث على أداء العبادة هو مالحظة غري املعبود لغرض دنيوي فالعبادة غري صحيحة ،وجيب على املرائي
إعادهتا ،ألنه مل ينو العبادة للمعبود ،وهذا هو (الشرك األصغر)  ،وإمنا مل يكن شرًكا أكرب؛ ألنه مل يقصد بالعبادة تعظيم
املراءَى ،وإمنا قصد أن يُ َثين عليه ،وأما السجود لغري اهلل فقد قصد به تعظيم املسجود له .
شبيها بالشرك األكرب؛ ألن املرائي ملا عظم قدر املخلوق عنده حىت محله على الركوع والسجود هلل ،فكان ذلك
وكان ً
()7
املخلوق هو املعظم بالسجود من وجه ،وهذا هو الشرك اخلفي ال اجللي  .أ.هـ )

)  )1لسان العرب ()214 /94املؤلف :حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف:
799هـ) الناشر :دار صادر – بريوت .الطبعة :الثالثة  9494 -هـ .باختصار .
)  )2املصباح املنري ()247 /9املؤلف :أمحد بن حممد الفيومي احلموي ،أبو العباس (ت/حنو 770هـ) نشر املكتبة العلمية – بريوت .
إليضاح َم َعاين التَّيسري ( )452 /4املؤلف :حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم،
)  )3التحبري َ
صْبحي بن َح َسن َح ّالق أبو مصعب
عز الدين ،املعروف بابن األمري (املتوىف9982 :هـ)حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه :حمَ َّمد ُ
الرشد ،الرياض  -السعودية الطبعة :األوىل 9433 ،هـ  2092 -م
الناشرَ :مكتَبَةُ ُّ
)  )4إحياء علوم الدين ()217 /3أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت505/هـ) الناشر :دار املعرفة – بريوت  .باختصار
)  )5الزواجر ()41 /9
)  )6إحياء علوم الدين ()217 /3
الالعي ،املعروف باملغِريب (املتوىف 9991 :هـ) احملقق:
()7البدر التمام شرح بلوغ املرام ( )241 /90املؤلف :احلسني بن حممد بن سعيد
ّ
َ
علي بن عبد اهلل الزبن الناشر :دار هجر .الطبعة :األوىل .
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(ومسَّاهُ شركاً ألنه قد شاب عبادة اهلل بغريها  ،وظاهره أنه ال حيمله على العمل إال رؤية ذلك اإلنسان.أ.هـ) (()1وقيل :
مسي الرياء " بالشرك األصغر " وذلك لصغره بالنسبة للكفر باهلل تعاىل َّ ،
الغري متربعاً بعبادته يُنبئ عن
وألن قصد املرائي َ
اعتقاده أنَّه أقدر على حتصيل أغراضه من اهلل  فرفع العبد الضعيف العاجز على مواله القوي
الرياء من أكرب الكبائر املهلكة  ،وهلذا مساه رسول اهلل  " :الشرك األصغر )2( ).
القادر  ،ومن مث كان ِّ
ِ ِ
ِِ
ِ
يس ِيف ُّ
الدنْـيَا َحَرام ،
ضا تَـ ْلبِيس َعلَى ْ
اخلَْل ِق ِِإل َيه ِام ِه َهلُ ْم أَنَّهُ خمُْلِص ُم ِطيع لِلَّ ِه تَـ َع َ
اىل َوُه َو ِِخب َالف َذل َ
( َوفيه  :أَيْ ً
ك بَ ْل التَّـ ْلب ُ
ِ
وق ِعنْ َده ح َّىت َمحلَه ذَلِ َ ِ
ك الشِّرُك بِو ِاسطَِة أَنَّه عظَّم قَ ْدر الْمخلُ ِ
ِ َّ
يم َعلَى أَ ْن يـَْرَك َع َويَ ْس ُج َد،
ُ َ َ ُ َْ
ُ َ َُ
والْ ُمَرائ َي إمنَا نَ َشأَ لَهُ ذَل َ ْ َ
ك التـ َّْعظ ُ
اخل ِفي َال ْ ِ ِ
ِ
وق هو الْمعظَّم بِ ُّ ِ ِ
ِ
اجلَ ْه ِلَ ،وَال يـُ ْق ِد ُم
ك َغايَةُ ْ
اجلَل ِّي َوذَل َ
فَ َكا َن ذَل َ
ني الش ِّْرك َْ ِّ
الس ُجود م ْن َو ْجه َوَه َذا ُه َو َع ْ ُ
ك الْ َم ْخلُ ُ ُ َ ُ َ ُ
ِ ِ
ِ
َعلَْي ِه َّإال َم ْن َخ َد َعهُ الشَّْيطَا ُن َوأ َْوَه َم ِعْن َدهُ أ َّ
اىل،
ك ِم ْن َم َعايِ ِش ِه َوَمنَافِعِ ِه أَ ْكثَـَر ِممَّا ميَْلِ ُكهُ اللَّهُ تَـ َع َ
ف الْ َعاجَز ميَْل ُ
َن الْ َعْب َد الضَّعي َ
ِِ
ِ
ِ
اىل  -إلَْي ِه ْم ِيف ُّ
الدنْـيَا َو ْاآل ِخَرةِ.أ.هـ)
يل قَـلُوبـَ ُه ْم فَـيَ ِكلُهُ  -تَـ َع َ
ص ِدهِ إلَْي ِه ْم َع ْن اللَّ ِه تَـ َع َ
فَل َذل َ
ك َع َد َل بَِو ْج ِهه َوقَ ْ
اىل ،فَأَقْـبَ َل يَ ْستَم ُ
()3

ول اللَّ ِه! َوَما الش ِّْرك
َصغَر قَالُوا :يَا َر ُس َ
ال املال علي القاري يف معىن احلديث ( :إ َّن أَ ْخ َو َ
قَ َ
ف َما أ َ
َخاف َعلَْيكم الش ِّْرك ْاأل ْ
الرياء)  ،أ ِ
احل ِد ِ
ِ
َصغَر؟)  :فِ ِيه َدَاللَة َعلَى أ َّ
الريَ ِاء
يث أ ََّوًال( ،قَ َ
س ِّ
ْاأل ْ
الَ ِّ :
َن التـ َّْعبِ َري بِالش ِّْرك ْاأل ْ
َصغَ ِر َوقَ َع ِيف َه َذا َْ
ْ
َي جْن ُ
ِ ِ
اخل َف ِاء ( ي قول اللَّه لَهم) أ ِ ِ
و ُّ ِ ِ
صِ
ب الْعِبَ ِادَ ،وِيف
ني (يَ ْو َم ي َجازي الْعبَ َ
الس ْم َعة ،م َن الظُّ ُهوِر َو َْ
َي :ل ْل ُمَرائ َ
اد) َ :علَى بِنَاء الْ َفاع ِل َونَ ْ
َ
ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي :أَيـُّ َها الْ ُمَر ُاؤو َن( إلَى
َي :إ ْن َخْيـًرا فَ َخْيـر َوإ ْن َشًّرا فَ َشر (ا ْذ َهبوا) أ ْ
نُ ْس َخة َعلَى بنَاء الْ َم ْف ُعول َوَرفْ ِع الْعبَاد (" بأَ ْع َماله ْم ") أ ْ
ِ ِ
َّ
اعو َن (فَانْظروا َه ْل تَجدو َن ع ْن َده ْم َج َزاءً َو َخ ْي ًرا؟):الْ َو ُاو
َصلُ َها نَظََرُه ْم تُـَر ُ
َيِ :يف ُح ْس ِن الْعبَ َادة أ َْو أ ْ
الذ َ
ين ك ْنت ْم ت َراؤو َن )،أ ْ
ِ
ف تَـ ْف ِسري .أ.ه) (.)4
مبَْع َىن"أ َْو" َك َما ِيف نُ ْس َخة،أ َْو َعطْ ُ

المطلب الثاني
منهج الوقاية والعالج من الرياء

املتأمل يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة جيدمها سلكا يف عالج الرياء مسالك مخسة جاء كل مسلك يف
فرع:

الفرع األول
عالج الرياء ببيان حرمته والنهي عنه
وجاء العالج من خالل أمور :
حممد إبراهيم .الناشر :مكتبة
()1التنوير َش ْر ُح اجلَ ِامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغِ ِري ( )534 /4املؤلف  :حملمد بن إمساعيل الصنعاين. ،احملقق :دَّ .
دار السالم ،الرياض .الطبعة :األوىل 9432 ،هـ  2099 -م .
)  )2الزواجر ()79 /9
()3الزواجر املوضع السابق نفسه .
()4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ( )3342 /8املؤلف :علي بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري(ت
9094هـ) نشردار الفكر ،بريوت–لبنان الطبعة :األوىل9422 ،هـ 2002 -م

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 159

َّ
ص َدقَاتك ْم
 النَّهي عن ِّآمنوا َال ت ْبطلوا َ
ين َ
الرياء والتحذير منه ،وضرب األمثلة التقريبية لعاقبته قال تعاىل يَا أَيُّ َها الذ َ
بالْم ِّن و ْاألَ َذى َكالَّذي ي ْنفق مالَه رئَاء النَّاس وَال ي ْؤمن باللَّه والْي وم ْاآلخر فَمثَله َكمثَل ص ْفو ٍ
َصابَه
ان َعلَْيه ت َر ٌ
اب فَأ َ
َ
َ َْ
َ
َ
َ َ
َ ََ
َ
ٍ
ال" : أَيُّ َها
ين  [البقرة  ]244:وقَ َ
َواب ٌل فَ تَ َرَكه َ
سبوا َواللَّه َال يَ ْهدي الْ َق ْو َم الْ َكافر َ
ص ْل ًدا َال يَ ْقدرو َن َعلَى َش ْيء م َّما َك َ
ص َالتَه،
الس َرائر؟ قَ َ
الس َرائر" .قَالوا :يَا َرس َ
ال" :يَقوم َّ
ول اللَّه! َوَما ش ْرك َّ
النَّاس إيَّاك ْم َوش ْر َك َّ
صلِّي ،فَ ي َزيِّن َ
الرجل فَ ي َ
()1
الس َرائر".
ك ش ْرك َّ
َجاه ًدا ل َما يَ َرى م ْن نَظَر النَّاس إل َْيه ،فَ َذل َ
ِ
َّيب
َسلَ ِم ِّي  قَ َ
اجة ،فَِإذَا أَنَا بِالنِ ِّ
ت ذَ َ
الَ :خَر ْج ُ
وأنكر النيب  على من رائى بصالته يف املسجد ف َع ْن بـَُريْ َدةَ ْاأل ْ
ات يـَ ْوم حلَ َ
ي ،فَأ ِ ِ
ِ
ِ ِ
مجيعا ،فَِإذَا َْحنن بـ ْ َ ِ ِ
ال
ود ،فَـ َق َ
وع َو ُّ
صلِّي يُكْثُِر ُّ
الس ُج َ
الرُك َ
 ميَْشي بـَ ْ َ
ني يَ َد َّ َ
ني أَيْدينَا بَر ُجل يُ َ
َخ َذ بيَدي فَانْطَلَ ْقنَا منَْشي َ ً
ُ َ
ِ ِ ِِ
ِ
ص ِّوبـُ ُه َما َويـَْرفَـ ُع ُه َما
النِ ُّ
ت :اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم .فَـتَـَرَك يَدي م ْن يَدهُ ،مثَّ َمجَ َع بـَ ْ َ
َّيب « أَت َراه ي َرائي؟» فَـ ُق ْل ُ
ني يَ َديْه فَ َج َع َل يُ َ
()2
ِّين يَغْل ْبه»
ش َّ
َويـَ ُق ُ
ولَ « :علَْيك ْم َه ْديًا قَاص ًداَ .علَْيك ْم َه ْديًا قَاص ًداَ .علَْيك ْم َه ْديًا قَاص ًدا؛ فَإنَّه َم ْن ي َ
اد َه َذا الد َ
َّ
ين َخ َرجوا م ْن ديَاره ْم
 االبتعاد عن مسالك أهل الرياء والنفاق أو أن يكون يف زمرهتم  ،قال تعاىلَ  :وَال تَكونوا َكالذ َط [ االنفال ]47:قال الطربي (:وهذا تقدُّم من اهلل
اء النَّاس َويَصدُّو َن َع ْن َسبيل اللَّه َواللَّه ب َما يَ ْع َملو َن محي ٌ
بَطًَرا َورئَ َ
جل ثناؤه إىل املؤمنني به وبرسوله ،أن ال يعملوا عمال إال هلل خاصة،وطلب ما عنده ،ال رئاء الناس ،كما فعل القوم من
طلب رئاء الناس أهـ )
املشركني يف مسريهم إىل بدر َ

()3

ِ
ت َم َع أَِيب
 األمر بالتعوذ باهلل من الرياء حىت ال يتسلل إىل نفس املسلم فيصري عادة له .قال َم ْعق ُل بن يَ َسار  : انْطَلَ ْق ُِ
َخ َفى ِم ْن َدبِ ِ
الصد ِ
ال أَبُو بَكْرَ :وَه ِل الش ِّْرُك
يب الن َّْم ِل»  ،فَـ َق َ
َّيب  فَـ َق َ
بَكْر ِّ
ال« :يَا أَبَا بَكْر ،لَلش ِّْرُك في ُك ْم أ ْ
ِّيق  إِ َىل النِ ِّ
ِ
ك َعلَى
آخَر؟ فَـ َق َ
َّيب َ « والَّذي نَ ْفسي بيَده ،لَلش ِّْرك أَ ْخ َفى م ْن َدبيب الن َّْمل ،أ ََال أَدلُّ َ
ال النِ ُّ
إَِّال َم ْن َج َع َل َم َع اللَّه إِ َهلًا َ
ٍ
َستَ ْغفر َك ل َما
ك قَليله َوَكثيره؟»وقَ َ
ك أَ ْن أ ْشر َك ب َ
ال " :قل :اللَّه َّم إنِّي أَعوذ ب َ
ب َع ْن َ
ك َوأَنَا أَ ْعلَمَ ،وأ ْ
َش ْيء إذَا ق لْتَه ذَ َه َ
.
َال أَ ْعلَم"()4وقد سبق التقرير َّ
أن الرياء نوع من الشرك
الرياء من خالل تصرحيه  باخلوف على األمة منه ،وجعله أكثر من خوفه من ظهور العالمات الكربى
 بيان خطورة ِّول اللَّ ِه َ وَْحن ُن نـَتَ َذا َكُر
الَ :خَر َج َعلَْيـنَا َر ُس ُ
للقيامة ومنها املسيح الدجال ،وفتنته الناس يف آخر الزمان  .ف َع ْن أَِيب َسعِيد قَ َ

()1أخرجه ابن خزمية يف صحيحه ك /الصالة باب التَّـغْلِ ِ
يظ ِيف الْمراءاةِ بِتَـ ْزيِ ِ
الص َالةِ َوَْحت ِسينِ َها ح )444 /9( - 137/قال األلباين
ني َّ
َ ُ
َُ َ
صحيح الرتغيب والرتهيب ح : )991 /9( - 39/حسن  .عن َْحمم ِ
ود بْ ِن لَبِيد . 
َْ ُ
()2أخرجه أمحد ح )49 /38( - 22143 /وقال احملقق  :اسناده صحيح وقال اهليثمي يف جممع الزوائد حَ (42 /9( - 298 /رَواهُ
َمحَ ُدَ ،وِر َجالُهُ ُم َوثـَّ ُقو َن.قال املناوي ( :عليكم هديا قاصدا) أي طريقا معتدال غري شاق (عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا) يعين الزموا
أْ
القصد يف العمل وهو استقامة الطريق أو األخذ باألمر الذي ال غلو فيه وال تقصري (فإنه) أي الشأن (من يشاد هذا الدين يغلبه) أي من
يقاومه ويقاويه ويكلف نفسه من العبادات فوق طاقته يؤدي به ذلك إىل التقصري يف العمل وترك الواجبات أ.هـ فيض القدير ح- 5584/
()353 /4
()3تفسري الطربي ( )578 /93جامع البيان يف تأويل آي القرآن املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر
الطربي (املتوىف390 :هـ) احملقق :أمحد حممد شاكر .الناشر :مؤسسة الرسالة  .األوىل 9420 ،هـ  2000 -م
()4أخرجه البخاري يف األدب املفرد ح( - 794/ص )250 :حملمد بن البخاري ،أبو عبد اهلل (املتوىف254 :هـ) احملقق :حممد فؤاد عبد
الباقي الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بريوت الطبعة :الثالثة9181 – 9401 ،م [ .قال الشيخ األلباين]  :صحيح .
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ِ
ال:
ال :ق لْنَا :بَلَى .فَ َق َ
َّجال؟ " قَ َ
ال" :أ ََال أ ْخبرك ْم ب َما ه َو أَ ْخ َوف َعلَْيك ْم ع ْندي م ْن ال َْمسيح الد َّ
ال ،فَـ َق َ
َّج َ
يح الد َّ
الْ َمس َ
()1
ص َالتَه ل َما يَ َرى م ْن نَظَر َرج ٍل".
وم َّ
صلِّي فَ ي َزيِّن َ
الرجل ي َ
"الش ِّْرك الْ َخف ُّي ،أَ ْن يَق َ

الفرع الثاني
عالج الرياء بيان عاقبته في الدنيا واآلخرة
وجاء ذلك يف نقاط :

النقطة األولى  :عالج الرياء ببيان عاقبته في الدنيا
وذلك من خالل أمور أمهها :
عامــل بنقـ ِ
ـيض قَصـ ِـدهِ ،يف الــدنيا ،إضــافة إىل ســخط اهلل  ومقتــه يف اآلخــرة .قــال تعــاىل   :إ َّن
 املرائــي يُ َ ُاس َوال يَذْكرو َن
ين ي َخادعو َن اللَّهَ َوه َو َخادعه ْم َوإذَا قَاموا إلَى َّ
الْمنَافق َ
س الَى ي َراؤو َن النَّ َ
الصالة قَ اموا ك َ
مع ٍة وري اء ف َّ
إن اهلل
ام برج ٍل مق ام س َ
اللَّ هَ إ َّال قَل يالً [  ..النســاء ]943-942:وقــال َ ...« : م ْن قَ َ
2
ـال َ « : م ْن َس َّم َع َس َّم َع اللَّ ه ب ه َ ،وَم ْن ي َرائ ي ي َرائ ي
القيام ة» ( ) .وقَـ َ
ام س معة وري اء ي َ
يق وم ب ه مق َ
وم َ
اللَّه به»(.)3قال ابن بطال َ ( :من َس َّمع) معناه من َمسَّ َع بعمله الناس وقصد بـه اختـاذ اجلـاه واملنزلـة عنـدهم ،ومل
يــرد بــه وجــه اهلل  ، فــإن اهلل تعــاىل يُســمع بــه خلقــه ،أى جيعلــه حــديثًا عنــد النَّ ـاس الــذى أراد نيــل املنزلــة
عندهم بعمله ،وال ثواب له ىف اآلخـرة عليـه ،وكـذلك مـن راءى بعملـه النـاس راءى اهلل بـه ،أى أطلعهـم علـى
()4
أنه فعل ذلك هلم ومل يفعله لوجهه ،فاستحق على ذلك سخط اهلل وأليم عقابه)
 الريــاء ســبب يف فقــر صــاحبه يف الــدنيا باملــال ،ويف اآلخــرة باالعمــال الصــاحلة ،إضــافة إىل تعرضــه للفــنت يفِ
اسـتَـ ْع َم َل َعلَ ْـي ِه ْم َع َّم ًـارا 
الدنيا .لذ ملا َش َكا أ َْه ُل ال ُكوفَة َس ْع َد [ابن أيب وقـاص ] إِ َىل عُ َم َـر  فَـ َعَزلَـهَُ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
ص ـلِّي ،فَأ َْر َسـ َـل إِلَْيـ ِـه ،فَـ َقـ َ
ـك الَ
ـح َ
اق إِ َّن َهـ ُـؤالَء يـَ ْزعُ ُمــو َن أَنـَّ َ
 ،فَ َش ـ َك ْوا َحـ َّـىت ذَ َكـ ُـروا أَنـَّـهُ الَ ُْحيسـ ُـن يُ َ
ـال :يـَـا أَبـَـا إ ْسـ َ
()5
اق :أ ََّما أَنَـا واللَّ ِـه «فَـِإ ِّين ُكْنـت أُصـلِّي هبِِـم صـالََة رس ِ ِ
ِ
َخـ ِرُم َعْنـ َهـا
صلِّي ،قَ َ
ال أَبُو إِ ْس َح َ
ـول اللَّـه َ مـا أ ْ
ُ َ
ُْحتس ُن تُ َ
ْ َ َُ
َ
الس ْم َع ِة ح)219 /5( - 4204/وقال البوصريي  :مصباح الزجاجة ح/4( - )7149(/
الريَ ِاء َو ُّ
()1أخرجه ابن ماجه أبواب الزهد بِّ /
: )237هذا إسناد حسن كثري بن يزيد وربيح بن عبد الرمحن خمتلف فيهما  ،وحسنه األلباين .
()2أخرجه أبو داود ك /األدب ب /يف الغِيبَ ِة ح )242 /7( - 4889/عن املستوِرد . وقال احملقق  :اسناده حسن
الس ْم َع ِة ح)904 /8( - 4411/و مسلم ك /الزهد والرقائق بَ /م ْن أَ ْشَرَك ِيف َع َملِ ِه
الريَ ِاء َو ُّ
()3متفق عليه أخرجه البخاري ك /الرقاق بِّ /
َغْيـَر اهللِ ح )2281 /4( -2187/عن جندب . 
()4شرح صحيح البخارى البن بطال ( )208 /90املؤلف :ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك (املتوىف441 :هـ) حتقيق:
أبو متيم ياسر بن إبراهيم دار النشر :مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض .الطبعة :الثانية9423 ،هـ 2003 -م
الراء أَي َال أنقص .أهـ فتح الباري ()238 /2
َخ ِرُم بَِفتْ ِح أ ََّولِِه َوكسر َّ
()5قَـ ْولُهُ َما أ ْ
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ِ ِ
ِ
ُخــريـَ ْ ِ
ِ
ـني( )1وأ ُِخـ ُّ ِ
ِ
اق،
ني» ،قَـ َ
ـح َ
ـال :ذَ َاك الظَّـ ُّـن بِـ َ
ُص ـلِّي َ
أَ
ـك يَــا أَبَــا إ ْسـ َ
ص ـالَةَ الع َشــاء ،فَأ َْرُكـ ُـد يف األُولَيَ ـ ْ َ
ـف يف األ ْ َ
فَأ َْر َسـ َـل َم َعــهُ َر ُجـ ًـال أ َْو ِر َجـ ًـاال إِ َىل ال ُكوفَـ ِـة ،فَ َس ـأ ََل َعْنــهُ أ َْهـ َـل ال ُكوفَـ ِـة َوَملْ يَـ َـد ْع َم ْسـ ِـج ًدا إَِّال َس ـأَ َل َعْنــهَُ ،ويـُثْـنُــو َن
ِ ِ
ـادةَ  -يُ ْكـ َـىن أَبـَـا َسـ ْـع َدةَ -
ـام َر ُجــل ِم ـْنـ ُه ْم يـُ َقـ ُ
ـامةُ بْـ ُـن قَـتَـ َ
َم ْع ُروفًــاَ ،حـ َّـىت َد َخـ َـل َم ْســج ًدا لبَـ ِـين َعـ ْـبس ،فَـ َقـ َ
ُسـ َ
ـال لَــهُ أ َ
ِ
ال :أ ََّما إِ ْذ نَ َش ْدتَـنَا فَِإ َّن سع ًدا َكـا َن الَ ي ِسـري بِ َّ ِ
السـ ِويَِّة ،والَ يـع ِـد ُل ِيف ال َق ِ
ـال َس ْـعد:
ضـيَّ ِة ،قَ َ
قَ َ
السـ ِريَّةَ ،والَ يـَ ْقس ُـم بِ َّ َ َ ْ
َْ
َ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
أ ََما َوالله َأل َْدعُ َو َّن بثَالَث :الل ُه َّم إ ْن َكا َن َعْب ُد َك َه َذا َكاذبًا ،قَ َام ريَاءً
َطــل فَـ ْقــره ،وعِّرضــه بِـ ِ
ِ
ِ
ـالف َ ِ
صــابـَْت ِين
نتَ ،وَكــا َن بـَ ْعـ ُـد إِذَا ُســئِ َل يـَ ُقـ ُ
َومسُْ َع ـةً ،فَأَطـ ْـل عُ ْمـ َـرهَُ ،وأ ْ َُ َ َ ْ ُ
ـولَ :شـ ْـيخ َكبِــري َم ْفتُــون ،أَ َ
َد ْع َوةُ َس ْعد،
ك:فَأَنـَـا رأَيـتـه بـعــد ،قَـ ْد سـ َق َ ِ
ِِ ِ
ـال َعبـ ُـد امللِ ِ
ض لِْل َجـ َـوا ِري ِيف الطـُّ ُـرِق
قَ َ
َ ُْ ُ َ ْ ُ
ط َحاجبَــاهُ َعلَــى َعْيـنَـْيـه مـ َـن الكـ َِـربَ ،وإِنَّـهُ لَيَتَـ َعـ َّـر ُ
َ
ِ ْ (َ )2
يـَ ْغم ُزُه َّن
ال اللَّ ه تَ َع الَى أَنَ ا أَ ْغنَ ى ُّ
الش َرَكاء َع ْن
 املرائــي يفقــد بريائــه معيــة اهلل ومعونتــه ونص ـرته قــال  ": قَ َِّ
الش ْرك َم ْن
َعم َل َع َم ًال أَ ْش َر َك في ه َمع ي غَْي ري تَ َرْكت ه َوش ْرَكه " ( )3قــال ابــن هبــرية :أي تركــت املش ــرك يل والش ــرك
أيضا)4(.

النقطة الثانية  :عالج الرياء ببيان عاقبته في اآلخرة
وذلك من خالل أمور أمهها :
 الوعيد الشديد بالعذاب املهني يف اآلخرة ملن رائى بعمله ،وجعله من أول النَّاس حساباً وقضاءً قالتعاىل
َّ
َّ
ين ه ْم ي َراءو َن َويَ ْمنَ عو َن ال َْماعو َن [ املاعون
ين ه ْم َع ْن َ
 فَ َويْ ٌل للْم َ
ص َالته ْم َساهو َن الذ َ
ين الذ َ
صلِّ َ
 ]7-4:قال الطربي :فالوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم للمنافقني الذين يصلون ،ال يريدون اهلل
 بصالهتم،
وهم يف صالهتم ساهون إذا صلوها.أهـ ( )5ومنه حديث أول الناس قضاءً ()1

()1قوله  :فأركد يف األوليني قال القزاز :أركد أي أقيم طويال أي أطول فيهما القراءة قلت وحيتمل أن يكون التطويل مبا هو أعم من القراءة
كالركوع والسجود لكن املعهود يف التفرقة بني الركعات إمنا هو يف القراءة أ.هـ فتح الباري البن حجر ()238 /2
الصلَو ِ
ِ ِ ِِِ ِ
ِِ
ات ُكلِّ َها..،حَ )959/9(- 755 /ع ْن َجابِ ِر بْ ِن َمسَُرَة 
()2أخرجه البخاري ك /األذان بُ /و ُجوب القَراءَة ل ْنإ َمام َواملَأْ ُموم يف َّ َ
()3أخرجه  :مسلم يف صحيحه ك /الزهد والرقائق بَ /م ْن أَ ْشَرَك ِىف َع َملِ ِه َغْيـَر اللَّ ِه .ح )223 / 8( - 7444/ابن ماجه يف سننه ك/
الزهد ب /الرياء والسمعة ح )9405 / 2( - 4202/عن أيب هريرة . 
(هبَـْيـَرة بن) حممد بن هبرية الذهلي الشيباينّ ،أبو املظفر،
()4اإلفصاح ( )982 /8الكتاب :اإلفصاح عن معاين الصحاح املؤلف :حيىي بن ُ
عون الدين (املتوىف540 :هـ) احملقق :فؤاد عبد املنعم أمحد .الناشر :دار الوطن .سنة النشر9497 :هـ .
()5تفسري الطربي ()430 /24
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 بيان َّوحيبطه ،حيث يأيت العبد يوم القيامة ِصفر اليدين ،قد بطل ما قام به من
أن الرياء يُذهب بالعمل ُ
ورا [الفرقان  ]23:قال ابن
اء َم ْنث ً
أعمال قال تعاىل َ وقَد ْمنَا إلَى َما َعملوا م ْن َع َم ٍل فَ َج َعلْنَاه َهبَ ً
كثري":ال حيصل ِهلؤَال ِء الْم ْش ِركِني ِمن ْاألَعم ِال الَِّيت ظَنُّوا أَنـَّها مْنجاة َهلم َشيء ،وذَلِك ِألَنـَّها فَـ َق َد ِ
ت الش َّْر َط
َ َ َ ُْ ْ َ َ َ
َُ ُ َ َ ْ َ
ِ
ِ
اإلخ َال ِ
ِ
ِ ِ
الش ِر َيع ِة الْ َم ْر ِضيَّ ِة
صا َو َعلَى َّ
ص ف َيهاَ ،وإَِّما الْ ُمتَابـَ َعةُ ل َش ْرِع اللَّه .فَ ُك ُّل َع َمل َال يَ ُكو ُن َخال ً
الش َّْرع َّي ،إ َّما ِْ ْ ُ
()2
فَـهو ب ِ
اطل.أ.هـ
َُ َ
الدنْيَا َوزينَتَ َها ن َو ِّ
ْحيَا َة ُّ
ف إلَْيه ْم أَ ْع َمالَه ْم ف َيها َوه ْم ف َيها الَ ي ْب َخسو َن
وقال تعاىل َ  :من َكا َن يريد ال َ
ك
أ ْولَئ َ
َّ
صنَ عواْ ف َيها َوبَاط ٌل َّما َكانواْ يَ ْع َملو َن[ هود،95 :
س لَه ْم في اآلخ َرة إالَّ النَّار َو َحب َ
ط َما َ
الذ َ
ين لَْي َ
ٍ
ادى منَ ٍ
َّ
اد:
ب فيه،نَ َ
َّاس يَ ْو َم القيَ َامة ليَ ْوم الَ َريْ َ
 .]94ويؤيده حديث الباب وقوله " إ َذا َج َم َع الله الن َ
ب ثَ َوابَه م ْن ع ْند غَْير اهلل فَإ َّن اللَّهَ أَ ْغنَى ُّ
الش َرَكاء َعن
َح ًدا فَ لْيَطْل ْ
َم ْن َكا َن أَ ْش َر َك في َع َم ٍل َعملَه للَّه أ َ
3
محيَّةً ،ويـ َقاتِل ِرياء ،أ ُّ ِ
ِ
ِ ِ
ِّ
ك ِيف َسبِ ِيل
الش ْرك ) ( .و ُسئِ َل َر ُس ُ
ول اهللِ َ ع ِن َّ
َي ذَل َ
الر ُج ِل يـُ َقات ُل َش َج َ
اعةًَ ،ويـُ َقات ُل َ َ ُ ُ َ ً
ول
ال َر ُس ُ
اهللِ؟ فَـ َق َ
()4
ال َرسول اهلل ": بَ ِّ
ش ْر
اهللِ َ « م ْن قَاتَ َل لتَكو َن َكل َمة اهلل ه َي الْعلْيَا ،فَ ه َو في َسبيل اهلل» وقَ َ
َهذه

()5
الرفْ َعة في الدِّينَ ،وَم ْن َعم َل م ْن ه ْم ب َع َمل ْاآلخ َرة
ْاأل َّمةَ ب َّ
َّصرَ ،و ِّ
السنَاءَ ،والت َّْمكين في الْب َالدَ ،والن ْ
ل ُّ
يب (. )6
س لَه في ْاآلخ َرة نَص ٌ
لدنْيَا ،فَ لَْي َ

ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
إن أ ََّو َل الن ِ
()1قال َّ " : 
ال
ت فِ َيها قَ َ
َي اللَّهُ  -نِ ْع َمتَهُ فَـ َعَرفَـ َها  :قَ َ
َّاس يـُ ْق َ
ال  :فَ َما َعم ْل َ
ضى َعلَْيه يـَ ْوَم الْقيَ َامة َر ُجل اُ ْستُ ْش ِه َد فَأُِيتَ به فَـ َعَّرفَهُ  -أ ْ
ِ
 :قَاتَـلْ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َح َّىت أُلْ ِق َي ِيف النَّا ِر؛
ت لِيُـ َق َ
ت  ،قَ َ
تف َ
يك َح َّىت اُ ْستُ ْش ِه ْد ُ
ت َولَكنَّك قَاتَـلْ َ
ال َ :ك َذبْ َ
ُ
يلُ ،مثَّ أُمَر به فَ ُسح َ
ال َ :جريء فَـ َق ْد ق َ
ال  :تَـعلَّمت الْعِْلم وعلَّمته وقَـرأْت فِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
يك الْ ُق ْرآ َن
ق
؟
ا
يه
ف
ت
ل
م
ع
ا
ذ
ا
م
ف
:
ال
ق
ا،
ه
ـ
ف
ر
ع
ـ
ف
ه
ت
م
ع
ن
ه
ف
ر
ع
ـ
ف
ه
ب
ُيت
أ
ف
ن
آ
ر
ق
ل
ا
َ
أ
ر
ـ
ق
و
،
ه
م
ل
ع
و
م
ل
ع
ل
ا
م
ل
ع
َوَر ُجل تَـ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ََّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َح َّىت أُلْ ِق َي ِيف
ْت الْ ُق ْرآ َن لِيُـ َق َ
ت الْعِلْ َم لِيُـ َق َ
قَ َ
ال َ :عامل َ ،وقَـَرأ َ
ت َولَكنَّك تَـ َعلَّ ْم َ
ال َ :ك َذبْ َ
يل ُ ،مثَّ أ ََمَر به فَ ُسح َ
ال ُ :ه َو قَارئ فَـ َق ْد ق َ
النَّا ِر  ،ورجل و َّسع اللَّه علَي ِه وأَعطَاه ِمن أَصنَ ِ
ِ
ب
ت فِ َيها ؟ قَ َ
اف الْ َم ِال ُكلِّ ِه فَأُِيتَ بِِه فَـ َعَّرفَهُ نِ ْع َمتَهُ ،فَـ َق َ
ت ِم ْن َسبِيل ُِحت ُّ
الَ :ما تَـَرْك ُ
ال  :فَ َما َذا َعم ْل َ
ََ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعلَى َو ْجهه ُمثَّ أُلْق َي يف النَّار " أخرجه
ت َولَكنَّك فَـ َعلْتَهُ ليُـ َق َ
ت فِ َيها قَ َ
الَ :ك َذبْ َ
أَ ْن يـُنْـ َف َق ف َيها َّإال أَنْـ َف ْق ُ
يل ُ ،مثَّ أُمَر به فَ ُسح َ
ال ُ :ه َو َج َواد فَـ َق ْد ق َ
 :مسلم يف صحيحه ك /اإلمارة ب /من قَاتَل لِ ِّلري ِاء و ُّ ِ
َّار ح )47 / 4( - 5032 /عن أيب هريرة
الس ْم َعة ْ
استَ َح َّق الن َ
ََ َ َ َ
()2الزواجر عن اقرتاف الكبائر ()79 /9
ِ
ضالَةَ
() 3أخرجه  :الرتمذي يف سننه ك /تفسري القرآن ب /ومن سورة الكهف – حَ )394 / 5( – 3954/ع ْن أَِيب َس ْعد بْ ِن أَِيب فَ َ
ي  قال أبو عيسى  :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن بكر .
صا ِر ِّ
األَنْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني} [الصافات ]979 :ح/1( – 7458/
()4متفق عليه أخرجه البخاري ك /التوحيد ب/قَـ ْوله تَـ َع َ
{ولََق ْد َسبَـ َق ْ
ت َكل َمتُـنَا لعبَادنَا املُْر َسل َ
اىلَ :
 )934ومسلم ك /اإلمارة بَ /م ْن قَاتَ َل لِتَ ُكو َن َكلِ َمةُ اهللِ ِه َي الْ ُعلْيَا.ح)9593 /3(-)9104( /كالمها عن أيب موسى
(( )5السناء)  :الْ ُعلُّو واالرتفاع .أهـ املعجم الوسيط (. )457 /9
ُيب بْ ِن َك ْعب . 
عن أ َِّ
()6أخرجه أمحد يف مسنده ح )948 /35( 29225 /وقال احملقق :حديث صحيحْ ،
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 اإلمث العظيم ملن عمل عمالً ظاهره الصالح  ،ومل يقصد به وجه اهلل تعاىل بل قد يكون الرياء سبب يفال  ..« : الْ َخ ْيل ثََالثَةٌ :ه َي ل َرج ٍل وْزٌرَ ،وه َي ل َرج ٍل
تبديل ما عملوه من حسنات اىل أوزار سيئات قَ َ
َّ
اء َعلَى أ َْهل ْاإل ْس َالم ،فَه َي
س ْت ٌرَ ،وه َي ل َرج ٍل أ ْ
اء َوفَ ْخ ًرا َون َو ً
َج ٌر ،فَأ ََّما التي ه َي لَه وْزٌر ،فَ َرج ٌل َربَطَ َها ريَ ً
لَه وْزٌر)1( »..فانظر إىل من ربط خيله فخراً ورياءً ومعاداة ألهل االسالم حيث صار رباطها وزراً ووباال
عليه
 املرائي يبعث يوم القيامة على اهليئة املهينة اليت كان يرائي النَّاس عليها فيفضـح بري ِـاءهِ علـى ُر ِ
ؤؤس اخلَالئِ ِـق
ُ
ُ
ُ ُ
اجلِهـ ِ
ـول اللَّ ِـه أ ْ ِ
ـال« :يَا َع ْب َد اللَّ ه بْ َن
ـاد َوالْغَـ ْـزِو .فَـ َقـ َ
ـال :يـَـا َر ُسـ َ
 :ف َع ْـن َعْبـ ِـد اللَّـ ِـه بْـ ِن َع ْمــرو  أَنـَّـهُ قَـ َ
َخـ ْـربِين َعـ ِن ْ َ
ك اللَّ ه
ت م َرائيً ا م َك اث ًرا ،بَ َعثَ َ
ص اب ًرا م ْحتَس بًا ،بَ َعثَ َ
ص اب ًرا م ْحتَس بًاَ ،وإ ْن قَاتَ ْل َ
َع ْم ٍرو إ ْن قَاتَ ْل َ
ك اللَّ ه َ
ت َ
َي َح ٍ
ْح ال( )2قـال
م َرائيًا م َكاث ًرا ،يَا َع ْب َد اللَّه بْ َن َع ْم ٍرو َعلَى أ ِّ
ك اللَّه َعلَى ت ْل َ
ْت بَ َعثَ َ
ْت أ َْو قتل َ
ال قَاتَل َ
ك ال َ

ْت مرائيا) ؛ أَيِ :يف نِيَّ ِة ْاأل َْعم ِال (م ْكثرا) :أ ِ ِ
ـيل الْم ِ
ك اللَّ ه
ـال (بَ َعثَ َ
املال علي القارئَ ( :وإ ْن قَاتَل َ َ ً
ً ْ
ْ
َي :يف َْحتص ِ َ
َ
ـال الطِّيـِـيب :التَّ َكــاثـُر التَّبــا ِري ِيف الْ َكـ َّـرةِ والتَّبـ ِ
ـاهي ِهبــا  .قَـولُــه :م َك اثرا ؛ أَي :م َفـ ِ
ـاخًراَ ،وقِيـ َـل:
م َرائيً ا م ْكث ًرا)  :قَـ َ
ُّ
َ ُْ
ً ْ ُ
َ َ
ُ َ
ول َّ ِ ِ
َي:
ت لِيُـ َق َ
ُه َو أَ ْن يـَ ُق َ
ـال :إِنَّ َ
الر ُج ُل لغَ ِْريه أَنَا أَ ْكثَـ ُر ِمْن َ
َيَ :غ َـزْو َ
ـج ُع ؛ أ ْ
ـك أَ ْكثَـ ُـر َجْي ًشـا َوأَ ْش َ
ك َم ًـاال َو َع َـد ًدا ؛ أ ْ
ك يـَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إِ َّن َه َذا
يـُنَ َادى َعلَْي َ
()3
َغَزا فَ ْخًرا َوِريَاءً َال ُْحمتَ ِسبًا بِأ َْع َمالِِه أ.هـ )
ـص املرائ ــون بـ ـواد يف جه ــنم تَـتَـ َع ـ َّـوذُ ِمْن ــهُ ك ــل ي ــوم م ــن ش ــدة م ــا في ــه م ــن األهـ ـوال  .ق ــال تع ــاىل  إ َّن
 ُخ ـ ََّس َفل م َن النَّ ار َولَ ْن تَج َد لَه ْم نَص ًيرا النســاء ( . )945قــال البيضــاوي  :
ين ف ي ال َّد ْرك ْاأل ْ
الْمنَ افق َ
َّ
َس َفل م َن النَّار  : وهو الطبقة اليت يف قعر جهنم ،وإمنا كـان كـذلك ألهنـم أخبـث الكفـرة .أ.ه ـ )
الد ْرك ْاأل ْ

()4وقال الراغـب  ( :ونبـه هبـذه اآليـة علـى هنايـة رداءة املنـافقني ،وأنـه منتهـى الكـافر ألنـه يسـاويه يف اعتقـاده،
ويزيد عليه يف كذبه ،ألنه يدعي ما
ليس له واملنافق مرائي ،وبني أنه تعاىل ال ينصرهم وال جيدون من ينصرهم عليه أ.هـ )

()5

()1أخرجه مسلم ك /الزكاة ب /إِ ِْمث َمانِ ِع َّ
الزَكاةِ ح )480 /2( - 187 /عن أ ََيب ُهَريْـَرَة. 
()2أخرجه احلاكم يف املستدرك ك /كتاب اجلهاد ح )15 /2( - 2437/وقال  :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه «وحممد بن أيب
الوضاح هذا هو أبو سعيد حممد بن مسلم بن أيب الوضاح املؤدب ثقة مأمون» وقال الذهيب :صحيح .
()3مرقاة املفاتيح ()2481 /4
()4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ()905 /2
()5تفسري الراغب األصفهاين (.)208 /4
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 املرائي بعيد عن رؤية اجلنَّة أو ش َّـم رحيهـا بـل هـو مـن أهـل النـار يف عـداد أهلهـا ،بسـبب سـوء قصـده .قـالَّ
َّ
يب ب ه َع َرض اً م ْن ال ُّدنيَا لَ ْم
رس ُ
ـول اهلل َ " م ن تَ َعل م ع ْل َم اً م َّم ا يبتَ غَ ى ب ه َو ْج ه اهلل  ال يَتَ َعلم ه إال ليص َ

يحه ا ()1والشـك َّ
أن مـن مل جيـد رحيهـا ال ميكـن أن يـدخلها أو يراهـا
يَج ْد َع ْر َ
الجنَّ ة يَ َ
وم القيَ َام ة" يعن ي:ر َ
ف َ
َّ
س()2فَ َم ْن
وقَـ َ
اء َوَال لت َم اروا ب ه ُّ
الس َف َه َ
ـالَ «:ال تَ َعلم وا الْع ْل َم لتبَ اهوا ب ه الْعلَ َم َ
اءَ ،وَال تَ َخيَّ روا ب ه ال َْم َج ال َ
()3
ك ،فَالنَّار النَّار»
فَ َع َل َذل َ
السجود هلل  يف اآلخرة يوم يسارع املؤمنون بامتثال أمره  بالسجود له .
 املرائي حمروم من ُّشف َعن س ٍ
السجود فَ َال يَ ْستَطيعو َن [ القلم  ]42:قال
اق َوي ْد َع ْو َن إلَى ُّ
قال تعاىل  :يَ ْو َم ي ْك َ
ْ َ
()4
طوعا
السعدي ( :فحينئذ يدعون إىل السجود هلل  ،فيسجد املؤمنون الذين كانوا يسجدون هللً ،

اختيارا ،ويذهب ال ُفجار املنافقون ليسجدوا فال يقدرون على السجود ،وتكون ظهورهم كصياصي
و ً
()5
ال «:يَ ْكشف َربُّنَا َع ْن َساقه،
البقر  ،ال يستطيعون االحنناء ،وهذا اجلزاء من جنس عملهم أ.هـ ) وقَ َ
فَيَ ْسجد لَه ك ُّل م ْؤم ٍن َوم ْؤمنَ ٍة ،فَ يَْب َقى ك ُّل
()6
َم ْن َكا َن يَ ْسجد في ُّ
اء َوس ْم َعةً ،فَ يَ ْذ َهب ليَ ْسج َد ،فَ يَ عود ظَ ْهره طَبَ ًقا َواح ًدا»
الدنْيَا ريَ ً
 واملرائون هم األحق بكشف سرائرهم ،وفضحهم على رؤؤس األشهاد ،فهم بعيدون عن كنف اهلل وسرتهيوم

ص ْف َوا َن بْ ِن ُْحم ِرز امل ِازِينِّ،
ينعم املخلصون بسرت اهلل  .ف َع ْن َ
َ

()7

ال :بـيـنَما أَنَا أَم ِشي ،مع اب ِن عمر ِ 
آخذ
ْ
قَ َ َْ َ
َ َ ْ ُ ََ

()1أخرجه أبو داود أول كتاب العلم ب /يف طلب العلم لغري اهلل عز وجل ح )504 /5( - 3444/عن أيب هريرة  وقال احملقق :
حديث صحيح لغريه ،فليح -وهو ابن سليمان -وإن تُكلِّم فيه ،يعترب به يف املتابعات والشواهد ،وباقي رجاله ثقات .وقد سكت عبد احلق
اإلشبيلي عن هذا احلديث مصححاً له.
()2أي  :ال ختتاروا به خيار اجملالس وصدورها.أ.هـ حاشية السندي على سنن ابن ماجه ( )999 /9املؤلف :حممد بن عبد اهلادي التتوي،
أبو احلسن ،نور الدين السندي (املتوىف9938 :هـ)الناشر :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة (نفس صفحات دار الفكر ،الطبعة  -الثانية)
شرح الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي .
()3أخرجه ابن ماجه يف سننه أبواب السنة بِ /االنْتِ َف ِاع بِالْعِْل ِم َوالْ َع َم ِل بِِه حَ )970 /9( - 254 /ع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه  ،وقال
احملقق  :حسن لغريه ،رجاله ثقات رجال الصحيح لكن فيه عنعنة ابن جريج وأيب الزبري .وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة ( : )37 /9هذا
إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم .
()4تفسري السعدي (ص .)889 :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .املؤلف :عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي (ت/
9374هـ) احملقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق .الناشر :مؤسسة الرسالة .األوىل 9420هـ  2000-م باختصار
()5قال أبو عبيد  :صياصي البقر  :يـَ ْع ِين قـُُروهنَا أ.هـ غريب احلديث ( )84 /2أليب ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل اهلروي (ت224 /هـ
حتقيق د.حممد عبد املعيد خان.الناشر:مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد -الدكن .األوىل 9384 ،هـ9144 -م
ف َع ْن َساق} [القلم ]42 :حَ )951 /4( - 4191/ع ْن أَِيب َسعِيد 
()6أخرجه البخاري ك /تفسري القرآن ب{ /يـَ ْوَم يُك َ
ْش ُ
()7صفوان ابن حمرز ابن زياد املازين أو الباهلي البصري العابد ثقة عابد من الرابعة مات سنة أربع وسبعني .أهـ تقريب التهذيب (ص)277 :
الوايف بالوفيات ()985 /94
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ِِ
ـالَ :كيـ ِ
َّجـ َـوى؟
ـول اللَّـ ِـه  يـَ ُقـ ُ
ـت َر ُسـ َ
ض َر ُجــل ،فَـ َقـ َ ْ َ
ـف َمس ْعـ َ
ـول ِيف الن ْ
بِيَــده ،إِ ْذ َعـ َـر َ
ب
 يـَ ُق ُ
ول " :إ َّن اللَّهَ ي ْدني الم ْؤم َن ،فَيَ َ
ب َك َذا ،أَتَ ْع رف ذَنْ َ
ضع َعلَْيه َكنَ َفه َويَ ْست ره ،فَيَ ق ول :أَتَ ْع رف ذَنْ َ
ك في
ك ،قَ َ
َي َر ِّ
الَ :س تَ ْرت َها َعلَْي َ
بَ ،حتَّى إذَا قَ َّرَره بذنوبهَ ،وَرأَى في نَ ْفسه أَنَّه َهلَ َ
َك َذا؟ فَيَ قول :نَ َع ْم أ ْ
س نَاتهَ ،وأ ََّم ا ال َك افر َوالمنَ افقو َن ،فَيَ ق ول األَ ْش َهاد:
ال ُّدنْيَاَ ،وأَنَ ا أَ ْغفرَه ا لَ َ
ك اليَ ْو َم ،فَي ْعطَ ى كتَ َ
اب َح َ
َّ
َّ
َّ
ين ه ـ ــود .98 :ويف مس ـ ــلم َ :وأ ََّم ا
ين َك َذبوا َعلَ ى َربِّه ْم أَالَ لَ ْعنَ ة الل ه َعلَ ى الظ الم َ
َ ه ؤالَء ال ذ َ
()2
َّ
ـالَ « : م ا
ين َك َذبوا َعلَ ى اهلل " وقَـ َ
الْك َّف ارَ الْمنَ افقو َن ،فَي نَ َ
ادى به ْم َعلَ ى رءوس الْ َخ َالئ ق َه ؤَالء ال ذ َ
م ْن َع ْب ٍد يَقوم في ُّ
ام س ْم َع ٍة َوريَ ٍاء إ َّال َس َّم َع اهلل به َعلَى رءوس الْ َخ َالئق يَ ْو َم الْقيَ َامة»(.)3
الدنْيَا َم َق َ
()1

فَـ َقـ َ ِ
ـول اللَّـ ِـه
ـت َر ُسـ َ
ـالَ :مس ْعـ ُ

الفرع الثالث
وهو يف نقاط :

عالج الرياء باألمر باالخالص ،وبيان عاقبته في الدنيا واآلخرة .

الرياء باألمر باالخالص
النقطة األولى  :عالج ِّ

وبيان ذلك من خالل أمور منها :

األمر باالخالص هلل  ،وقصده بالعمل دون غريه ،حيث ال يُقبل من العمل إال أخلصه قال سبحانه  :إنَّا أَنْ َزلْنا
ِّين
إل َْي َ
ك الْك َ
تاب بال َ
ين لَه الد َ
ِّين [ سورة الزمر  ]2:وقال تعاىل .فَا ْدعوا اللَّهَ م ْخلص َ
ْح ِّق فَا ْعبد اللَّهَ م ْخلصاً لَه الد َ
ال ( إ َّن اللَّهَ تَعالَى ي قول أَنَا َخ ْير َشر ٍ
يك من أشرك بي فَ ه َو لشريكي يَا
َول َْو َكرهَ الْكافرو َن [ غافر  ، ]94:وقَ َ
َ َ
لرحم
الرحم فَإنَّه ل َّ
ص َوال تَقولوا َه َذا للَّه َو َّ
أَ
َيها النَّاس أَ ْخلصوا أَ ْع َمالَك ْم للَّه فَإ َّن اللَّهَ َال يَ ْقبَل م َن ال َْع َمل إال َما َخل َ
()4
َّ
َول َْي َّ
س للَّه فيه َش ْيء) و َع ْن أَِيب أ َُم َامةَ
س لله م ْنه َش ْيءٌ َوال تَقولوا َه َذا لله َولوجوهك ْم فَإنَّ َما ه َو لوجوهك ْم َول َْي َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ول اللَّ ِه َ « : ال
س
ر
ال
ق
ـ
ف
؟
ه
ل
ا
م
،
ر
ك
الذ
و
ر
َج
األ
س
م
ت
ل
ـ
ي
ا
ز
غ
ال
ج
ر
ت
َي
أ
َر
أ
:
ال
ق
ـ
ف

َّيب
ن
ال
ىل
إ
ل
ج
ر
اء
ج
:
ال
ق

ي
َ َ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ً َ َ ََْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ
الْبَاهل ِّ
ال َّ ِ
َّج َوى ِه َي َما تَ َكلَّ َم بِِه الْ َم ْرءُ يُ ْس ِم ُع نـَ ْف َسهُ َوَال يُ ْس ِم ُع َغْيـَرهُ أ َْو يُ ْس ِم ُع َغْيـَرهُ ِسًّرا ُدو َن َم ْن يَلِ ِيه قَ َ
()1قال احلافظ ابن حجر  :الن ْ
اجيْتَهُ
ب نَ َ
الراغ ُ
ض وقِيل أَصلُه ِمن الن ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ص َد ُر َوقَ ْد
َصلُهُ الْ َم ْ
َّج َوى أ ْ
إِذَا َس َارْرتَهُ َوأ ْ
َّجاة َوه َي أَ ْن تَـنْ ُج َو بِسِّرَك م ْن أَ ْن يُطَّلَ َع َعلَْيه َوالن ْ
َصلُهُ أَ ْن َختْلُ َو ِيف َْجن َوة م َن ْاأل َْر ِ َ َ ْ ُ َ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ني .أ.هـ فتح
ف ِهبَا فَـيُـ َق ُ
ب ُسْب َحانَهُ َوتَـ َع َ
الر ِّ
اجاةُ الَِّيت تَـ َق ُع ِم َن َّ
وص ُ
اىل يـَ ْوَم الْقيَ َامة َم َع الْ ُم ْؤمن َ
يُ َ
ال ُه َو َْجن َوى َوُه ْم َْجن َوى َ ،والْ ُمَر ُاد هبَا ُهنَا  :الْ ُمنَ َ
الباري (488 /90
ِ
ِ
ِ
ني} [هود ]98 :ح/3( - 2449/
()2متفق عليه :أخرجه البخاري ك /املظامل والغصب ب/قَـ ْوِل اللَّ ِه تَـ َع َ
اىل{ :أَالَ لَ ْعنَةُ اللَّه َعلَى الظَّالم َ
 )928ومسلم ك /التوبة ب /قَـب ِ
ول تَـ ْوبَِة الْ َقاتِ ِل َوإِ ْن َكثُـَر قَـتْـلُهُ ح)2920 /4( - )2748( /
ُ
()3أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ي حَ )991 /20( - 237/ع ْن ُم َع ِاذ بْ ِن َجبَل  ،وقال اهليثمي  :جممع الزوائد ح- 97443/
ادهُ َح َسن.
(َ : )223 /90رَواهُ الطَّبَـَرِاينَُّ ،وإِ ْسنَ ُ
َّح ِ
اك بْ ِن قَـْيس ، وقال الضياء املقدسي :إِ ْسنَاده حسن  .الكتاب :األحاديث
()4األحاديث املختارة حَ )10 /8( - 12/ع ِن الض َّ
املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  ،املؤلف :ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد
الواحد املقدسي (املتوىف443 :هـ) دراسة وحتقيق :معايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش  .الناشر :دار خضر للطباعة
والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان .الطبعة :الثالثة 9420 ،هـ  2000 -م

 166جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م
ال« :إ َّن اللَّهَ َال يَ ْقبَل م َن ال َْع َمل إ َّال َما
ول اللَّ ِه َ « : ال َش ْي َء لَه» ُمثَّ قَ َ
ول لَهُ َر ُس ُ
ث َمَّرات ،يـَ ُق ُ
َع َاد َها ثََال َ
َش ْي َء لَه» فَأ َ
()1

صاَ ،وابْ تغ َي به َو ْجهه»
َكا َن لَه َخال ً

وال نَبيًّا[ مرمي
صا َوَكا َن َرس ً
وسى إنَّه َكا َن م ْخلَ ً
اإلخالص صفة من صفات املرسلني قال تعاىلَ :واذْك ْر في الْكتَاب م َصا) بكسر الالم من امل ْخلِص،
 ]59:قال الطربي  ( :قرأته عامة قراء املدينة والبصرة وبعض الكوفيني( :إنَّه كا َن م ْخل ً
ُ
مبعىن :إنه كان خيلص هلل العبادة ،ويفرده باأللوهية ،من غري أن جيعل له فيها شريكا أ.هـ ) ( )2وقال سبحانه يف حق
ين [ يوسف  ]24:قال الطربي ( :وقرأ بعض قرأة البصرة":إنَّه م ْن عبَادنَا
يوسف   إنَّه م ْن عبَادنَا الْم ْخلَص َ

يعبدوا
ين" بكسر الالم مبعىن :إن يوسف من عبادنا الذين أخلَصوا توحيدنا وعبادتنا ،فلم يشركوا بنا شيئًا ،ومل ُ
الْم ْخلص َ
()3
شيئًا غرينا.أ.هـ")
ِّين [ الزمر  ]99:وفكان
وكان نبينا حممد سيد املخلصني قال تعاىل  ق ْل إنِّي أم ْرت أَ ْن أَ ْعب َد اللَّهَ م ْخلصاً لَه الد َ
خملصاً يف عبادته  ،خملصاً يف دعوته  ،وعمله  ،ويف يقظته ونومه  ،معرضاً عن رغد الدنيا  ،راغباً فيما عند اهلل  قال اهلل
ك أم ْرت َوأَنَا أ ََّول
اي َوَم َماتي للَّه َر ِّ
يك لَه َوب َذل َ
ين َال َشر َ
يف حقه ق ْل إ َّن َ
ب ال َْعالَم َ
ص َالتي َونسكي َوَم ْحيَ َ

ين[ األنعام ]943 ،942:
الْم ْسلم َ

– ضرب األمثلة بأهل الكتاب حيث أمروا باإلخالص يف العبادة هلل تعاىل ،لكنهم نكثوا على أعقاهبم وارتدوا وجعلوا عزيراً
َّ
اءتْ هم الْبَ يِّ نَ ة َوم ا
ين أوتوا الْكت َ
وعيسى عليه السالم أبناء اهلل تعاىل قال تعـاىل َ  :وما تَ َف َّر َق الذ َ
اب إالَّ م ْن بَ ْع د َم ا ج َ
الصالةَ َوي ْؤتوا َّ
ك دين
فاء َويقيموا َّ
الزكاةَ َوذل َ
ين لَه الد َ
أمروا إالَّ ليَ ْعبدوا اللَّهَ م ْخلص َ
ِّين حنَ َ
()4
الْ َقيِّمة [ البينة  ]5-4:قال البيضاوي  ( :ولكنهم حرفوا وعصوا وذلِ ِ
ين الْ َقيِّ َم ِة دين امللة القيمة.أ.هـ)
َ َ
َ
كد ُ
بيان أن من ِح َك ِم خلق املوت ،واحلياة مبا فيها ،ما هو إال الختبار مدى االخالص هلل  يف العمل قال تعاىل :
س ن َع َم ًال َوه َو ال َْعزي ز الْغَف ور[ امللـك  ]2:فجعـل علَّـة خلـق املـوت
الَّذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ْحيَ اةَ ليَْب ل َوك ْم أَيُّك ْم أ ْ
ت َوال َ
َح َ
واحليــاة متح ــيص األعمــال لبي ــان أيهــا أخل ــص هلل تعــاىل ق ــال النســفي  ( :واملع ــىن خلــق م ــوتكم وحيــاتكم أيه ـا املكلف ــون

س ن َع َم الً} أي :أخلصـه وأصـوبه فاخلـالص أن يكـون لوجـه اهلل والصـواب أن
{ليَْب ل َوك ْم} ليمتحنكم بأمره وهنيه { ...أ ْ
َح َ
()5

يكون على السنة أ.هـ )
 بيــان َّـال".... "  :
أن إخــالص العمــل مــن عالمــات صــالح قلــب املــؤمن احلــق ،ويبعــده عــن الغِــل واحلِقــد و َّ
الشــر .قَـ َ
اع ة ،فَ إ َّن َد ْع َوتَه ْم تَك ون م ْن
ثَ َال ٌ
ْج َم َ
ث َال يغ ُّل َعلَ ْيه َّن قَ ْل ب الْم ْؤمن :إ ْخ َالص ال َْع َم لَ ،وطَ َ
اع ة ذَوي ْاأل َْم رَ ،ول زوم ال َ
)
6
(
َوَرائه " .قال ابن األثري َ ( :والْ َم ْع َىن أ َّ
القلوب ،فَ َم ْن َمت َّسك ِهبَا طَ ُهر قَـ ْلبُه ِم َن اخلِيانة،
صلَح ِهبَا
َن َه ِذهِ ْ
اخلِ َال َل الث ََّال َ
ث تُ ْستَ ْ
ُ

ِ
َجر َو ِّ
الذ ْكَر ح )25 /4( - 3940/وقال األلباين  :حسن صحيح
س ْاأل ْ َ
()1أخرجه النسائي ( يف اجملتىب ) ك /اجلهاد بَ /غَزا يـَلْتَم ُ
()2جامع البيان ()201 /98
()3جامع البيان ()50 /94
()4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( )328 /5املؤلف :ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر الشريازي البيضاوي (املتوىف485 :هـ)
.احملقق:حممد عبد الرمحن املرعشلي .الناشر:دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :األوىل  9498 -هـ
()5مدارك التنزيل ()590 /3
()6أخرجه أمحد يف مسنده ح )398 /27(- 94754/عن ُجبَـ ِْري بْ ِن ُمطْعِم  وقال احملقق  :حديث صحيح لغريه. ،
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الد َغل )1( ،والشَّر ،و«علَيه َّن» ِيف مو ِض ِع ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
و َّ
ـب ُم ْـؤِمن.أ.ه) ( )2و قـال ابـن القـيم يف
َ َْ
َْ
احلَـال ،تَـ ْقـد ُيرهُ َال يَغ ُّـل َكائنًـا َعلَ ْـيه َّن قَـ ْل ُ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
َي َال يـَْبـ َقى فيه [ القلب ] غلَ ،وَال َْحيم ُل الْغ َّل َم َع َهذه الث ََّالثَة ،بَ ْل تَـْنفي َعْنهُ غلَّهَُ .وتـُنَـقِّيه مْنهَُ ،وُختْ ِر ُجهُ
معىن احلديث  ( :أ ْ
ِ
ِ
وجـ ِـه عــن َمج ِ
ِِ
ِ
ني بِالْبِ ْد َعـ ِـة
ـب يَغِـ ُّـل َعلَــى ِّ
ك يَغِـ ُّـل َعلَــى الْغِـ ِّ
الشـ ْـر ِك أ َْعظَـ َـم ِغـ ٍّـلَ ،وَك ـ َذل َ
ـشَ ،و َعلَــى ُخُر َ ْ َ َ
اعــة الْ ُم ْســلم َ
َعْنــهُ ،فَـإ َّن الْ َق ْلـ َ
َّاللَ ِة  ،فَـه ِذهِ الث ََّالثَةُ متَْلَؤه ِغ ًّال ود َغ ًال ،ودواء ه َذا الْغِل ،واستِخراج أَخ َال ِط ِه بِتج ِر ِ
يد ِْ
اإل ْخ َال ِ
السن َِّة.
َوالض َ
ُّص ِحَ ،وُمتَابـَ َع ِة ُّ
ِّ َ ْ ْ َ ُ ْ
ص َوالن ْ
ُُ َ َ َ َ َ ُ َ
َْ
َ
()3
أ.ه)
النقطة الثانية  :عالج الرياء ببيان عاقبة االخالص في الدنيا
وبيانه من خالل ما يلي :

 املخلصون هم أهل النَّجاة من الكروب ،كما أهنم أهل للنَّصر على األعداء والتأييد  ،واملعونة  .قال تعاىل ه َو الَّذييسيِّ ركم في الْب ِّر والْبحر حتَّى إذا ك ْنتم في الْفلْك وجرين بهم بر ٍ ٍ
جاءهم
يح عاص ٌ
جاءتْها ر ٌ
َ َ َْ َ
َ َ َْ َ ْ
ْ
َ ْ
ف َو َ
يح طَيِّبَة َوفَرحوا بها َ
ٍ
َّ
ِّين لَئ ْن أَنْ َج ْيتَنا م ْن هذه لَنَكونَ َّن م َن
ال َْم ْوج م ْن ك ِّل َمكان َوظَنُّوا أَنَّه ْم أحي َ
ين لَه الد َ
ط به ْم َد َعوا اللهَ م ْخلص َ
ِ
َصح ِ
ص َع ِ
ب بْ ِن َس ْعدَ ،ع ْن أَبِ ِيه ،أَنَّهُ ظَ َّن أ َّ
َّ
َّيب 
َن لَهُ فَ ْ
اب النِ ِّ
ين[ يونس  ]22:و َع ْن ُم ْ
الشاكر َ
ض ًال َعلَى َم ْن ُدونَهُ م ْن أ ْ َ
ص َالته ْم َوإ ْخ َالصه ْم»( )4ومنه حديث الثالثة
فَـ َق َ
يب اللَّ ِه «إنَّ َما يَ ْنصر اللَّه َهذه ْاأل َّمةَ ب َ
ال نَِ ُّ
ضعيف َها ،ب َد ْع َوته ْم َو َ
()5
أصحاب الصخرة
الش ِ
يطان ،والتغلب على غوايتة ونزغاته ،ووسوسته ،فقد حكى القرآن الكرمي موقف الشيطان
 اإلخالص سبب يف َد ْح ِر َّاد َك م ْن هم
من بين آدم حيث قال:قَ َ
ال َر ِّ
ين إ َّال عبَ َ
ب ب َما أَغْ َويْ تَني َأل َزيِّنَ َّن لَه ْم في ْاأل َْرض َوَألغْويَنَّه ْم أ ْ
َج َمع َ
ين  احلجر ( )40-31قال البيضاوي ( :وقرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو بالكسر يف كل القرآن أي الذين
الْم ْخلَص َ
أخلصوا نفوسهم هلل تعاىل.أ.هـ)

()6

 االخالص سبيل للرفعة وعلو الدرجات يف الدنيا قبل اآلخرة  .قَ ََن ت َخلَّ َ
ال« :إنَّ َ
ف فَ تَ ْع َم َل عَ َم ًال تَ ْبتَغي به َو ْجهَ
كلْ
ت به َد َر َجةً َورفْ َعةً» ( )7قال النووي ( :فاملراد بالتخلف طول العمر والبقاء يف احلياة بعد مجاعات من
اللَّه إ َّال ا ْز َد ْد َ

الد َغ ِل:الشَّجر امللْت ُّ ِ
ِ
ِ ِِ
َص ُل َّ
ت فِ ِيه َما ُخيَال ُفه
َُ َ
ت ِيف َهذا ْاأل َْم ِر إِذَا ْأد َخلْ َ
وقيل ُه َو م ْن قَوهلم أ َْد َغلْ ُ
)وأ ْ
ف الَّذي يَك ُ
(َ 1
ْم ُن أ َْه ُل ال َفساد فيهَ ،
ُ
ويـُ ْف ُسده.أ.هـ النهاية ()923 /2
()2النهاية ()389 /3
()3مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني (.)81 /2حملمد بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية (ت759/هـ) احملقق:
حممد املعتصم باهلل البغدادي  .الناشر :دار الكتاب العريب –بريوت.الثالثة 9494 ،هـ 9114 -م
()4أخرجه النسائي ( يف اجملتىب ) ك /اجلهاد بِ /اال ْستِْنصار بِالضَّعِ ِ
يف ح )45 /4( - 3978/وقال األلباين :صحيح .
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّت َعلَْيه ُم الغَ َار ،فَـ َقالُوا:
()5قَ َ
ص ْخَرة م َن اجلَبَ ِل ،فَ َسد ْ
يت إ َىل َغار ،فَ َد َخلُوهُ فَ ْاحنَ َد َر ْ
َّن َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم َح َّىت أ ََوْوا املَب َ
ت َ
ال «  :انْطَلَ َق ثَالَثَةُ َرْهط مم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِنَّهُ الَ يـُْنجي ُك ْم ِم ْن َهذه َّ
صال ِح أ َْع َمال ُك ْم -....،وذكر كل منهم عمال صاحلا وكلما ذكره انفرجت الصخرة َشيْئًا الَ
الص ْخَرةِ إَِّال أَ ْن تَ ْد ُعوا اللَّهَ بِ َ
ِ
ِ
يستَ ِطيعو َن اخلُروج حىت – انْـ َفرج ِ
َجَرهُ،
ت َّ
استَأْ َجَر أَجريًا فَـتَـَرَك األَجريُ أ ْ
الص ْخَرةُ ،فَ َخَر ُجوا ميَْ ُشو َن» .متفق أخرجه البخاري ك /االجارة بَ /م ِن ْ
َْ ُ
ََ
ُ َ
..ح )19 /3( - 2272 /عن ابْ َن ُع َمَر . 
()6أنوار التنزيل( )299 /3
ِ
ِ
َّيب  اللَّ ُه َّم أ َْم ِ
َص َح ِايب ه ْجَرتَـ ُه ْم ح )48 /5( - 3134 /و مسلم ك/
()7متفق عليه البخاري ك /مناقب األنصار ب /قَـ ْوِل النِ ِّ
ض أل ْ
ِِ
ِ
)ع ْن َس ْع ِد بْ ِن َمالِك . 
الوصية ب /الْ َوصيَّة بِالثُّـلُث حَ 9250 /3( -)9428(/
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اىل بِ ْاأل َْع َم ِال .أ.هـ
احلَ ِّ
الصالِ ِح َو ْ
أصحابه ويف هذا احلديث فضيلة طُ َ
ث َعلَى إَِر َادةِ َو ْج ِه اللَّ ِه تَـ َع َ
ول الْ ُع ْم ِر لِِال ْزِديَ ِاد ِم َن الْ َع َم ِل َّ
()1
)
ِِ
اب  ": من خلُص ِ
اخلَطَّ ِ
ال ُع َمُر بْ ُن ْ
 يف االخالص كفاية العبد شر العباد ،ومكائدهم .قَ ََْ َ َ ْ
ت نيَّتُهُ َولَ ْو َعلَى نـَ ْفسه ؛ َك َفاهُ
()2
َّ ِ
ِ
َّ
ني الن ِ
َّاس،
َس َخ َ
َّاس بِ ِر َ
َّاس" .و َع ْن َعائ َشةَ رضي اهلل عنهما قَالَ ْ
اهللُ َما بـَْيـنَهُ َوبـَ ْ َ
تَ " :م ْن أ ْ
ضى اللهَ ،ك َفاهُ اللهُ  الن َ
ط الن َ
()3
َّاس وَّكلَهُ اللَّهُ إِ َىل الن ِ
ِ
َّاس".
َس َخ َ
ط اللَّهَ بِ ِر َ
َوَم ْن أ ْ
ضى الن َ
ول اللَّ ِه َ « ما
ال َر ُس ُ
 تفتح للمخلصني أبواب السماء إجابة لدعائهم ،فال حتجب حىت يصل إىل عرش الرمحن  .قَ َ()4
ال َع ْب ٌد َال إلَهَ إ َّال اللَّه قَ ُّ
ب ال َكبَائ َر».
قَ َ
ت لَه أَبْ َواب َّ
صا ،إ َّال فت َح ْ
الع ْرشَ ،ما ْ
الس َماءَ ،حتَّى ت ْفض َي إلَى َ
ط م ْخل ً
اجتَ نَ َ
َّخ ِف ِ
َي ِهلََذا
َي ِم ْن َغ ِْري ِريَاء َومسُْ َعة َوُم ْؤِمنًا َغْيـَر ُمنَافِق (إ َّال فت َح ْ
يف َوتُ َشد ُ
ت) بِالت ْ
يقول املباركفوري ( :م ْخل ً
َّد (لَه) أ ْ
صا) أ ْ
()5
ِ
الْ َك َالِم أَ ِو الْ َقوِل فَ َال تَـز ُال َكلِمةُ الشَّهادةِ ِ
اإلفْض ِاء أَي تَ ِ
ص َل أ.هـ
صاع َدةً َ
َ َ ََ َ
(حتَّى ت ْفضي) م َن ِْ َ ْ
ْ
النقطة الثالثة  :عالج الرياء ببيان عاقبة االخالص في اآلخرة
ويتضح ذلك من خالل أمور :
 األعمال الصاحلة اليت أخلص فيها العبد هلل  هي حمل نظر اهلل تعاىل  ،والرعايه والقبول منه سبحانه يف اآلخرة ،والال «إ َّن اهللَ َال يَ ْنظر إلَى ص َورك ْم َوأ َْم َوالك ْمَ ،ولَك ْن يَنْظر إلَى ق لوبك ْم
قبول هلا إال مقرونة باالخالص قَ َ

َوأَ ْع َمالك ْم»( )6فنظر اهلل تعاىل ال يكون إىل ما ظهر من االمور وامنا يكون اىل القلب لكونه حمل االخالص والسريرة وقال
ت ه ْج َرته إلَى دنْ يَا يصيب َها ،أ َْو إلَى ْام َرأَةٍ يَ ْنكح َها،
« إنَّ َما األَ ْع َمال بالنِّ يَّاتَ ،وإنَّ َما لك ِّل ْامر ٍئ َما نَ َوى ،فَ َم ْن َكانَ ْ
()7

اج َر إل َْيه»
فَه ْج َرته إلَى َما َه َ

()1شرح النووي على مسلم ( )78 /99املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي
(ت474/هـ)نشر دار إحياء الرتاث العريب–بريوت.الثانية9312 ،ه
()2اجملالسة ح )247 /8( - 3534 /اجملالسة وجواهر العلم املؤلف  :أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي (املتوىف 333 :هـ) احملقق
 :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  .الناشر  :مجعية الرتبية اإلسالمية (البحرين  -أم احلصم )  ،دار ابن حزم (بريوت  -لبنان) تاريخ
النشر 9491 :هـ وقال احملقق [ :إسناده حسن] .
()3الزهد أليب داود ح( - 395/ص )277 :أليب داود السجستاين .املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن
الس ِج ْستاين (املتوىف 275 :هـ)حتقيق :أبو متيم ياسر بن ابراهيم بن حممد ،أبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له
شداد بن عمرو األزدي ِّ
وراجعه :فضيلة الشيخ حممد عمرو بن عبد اللطيف .الناشر :دار املشكاة للنشر والتوزيع ،حلوان .الطبعة :األوىل 9494 ،هـ  9113 -م
قال األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ح :( 9040 /2( - 4090 /صحيح .
ِ
ِ
)ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة  وقالَ «:ه َذا َحديث َح َسن َغ ِريب ِم ْن
()4أخرجه الرتمذي يف أبواب الدعوات بُ /د َعاء أ ُِّم َسلَ َمةَ حَ 575 /5(- 3510/
الو ْج ِه»
َه َذا َ
()5حتفة األحوذي ( )34 /90باختصار يسري .
ِ
ِِ
)ع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ 
()6أخرجه مسلم ك /الرب والصلة واآلداب بَْ /حت ِرِمي ظُلْ ِم الْ ُم ْسل ِمَ ،و َخ ْذله ....،حَ 9187 /4( -)2544(/
ف َكا َن ب ْدء الوح ِي إِ َىل رس ِ
ول اللَّ ِه  ؟ ح،)4 /9( - 9/ومسلم ك /االمارة ب/قَـ ْولِِه 
()7متفق عليه البخاري ك /بدء الوحي بَ /كْي َ
َ ُ َْ
َُ
ال بِالنِّـيَّ ِة»َ ،وأَنَّهُ يَ ْد ُخ ُل فِ ِيه الْغَْزُو َو َغْيـُرهُ ِم َن ْاأل َْع َم ِال ح )9595 /3( - )9107(/عن ُع َمَر . 
«إَِّمنَا ْاأل َْع َم ُ
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ِ
َخبَـَرهُ أ َّ
َن
 باإلخالص حتول العادات إىل عبادات ،وحيصل عليها األجر العظيم  .ف َع ْن َس ْعد بْ ِن أَِيب َوقَّاص  أَنَّهُ أ ْ()1
ك».
ول اللَّ ِه  قَ َ
َر ُس َ
ت َعلَْي َهاَ ،حتَّى َما تَ ْج َعل في فَم ْام َرأَت َ
َن ت ْنف َق نَ َف َقةً تَ ْبتَغي ب َها َو ْجهَ اللَّه إ َّال أج ْر َ
ال« :إنَّ َ
ك لْ
و َعن أَنَس بْن مال ٍ
ك  أ َّ
ال« :إ َّن بال َْمدينَة أَق َْو ًاماَ ،ما
المدينَة ،فَ َق َ
َن َرس َ
ول اللَّه َ ر َج َع م ْن غَ ْزَوة تَب َ
َ
ْ
وك فَ َدنَا م َن َ
سهم
ول اللَّهَ ،وه ْم بال َْمدينَة؟ قَ َ
س ْرت ْم َمس ًيراَ ،والَ قَطَ ْعت ْم َواديًا إ َّال َكانوا َم َعك ْم» ،قَالوا :يَا َرس َ
الَ « :وه ْم بال َْمدينَةَ ،حبَ َ
الع ْذر»( )2قال العيين يف معناه  :أي  :إن مجيع ما تفعله يف مالك من صدقة ناجزة ،ومن نفقة ،ولو كانت واجبة توجر هبا
إذا ابتغيت بذلك وجه اهلل تعاىل.أ.هـ

()3

أهل االخنإص هم أهل السعادة بشفاعته  يوم القيامة  ،فعن أَِيب هريـرَة  قال :قِيل  :يا رس َ ِ
َس َع ُد الن ِ
َّاس
ول اللَّه َم ْن أ ْ
َ َ َُ
َ ْ ُ ََْ
ال رس ُ ِ
ِ ِ
ك
َح ٌد أ ََّول م ْن َ
اعتِ َ
بِ َش َف َ
الحديث أ َ
ول اللَّه « : لَ َق ْد ظَنَ ْنت يَا أَبَا ه َريْ َرةَ أَ ْن الَ يَ ْسأَلني َع ْن َه َذا َ
ك يـَ ْوَم القيَ َامة؟ قَ َ َ ُ
اعتي يَ ْو َم القيَ َامةَ ،م ْن قَ َ
ال الَ
َس َعد النَّاس ب َ
ل َما َرأَيْت م ْن ح ْرص َ
ش َف َ
الحديث أ ْ
ك َعلَى َ
()4
فتأمل كيف ُجعل االخالص سبباً يف حتصيل َش َفاعته  قال ابن بطال :
صا م ْن قَ لْبه ،أ َْو نَ ْفسه»
َّ
إلَهَ إ َّال اللَّهَ ،خال ً
()5

وفيه :أن الشفاعة إمنا تكون ىف أهل اإلخالص خاصة ،وهم أهل التصديق بوحدانية اهلل ،ورسله)...
أهل االخالص هم أهل النَّجاةِ من َع ِ
ذاب اهلل سبحانه يف اآلخرة قال تعاىل إنَّك ْم لَذائقوا ال َْعذاب ْاألَليم
ُ َ
َّ
َّ
وم فَواكه َوه ْم م ْك َرمو َن في َجنَّات
ين أولئ َ
َوما ت ْج َزْو َن إ َّال ما ك ْنت ْم تَ ْع َملو َن إال ع َ
ك لَه ْم رْز ٌق َم ْعل ٌ
باد الله الْم ْخلَص َ
()6
ِ
ين" بكسر الالم مبعىن:
النَّعيم [الصافات ]43-38 :قال الطربي  :وقرأ بعض قَـَرأَة البَصرة":إنَّه م ْن عبَادنَا الْم ْخلص َ
يعبدوا شيئًا غرينا.أ.هـ" فجاءت قراءة أهل
إن يوسف من عبادنا الذين أخلَصوا توحيدنا وعبادتنا ،فلم يشركوا بنا شيئًا ،ومل ُ
البصرة مبينةً َّ
الرجل يَ ْو َم القيَ َامة
أن
االخالص سبب فيما يكونون فيه من النعيم والكرامة يف اجلنة ،ويف احلديث" ي َجاء ب َّ
َ

َي
فَ ي ْل َقى في النَّار ،فَ تَ ْن َدلق أَقْتَابه في النَّار ،فَ يَدور َك َما يَدور الح َمار ب َر َحاه ،فَ يَ ْجتَمع أ َْهل النَّار َعلَْيه فَ يَ قولو َن :أ ْ
ال :ك ْنت آمرك ْم بال َْم ْعروف َوالَ آتيهَ ،وأَنْ َهاك ْم
ت تَأْمرنَا بال َْم ْعروف َوتَ ْن َهانَا َعن الم ْن َكر؟ قَ َ
فالَن َما َشأْن َ
س ك ْن َ
ك؟ أَل َْي َ
()7
َعن الم ْن َكر َوآتيه " وملا ترك االخالص وحرص على الرياء يف الدنيا  ،حصلت له هذه الصورة من العذاب املهني يف

اآلخرة .

املخلصون هم أهل التقى واجلزاء األوىف ،والسعادة ،والنَّجاة من دركات النار وهول اآلخرة  :قال تعاىل يف صفة األبرار :

ورا إنَّا
َ ويطْعمو َن الطَّ َع َ
يما َوأَس ًيرا إنَّ َما نطْعمك ْم ل َو ْجه اللَّه َال نريد م ْنك ْم َج َزاءً َوَال شك ً
ام َعلَى حبِّه م ْسكينًا َويَت ً
ال بِالنِّـيَّ ِة َواحلِ ْسبَ ِةَ ،ولِ ُك ِّل ْام ِرئ َما نـَ َوى ح)20 /9( - 54 /
()1أخرجه البخاري ك /االميان بَ /ما َجاءَ إِ َّن األ َْع َم َ
()2متفق عليه أخرجه البخاري ك /املغازي باب بعد باب نـُز ِ
َّيب  احلِ ْجَر ح )8 /4( - 4423 /عن أنس ومسلم ك /االمارة
ول النِ ِّ
ُ
ب/ثـَو ِ
آخُر ح )9598 /3( -)9199(/عن جابر . 
اب َم ْن َحبَ َسهُ َع ِن الْغَْزِو َمَرض أ َْو ُع ْذر َ
َ
ِ
ِ
َّيب  احلِ ْجَر ح )8 /4( - 4423 /عن أنس ومسلم ك /االمارة
ن
ال
ول
ز
ـ
ن
باب
بعد
باب
املغازي
ك/
البخاري
أخرجه
عليه
متفق
() 3
ُ
ِّ
ُ
ب/ثـَو ِ
آخُر ح )9598 /3( -)9199(/عن جابر . 
اب َم ْن َحبَ َسهُ َع ِن الْغَْزِو َمَرض أ َْو ُع ْذر َ
َ
()4أخرجه البخاري ك /العلم ب /احلِ
ص علَى احل ِد ِ
ِ
يث ح)39 /9( - 11 /
ر
ْ َ َ
()5شرح صحيح البخارى البن بطال ( ) 974 /9املؤلف :ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك (املتوىف441 :هـ) حتقيق :أبو
متيم ياسر بن إبراهيم دار النشر :مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :الثانية9423 ،هـ 2003 -م
()6جامع البيان ()50 /94
()7أخرجه:البخاري ك /بدء اخللق بِ /ص َف ِة النَّا ِر ،وأَنـَّها خمَْلُوقَة "ح )929 /4(-3247/عن أَِيب وائِل ،قَ َ ِ
يل  ..احلديث مرفوعاً
َ َ
َْ َ
ال ق َ
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ورا [ االنسان  ]22- 8:قال
ك الْيَ ْوم َول ََّقاه ْم نَ ْ
وسا قَ ْمطَر ًيرا فَ َوقَاهم اللَّه َش َّر َذل َ
نَ َخاف م ْن َربِّنَا يَ ْوًما َعب ً
ض َرًة َوسر ً
نطلب ِمنكم عوضاً على إِطعامناكم جزاءً وال شكوراً ،ولكنَّا نُطعمكم رجاء منَّا أن
ابن جرير  :أي  :ما نُطعمكم طعاما ُ
()2
()1
ك اليوم}
يؤمننا ربنا من عقوبته يف يوم شديد هوله ،عظيم أمره أ.هـ وقال النسفي يف قوله { :فوقاهم اهلل َش َّر ذَل َ
{وسروراً} فرحاً يف القلوب .أهـ
صاهنم من شدائده {ولقاهم} أعطاهم بدل عبوس الفجار {نَ ْ
ض َرةً} حسناً يف الوجوه َ

َّ
صموا
ين تابوا َوأ ْ
َّرك ْاأل ْ
َصلَحوا َوا ْعتَ َ
َس َفل م َن النَّار َول ْ
ين في الد ْ
َن تَج َد لَه ْم نَصيراً إ َّال الذ َ
وقال تعاىل  :إ َّن الْمنافق َ
َجراً َعظيماً [ النساء ]944-945:
ين َو َس ْو َ
باللَّه َوأَ ْخلَصوا دينَ ه ْم للَّه فَأولئ َ
ين أ ْ
ف ي ْؤت اللَّه الْم ْؤمن َ
ك َم َع الْم ْؤمن َ

قال السعدي  ( :خيرب تعاىل عن مآل املنافقني أهنم يف أسفل َّ
أشر احلاالت من العقاب .فهم
الدركات من العذاب ،و ِّ

حتت سائر الكفار ألهنم شاركوهم بالكفر باهلل ومعاداة ُرسله ،وزادوا عليهم املكر واخلديعة  ..وهذا عام لكل منافق إال َم ْن
صموا باللَّه} والتجأوا إليه يف جلب منافعهم
َم َّن اهلل عليهم بالتوبة من السيئاتَ { .وأ ْ
{وا ْعتَ َ
َصلَحوا} له الظواهر والبواطن َ

{وأَ ْخلَصوا دينَ ه ْم} الذي هو اإلسالم واإلميان واإلحسان {للَّه} فقصدوا وجه اهلل بأعماهلم الظاهرة
ودفع املضار عنهمَ .
()3
والباطنة وسلِ ُموا من الرياء والنفاق.أ.هـ )
وقال تعاىل  :وسيجنَّب ها ْاألَتْ َقى الَّذي ي ْؤتي مالَه ي ت َزَّك ٰى وما أل ٍ
ٍ
اء َو ْجه َربِّه ْاألَ ْعلَ ٰى
ََ َ َ
َ ََ َ َ َ
َحد ع ْن َده م ْن ن ْع َمة ت ْج َز ٰى إ َّال ابْتغَ َ

األسعد يف مقابل
ض ٰى [ الليل  . ] 29 – 97:قال صاحب الظالل َ « )4( :و َسي َجنَّب َها ْاألَتْ َقى»  ..وهو
َس ْو َ
ف يَ ْر َ
ُ
َول َ
طهر بإنفاقِه ،ال ُلريائي به ويستعلي .ينفقه
األشقى ..مث يبني من هو األتقى« :الَّذي ي ْؤتي مالَه يَتَ َزَّكى»الذي يُنفق ماله ليتَ َّ
تطوعاً ال رداً جلميل أحد ،وال طلباً لشكران أحد ،وإمنا ابتغاء وجه ربِّه خالصاً.أ.هـ

الفرع الرابع
عالج الرياء بإظهار عظمة اهلل . 

وميكن عالج الرياء من خالل التَّفكر يف عظمة اهلل  ، وإجاللِِه  ،فلو علم املسلم عظمةَ اهلل سبحانه  ،وأنه
الرياء ،وبيان ذلك من خالل بيان مظاهر عظمة اهلل تعاىل .
أوىل بالتعظيم  ،كان دافعاً له على ترك ِّ
مظاهر تعظيم اهلل 

يمكن بيان مظاهر تعظيم اهلل سبحانه في نقاط أهمها :
( )1جامع البيان ()11 /24
( )2مدارك التنزيل ()578 /3
()3تيسري الكرمي الرمحن (ص )299 :باختصار .
()4يف ظالل القرآن (. )3123 /4
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الدعوة إىل إجالل اهلل  وتعظيمه ،وتقديره حق قدره  ،فهو أهل للتعظيم والتقدير  ،وقد أنكر اهلل  على قوم
مل يعظموا اهلل حق تعظيمه قال تعاىل على لسان نوح َ : ما لَك ْم َال تَ ْرجو َن للَّه َوقَ ًارا [ نوح  ]93:أي

ظمة وسلطانا َ ،ويـُ َقال  :مالكم َال تعظمون اهلل حق َعظمته فتوحدونه ) ()1وقال تعاىل َ وَما قَ َدروا
َ(:ال ختافون هلل َع َ
ات بيَمينه س ْب َحانَه َوتَ َعالَى َع َّما ي ْشركو َن [الزمر
ضته يَ ْو َم الْقيَ َامة َو َّ
الس َم َاوات َمطْويَّ ٌ
اللَّهَ َح َّق قَ ْدره َو ْاأل َْرض َجم ًيعا قَ ْب َ

 ]47:قال النسفي َ { (:وَما قَ َدرواْ اهلل َح َّق قَ ْدره}( وما عظموه حق عظمته إذ دعوك إىل عبادة غريه وملا كان العظيم من

األشياء إذا َعرفَه اإلنسان حق معرفته  ،وقدره يف نفسه حق تقديره  ،وعظمه حق تعظيمه قيل  :وما قدروا اهلل حق قدره مث
ضته يَ ْو َم القيامة والسماوات مطويات
نبههم على عظمته وجاللة شأنه على طريقة التخييل فقال{واألرض َجميعاً قَ ْب َ
()2
ض َوَال يَئوده ح ْفظه َما َوه َو الْعَل ُّي
بيَمينه} أ.هـ) ومن دالئل عظمته قوله تعاىل َ ...وس َع ك ْرسيُّه َّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
الس َم َاوات يَ ْو َم الْقيَ َامة ،ث َّم يَأْخذه َّن بيَده الْي ْمنَى ،ث َّم يَقول :أَنَا
ال َْعظيم[ البقرة  ]255:وقَ َ
ال  « يَطْوي اهلل َّ 
ْجبَّارو َن؟ أَيْ َن
ين بش َماله ،ث َّم يَقول :أَنَا ال َْملك أَيْ َن ال َ
ال َْملك ،أَيْ َن ال َ
ْجبَّارو َن؟ أَيْ َن الْمتَ َكبِّ رو َن .ث َّم يَطْوي ْاأل ََرض َ
الْمتَ َكبِّ رو َن؟ »(. )3

اختصاصه سبحانه بالعبادة دون غريه  ،وكلما حقق العبد العبودية هلل تعاىل ازداد تعظيمه يف قلبه قال تعاىل َ وَما
س إ َّال ليَ ْعبدون َما أريد م ْن ه ْم م ْن رْز ٍق َوَما أريد أَ ْن يطْعمون [ الذرايات  ]57 – 54:و َع ْن
َخلَ ْقت الْج َّن َو ْاإلنْ َ
()4
ال« :يَا م َعاذَ ،ه ْل تَ ْدري َح َّق اللَّه َعلَى عبَاده،
ف
ال لَهُ عُ َفْيـر ،فَـ َق َ
َّيب َ علَى ِمحَار يـُ َق ُ
ُم َعاذ  قَ َ
ت ِرْد َ
النِ ِّ
الُ :كْن ُ
ال« :فَإ َّن َح َّق اللَّه َعلَى العبَاد أَ ْن يَ ْعبدوه َوالَ ي ْشركوا به َش ْيئًا،
ت :اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم ،قَ َ
َوَما َح ُّق العبَاد َعلَى اللَّه؟» ،قُـ ْل ُ
ِِ
وح َّق العباد َعلَى اللَّه أَ ْن الَ ي ع ِّذب من الَ ي ْشرك به َشيئًا» ،فَـ ُق ْلت :يا رس َ َّ ِ
َّاس؟ قَ َ
ال« :الَ
ْ
َ َ َْ
َ
ََ
ُ َ َُ
ول الله أَفَالَ أُبَشُِّر به الن َ
()5
ت بَش ِّْره ْم ،فَ يَتَّكلوا»
الدعوة إىل التفكر يف عظيم خلق اهلل ،وبديع صنعه سبحانه ،فعظم املخلوق تدل على َعظمة اخلالق من ذلك خلق
الس َم َاوات بغَْير َع َم ٍد
السماوات واألرض ،وما عليها من جبال وحيوان وزرع وإنسان  .قال تعاىل   :اللَّه الَّذي َرفَ َع َّ
َّر َّ
صل ْاآليَات ل ََعلَّك ْم
س ًّمى ي َدبِّر ْاأل َْم َر ي َف ِّ
تَ َرْونَ َها ث َّم ْ
س َوالْ َق َم َر كلٌّ يَ ْجري أل َ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْرش َو َسخ َ
َج ٍل م َ
الش ْم َ
ض َو َج َع َل ف َيها َرَواس َي َوأَنْ َه ًارا َوم ْن ك ِّل الث ََّم َرات َج َع َل ف َيها َزْو َج ْين اثْ نَ ْين
بل َقاء َربِّك ْم توقنو َن َوه َو الَّذي َم َّد ْاأل َْر َ
ي غشي اللَّيل النَّهار إ َّن في ذَلك َآلي ٍ ٍ
ٍ
يل
ْ
ات َو َجنَّا ٌ
ات ل َق ْوم يَتَ َف َّكرو َن َوفي ْاأل َْرض قطَ ٌع متَ َجاوَر ٌ
َ َ
َْ َ َ
ت م ْن أَ ْعنَاب َوَزْرعٌ َونَخ ٌ
ٍ
ك َآليا ٍ
ص ْن وا ٌن وغَي ر ص ْن و ٍ
ض َها َعلَى بَ ْع ٍ
ت ل َق ْوٍم يَ ْعقلو َن
ان ي ْس َقى ب َماء َواح ٍد َون َفضِّل بَ ْع َ
َ َ ْ
ض في ْاألكل إ َّن في ذَل َ َ
َ

ف
ت َوإلَى َّ
ت َوإلَى الْجبَال َك ْي َ
ف رف َع ْ
الس َماء َك ْي َ
ف خل َق ْ
[الرعد ]4 – 2:وقال تعاىل  :أَفَ َال يَ ْنظرو َن إلَى ْاإلبل َك ْي َ
()1تنوير املقباس (ص)487 :
()2مدارك التنزيل (. )912 /3
()3أخرجه مسلم ك /صفة القيامة – أوله – حَ )2948 /4( -)2788(/عْب ُد اهللِ بْ ُن ُع َمَر . 
ف ،وهو الذي يركب خلف الراكب.أ.هـ الصحاح – ردف )9343 /4( -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية املؤلف:
ف :امل ْرتَ َد ُ
)الرْد ُ
(َ 4
ُ
أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف313 :هـ) حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار .الناشر :دار العلم للماليني – بريوت الطبعة:
الرابعة  9407هـ  9187 -م .
ِ
ِ
()5متفق عليه أخرجه البخاري ك /اجلهاد والسري بْ /
اس ِم ال َفَر ِس َواحل َما ِر ح )21 /4( - 2854 /ومسلم ك /االميان بَ /م ْن لَقي اهللَ
اإلميَ ِ
ان َوُهو َغْيـر َش ٍّ
بِ ِْ
اك فِ ِيه َد َخ َل ا ْجلَنَّةَ َو ُحِّرَم َعلَى النَّا ِر ح)58 /9( -)30( /
ُ
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ول اللَّ ِه 
ت الْ َم ْس ِج َد فَِإ َذا َر ُس ُ
ت[الغاشية  ]20-9:و َع ْن أَِيب َذ ٍّر قَ َ
ف سط َح ْ
ت َوإلَى ْاأل َْرض َك ْي َ
نصبَ ْ
ال َ
:د َخ ْل ُ
الس ْبع عنْ َد الْك ْرس ِّي إ َّال َك َحلَ َق ٍة ملْ َقاةٍ بأ َْر ٍ
ضل ال َْع ْرش َعلَى
َجالِس َو ْح َدهُ ،فَـ َق َ
الس َم َاوات َّ
ال«:يَا أَبَا ذَ ٍّر َما َّ
ض فَ َالةٍَ ،وفَ ْ
()1
ْحلَ َقة»
الْك ْرس ِّي َك َف ْ
ضل الْ َف َالة َعلَى ال َ
َك
اختصاصه تعاىل بالدعاء ،واللُّجوء إليه سبحانه دون غريه  ،وذلك من أقوى األدلة على عظمته قال تعاىل َ :وإ َذا َسأَل َ
يب أجيب َد ْع َوةَ الدَّاع إذَا َد َعان فَ لْيَ ْستَجيبوا لي َولْي ْؤمنوا بي ل ََعلَّه ْم يَ ْرشدو َن
عبَادي َعنِّي فَإنِّي قَر ٌ

ب لَك ْم} [غافر]40 :
البقرة ( )984وقال " :الدُّعاء هو العبادة ،قال ربُّكم{ :ا ْدعوني أ ْ
َستَج ْ
()3
ُّعاء)
َّيب قَ َ
س َش ْيءٌ أَ ْك َرَم َعلَى اللَّه م َن الد َ
و َع ِن النِ ِّ
ال( :ل َْي َ

()2

ك َوَم ْن ي َعظِّ ْم َش َعائ َر
األمر بتعظيم أوامر اهلل ونواهيه ،واملسارعة يف تنفيذها وهو من تعظيمه سبحانه قال تعاىل   :ذَل َ
اللَّه فَإنَّ َها م ْن تَ ْق َوى الْقلوب [ احلج  ]32:فتعظيم شعائر اهلل صادر من تقوى القلوب ،فاملعظم هلا يربهن على تقواه
()4
ك َوَم ْن ي َعظِّ ْم حرَمات اللَّه فَ ه َو َخ ْي ٌر
وصحة إميانه ،ألن تعظيمها ،تابع لتعظيم اهلل وإجالله.أ.هـ وقال تعاىل  :ذَل َ

لَه ع ْن َد َربِّه[  ..احلج  ]30:وقال السعدي  )5( :إ ن تعظيم حرمات اهلل ،من األمور احملبوبة هلل ،املقربة إليه ،اليت من
عظمها وأجلها ،أثابه اهلل ثوابا جزيال وكانت خريا له يف دينه ،ودنياه وأخراه عند ربه .أ.هـ وكان النيب  أشد الناس
تعظيماً حلرمات اهلل ف َعن َعائِ َشةَ ر ِضي اللَّهُ َعْنـ َها «َ ...واللَّه َما انْ تَ َقم لنَ ْفسه في َشي ٍء ي ْؤتَى إل َْيه قَ ُّ
ك
طَ ،حتَّى ت ْنتَ َه َ
ْ
َ
ْ
َ َ
َّ ()6
حرَمات اللَّه ،فَ يَ ْنتَقم لله»
تعظيم أمساء اهلل وصفاته ،واألمر باحصاء امساءه  ،وحفظها ،والدعاء هبا ،وحتقيق معناها يف قلب املؤمن ،ونفيَس َماء الْح ْسنَى فَا ْدعوه ب َها َوذَروا
املس َّمى .قال تعالى َ :وللَّه ْاأل ْ
الشبيه واملثيل  ،وتعدد األمساء يدل على عظمة وشرف َ
()7
َّ
َس َمائه َسي ْج َزْو َن َما َكانوا يَ ْع َملو َن [ األعراف  ]980:يقول العالمة أبو السعود ( :تنبيه
ين ي لْحدو َن في أ ْ
الذ َ
ِ
املعاملة مع امل ِخلّني بذلك الغافلني عنه سبحانه عما يليق به من األمور وما ال يليق
للمؤمنني على كيفية ذكره تعاىل وكيفية
ُ

()1العظمة ( )448 /2املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف ِ
بأيب الشيخ األصبهاين (املتوىف341 :هـ)
احملقق :رضاء اهلل بن حممد إدريس املباركفوري .الناشر :دار العاصمة – الرياض .الطبعة :األوىل9408 ،هـ وقال احلافظ ابن حجر يف فتح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صور ِيف
َخَر َجهُ َسعِ ُ
ص َّح َحهُ بن حبَّا َن ...وذكر احلديث َ ،ولَهُ َشاهد َع ْن ُجمَاهد أ ْ
يد بْ ُن َمنْ ُ
الباري (َ : )499 /93حديث أَِيب َذ ٍّر الطَّ ِو ِيل الَّذي َ
ِ ِ
ص ِحيح َعنْهُ  .أ.هـ
التَّـ ْفس ِري ب َسنَد َ
()2أخرجه أبو داود أبواب الدعاء ب /الدعاء ح)403 /2( - 9471/عن النعمان بن بشري  وقال احملقق  :صحيح  ،وأخرجه
ِ
ِ
ص ِحيح.
ورةِ البَـ َقَرةِ ح )49 /5( - 2141/وقال َ :ه َذا َحديث َح َسن َ
الرتمذي يف أبواب تفسري القرآن بَ /وم ْن ُس َ
()3األدب املفرد ب /فضل الدعاء ح( - 792/صَ )374 :ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة  وقال األلباين  :حسن .
()4تيسري الكرمي الرمحن (ص)538 :
()5تيسري الكرمي الرمحن (املوضع السابق )
ِ
ود و ِاالنْتِ َق ِام ِحلرم ِ
ِ ِ
ات اللَّ ِه ح)940 /8( - 4784/
َُُ
( )6أخرجه البخاري ك /احلدود ب /إقَ َامة احلُ ُد َ
()7ارشاد العقل السليم ( )214 /3إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي املؤلف :أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى
(املتوىف182 :هـ) الناشر :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت
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بيان غفلتِهم ِ
به إثر ِ
اها
التامة وضاللتهم الطامة أ.هـ) وقَ َ
صَ
اس ًما مائَةً إ َّال َواح ًداَ ،م ْن أ ْ
ين ْ
َح َ
ال « :إ َّن للَّه ت ْس َعةً َوت ْسع َ
َ
()1

الجنَّةَ»
َد َخ َل َ
 بيان إحاطة علم اهلل سبحانه ،وهو من مظاهر عظمته ،وجليل قدرته ،وهو أدعى إىل مراقبته ،وقصده بالعمل دون غريه .قال تعاىل  ...ي علَم ما ب ين أَيديهم وما خلْ َفهم وَال يحيطو َن ب َ ٍ
الس َم َاوات
اء َوس َع ك ْرسيُّه َّ
َ ْ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
ش ْيء م ْن علْمه إ َّال ب َما َش َ
َم تَ َر أ َّ
َن اللَّهَ يَ ْعلَم َما في
َو ْاأل َْر َ
ض َوَال يَئوده ح ْفظه َما َوه َو ال َْعل ُّي ال َْعظيم [ البقرة  ]255:وقال تعاىل  أَل ْ
ٍ
ك
َّ
س ٍة إ َّال ه َو َسادسه ْم َوَال أَ ْدنَى م ْن ذَل َ
الس َم َاوات َوَما في ْاأل َْرض َما يَكون م ْن نَ ْج َوى ثََالثَة إ َّال ه َو َرابعه ْم َوَال َخ ْم َ
ٍ
يم [اجملادلة ]7:ويف قصة
َوَال أَ ْكثَ َر إ َّال ه َو َم َعه ْم أَيْ َن َما َكانوا ث َّم ي نَبِّئ ه ْم ب َما َعملوا يَ ْو َم الْقيَ َامة إ َّن اللَّهَ بك ِّل َش ْيء َعل ٌ
موسى واخلضر وفيه:وجاء عص ُفور ح َّىت وقَع علَى حر ِ
ف َّ ِ ِ
ال لَه ْ ِ
ص ِع ْل ِمي
السفينَةُ ،مثَّ نـَ َقَر ِيف الْبَ ْح ِر ،فَـ َق َ ُ
اخلَضُر َ
:ما نـَ َق َ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َْ
()2
و ِع ْلم َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ور ِم َن الْبَ ْحر"
ص َه َذا الْ ُع ْ
ك م ْن ع ْل ِم اهلل إَّال مثْ َل َما نـَ َق َ
ص ُف ُ
َ ُ
شدي ٌد[ الربوج ، ]92:
ك لَ َ
ْش َربِّ َ
اخلشيه من اهلل واخلوف منه ،ومن عقوبته ،وغضبه وانتقامه قال تعاىل  :إ َّن بَط ََن اللَّهَ َشديد الْع َقاب َوأ َّ
(ا ْعلَموا أ َّ
الر ْعد ب َح ْمده َوال َْم َالئ َكة
سبِّح َّ
َن اللَّهَ غَف ٌ
ور َرح ٌ
يم) [ املائدة  ]18 :وقال تعاىل  :ي َ
ال
م ْن خي َفته َوي ْرسل َّ
شاء َوه ْم ي َجادلو َن في اهلل َوه َو َشديد الْم َحال [ الرعد  ]93 :وقَ َ
الص َواع َق فَ يصيب ب َها َم ْن يَ َ
رس ُ ِ
الس َماءَ ،وح َّق ل ََها أَ ْن تَئ َّ
ط َما ف َيها َم ْوضع أ َْربَع
َس َمع َما الَ تَ ْس َمعو َن أَطَّت َّ
ول اهلل « : إنِّي أ ََرى َما الَ تَ َرْو َنَ ،وأ ْ
َُ
ضح ْكت ْم قَليالً َولَبَ َكيْت ْم َكث ًيراَ ،وَما تَلَ َّذ ْذت ْم
َصاب َع إالَّ َوَملَ ٌ
ك َواض ٌع َج ْب َهتَه َساج ًدا للَّهَ ،واللَّه ل َْو تَ ْعلَمو َن َما أَ ْعلَم لَ َ
أَ
()3
ضد »
ِّساء َعلَى الفرشَ ،ولَ َخ َر ْجت ْم إلَى ُّ
الصع َدات تَ ْجأَرو َن إلَى اهلل ،ل ََود ْدت أَنِّي ك ْنت َش َج َرةً ت ْع َ
بالن َ
املداومة على ذكره سبحانه يف كل وقت وحني ؛ حتقيقاً لتعظيمه ،ومراقبته لذا جاء األمر به قال تعالى  :فَاذْكرونيين اللَّهَ َكث ًيرا َو َّ
أَذْكرك ْم َوا ْشكروا لي َوَال تَ ْكفرون  [ البقرة  ]952:وقال تعاىل َ ..... :و َّ
َع َّد اللَّه
الذاك َرات أ َ
الذاكر َ
ْ
يما [ االحزاب  ]35:وذكر اهلل تعاىل يكون على كل حال قال تعاىل  :إ َّن في َخلْق
لَه ْم َمغْف َرةً َوأ ْ
َج ًرا َعظ ً
ٍ
َّ
ودا َو َعلَى
َّ
ين يَذْكرو َن اللَّهَ قيَ ًاما َوق ع ً
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض َوا ْخت َالف اللَّْيل َوالن َ
َّهار َآليَات ألولي ْاألَلْبَاب الذ َ
ِ
ت:
جنوبه ْم[  ...ال عمران  .]919-910:وكان النيب  دائم الذكر هلل تعاىل ف َع ْن َعائ َشةَ،رضي اهلل عنهما قَالَ ْ
اها ع ْن َد َمليكك ْمَ ،وأ َْرفَع َها
َحيَانه» ( )4وقَ َ
ال  : أَالَ أنَبِّئك ْم ب َخ ْير أَ ْع َمالك ْمَ ،وأَ ْزَك َ
« َكا َن النَّب ُّي  يَذْكر اهللَ َعلَى ك ِّل أ ْ
في َد َر َجاتك ْم َو َخ ْي ٌر لَك ْم م ْن إنْ َفاق َّ
ضربوا
ضربوا أَ ْعنَاقَ ه ْم َويَ ْ
الورقَ ،و َخ ْي ٌر لَك ْم م ْن أَ ْن تَ ْل َق ْوا َعد َّوك ْم فَ تَ ْ
الذ َهب َو َ

ال ُم َعاذُ بْ ُن َجبَل َ :ما َش ْيءٌ أَنْ َجى م ْن َع َذاب اهلل م ْن ذ ْكر اللَّه.
أَ ْعنَاقَك ْم؟ قَالوا :بَلَى .قَ َ
ال :ذ ْكر اهلل تَ َعالَى قَ َ

()5

()1متفق عليه أخرجه البخاري ك /الشروط ب /ما َجيوز ِمن ِاال ْشِرت ِ
اط َوالثُّـْنـيَا ِيف ا ِإلقْـَرا ِر ... ،ح)918 /3(- 2734/ومسلم ك /العلم
َ
َ ُُ َ
اها حَ )2042 /4( -)2477( /ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة . 
َمسَ ِاء اهللِ تَـ َع َ
بِ/يف أ ْ
اىل َوفَ ْ
صَ
ض ِل َم ْن أ ْ
َح َ
ب لِلْ َع ِ
َي الن ِ
َّاس أ َْعلَ ُم؟ فَـيَ ِك ُل العِلْ َم إِ َىل اللَّ ِه ح )35 /9( - 922 /ومسلم
امل إِذَا ُسئِ َل :أ ُّ
()2متفق عليه  :البخاري ك /العلم بَ /ما يُ ْستَ َح ُّ
ِ
اخلَ ِ
ُيب بْ َن َك ْعب . 
ضائِ ِل ْ
ض ِر َعلَْي ِه َّ
الس َال ُم ح )9847 /4( - )2380/عن أ ََّ
ك /الفضائل ب /م ْن فَ َ
ض ِحكْتُ ْم قَلِيالً حَ )934 /4( - 2392/ع ْن أَِيب َذ ٍّر
َّيب  لَ ْو تَـ ْعلَ ُمو َن َما أ َْعلَ ُم لَ َ
()3أخرجه الرتمذي ب/أبواب الزهد بِ/يف قَـ ْوِل النِ ِّ
وقال َ :ه َذا َح ِديث َح َسن َغ ِريب .
اىل ِيف َح ِال ا ْجلَنَابَِة َو َغ ِْريَها ح)282 /9( -)373( /
( )4أخرجه مسلم ك/احليض بِ /ذ ْك ِر اهللِ تَـ َع َ
ض ِل ِّ
الذ ْك ِر حَ )320 /5( - 3377 /ع ْن أَِيب الد َّْرَد ِاء وقال الشيخ
()5أخرجه الرتمذي أبواب الدعوات باب بعد باب َما َجاءَ ِيف فَ ْ
االلباين  :صحيح
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وغري ذلك من األمور اليت هي مظهر من مظاهر تعظيمه ،واليت لو علمها املرائي النشغل جبالل اهلل وعظمته عمن سواه
من املخلوقني .

الفرع الخامس
عالج الرياء ببيان ضعف المخلوقين الذين يرائَى من أجلهم .

مما الشك فيه َّ
أن تعظيم املخلوقني الذين يُرائَى من أجلهم من أهم دوافع الرياء ،ولوال ذلك التعظيم ما وقع االنسان
فيه  ،لذا كان من أسباب عالج ذلك ،بيان ضعف هؤالء املخلوقني أمام عظمة اهلل رب العاملني .
وأوجه ضعف االنسان متعددة وجوانبه متكاثرة ،فهو ضعيف يف أصل ِخلقته ،ويف بدنه وبنيته ،ويف علمه وادراكه ،
وارادته ،ضعف يف نفسه  .يقول ابن القيم رمحه اهلل  :والصواب أَن ضعفه يعم هذا كله ،وضعفه أَعظم من هذا
وأَكثر :فَإنه ضعيف البنية ،ضعيف القوة ،ضعيف اإلرادة ،ضعيف العلم ضعيف الصرب ،واآلفات إليه مع هذا الضعف
أَسرع من السيل ىف صيب احلدود .فبا ِإلضطرار ال بد له من حافظ معني يقويه ويعينه وينصره ويساعده ،فإن ختلى عنه
هذا املساعد املعني فاهلالك أَقرب إليه من نفسه.أ.هـ ) (. )1
وقد بينت السنة النبوية ومن قبلها القرآن الكرمي ،أوجه ضعف االنسان وعالجه .
جوانب ضعف االنسان

تعددت أوجه ضعف اإلنسان أمام قدرة العلي املنان وليس ذلك من قبيل املصادفة بل حلكم اهلية منها  :حىت يكون
ضعفه دافعاً له إىل اللجوء إىل ربه ،ويقبل عليه  ،وحيتمي حبماه ،ويسعد هبذا الضعف ،ولو خلق االنسان قوياً حلصل له
قمةُ الطُّغيان ،وغاية اخلسران قال تعاىل
البعد واالستغناء بقوته ،ويستويل عليه الغرور ،ويستبد به العجب واخليالء ،وذلك َّ
استَ غْنَى [ العلق. ]7-4 :
سا َن لَيَطْغَى أَ ْن َرآه ْ
َ ك َّال إ َّن ْاإلنْ َ
وبيان هذه اجلوانب يف النقاط التالية :

النقطة األولى  :ضعف االنسان في أصل خلقته ونهايته :
فقد خلق اهلل االنسان من الرتاب مث من النطفة مث تتحول اىل مضغة مث تكون علقة مث خيرج اىل الدنيا ليس له سن
يقطع وال عقل يعي وال ميلك لنفسه ضرا وال نفعاً وكلها مراحل ضعف وخور مث جعل هنايته ُّ
أشد ضعفاً من بدايته وهو
الرتاب قال تعاىل   :ه َو الَّذي َخلَ َقك ْم م ْن ت ر ٍ
اب ث َّم م ْن نطْ َف ٍة ث َّم م ْن َعلَ َق ٍة ث َّم ي ْخرجك ْم ط ْف ًال ث َّم لتَْب لغوا أَش َّدك ْم ث َّم
َ
ال « : 
س ًّمى َول ََعلَّك ْم تَ ْعقلو َن [ غافر  ]47:وقَ َ
لتَكونوا شي ً
وخا َوم ْنك ْم َم ْن ي تَ َوفَّى م ْن قَ ْبل َولتَْب لغوا أ َ
َج ًال م َ
آدم م ْن ت ر ٍ
اب »  )2(.وإذا كانت بدايته وأصل خلقته الرتاب ،فنهايته تراباً  ،و َع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَِ يف
آد َم َو َ
َ ..والنَّاس بَنو َ
َ
ِ ِ ِ
ابَ ،والطَّْيـُرَ ،وُك ُّل َش ْيء
الُْ ":حي َشُر ْ
قَـ ْولِِه  أ َم ٌم أ َْمثَالك ْم [ األنعام ]38 :قَ َ
َّو ُّ
اخلَْل ُق ُكلُّ ُه ْم يـَ ْوَم الْقيَ َامة الْبَـ َهائ ُمَ ،والد َ

()1طريق اهلجرتني (ص )908 :طريق اهلجرتني وباب السعادتني املؤلف :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوىف759 :هـ)الناشر :دار السلفية ،القاهرة ،مصر الطبعة :الثانية9314 ،هـ .
ص ِحيح.
()2أخرجه الرتمذي أبواب املناقب ب /يف فضل الشام واليمن حَ )221 /4( - 3154/ع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ  وقال َ :ح َسن َ
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()1
ِ
ك يَقول الْ َكافر يَا ل َْيتَني ك ْنت ت َرابًا [ 
فَـيَْبـلُ ُغ ِم ْن َع ْد ِل اللَّ ِه أَ ْن يَأْ ُخ َذ لِْل َج َّم ِاء ِم َن الْ َق ْرنَ ِاءُ ،مثَّ يـَ ُق ُ
ولُ :ك ِوين تُـَرابًا فَ َذل َ
()2

النبأ.]40 :

النقطة الثانية  :ضعف االنسان في بدنه وبنيته :

املتأمل يف خلق االنسان جيده ضعيف البدن ،حمدود السمع والبصر ،والعقل ،حييط به املرض والضعف من كل جانب ال
يقوى على تأمني طعامه ،أوشرابه ،فهو عالة على ِّأمه وأبيه صغرياً  ،عالة على غريه ال يستغين عن غريه
يف قضاء حاجاته باالضافة اىل ضعف خلقته بالنسبة لعظائم املخلوقات ،كاجلبال واالهنار واألراضني والسماوات
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ض ْع ًفا َو َش ْيبَةً ...
ف ق َّوةً ث َّم َج َع َل م ْن بَ ْعد ق َّوةٍ َ
ف ث َّم َج َع َل م ْن بَ ْعد َ
قال تعاىل  :اللَّه الَّذي َخلَ َقك ْم م ْن َ
ِ
ِِ ِ
ِ
[الروم  ]54:أَي :مبت َدأُ خ ْل ِق ِه ِمن ضعف ،أ ِ
َشدَّهُ،
صبِيًّا إِ َىل أَ ْن يـَْبـلُ َغ أ َ
َي :م ْن َحالَة َ
ْ َْ
ْ ُ َْ َ
ض ْعفَ ،وه َي َحالَةُ َك ْونه َجنينًا ُمثَّ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
وَه َذا ي ُد ُّل َعلَى متََ ُّك ِن الْو ْ ِ
صوف َح َّىت َكأَنَّهُ ُمْنتَـَزع مْنهَُ ،والْ َم ْع َىن :أَنَّهُ أَنْ َشأَ ُك ْم أَطْ َو ًارا
صف م َن الْ َم ْو ُ
َ َ
َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ئ م َن الْ َوْهن َوتَـنْتَهي إلَْيه .أ.هـ
تَـْبتَ ِد ُ
ونظراً ملا حييط اإلنسان من املرض والضعف كان طلب العافية من اهلل تعاىل من أفضل الدعاء وسبب الفالح،يف الدنيا
َي الد ِ
ال « :يا رس َ ِ
العافيَةَ َوالم َعافَاةَ في
ض ُل؟ قَ َ
الَ :س ْل َربَّ َ
ُّعاء أَفْ َ
ك َ
ول اهلل أ ُّ َ
واآلخرة  ،فقد جاء رجل إِ َىل النِ ِّ
َّيب  فَـ َق َ َ َ ُ
َي الد ِ
ال :يا رس َ ِ
كُ ،مثَّ أَتَاه ِيف اليـوِم الثَّالِ ِ
الدُّنْ يَا َواآلخ َرةُ ،مثَّ أَتَاهُ ِيف اليَـ ْوِم الث ِ
ث
ض ُل؟ فَ َق َ
ال لَه مثْ َل ذَل َ
ُّعاء أَفْ َ
ول اهلل أ ُّ َ
َّاين فَـ َق َ َ َ ُ
ُ َْ
العافيَةَ في الدُّنْ يَا َوأ ْعطيتَ َها في اآلخ َرة فَ َق ْد
ك .قَ َ
فَ َق َ
ال لَه مثْ َل ذَل َ
ال :فَإذَا أ ْعط َ
يت َ
()4
ت».
أَفْ لَ ْح َ
النقطة الثالثة  :ضعف االنسان في علمه ومعرفته :
من املعلوم َّ
أن اإلنسان هو سيد الكون مبا حيويه عقله من العلم واملعرفة ،وقد مأل األرض هبذا العلم وتلك املعرفة
ورغم ذلك فهو ضعيف يف علمه بالنسبة لعلم العليم جل يف عاله قال تعاىل َ ...وَما أوتيت ْم م َن الْعلْم إ َّال

قَل ًيال االسراء ( )85وقد بني اهلل تعاىل احلقيقة العلمية لدى االنسان ومصادر معرفته ومنة اهلل عليه به فقال تعاىل :
ص َار َو ْاألَفْئ َدةَ ل ََعلَّك ْم تَ ْشكرو َن [ النحل
َواللَّه أَ ْخ َر َجك ْم م ْن بطون أ َّم َهاتك ْم َال تَ ْعلَمو َن َش ْيئًا َو َج َع َل لَكم َّ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
 ]78:يقول الطربي  ( :واهلل تعاىل أعلمكم ما مل تكونوا تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعقلون شيئا
وبصركم هبا ما مل تكونوا تبصرون ،وجعل لكم السمع
الشر َّ
وال تعلمون ،فرزقكم عقوال تفقهون هبا ،ومتيزون هبا اخلري من ّ
الذي تسمعون به األصوات ،فيفقه بعضكم عن بعض ما تتحاورون به بينكم ،واألبصار اليت تبصرون هبا األشخاص،
فتتعارفون هبا ومتيزون هبا بعضا من بعض ،والقلوب اليت تعرفون هبا
مجم ِ
ِ ِِ ِ
اجل َّمةُ ِمن ِْ ِ
ت الشَّاةُ َمجَما إ َذا َملْ يَ ُك ْن َهلَا قَـ ْرن فَ َّ
َج ُّم َو ْاألُنْـثَى َمجَّاءُ َوا ْجلَ ْم ُع ُجم ِمثْ ُل :أ ْ
الذ َكُر أ َ
(َ )1و ُْ ْ
ً
اإلنْ َسان ُْجمتَ َم ُع َش ْع ِر نَاصيَته َ ،و َ َ
َمحََر َومحََْراءَ
َومحُْر.أ.هـ املصباح املنري ( )990 /9باختصار .
()2أخرجه احلاكم يف املستدرك ك /التفسري ب/تَـ ْف ِسري سورةِ ْاألَنْـع ِام ح )345 /2( - 3239/وقال ِ :
ِ
صحيح َعلَى َش ْرط مسلم َوَملْ
َ
ُ َُ َ
خيُْ ِر َجاهُ» وأقره الذهيب .
()3التحرير والتنوير (« )927 /29حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» حملمد الطاهر بن حممد بن حممد
الطاهر بن عاشور التونسي (ت9313 /هـ) الناشر  :الدار التونسية للنشر–تونس 9184م  .بتصرف.
ِ
ِ
ِ
ض ِل التـَّوب ِة و ِ
اال ْستِغْ َفا ِر َوَما ذُكَِر ِم ْن َر ْمحَِة اهللِ بِعبَاده حَ )495 /5( - 3592 /ع ْن
()4أخرجه الرتمذي أبواب الدعوات باب بعد باب ِيف فَ ْ ْ َ َ
أَنَ ِ
س بْ ِن َمالِك  وقال َ :ه َذا َح ِديث َح َسن َغ ِريب .
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األشياء فتحفظوهنا وتفكرون فتفقهون هبا .أ.هـ)

()1

َم
اب َوالْح ْك َمةَ َو َعلَّ َم َ
وقد امنت على رسوله  بتعليمه ما غاب عن علمه فقال تعاىل َ وأَنْ َز َل اللَّه َعلَْي َ
ك الْكتَ َ
ك َما ل ْ
ك تَ ْقدر
تَك ْن تَ ْعلَم َوَكا َن فَ ْ
يما [النساء  ]993:و« َكا َن النَّب ُّي  ي َعلِّم اال ْست َخ َارةَ وفيها ..":فَإنَّ َ
ضل اللَّه َعلَْي َ
ك َعظ ً
ت َع َّالم الْغيوب)2(»...و َع ْن َعائِ َشةَ َر ِض َي اللَّهُ َعْنـ َهما،
َوَال أَقْدرَ ،وتَ ْعلَم َوَال أَ ْعلَمَ ،وأَنْ َ
()3
ب إ َّال اللَّه »
بَ ،وُه َو يـَ ُق ُ
تَ .. :وَم ْن َح َّدثَ َ
قَالَ ْ
ول «:الَ يَ ْعلَم الغَْي َ
ب ،فَـ َق ْد َك َذ َ
ك أَنَّهُ يـَ ْعلَ ُم الغَْي َ

ومن مظاهر ضعف اإلنسان يف علمه ومعرفته أنه ال يدرك بسمعه أو بصره إال ما وقع يف نطاقهما ،وال يعلم إال ما وقع
حتت ِح ِّس ِه ،أما ما غاب عنه يف ماضيه ،أو حاضره ،أو مستقبله ،فال علم له به .
ومما يؤكد قصور علم االنسان عن علم اهلل استئثاره سبحانه مبعرفة أيسر أموره اخلاصة فضالً عن غريه من املخلوقات  .قال
س َماذَا تَ ْكسب غَ ًدا َوَما تَ ْدري
تعاىل إ َّن اللَّهَ ع ْن َده علْم َّ
اعة َوي نَ ِّزل الْغَْي َ
الس َ
ث َويَ ْعلَم َما في ْاأل َْر َحام َوَما تَ ْدري نَ ْف ٌ
ال رس ُ ِ
َي أ َْر ٍ
س الَ يَ ْعلَم َها إ َّال
س بأ ِّ
ض تَموت إ َّن اللَّهَ َعل ٌ
يم َخب ٌير[ لقمان]34:وقَ َ َ ُ
ول اللَّه  «م ْفتَاح الغَْيب َخ ْم ٌ
نَ ْف ٌ
ٍ
س َماذَا تَ ْكسب غَ ًداَ ،وَما
َح ٌد َما يَكون في غَدَ ،والَ يَ ْعلَم أ َ
اللَّه :الَ يَ ْعلَم أ َ
َح ٌد َما يَكون في األ َْر َحامَ ،والَ تَ ْعلَم نَ ْف ٌ
()4
َي أ َْر ٍ
المطَر »
س بأ ِّ
ض تَموتَ ،وَما يَ ْدري أ َ
َح ٌد َمتَى يَجيء َ
تَ ْدري نَ ْف ٌ
النقطة الرابعة  :ضعف االنسان في إدراكه :
سان ب َّ
اءه
الش ِّر د َع َ
واإلنسان ضعيف يف إدراكه فقد يرى خريه يف شره وشره يف خريه يدل عليه قوله تعاىل َ ويَ ْدع ْاإلنْ َ
اإلنْس ِ
ِ ِ
ان َوُد َعائِِه ِيف
وال [ االسراء  ]11:يقول العالمة ابن كثريُ (:خيِْ ُرب تَـ َع َ
سان َعج ً
بالْ َخ ْير َوَكا َن ْاإلنْ َ
اىل َع ْن َع َجلَة ْ َ
ِ
ان علَى نـَ ْف ِس ِه أَو ولَ ِدهِ أَو مالِِه بِالشَِّّر أ ِ ِ
ِ
ض ْاأل ِ
ك ،فَـلَ ِو
َّما ِر َواللَّ ْعنَ ِة َوَْحن ِو َذل َ
َحيَ َ
بـَ ْع ِ ْ
َي بالْ َم ْوت أَ ِو ا ْهلََالك َوالد َ
ْ َ ْ َ
ْ
()5
ك بِ ُد َعائِِه أ.هـ )
اب لَهُ َربُّهُ َهلَلَ َ
ْ
استَ َج َ
ومما يدل على قصور إدراكه وقصور بصريته َّ
أن االنسان قد يسعى يف طلب شيئ فيه هالكه وهو ال يدري .قال
َّ
تعاىلَ  :ول َْو ي َع ِّجل اللَّه للنَّاس َّ
اءنَا في
الش َّر ْ
است ْع َجالَه ْم بالْ َخ ْير لَقض َي إل َْيه ْم أ َ
َجله ْم فَ نَ َذر الذ َ
ين َال يَ ْرجو َن ل َق َ
ط ْغيَانه ْم يَ ْع َمهو َن  [يونس  ]99:يقول صاحب " في ظالل القرآن " ( :إنه  لو عجل هلم بالشر الذي يتحدون
باستعجاله ،استعجاهلم باخلري الذي يطلبونه ،لو استجاب اهلل هلم يف استعجاهلم كله لقضى عليهم ،وعجل بأجلهم!

ولكنه يستبقيهم ملا أجلهم له )

()6

النقطة الخامسة  :ضعف اإلنسان في إرادتة :

( و" اإلرادة " يف النصوص جاءت على معنيني :إرادة( كونية قدرية ) وهي املشيئة  ،وهذه اإلرادة ليس ألحد خروج منها
ضيِّ ًقا
ص ْد َره َ
ص ْد َره ل ْإل ْس َالم َوَم ْن ير ْد أَ ْن يضلَّه يَ ْج َع ْل َ
وال حميص عنها كقوله تعاىل :فَ َم ْن يرد اللَّه أَ ْن يَهديَه يَ ْش َر ْح َ
()1تفسري الطربي ()245 /97
()2أخرجه البخاري يف األدب املفرد باب الدعاء عند االستخارة ح( - 703/صَ )245 :ع ْن َجابِر [ قال أللباين]:صحيح
اىل{ :ع ِ
ِ
ِ
املُ الغَْي ِ
َح ًدا} ح)994 /1( - 7380/
اب قَـ ْوِل اللَّه تَـ َع َ َ
()3أخرجه البخاري ك /التوحيد ب /بَ ُ
ب فَالَ يُظْ ِهُر َعلَى َغْيبِه أ َ
)ع ِن ابْ ِن ُع َمَر. 
()4أخرجه البخاري أبواب االستسقاء ب /الَ يَ ْد ِري َم َىت َِجييءُ املَطَُر إَِّال اللَّهُ  ...حَ 33 /2( - 9031/
()5تفسري ابن كثري (.)45 /5
()6يف ظالل القرآن ( )9748 /3يف ظالل القرآن املؤلف :سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب (املتوىف9385 :هـ) الناشر :دار الشروق -
بريوت -القاهرة الطبعة :السابعة عشر  9492 -هـ باختصار .
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ك لَه من اللَّه َش ْيئًا أولَئ َ َّ
َم يرد اللَّه أَ ْن
َح َر ًجا[ األنعام .]925 :وقوله تعاىلَ  :وَم ْن يرد اللَّه ف ْت نَتَه فَ لَ ْن تَ ْمل َ
ين ل ْ
ك الذ َ
َ
يطَ ِّه َر ق لوبَه ْم[ املائدة .] 49 :اآليات ،وغريها .و( إرادة دينية شرعية) خمتصة مبراضي اهلل وحمابه ،وعلى مقتضاها أمر
عباده وهناهم كقوله تعاىل :يريد اللَّه بكم الْي ْس َر َوَال يريد بكم الْع ْس َر[ البقرة ]985 :وقوله تعاىل  :يريد اللَّه
َّ
يم[ النساء .] 24 :وغريها من اآليات،
ين م ْن قَ ْبلك ْم َويَت َ
يم َحك ٌ
وب َعلَْيك ْم َواللَّه َعل ٌ
ليبَ يِّ َن لَك ْم َويَ ْهديَك ْم سنَ َن الذ َ
وهذه اإلرادة ال حيصل اتباعها إال ملن سبقت له بذلك اإلرادة الكونية ،فتجتمع اإلرادة الكونية والشرعية يف حق املؤمن
وه َدى إلجابته من شاء منهم
الطائع وتنفرد الكونية يف حق الفاجر العاصي ،فاهلل سبحانه دعا عباده عامة إىل مرضاتهَ ،
()1
أ.هـ)
ومما يؤكد ضعف إرادة االنسان أمام إرادة اهلل هذا املشهد  ،حني أراد املشركون اإلجهاز على الدعوة بقتل رسول اهلل ،
فجمعوا اجلُموع وقدموا املقرتحات يف ُسبل القضاء عليه  وظهرت إرادهتم الضعيفة أمام إرادة اهلل  قال تعاىل َ  :وإ ْذ
َّ
يَ ْمكر ب َ َّ
ين [ األنفال ]30:
وك أ َْو ي ْخرج َ
وك أ َْو يَ ْقت ل َ
ين َك َفروا ليثْبت َ
وك َويَ ْمكرو َن َويَ ْمكر اللَّه َواللَّه َخ ْي ر ال َْماكر َ
ك الذ َ
ص َره اللَّه [ ...التوبة  ]40:فكان النصر والفوز لرسول اهلل
ومتثلت إرادة اهلل النافذة يف قوله تعاىل  :إ َّال تَ ْنصروه فَ َق ْد نَ َ

 رغم ضعفه ،واهلزمية واخلسران للكافرين رغم كثرة عددهم وقوة عدهتم .
ف رس ِ
ول اهللِ 
وتتجلى ضعف اإلرادة يف أعلى صورهتا يف هذ اهلدي النبوي ف َع ِن ابْ ِن َعبَّاس قَ َ
الُ :كْن ُ
ت َخ ْل َ َ ُ
ٍ
اسأَل اللَّهَ،
يـَ ْوًما ،فَـ َق َ
اه َ
اح َفظ اللَّهَ يَ ْح َفظ َ
ال :يَا غالَم إنِّي أ َعلِّم َ
ك ،إ َذا َسأَل َ
اح َفظ اللَّهَ تَج ْده ت َج َ
ْكْ ،
ك َكل َماتْ ،
ْت فَ ْ
وك ب َ ٍ
استَع ْن باللَّهَ ،وا ْعلَ ْم أ َّ
ش ْي ٍء قَ ْد َكتَبَه اللَّه
َم يَ ْن َفع َ
ت َعلَى أَ ْن يَ ْن َفع َ
وك إالَّ ب َ
اجتَ َم َع ْ
استَ َع ْن َ
َن األ َّمةَ ل َْو ْ
ت فَ ْ
َوإذَا ْ
ش ْيء ل ْ
وك إالَّ ب َ ٍ
وك ب َ ٍ
ت
َم يَض ُّر َ
اجتَ َمعوا َعلَى أَ ْن يَض ُّر َ
ك ،رف َعت األَقْالَم َو َج َّف ْ
ش ْيء قَ ْد َكتَبَه اللَّه َعلَْي َ
لَ
َكَ ،ول َْو ْ
ش ْيء ل ْ
الصحف( )2( .واملراد باألمة هنا :مجيع اخلليقة من بين آدم ،قال( :واعلم بأن األمة لو اجتمعت -أي :وتعاونت -على
ُّ
أن ينفعوك بشيء ،لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك)  ،والعكس كذلك ،فاألمة كلها ال تستطيع أن تنفع أو تضر
()3

إال مبا قدر اهلل ا.هـ )
ومما يؤكد ضعف إرادة االنسان أيضاً كونه مقهوراً يف كثري من أموره ،فال اختيار للعبد يف مولده ،ورزقه ،وشقاوته أو
ين يَ ْوًما،
سعادته ،ويف موته وأجله ،وهي مما استأثر اهلل تعاىل به وقَ َ
ال  « : إ َّن أ َ
َح َدك ْم ي ْج َمع َخلْقه في بَطْن أ ِّمه أ َْربَع َ
ٍ
ب
ك ،ث َّم يَكون م ْ
ضغَةً مثْ َل ذَل َ
ث َّم يَكون َعلَ َقةً مثْ َل ذَل َ
ك ،ث َّم يَ ْب َعث اللَّه َملَ ًكا فَ ي ْؤَمر بأ َْربَع َكل َماتَ ،وي َقال لَه :ا ْكت ْ
()4
الروح» ... ،
َجلَهَ ،و َشق ٌّي أ َْو َسعي ٌد ،ث َّم ي ْن َفخ فيه ُّ
َع َملَهَ ،ورْزقَهَ ،وأ َ
()1أعالم السنة (ص ) 88 :الكتاب :أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة (الكتاب نشر  -أيضا  -بعنوان 200 :سؤال
وجواب يف العقيدة االسالمية) املؤلف :حافظ بن أمحد بن علي احلكمي (املتوىف9377 :هـ) حتقيق :حازم القاضي .الناشر :وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :الثانية9422 ،ه .باختصار .
ِ
()2أخرجه الرتمذي أبواب صفة القيامة والرقاق والورع بَ /ما َجاءَ ِيف ِص َف ِة أ ََو ِاين احلَ ْو ِ
ض ح )248 /4( - 2594/وقال َ :ه َذا َحديث
ص ِحيح.
َح َسن َ
()3شرح األربعني النووية لعطية حممد سامل ( ،4 /44برتقيم الشاملة آليا) الكتاب  :شرح األربعني النووية املؤلف  :عطية بن حممد سامل
(املتوىف 9420 :هـ) .مصدر الكتاب  :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  .اختصار .
ِ
ِ
ِ
()4متفق عليه أخرجه البخاري ك /بدء اخللق بِ /ذ ْك ِر املالَئِ َك ِة ح )999 /4( - 3208/ومسلم ك /القدر بَ /كْيفيَّة َخلْ ِق ْاآل َدم ِّي ِيف
َ
ِ ِ ِ ِِ
َجلِ ِه َو َع َملِ ِه َو َش َق َاوتِِه َو َس َع َادتِِه ح )2034 /4( - )2443(/عن عبد اهلل . 
بَطْ ِن أ ُِّمه َوكتَابَة ِرْزقه َوأ َ
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النقطة السادسة  :ضعف االنسان في نفسه وعزيمته :
ملا كان اإلنسان ضعيف أمام شهوات النفس ونزغاهتا  ،جاءت األوامر والنواهي اإلهلية حامية ومعينة له على هذاالضعف،
فمن حكم فرض الزكاة الوقاية من الشح والبخل ،ومن حكم فرضية الصيام محاية املسلم من تسلط شهوة الطعام والشراب
والوقاع  ،ومن حكم فرضية حد الزنا والقذف الردع ومحاية املسلم من شهوة الفرج  ،وجتلى ذلك يف أعلى صوره يف األمر
استَْب َرأَ لدينه
باتقاء الشبهات مهما كان اإلنسان عاملاً فاليثق بنفسه أمام ضعفه قال  ..« : فَ َمن اتَّ َقى الم َ
شبَّ َهات ْ

َوع ْرضهَ ،وَم ْن َوقَ َع في ُّ
الشب َهاتَ :ك َر ٍاع يَ ْر َعى َح ْو َل الح َمى ،يوشك أَ ْن ي َواق َعه )1( » ... ،وبني النيب  هذا الضعف
يما تَ ْملك
ول اللَّ ِه  يـَ ْق ِس ُم فَـيَـ ْع ِد ُل فَـيَـ ُق ُ
يف صورة عملية فقد َكا َن َر ُس ُ
يما أ َْملك ،فَ َال تَل ْمني ف َ
ول« :اللَّه َّم َه َذا قَ ْسمي ف َ
ِ ِِ ()2
وَال أَملك» قَ َ ِ ِ
ِ
ِ
ني ن َسائه»
َ ْ
بَ .وَه َذا ِيف الْ َع ْدل بـَ ْ َ
يل الْ َقاضي« :يـَ ْع ِين الْ َق ْل َ
ال إ ْمسَاع ُ
فتح اهلل  باب التوبة للمذنبني ،واملخطئني الذين ضعفت نفوسهم أمام
ومما يؤكد ضعف االنسان يف نفسه وعزميته أن ُ
السوءَ ب َج َهال ٍَة ث َّم يَتوبو َن م ْن قَر ٍ
ك يَتوب اللَّه
ين يَ ْع َملو َن ُّ
يب فَأولَئ َ
شهواهتم قال تعاىل  :إنَّ َما الت َّْوبَة َعلَى اللَّه للَّذ َ
يما [ النساء  ]97:وقال تعاىل َ  :وتوبوا إلَى اللَّه َجم ًيعا أَيُّهَ الْم ْؤمنو َن ل ََعلَّك ْم ت ْفلحو َن
يما َحك ً
َعلَْيه ْم َوَكا َن اللَّه َعل ً
[ النور  ]39:وقال تعاىل   :قل يَاعبَاد َّ
َس َرفوا َعلَى أَنْ فسه ْم َال تَ ْقنَطوا م ْن َر ْح َمة اللَّه إ َّن اللَّهَ يَغْفر
ين أ ْ
ي الذ َ
َ
ْ
ُّ
وب مسيء
وب َجم ًيعا إنَّه ه َو الْغَفور َّ
الرحيم[ الزمر . ]53 :وقال « : إ َّن اهللَ  يَ ْبسط يَ َده باللَّْيل ليَت َ
الذن َ
()3
وب مسيء اللَّْيلَ ،حتَّى تَطْل َع َّ
ال « اللَّه أَفْ َرح بتَ ْوبَة
الش ْمس م ْن َمغْرب َها» وقَ َ
َّهارَ ،ويَ ْبسط يَ َده بالن َ
الن َ
َّهار ليَت َ
ٍ ()4
َضلَّه في أ َْرض فَالَة»
َحدك ْمَ ،س َق َ
ط َعلَى بَعيرهَ ،وقَ ْد أ َ
َع ْبده م ْن أ َ
وخالصة األمر  :أن املسلم إذا علم حرمة الرياء والتحذير والتنفري منه  ،وتبني له عاقبته يف الدنيا واآلخرة  ،وعقل األمر

باإلخالص ،والدعوة إليه ،وتبني له عاقبته يف الدنيا واآلخرة ،وحقق عظمة اهلل  يف قلبه وسلوكه  ،وعلم ضعف
املخلوقني الذين يُرائَى من أجلهم ،وتبني له هذا الضعف يف أصل خلقتهم وهنايتهم ،ويف بدهنم وبنيتهم ،ويف علمهم
ومعرفتهم ويف إداركهم،وإرادهتم ،ونفوسهم  ،حتقق له الشفاء من هذا الداء ،بفضل واهب العطاء سبحانه .

ِ ِ ِِ
احلَ َال ِل َوتَـ ْر ِك
َخ ِذ ْ
()1متفق عليه أخرجه البخاري ك /االميان ب /فَ ْ
استَْبـَرأَ لدينه ح)20 /9(- 52/ومسلم ك /املساقاة ب /أ ْ
ض ِل َم ِن ْ
الشبـه ِ
ات ح )9291 /3( -9511 /عن النعما ين بشري . 
ُّ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يث َسامل حَ )204 /2( - 2749/ع ْن َعائ َشةَ َر ِض َي اللَّهُ َعْنـ َها ،وقال َ :ه َذا َحديث
()2أخرجه احلاكم يف املستدرك ك /النكاح َ -حد ُ
ص ِحيح َعلَى َش ْر ِط ُم ْسلِمَ ،وَملْ ُخيَِّر َجاهُ "  ،وقال الذهيب  :على شرط مسلم .
َ
وب وإِ ْن تَ َكَّرر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
وسى . 
م
َيب
أ
ن
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/
4
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)
2751
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ح/
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ت
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ن
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ة
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3
(
َْ ُ َ
َُ
َ
َْ َ ُ َ
ِ
)ع ْن أَنَس . 
()4أخرجه البخاري ك/الدعوات ب /التـ َّْوبَة حَ 48 /8(- 4301/
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المبحث الثاني
الخوف على األمة من (ضعف اليقين)
أخرج اإلمام محم د ب ن نص ر الم روزي( : )1بس نده إل ى أب ي هري رة  ق ال  :ق ال رس ول
اهلل
« ما أخاف على أمتي إال ضعف اليقين ».
الفرع األول

اوال  :تخريج الحديث :

تخريج الحديث ودراسة اسناده

أخرجه  :ابن املبارك (،)2والبخاري يف التاريخ الكبري (،)3وابن أيب الدنيا (،)4وحممد بن نصر املروزي ( ، )5والطرباين (،)6

وابن عساكر (.)7

ثانياً  :دراسة اسناد أبي عبد اهلل محمد بن نصر المروزي

قال اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن نصر املروزي :حدثنا يونس(=........................................ )8

أنا ابن وهب( )1قال وأخربين سعيد بن أيب أيوب( )2عن عبد الرمحن بن بزرج ()3مسع أبا هريرة  )4(يقول...احلديث

املروزى  :بفتح امليم والواو بينهما الراء الساكنة ويف آخرها الزاى ،هذه النسبة إىل «مرو الشاهجان»  ،وإمنا قيل له «الشاه جان» يعىن
(َ (1
الشاه جاىن موضع امللوك ومستقرهم .أ.هـ األنساب رقم  )207 /92( -3741/األنساب .املؤلف :عبد الكرمي بن حممد بن منصور
التميمي السمعاين املروزي ،أبو سعد (املتوىف542 :هـ)احملقق :عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه .الناشر :جملس دائرة املعارف
العثمانية ،حيدر آباد .الطبعة :األوىل 9382 ،هـ  9142 -م
)  )2يف الزهد ح( -557/ص  )914 /لعبد اهلل بن املبارك بن واضح املرزوي  ،أبو عبد اهلل ط /دار الكتب العلمية – بريوت  .حتقيق :
حبيب الرمحن األعظمي .
)  )3التاريخ الكبري ت - 853/عبد الرمحن بن بزرج . )244 / 5( -ولفظه ":ما أخاف على امىت ضعف اليقني" .
)  )4اليقني (ص  )90 /ح. 1/
( "(5تعظيم قدر الصالة " ح )411 / 2( - 747/أليب عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج املروزي ( 214 - 202هـ) و كتابه ط/
مكتبة الدار –املدينة املنورة  .الطبعة األوىل  9404 ،هـ .حتقيق /د .عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي  .وقدمته  :لنظافة اسناده وألن يف لفظه
التصيح باخلوف على األمة .
)  )6املعجم األوسط ح) 351 ،358 / 8( - 8841/
)  )7تاريخ دمشق ت 4020 /حممد بن أمحد أبو بكر اهلروي اخلفاف ح.90849/ـ ()980 / 59
)  )8يونس بن عبد األعلى بن ميسرة الصديف أبو موسى املصري وثقه أبو حامت ،وقال النسائي :ثقة وقال علي بن احلسن بن بريد :كان
حيفظ احلديث وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال مسلمة بن قاسم :كان حافظا وقد أنكروا عليه تفرده بروايته عن الشافعي حديث...وذكره
.وقال احلافظ يف التقريب :ثقة أ.هـ تقريب التهذيب ت 7107/ـ ( )493 / 9هتذيب التهذيب ()440 /99
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المطلب األول
(معنى الحديث وتحديد الداء)

من األمور اليت صرح فيها النيب  باخلوف على أمته  ،الذين امتثلوا أمره وسلكوا سبيله ،واتبعوا سنته  ،اخلوف عليهم من
ضعف اليقني َّ ،
ألن بضعفه ينتفي متام التوكل على اهلل ، وترتفع الثقة بوعد الصادق األمني  ،وال يتحقق بضعفه اإلميان
بالغيب يف األمور السمعية املتلقاة عن خري الربية . 

قوله ( ما أخاف على أمتي) املراد  :أَُّمة اإلجابة ال أ َُّمة الدعوة ( .)5قوله ( ضعف ) بفتح الضاد لغة متيم وضمها يف لغة
قريش (.)6والضَّعف والضُّعف ِخ ُ ِ
الع ْق ِل
ف (بالضم) يف اجلسد والضَّعف (بالفتح) يف َّ
الف ال ُق ّوة وقيل الض ُّْع ُ
ْ ُ
ْ ُ
الرأْي و َ
وقيل مها معاً جائزان يف كل وجه ( . )7وميكن بيان هذا املطلب من خالل النقاط التالية :
النقطة األولى  :معنى اليقين لغة وفي اصطالح العلماء والمراد بقوته وضعفه :

((1عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي أبو حممد املصري قال أمحد :كان ابن وهب له عقل ودين وصالح  ،وقال  :صحيح احلديث  ...ما
أصح حديثه وأثبته  ،وثقه ابن معني  ،وأبو زرعة  ،والساجي  ،واخلليلي  ،والعجلي  ،وابن عدي  ،وابن حبان  ،وقال أبو حامت  :صاحل
احلديث صدوق  ،وقال ابن سعد  :كان كثري العلم ثقة فيما قال حدثنا وكان يدلس  ،وقال النسائي كان يتساهل يف األخذ وال بأس به وقال
يف موضع آخر ثقة ما أعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا .قال احلافظ يف التقريب  :الفقيه ثقة حافظ عابد .أ.هـ تقريب التهذيب ت/
 )545 / 9( 3414هتذيب التهذيب ( ، )79 /4هتذيب الكمال ()277 /94
((2سعيد بن أيب أيوب اخلزاعي املصري أبو حيىي بن مقالص  ،قال أمحد  :ال بأس به  ،وقال ابن معني  ،والنسائي  :ثقة وقال ابن سعد كان
ثقة ثبتا وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقال ابن يونس :كان فقيها  ،وقال ابن وهب :كان فهما حلوا فقيل له كان فقيها فقال نعم وقال
الساجي  :صدوق ووثقه حيىي بن بكري ،وقال احلافظ ابن حجر  :ثقة ثبت أ.هـ التقريب ت )374 / 9(-2274/هتذيب التهذيب ()7 /4
هتذيب الكمال()342 /90
( (3عبد الرمحن بن بزرج روى عن احلسن واحلسني وأيب هريرة روى عنه سعيد بن أيب أيوب وابن هليعة وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ابن
ماكوال :كان حسن الكتابة مليح اخلط قوميًا باملنطق والفلسفة ،وقال القفطي  :كان حافظا للغريب والنوادر وقال ابن يونس  :قارئ موىل أم
أحسنهم لَهُ (االسالم ) تعرفا وأقرئهم لكتاب اهلل
حبيبة ،زوج النيب .وقال صاحب كتاب السلوك َ :كا َن َكبِري الْقدر شهري ال ّذكر ،وَكا َن من ْ
وأقومهم حبقوقه .بـَُزْرج  :بالفتح وضم الزاي وسكون الراء آخره جيم أ .هـ قلت  :هو ثقة  .فقد ذكره ابن جبان وابن قطلوبغا يف الثقات
أحسنهم
ويرجح توثيقه قول القفطي  :كان حافظا للغريب والنوادر  ،وقول ابن يعقوب يف السلوك َ :كا َن َكبِري الْقدر شهري ال ّذكر ،وَكا َن من ْ
لَهُ (االسالم ) تعرفا وأقرئهم لكتاب اهلل وأقومهم حبقوقه وقد ارجمه البخاري في الكبير ،ولم يورد فيه جرحا ً وال اعديالً ،وابعه
عل ذلك ابن أبي حاام في "الجرح والتعديل" ،وما رأيت فيه جرحا ً  .وترمجته يف  :التاريخ الكبري ت)244 / 5( - 853/
الثقات ت )15 / 5(- 4094/اجلرح والتعديل  )294 / 5( - 9097-اإلكمال ( )254 /9إنباه الرواة ( )949 /2والثقات ممن مل
يقع يف الكتب الستة ( )232 /4السلوك ()12 /9
)  ) 4أبو هريرة الدوسي الصحايب اجلليل اختلف يف امسه واسم أبيه قيل عبد الرمحن ابن صخر وقيل ابن غنم وقيل عبد اهلل ابن عائذ وقيل ابن
عامر وقيل ابن عمرو وقيل غري ذلك،واختلف يف أيها أرجح فذهب كثريون إىل األول وذهب مجع من النسابني إىل عمرو بن عامر مات سنة
سبع وقيل سنة مثان وقيل تسع ومخسني وهو ابن مثان وسبعني سنة ترمجته يف:اإلصابة ت)247 /4(-5954/
ِ
= الحكم على االسناد :االسناد صحيح لثقة رجاله واتصال سنده قال اهليثمي يف اجملمع حِ :)907 /9(-401 /ر َجالُهُ ث َقات.
((5فيض القدير ح.)528 / 5( - 7715/
((6التيسري بشرح اجلامع الصغري ـ للمناوي )790 / 9( -
((7لسان العرب – ضعف ـ ()203 / 1

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 181

واليقني  :العلم احلاصل عن نظر واستدالل و هلذا ال يسمى علم اهلل ( يَِقيناً ) و ( يَِق َن ) األمر ( يـَْيقن ) ( ي َقناً ) من
باب تعب إذا ثبت ووضح فهو ( يَِقني ) فعيل مبعىن فاعل و يستعمل متعديا أيضا بنفسه و بالباء فيقال ( يَِقْنتُهُ ) و
()1
ِ
استَـْيـ َقْنتُهُ ) أي علمته  .أ هـ
ت ) به و ( أيْـ َقْن ُ
( يَقْن ُ
ت ) به و ( تَـيَـ َّقنْتُهُ ) و ( ْ
ِ
ِ
نقيض اجلهل  ،وقوله تعاىل َ  :وا ْعب ْد
ني  :العِْلم وإزاحة الشك
(واليَق ُ
وحتقيق األَمر  ،واليَقني  :نَقيض الشك ،والعلم ُ
ُ
املوت  ،معناه ْاعبُ ْد ربَّك أَبداً و ْاعبُ ْده إىل املمات ،وإذا
ك َحتَّى يَأْتيَ َ
َربَّ َ
ك الْيَقين [ احلجر  " ]11:أَي حىت يأْتيك ُ
()2
أَمر بذلك فقد أَمر باإلقامة على العبادة ،ورمبا عربوا بالظن عن اليَ ِقني وباليَ ِقني عن الظن .أ.هـ)
قال القرطيب (( : )3يف تفسري قول اهلل تعاىل َ  :وظَ َّن َداود أَنَّ َما فتنَاه [ ص : ]24:قال أبو عمرو والفراء :ظن مبعىن

أيقن  ،إال َّ
أن الفراء شرحه بأنَّه ال جيوز يف املعايَن أن يكون الظن إال مبعىن اليقني .أ .هـ )
ُ
بعد بيان معىن اليقني يف اللغة البد من معرفة اصطالح طوائف العلماء يف معناه  ،حيث اختلف املتكلمون ،والفقهاء،
واملتصوفة وأكثر العلماء يف كيفية قوة اليقني وضعفه ،ولبيان ذلك أعرض كالم اإلمام الغزايل رمحه اهلل فقال  )4( :واليقني :
لفظ مشرتك يطلقه فريقان ملعنيني خمتلفني :
األول  :اصطالح النظار واملتكلمون:فيعربون به عن عدم الشك إذ ميل النفس إىل التصديق بالشيء له أربع

مقامات()5االصطالح الثاني  :اصطالح الفقهاء وأكثر العلماء :وهو أن ال يلتفت فيه إىل اعتبار التجويز والشك ،بل إىل

استيالئه وغلبته على العقل حىت يقال  :فالن ضعيف اليقني باملوت مع أنه ال شك فيه  ،ويقال  :فالن قوي اليقني يف
إتيان الرزق مع أنه قد جيوز أنه ال يأتيه فمهما مالت النفس إىل التصديق بشيء  ،وغلب ذلك على القلب ،واستوىل
حىت صار هو املتحكم واملتصرف يف النفس بالتجويز واملنع  ،مسى ذلك يقينا...وعلى هذا االصطالح يوصف اليقني
بالضعف والقوة أ.هـ
وهناك اصطالح ثالث وهو قول أهل التصوف في مفهوم اليقين :

تعددت أقوال املتصوفة يف معناه واختلفت مشارهبم وميكن لنا التعرف على بعضها فمنها :

قال الجنيد  :اليقني  :ارتفاع الشك  .قال النورى  :اليقني  :هو املشاهدة .

((1املصباح املنري – يقن ) 489 / 2( -املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ألمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ط /املكتبة
العلمية – بريوت .
((2ينظر  :لسان العرب  ، )457 / 93( -وخمتار الصحاح  ، )745 / 9( -والصحاح تاج اللغة (. )2291 /4باختصار
((3تفسري القرطيب – ()971 / 95
(.(4إحياء علوم الدين )72 / 9( -
((5األول :أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعرب عنه بالشك .
الثاين  :أن متيل نفسك إىل أحد األمرين مع الشعور بإمكان نقيضه ولكنه إمكان ال مينع ترجيح األول .
الثالث  :أن متيل النفس إىل التصديق بشيء حبيث يغلب عليها وال خيطر بالبال غريه ولو خطر بالبال تأب النفس عن قبوله ولكن
ليس ذلك مع معرفة حمققة إذ لو أحسن صاحب هذا املقام التأمل واإلصغاء إىل التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويز وهذا يسمى
اعتقادا مقاربا لليقني وهو اعتقاد العوام يف الشرعيات كلها إذ رسخ يف نفوسهم مبجرد السماع .
الرابع  :املعرفة احلقيقية احلاصلة بطريق الربهان الذي ال يشك فيه وال يتصور الشك فيه فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى
يقينا عند هؤالء .أ.هـ باختصار .إحياء علوم الدين . )72 / 9( -
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()2

قال ابن عطاء :اليقني ما زالت عنه املعارضة على دوام الوقت)1(.وهناك تعريفات أخرى ملفهوم اليقني عندهم منها

النقطة الثانية  :سبب تسميته باليقين  :نقل املناوي  )3( :أنه مسي يقينا الستقراره يف القلب وهو النور فإذا استقر دام

الراكدة
وإذا دام صارت النفس بصرية ،فاطمأنت فتخلص القلب من أشغاله ،وإذا أقذف النور يف القلب زالت الظلمات َّ
يف صدره فانكشف الغطاء فعاين امللكوت بقلبه أ.هـ
النقطة الرابعة  :عالمات اليقين :

العطيِّة؛ والتَـنَـُّزه عن ذَ ِّمهم
قال ذو النون املصري  ":ثالثة من أ َْعالم اليقني :قِلَّةُ ُخمالطة الناس ىف العِ ْشَرة؛ وتَـ ْرُك ِ
املدح هلم ىف َ
ِ
ِ
ِ
كل حال.أ.ه"(.)4
عند املنع .وثالثة من أَعالمه أَيضاً :النَّظر إليه ىف كل شىء؛ و ّ
كل أَمر؛ واالستعانة به ىف ّ
الرجوع إليه ىف ّ
من عالمات ضعفه  :وقال املناوي  :وكثرة الشكوى تدل على ضعف اليقني ومشعرة بالتسخط للقضاء وتورث مشاتة
()5
األعداء أ.هـ
النقطة الخامسة  :مراتب اليقين :
(تتفاوت مراتب اليقني فبعضها فوق بعض ،فأدىن مراتب اليقني هي مرتبة ( :علم اليقني ) ،واملرتبة اليت
كر اهللُ سبحانه يف كتابه له مراتب
فوقها هي مرتبة( :عني اليقني)  ،وأعلى املراتب هي مرتبة( :حق اليقني ) ،وقد ذَ َ
يم ث َّم
ْم الْيَقين لَتَ َرو َّن ال َ
ْجح َ
ثالث  :حق اليقني  ،وعلم اليقني  ،وعني اليقني كما قال تعاىل َ  :ك َّال ل َْو تَ ْعلَمو َن عل َ
لَتَ َرونَّ َها َع ْي َن الْيَقين[التكاثر  ]7-5 :فهذه ثالث مراتب لليقني  (:أولها ) علم اليقني :وهو التصديق التام به حبيث ال
يعرض له شك وال شبهة تقدح يف تصديقه كعلم اليقني باجلنة مثال وتيقنهم أهنا دار املتقني ومقر املؤمنني فهذه مرتبة العلم
كيقينهم أن الرسل أخربوا هبا عن اهلل وتيقنهم صدق املخرب .

( المرتبة الثانية ) عني اليقني وهي مرتبة الرؤية واملشاهدة كما قال تعاىل { لرتوهنا عني اليقني } وبني هذه املرتبة واليت
قبلها فرق ما بني العلم واملشاهدة  :فاليقني للسمع وعني اليقني للبصر ويف املسند لنإمام أمحد مرفوعا ( ليس اخلرب
كاملعاين ) وهذه املرتبة هي اليت سأهلا إبراهيم اخلليل ربه أن يريه كيف حييي املوت ليحصل له مع علم اليقني عني اليقني
فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه فيسكن القلب عند املعاينة ويطمئن لقطع املسافة اليت بني اخلرب والعيان
( المرتبة الثالثة ) مرتبة حق اليقني وهي مباشرة الشيء باإلحساس به كما إذا أدخلوا اجلنة ومتتعوا مبا فيها فهم يف الدنيا
يف مرتبة علم اليقني ويف املوقف حني نزلف ونقرب منهم حىت يعاينوها يف مرتبة عني اليقني وإذا دخلوها وباشروا نعيمها
يف مرتبة حق اليقني ومباشرة املعلوم تارة يكون باحلواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب فلهذا قال { إنه حلق اليقني } فإن
ِ
ِ
ب إىل اليقني  .وقال غريه  :اليقني  :عني القلب  .وقال عبد
سب إىل العلم وما َعل َمتُهُ
ُ
القلوب نُس َ
((1وقال ذو النون  :كل ما َرأَتْهُ العيو ُن نُ َ
ني الب ِ
اهلل  :اليقني  :اتصال البَ ِ
ني معناه قول حارثة  :كأىن أنظر إىل عرش رب بارزا اتصلت رؤيته بالغيب وارتفع ما بينه وبني
ني و ُ
انفصال َما بَ َ
الغيب من احلجب .وقال سهل  :اليقني  :املكاشفة كما قال لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا وباهلل التوفيق .أ.هـ التعرف ملذهب التصوف ـ
الباب السادس واألربعون (قوهلم ىف اليقني ) (ص  : ) 903 /التعرف ملذهب أهل التصوف حملمد بن إسحاق الكالباذي.البخاري أبو بكر
املتويف سنة  380هـ  110م ط /دار الكتب العلمية -بريوت  9400هـ
((2ينظر التعريفات(ص )332/
((3فيض القدير . )430 / 3( -
((4بصائر ذوي التمييز ( )317 /5بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز .املؤلف :جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب
الفريوزآبادى (املتوىف897 :هـ) احملقق :حممد علي النجار  ،الناشر :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  .القاهرة .
((5فيض القدير ()533 /3
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القلب يباشر اإلميان به وخيالطه كما يباشر باحلواس ما يتعلق هبا فحينئذ خيالط بشاشته القلوب ويبقى هلا حق اليقني وهذه
أعلى مراتب اإلميان وهي الصديقية اليت تتفاوت فيها مراتب املؤمنني وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثالثة مثال فقال
 :إذ قال لك من جتزم بصدقه  :عندي عسل أريد أن أطعمك منه فصدقته كان ذلك علم
يقني فإذا أحضره بني يديك صار ذلك عني اليقني فإذا ذقته صار ذلك حق اليقني وعلى هذا فليست هذه اإلضافة
()1
من باب إضافة املوصوف إىل صفته بل من إضافة اجلنس إىل نوعه.أ.هـ)

النقطة السابعة  :السبب في ضعف اليقين  :قال املناوي ( : )2وسبب ضعفه ميل القلب إىل املخلوق  ،وبقدر ميله له
يبعد عن مواله  ،وبقدر بعده عنه يضعف يقينه واليقني استقرار العلم الذي ال يتغري يف القلب والسكون إىل اهلل ثقة به
ورضى بقضائه .أ.هـ
ً

المطلب الثاني

منهج الوقاية والعالج من ضعف اليقين

وعالج ضعف اليقني بإزالة أسبابه وهو ميل القلب إىل اهلل  ،والثقة بوعده  ،و َّ
أن ما أصاب املسلم مل يكن خيطئه  ،وما
أخطئه مل يكن يصيبه  ،وأن يكون مبا يف يد اهلل أوثق مما يف يده  ،وكذلك استحضار عظمة اهلل ومعرفة ما جيب يف حقه ،
وما جيوز  ،وما ال جيوز  ،وما له من األمساء والصفات  ،مما يزيد العلم باهلل تعاىل  ،وكذا الثقة مبا أخرب به رسوله عن اهلل ،
واليوم اآلخر  ،وميكن بيان منهج الوقاية والعالج من خالل بيان أمهية اليقني وفضله  ،وفضل أهله ،والتحذير من تركه
وتوضيحه كما يلي :

الفرع األول
عالج ضعف اليقين ببيان أهمية اليقين وفضله في الدنيا واآلخرة

وبيان ذلك من خالل ما يلي :

– قوة اليقني صفة من صفات أصفياء اهلل ،وأنبياءه عليهم السالم  ،فقد جاء من مواقف الثقة واليقني يف حق أيب األنبياء
اء َربِّي َش ْيئًا َوس َع
اجه قَ ْومه قَ َ
ال أَت َح ُّ
إبراهيم َ  و َح َّ
َخاف َما ت ْشركو َن به إ َّال أَ ْن يَ َ
اجونِّي في اللَّه َوقَ ْد َه َدان َوَال أ َ
شَ
َم ي نَ ِّز ْل به َعلَْيك ْم
َربِّي ك َّل َش ْي ٍء عل ًْما أَفَ َال تَتَ َذ َّكرو َن َوَك ْي َ
ف أَ
َخاف َما أَ ْش َرْكت ْم َوَال تَ َخافو َن أَنَّك ْم أَ ْش َرْكت ْم باللَّه َما ل ْ
َّ
ك لَهم ْاأل َْمن َوه ْم
س ْلطَانًا فَأ ُّ
يمانَه ْم بظ ْل ٍم أولَئ َ
ين َ
َي الْ َفري َق ْين أ َ
آمنوا َول ْ
َم يَلْبسوا إ َ
َح ُّق ب ْاأل َْمن إ ْن ك ْنت ْم تَ ْعلَمو َن الذ َ
م ْهتَدو َن[ األنعام  ]82-80:قال صاحب الظالل  (:لقد كانت هذه هي احلجة اليت أهلمها اهلل إبراهيم ليدحض هبا
حجتهم اليت جاءوا هبا جيادلونه .ولقد كشف هلم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه اآلهلة متلك أن تسيء
إليه..أ.هـ ) ( )3وها هو كليم اهلل موسى  يثبت كاجلبال ليقينه بنصر ربه ،حينما أدركهم فرعون ومل يكن إالَّ البحر
ال َك َّال إ َّن
وسى إنَّا لَم ْد َركو َن قَ َ
ْج ْم َعان قَ َ
ال أ ْ
اءى ال َ
َص َحاب م َ
أمامهم والعدو من ورائهم  :قال اهلل تعاىل  :فَ لَ َّما تَ َر َ
( (1التبيان (ص  )999 /التبيان يف أقسام القرآن"ألبن قيم اجلوزية .حتقيق/حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل .نشر دار
الفكر،وفيض القدير ح.)549 /5(- 7715/
((2فيض القدير ح)792 / 3( ، )528 / 5( - 7715/
((3يف ظالل القرآن ( )9942 /2الكتاب :يف ظالل القرآن .املؤلف :سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب (املتوىف9385 :هـ) الناشر :دار
الشروق  -بريوت -القاهرة .الطبعة :السابعة عشر  9492 -هـ
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اك الْبَ ْح َر فَانْ َفلَ َق فَ َكا َن ك ُّل ف ْر ٍق َكالطَّْود ال َْعظيم َوأَ ْزلَ ْفنَا ثَ َّم
صَ
وسى أَن ا ْ
ضر ْ
ب ب َع َ
َمع َي َربِّي َسيَ ْهدين فَأ َْو َح ْي نَا إلَى م َ
ين [الشعراء  ]44-49:وقال يف حق يعقوب  
وسى َوَم ْن َم َعه أ ْ
ْاآل َخرين َوأَنْ َج ْي نَا م َ
ين ث َّم أَ ْغ َرقْنَا ْاآل َخر َ
َج َمع َ
ف َوأَخيه َوَال
قَ َ
ال إنَّ َما أَ ْشكو بَثِّي َوح ْزني إلَى اللَّه َوأَ ْعلَم م َن اللَّه َما َال تَ ْعلَمو َن يَا بَن َّي ا ْذ َهبوا فَ تَ َح َّ
سسوا م ْن يوس َ
تَ ْيأَسوا م ْن َرْوح اللَّه إنَّه َال يَ ْيأَس م ْن َرْوح اللَّه إ َّال الْ َق ْوم الْ َكافرو َن [ يوسف  ]87-84:فطلب منهم التحسس من
ِ ِ
َم
اء الْبَشير أَلْ َقاه َعلَى َو ْجهه فَ ْارتَ َّد بَص ًيرا قَ َ
ال أَل ْ
أخيهم يقينا وثقة باعالم اهلل له بَرِّده إليه ساملاً قال تعاىل فَ لَ َّما أَ ْن َج َ
أَق ْل لَك ْم إنِّي أَ ْعلَم م َن اللَّه َما َال تَ ْعلَمو َن [ يوسف (]14وهذا رسولنا  يظهر أعلى درجات اليقني والثقة بنصر اهلل
ِ
ول اللَّ ِه ،لَْو أ َّ
َح َد ُه ْم َرفَ َع
ت :يَا َر ُس َ
ال أَبُو بَكْر  قَ َ
 قَ َ
ت آثَ َار املُ ْش ِرك َ
ت َم َع النِ ِّ
ني ،قُـ ْل ُ
َّيب ِ يف الغَا ِر فَـَرأَيْ ُ
الُ :كْن ُ
َن أ َ
()1
ِ
ُّك بِاثْـنَـ ْ ِ
ص َره اللَّه إ ْذ أَ ْخ َر َجه
قَ َد َمهُ َرآنَا ،قَ َ
الَ « :ما ظَن َ
ني اللَّهُ ثَالثُـ ُه َما» قال اهلل سبحانه يف ذلك :إ َّال تَ ْنصروه فَ َق ْد نَ َ
َّ
صاحبه َال تَ ْح َز ْن إ َّن اللَّهَ َم َعنَا فَأَنْ َز َل اللَّه َسكينَتَه َعلَْيه َوأَيَّ َده
ين َك َفروا ثَان َي اثْ نَ ْين إ ْذ ه َما في الْغَار إ ْذ يَقول ل َ
الذ َ
ٍ
َّ
الس ْفلَى َوَكل َمة اللَّه ه َي الْعلْيَا َواللَّه
ين َك َفروا ُّ
بجنود ل ْ
َم تَ َرْو َها َو َج َع َل َكل َمةَ الذ َ

يم [التوبة ]40:
َعز ٌيز َحك ٌ

– وقوة اليقني صفة ختلق هبا الصحابة  ، فقد ضربوا لنا أعظم األمثلة يف السمو البشري ومتام اليقني حيث يقبل
ال رس ُ ِ
َح ٌد م ْنك ْم إلَى َش ْي ٍء
ِّم َّن أ َ
ول اهلل  يوم بدر َ « :ال ي َقد َ
بعضهم على املوت لوعد رسول اهلل له بدخول اجلنة فقد قَ َ َ ُ
ال- :
الس َم َوات َو ْاأل َْرض» ،قَ َ
ال َر ُس ُ
َحتَّى أَكو َن أَنَا دونَه» ،فَ َدنَا الْ ُم ْش ِرُكو َن ،فَـ َق َ
ول اهللِ « : قوموا إلَى َجن ٍَّة َع ْرض َها َّ
ي - :يا رس َ ِ
ول ُعميـر بن ْ ِ
ال
ال :بَخ بَخ ،فَـ َق َ
ال« :نَ َع ْم» ،قَ َ
ض؟ قَ َ
ض َها َّ
ول اهللَ ،جنَّة َع ْر ُ
الس َم َو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
احلُ َمام ْاألَنْ َ
صا ِر ُّ َ َ ُ
يـَ ُق ُ َ ْ ُ ْ ُ
ال:
ول اهللِ ،إَِّال َر َجاءَةَ أَ ْن أَ ُكو َن ِم ْن أ َْهلِ َها ،قَ َ
الَ :ال َواهللِ يَا َر ُس َ
ك بَ ٍخ بَ ٍخ؟» قَ َ
َر ُس ُ
ك عَلَى قَ ْول َ
ول اهللِ َ « : ما يَ ْحمل َ
ك من أ َْهلها» ،فَأَخرج متََرات ِمن قَـرنِِه ،فَجعل يأْ ُكل ِمْنـه َّنُ ،مثَّ قَ َ ِ
يت َح َّىت آ ُك َل متَََرِايت َه ِذهِ إِنـ ََّها َحلَيَاة
«فَإنَّ َ ْ َ
ال :لَئ ْن أَنَا َحيِ ُ
ْ َ ََ َ َ ُ ُ
َْ َ َ
()2
طَ ِويلَة ،قَا َل :فَـَرَمى ِمبَا َكا َن َم َعهُ ِم َن الت َّْم ِرُ ،مثَّ قَاتَـلَ ُه ْم َح َّىت قُتِ َل وما أمجل ما قول الشاعر واصفاً
هادةِ والفدا  ....ولكلِ مكرمة خيولُ سب ـ ـ ـ ـاقِ
حاهلم َ :شبّوا على ِعشقِ َّ
الش َ
وتشبث ـ ـ ـواِ بعرى اليقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـني وكلَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـما  ....جاشَ الغُزاةُ تشمروا عن س ِ
اق
ُ
َ
ّ
 واليقني عالمة من عالمات املؤمنني املتقني ،فقد جاء يف القرآن الكرمي َّأن اليقني صفة من صفات املؤمنني املتقني،
ك الْكتَاب َال ريْب فيه ه ًدى للْمتَّق َّ
الص َال َة َوم َّما َرَزقْنَاه ْم
ين ي ْؤمنو َن بالْغَْيب َويقيمو َن َّ
وأثىن عليهم بقوله َ :ذل َ
ين الذ َ
َ
َ َ
َّ
ك َوب ْاآلخ َرة ه ْم يوقنو َن [ البقرة ] 4- 2 :قال املناوي ( :
ك َوَما أنْز َل م ْن قَ ْبل َ
ين ي ْؤمنو َن ب َما أنْز َل إل َْي َ
ي ْنفقو َن َوالذ َ
قد وصف اهلل املؤمنني باإلميان بالغيب ،واإلميان  :التصديق ،وال يصدق اإلنسان باخلرب حىت يتقرر عنده ،فيصري
الشئ كما هو ،ومل يـب ِ
صر الغيب الذي جيب اإلميان
كاملشاهدة ،واملشاهدة بالقلب هو اليقني ،فإذا َ
ض ُع َ
ُْ
ف البَ َ
صر مل يـُ َعاين َّ َ
به من توحيد اهلل ،وإجالله وهيبته ،فال تكون عبادته لربه كأنَّه يراه ،ومل يبصر الدار اآلخرة اليت هي املنقلب ،ومل يبصر
الثواب والعقاب الباعثني على الطاعة واملعصية ،فمن مل يبصر هذا بقلبه مل يتيقنه ،وإن أقر بلسانه وصدق من جهة اخلرب
()3
فهو يف حرية وعمى ،فاستبان أنه إذا ضعف اليقني ضعف اإلميان .أ.هـ)
اب قَـولِِه{ :ثَ ِاين اثْـنَـ ْ ِ
ني إِ ْذ ُمهَا ِيف الغَا ِر [ }...التوبة ]40 :ح ، )44 /4( - 4443/و مسلم
( (1أخرجه البخاري ك /تفسري القرآن ب /بَ ُ ْ
َ
ِ
الصد ِ
ِّيق َر ِض َي اهللُ َعنْهُ ح )9854 /4( - )2389(/عن أنس . 
ضائِ ِل أَِيب بَكْر ِّ
ك /فضائل الصحابة  ب/م ْن فَ َ
لش ِه ِ
((2أخرجه مسلم ك /االمارة ب /ثـُب ِ
يد حَ )9501 /3( -)9109(/ع ْن أَنَ ِ
س بْ ِن َمالِك 
وت ا ْجلَن َِّة لِ َّ
ُ
()3فيض القدير ح. )528 / 5( - 7715/
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وقال احلسن  « :من عالمات المسلم قوة في دين  ،وحزم في لين  ،وإيمان في يقين »

()1

 بيان أنه ال قوام لنإميان بغري اليقني ،بل ال يتحقق اإلميان إال به  ،ومدار اليقني على اإلميان باهلل وبقضائه وقدره وما جاءبه رسلهُ مع الثقة بوعده ووعيده فهو متضمن لنإميان بكل ما جيب اإلميان به  ،لذا قال عبد اهلل ابن مسعود " : اليقني
اإلميان كله "  )2( .يقول ابن القيم رمحه اهلل  ( )3( :وهو [ اليقني ] من اإلميان مبنزلة الروح من اجلسد  ،وبه تفاضل
()4
العارفون  ،وفيه تنافس املتنافسون ،وإليه مشَّر العاملون ،وعمل القوم َّإمنا كان عليه  ،وإشاراهتم كلها إليه ،وإذا تزوج
الصرب باليقني ولد بينهما حصول اإلمامة يف الدين قال اهلل تعاىل وبقوله يهتدي املهتدون َ و َج َعلْنَا م ْن ه ْم أَئ َّمةً يَ ْهدو َن
صبَ روا َوَكانوا بآيَاتنَا يوقنو َن [ السجدة ] ٢٢ :واالميان مع اليقني من أفضل األعمال فقد جاء أ َّ
َّيب 
َن النِ َّ
بأ َْمرنَا ل ََّما َ
يما ٌن َال َش َّ
ك فيهَ ،وج َها ٌد َال غل َ
ض ُل؟ قَ َ
ول فيهَ ،و َح َّجةٌ
ُسئِ َل أ ُّ
َي ْاأل َْع َم ِال أَفْ َ
ال«:إ َ
()5
ورةٌ»»...
َم ْب ر َ
 بيان َّقل ما
أن يف اليقني محاية للعبد ،وعون له على تلقي مصائب الدنيا ،وهتوين ملصاعبها  .فعن ابن عمر قال َّ :
ك َمايَحول
كان رسول اهلل  يقوم من جملس حىت يدعو هبؤالء الدعوات ألصحابه  « :اللَّه َّم اقْس ْم لَنَا م ْن َخ ْشيَت َ
كَ ،وم َن اليَقين َما ت َه ِّون به عَلَْي نَا مصيبَات الدُّنْ يَا  ... ،احلديث
ك َما ت بَ لِّغنَا به َجنَّتَ َ
اعت َ
بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي َن َم َعاص َ
يكَ ،وم ْن طَ َ

()6
سهل به أنت بذلك اليقني ( مصيبات الدنيا ) ،ويف رواية احلاكم ،
يقول املباركفوري ( ما تهون به ) ،من التهوين أي تُ ِّ
وابن السين ( مصائب الدنيا )  ،أي من املرض ،والغم ،واجلراحة ،وتلف املال واألوالدَّ ،
فإن من علم يقينًا أن ما يُصيبهُ

من املصيبات يف الدنيا يُعطيه اهلل  عوضه يف اآلخرة الثواب ،ويكفر السيئات ويرفع الدرجات ال يـَ ْغتم مبا أصابَهُ وال
حيزن مبا نَابَه بل يفرح بذلك غاية حرصه على حتصيل الثواب .أ .هـ) ( )7قال املناوي
( :ما تهون) أي تسهل (علينا مصائب الدنيا) بأن نعلم أن ما قدرته ال خيلو عن حكمة ومصلحة واستجالب مثوبةوأنك
ال تفعل بالعبد شيئا إال وفيه صالحه .أ .هـ )

()8

َّ
َّاس قَ ْد
ين قَ َ
يف اليقني حياة القلب ،وانشراحه ،وحصول الطمأنينة  ،وزوال الوحشة قال تعاىل  :الذ َ
ال لَهم النَّاس إ َّن الن َ
يمانًا َوقَالوا َح ْسب نَا اللَّه َون ْع َم ال َْوكيل [ آل عمران  ]973:قال ابن القيم  ( :الْيَ ِقني
َج َمعوا لَك ْم فَا ْخ َ
ش ْوه ْم فَ َز َ
اده ْم إ َ
اعظم َحيَاة الْقلب َوبِه طمأنينه وقوته ونشاطه َو َسائِر لََوا ِزم ا ْحلَيَاة َوِهلََذا مدح اهلل ُسْب َحانَهُ اهله ِيف كِتَابه واثىن َعلَْي ِهم بقوله

( )1اليقني ( -ص . )33 /
( )2أخرجه البخاري ك /اإلميان باب اإلميان وقول النيب  ( بين اإلسالم على مخس ) ()7 /9
((3مدارج السالكني  -فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعني منزلة اليقني ـ ()317 / 2
((4أي قرن الصرب باليقني .
اخلَثْـ َع ِم ِّي  وقال األلباين  :صحيح .
((5أخرجه النسائي يف( اجملتىب )ك /الزكاة بُ /ج ْه ُد الْ ُم ِق ِّل حَ )58 /5(-2524/ع ْن َعْب ِد اللَّ ِه ْ
() 6أخرجه  :الرتمذي يف سننه ك /الدعوات باب بعد باب  /ما جاء يف عقد التسبيح باليد ح )528 / 5( - 3502/قال أبو عيسى :
هذا حديث حسن غريب .
()7فيض القدير ح 9505 /ـ ()947 / 2
()8مرعاة املفاتيح (. )258 / 8
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ِ
ِ
{وباآلخرة هم يوقنون} [البقرة  ]4 :وقَوله تَـع َ ِ
ك
اىل َك َذلك نفصل االيات لقوم يوقنون َوقَوله ِيف حق َخليله إِبْـَراهيم َوَك َذل َ
َ
َ
()1
الس َم َوات واالرض وليكون من املوقنني .أ.هـ )
نرى إِبْـَر ِاهيم ملكوت َّ
ث َكأَنَّهُ ينظر اليه من
وقال العالمة ابن القيم  ( :فان الْقلب إِذا استيقن َما امامه من َكَر َامة اهلل َوَما اعد الوليائه ِحبَْي ُ
()2
َوَراء حجاب ُّ
احلجاب رأى ذَلِك عيَانًا َزالَت َعنهُ الوحشة ا.هـ )
الدنْـيَا َويعلم انه إِذا َز َال ْ
ال :قَ َام
اليقني خري عطاء أُعطيه العبد من أمور الدنيا فقد جاء عن أيب بكر الصديق  أنَّه قَ َام َعلَى املِْن َِرب ُمثَّ بَ َكى فَـ َق َ
 ُط بَ ْع َد اليَقين َخ ْي ًرا م َن
َم ي ْع َ
ول اللَّ ِه َ ع َام األ ََّوِل َعلَى املِْن َِرب ُمثَّ بَ َكى فَـ َق َ
َر ُس ُ
الْ « :
الع ْف َو َو َ
اسأَلوا اللَّهَ َ
العافيَةَ ،فَإ َّن أ َ
َح ًدا ل ْ

العافيَة» )3( .قال املناوي  ( :ألنه ليس شئ مما يعمل لآلخرة يتلقى إال باليقني ،وليس شئ من الدنيا يهنأ لصاحبه إال مع
َ

العافية ،وهي األمن  ،والصحة ،وفراغ القلب  ،فجمع أمر اآلخرة كله يف كلمة ،والدنيا يف كلمة (فإنه لم يؤت أحد بعد
اليقين خيرا من المعافاة ).أ.هـ )

()4

تاب فَال تَك ْن في
وسى الْك َ
 اليقني سبب من أسباب حصول اإلمامة يف الدِّين ،واخلري واهلدي قال تعاىلَ :ولَ َق ْد آتَ ْينا م ٍَ
صبَ روا َوكانوا بآياتنا يوقنو َن 
يل َو َج َعلْنا م ْن ه ْم أَئ َّمةً يَ ْهدو َن بأ َْمرنا ل ََّما َ
م ْريَة م ْن لقائه َو َج َعلْناه ه ً
دى لبَني إ ْسرائ َ
[السجدة  ]23-24:يقول املراغي  (:أي وجعلنا من بىن إسرائيل رؤساء ىف اخلري ،يهدون أتباعهم وأهل القبول منهم،
بإذننا هلم وتقويتنا إياهم ،ألهنم صربوا على طاعتنا ،وعزفت أنفسهم عن لذات الدنيا وشهواهتا ،وكانوا من أهل اليقني
()5
حبججنا ومبا تبني هلم من احلق.أ.هـ)
 بيان َّأن قوام العبادة ومتامها ،ال يتحقق إال حبصول اليقني وطرح الشك ،فالعبادة اليت بنيت على الشك ناقصة شرعاَ قال
َس َود م َن الْ َف ْجر...
تعاىل يف عبادة الصيام قال تعاىل َ  :وكلوا َوا ْش َربوا َحتَّى يَتَبَ يَّ َن لَكم الْ َخ ْيط ْاألَبْ يَض م َن الْ َخ ْيط ْاأل ْ

[ البقرة  ]987:فالتحقق والتيقن من بيان اخليط األبيض من األسود حد لألكل والشرب .
ال رس ُ ِ
ج م ْنه َش ْيءٌ أ َْم َال ،فَ َال يَ ْخر َج َّن م َن
َحدك ْم في بَطْنه َش ْيئًا ،فَأَ ْش َك َل َعلَْيه أ َ
ول اهلل « إذَا َو َج َد أ َ
َخ َر َ
ويف الطهارة قَ َ َ ُ
()6
ال « إ َذا َش َّ
صلَّى
يحا» ويف الصالة قَ َ
ص َالته ،فَلَ ْم يَ ْدر َك ْم َ
َحدك ْم في َ
ال َْم ْسجد َحتَّى يَ ْس َم َع َ
كأَ
ص ْوتًا ،أ َْو يَج َد ر ً
ثََالثًا أ َْم أ َْربَ ًعا ،فَلْيَط َْرح َّ
الش َّ
سلِّ َم ،فَإ ْن َكا َن
ك َولْيَْبن َعلَى َما ْ
استَ ْي َق َن ،ث َّم يَ ْسجد َس ْج َدتَ ْين قَ ْب َل أَ ْن ي َ
()8
()7
َ َّ
يما ل َّ
لش ْيطَان»
ص َالتَهَ ،وإ ْن َكا َن َ
سا َش َف ْع َن لَه َ
صلَّى إتْ َم ًاما أل َْربَ ٍع َكانَتَا تَ ْرغ ً
صلى َخ ْم ً
((1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ( )954 /9املؤلف :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوىف759 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت .
((2مفتاح دار السعادة ()941 /9
ِ
ض ِل التـ َّْوبَِة َو ِاال ْستِغْ َفا ِر  ..ح )557 /5(- 3558 /وقال َ :وَه َذا َحديث َح َسن َغ ِريب
()3أخرجه الرتمذي أبواب الدعوات بِ /يف فَ ْ
()4فيض القدير ح. )452 / 4( - 5535/
((5تفسري املراغي ( )998 /29ألمحد بن مصطفى املراغي (ت9379هـ)نشر شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب وأوالده مبصر
.الطبعة :األوىل 9345 ،هـ  9144 -م
ِ
ِ
)ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة 
َّن الطَّ َه َارَةُ ،مثَّ َش َّ
ك ِيف ْ
احلَ َدث ..حَ 274 /9( - 342/
((6أخرجه مسلم ك /احليض ب /الدَّل ِيل َعلَى أ ََّن َم ْن تَـيَـق َ
()7قَـولُه (تَـر ِغ ِ
ِِ
ِ
الر ْغم ُّ
الذ ُّل .أ.هـ املغرب (ر غ م) ( -ص )912 :املغرب املؤلف :ناصر بن
يما) للشَّْيطَان أ ْ
ُْ ْ ً
َي إ ْذَالًال يـُ َقا ُل َر ْغ َم أَنْفه َوأ َْر َغ َمهُ َو ُّ ُ
ِ
ى (املتوىف490 :هـ) الناشر :دار الكتاب العريب
ز
ر
ط
امل
ارزمي
و
اخل
الدين
برهان
الفتح،
أبو
على،
ابن
املكارم
عبد السيد أب
ُ َِّ ّ
السج ِ
السه ِو ِيف َّ ِ
ي
ود لَهُ حَ )400 /9(- 579/ع ْن أَِيب َسعِيد ْ
اخلُ ْد ِر ِّ
((8أخرجه مسلم ك /املساجد ومواضع الصالة بْ َّ /
الص َالة َو ُّ ُ
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ول اهللِ : 
ال َر ُس ُ
اليقني سبب يف إجابة الدعاء فال يُستجاب للداعي ما مل يكن عنده يقني بإجابة اهلل الدعاء « قَ َ
ا ْدعوا اللَّهَ َوأَنْت ْم موقنو َن باإل َجابَةَ ،وا ْعلَموا أ َّ َّ
اء م ْن قَ ل ٍ
ْب غَاف ٍل الَهٍ» ( )1فاليقني شرط من
َن اللهَ الَ يَ ْستَجيب د َع ً
شروط إجابة الدعاء .
 بيان َّأن اليقني سبب يف النجاة من فتنة القرب ،والثبات عند سؤال امللكني  ،وهو سبب يف دخول اجلنة ،والوقاية من
الصالح ،أجلس في قَ بره غَي ر فَز ٍع ،وَال م ْشع ٍ
وف ،ث َّم
الرجل َّ
النار ،فقد جاء يف احلديث الطويل  ...« :فَإ َذا َكا َن َّ
َ َ
ْ َْ
ْ َ
الرجل الَّذي َكا َن فيك ْم؟ فَ يَ قول :م َح َّم ٌد َرسول اهلل 
ت؟ فَ يَ قول :في ْاإل ْس َالم؟ فَ ي َقالَ :ما َه َذا َّ
يم ك ْن َ
ي َقال لَه :ف َ
ضا ،فَ ي َقال لَه:
صدَّقْنَاه ،فَ ي ْف َرج لَه ف ْر َجةٌ قبَ َل النَّار ،فَ يَ ْنظر إل َْي َها يَ ْحطم بَ ْعض َها بَ ْع ً
اءنَا بالْبَ يِّ نَات م ْن ع ْند اهلل  فَ َ
َج َ
ْجنَّة ،فَ يَ ْنظر إلَى َزْه َرت َها َوَما ف َيها ،فَ ي َقال لَهَ :ه َذا َم ْق َعد َك م ْن َها،
انْظ ْر إلَى َما َوقَ َ
اك اهلل  ث َّم ي ْف َرج لَه ف ْر َجةٌ إلَى ال َ

تَ ،و َعلَْيه م َّ
س في قَ ْبره فَز ًعا
اء اهللَ .وإذَا َكا َن َّ
الرجل َّ
َوي َقالَ :علَى الْيَقين ك ْن َ
تَ ،و َعلَْيه ت ْب َعث إ ْن َش َ
الس ْوء ،أ ْجل َ
ت؟ فَ يَ قولَ :ال أَ ْدري ،فَ ي َقالَ :ما َه َذا َّ َّ
َّاس
يم ك ْن َ
الرجل الذي َكا َن فيك ْم؟ فَ يَ قولَ :سم ْعت الن َ
َم ْشعوفًا ،فَ ي َقال لَه :ف َ

ْجنَّة ،فَ يَ ْنظر إلَى َزْه َرت َها َوَما ف َيها ،فَ ي َقال لَه :انْظ ْر إلَى َما
يَقولو َن قَ ْوًال ،فَ قلْت َك َما قَالوا ،فَ ت ْف َرج لَه ف ْر َجةٌ قبَ َل ال َ
ضاَ ،وي َقال لَهَ :ه َذا َم ْق َعد َك م ْن َها،
ص َر َ
ك ،ث َّم ي ْف َرج لَه ف ْر َجةٌ قبَ َل النَّار ،فَ يَ ْنظر إل َْي َها يَ ْحطم بَ ْعض َها بَ ْع ً
ف اهلل َ ع ْن َ
َ
()2
ت َعلَى َّ
كَ ،و َعلَْيه م َّ
الش ِّ
تَ ،و َعلَْيه ت ْب َعث إ ْن َشاءَ اهلل ،ث َّم ي َع َّذب » .ولليقني فضائل ال حتصى وله العديد من
ك ْن َ
الثمرات توجد يف كتب الزهد والرقائق.

الفرع الثاني
عالج ضعف اليقين ببيان فضل أهل اليقين .

وتوضيح ذلك من خالل أمور منها :
بيان أمهية اليقني بالنسبة حلياة اإلنسان وتأثريه يف حصول الطمأنينة القلبية ،والقوة ،والنور  ،وحصول النشاطقال ابن القيم :هو [ اليقني ] أعظم حياة القلب ،وبه طمأنينتة ،وقوته ،ونشاطه ،وسائر لوازم احلياة  ،وهلذا مدح اهلل
سبحانه أهله يف كتابه ،قال تعاىل  :قَ ْد بَيَّ نَّا ْاآليَات ل َق ْوٍم يوقنو َن [ البقرة ،] ٣٣١ :وقوله يف حق خليله إبراهيم
ين[ األنعام ،] ٠٧ :وذم من ال يقين عنده
وت َّ
يم َملَك َ
َوَك َذل َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض َوليَكو َن م َن الْموقن َ
ك نري إبْ َراه َ
فقال :أ َّ
َّاس َكانوا بآيَاتنَا َال يوقنو َن [ النمل ....( ]١٢ :فإذا باشر القلب اليقني امتأل نورا وانتفى عنه كل ريب
َن الن َ
فحيي عن بينة ،واليقني واحملبة مها ركنا اإلميان
وعويف من أمراضه القاتلة ،وامتأل شكرا هلل ،وذكرا له وحمبة وخوفا َّ
وشك ُ
وعليهما ينبين وهبما قوامه ومها ميدان سائر األعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف األعمال
((1أخرجه الرتمذي أبواب الدعوات ب /ج ِام ِع الد ِ
)ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة وقال َ :ه َذا َح ِديث
َّيب  حَ 314 /5( - 3471/
َّع َوات َع ِن النِ ِّ
َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ول :ا ْكتُبُوا َع ْن َعْب ِد اهللِ بْ ِن ُم َعا ِويَةَ اجلُ َم ِح ِّي فَِإنَّهُ ثَِقة.وقال االلباين  :حسن وقال
ق
ـ
ي
ي
رب
ن
الع
ا
اس
ب
ع
الو ْج ِه َِمس ْعت ََّ ً َْ َ َّ َ ُ ُ
َغريب ،الَ نـَ ْعرفُهُ إالَّ م ْن َه َذا َ
ِ
احلاكم  :ه َذا ح ِديث مست ِقيم ِْ ِ
ِِ
ُّع ِاءَ ،والتَّ ْكبِ ِري،
صالِح الْ ُمِّر ُّ
صَرةَِ ،وَملْ ُخيَِّر َجاهُ " أ.هـ املستدرك .ك/الد َ
َح ُد ُزَّهاد أ َْه ِل الْبَ ْ
اإل ْسنَاد تَـ َفَّرَد به َ
يَ ،وُه َو أ َ
َ َ
ُ َْ ُ
والتـ ِ
يح َو ِّ
الذ ْك ِر ح)470 /9( - 9897/
َّسبِ ِ
َ ْ
َّهل ِيلَ ،والت ْ
ِ
ِ
ِ
َّاد بْ ُن أ َْوس . 
((2أخرجه البخاري ك /الدعوات ب /أَفْ َ
ض ِل اال ْستغْ َفار ح)47 /8( - 4304 /عن َشد ُ
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وبقوهتما قوهتا ومجيع منازل السائرين ومقامات العارفني إمنا تفتح هبما ومها يثمران كل عمل صاحل وعلم نافع وهدى
()1
مستقيم .أ .ه)ـ
بيان َّ
ول :اللَّه َّم
َّيب  قال َ « :سيِّد اال ْستغْ َفار أَ ْن تَق َ
أن من الزم اليقني كان من أهل اجلنة ،داخل يف عداد أهلها ف َع ِن النِ ِّ
صنَ ْعت،
استَطَ ْعت ،أَعوذ ب َ
ت َربِّي الَ إلَهَ إ َّال أَنْ َ
أَنْ َ
تَ ،خلَ ْقتَني َوأَنَا َع ْبد َكَ ،وأَنَا َعلَى َع ْهد َك َوَو ْعد َك َما ْ
ك م ْن َش ِّر َما َ

َك ب َذنْبي فَا ْغف ْر لي ،فَإنَّه الَ يَغْفر ُّ
َّهار
ت » قَ َ
ك َعلَ َّيَ ،وأَبوء ل َ
َك بن ْع َمت َ
أَبوء ل َ
وب إ َّال أَنْ َ
الَ « :وَم ْن قَال ََها م َن الن َ
الذن َ
الجنَّةَ ،وَم ْن قَال ََها م َن
موقنًا ب َها ،فَ َم َ
ات م ْن يَ ْومه قَ ْب َل أَ ْن ي ْمس َي ،فَه َو م ْن أ َْهل َ
()2
ولُ :كنَّا مع رس ِ
ول
الجنَّة» وعن أيب ُهَريْـَرَة  يـَ ُق ُ
اللَّْيل َوه َو موق ٌن ب َها ،فَ َم َ
ات قَ ْب َل أَ ْن ي ْ
صب َح ،فَ ه َو م ْن أ َْهل َ
ََ َُ
()3
ِ
ِ
ْجنَّةَ».
ول اللَّ ِه َ « : م ْن قَ َ
ال َر ُس ُ
ت ،قَ َ
ال مثْ َل َه َذا يَقينًا َد َخ َل ال َ
اللَّه  فَـ َق َام بِ َالل يـُنَادي فَـلَ َّما َس َك َ
ص اهلل سبحانه أهل اليقين بأنهم :
َ -خ َّ

َّ
ك
ك َوَما أنْز َل م ْن قَ ْبل َ
ين ي ْؤمنو َن ب َما أنْز َل إل َْي َ
أهل اليقني هم أهل اهلداية والفالح من بني العاملني فقال تعاىل َ والذ َ
ك هم الْم ْفلحو َن [ البقرة.])5-4 :
ك َعلَى ه ًدى م ْن َربِّه ْم َوأولَئ َ
َوب ْاآلخ َرة ه ْم يوقنو َن أولَئ َ

وأهل االنتفاع والتدبر باآليات والرباهني دون سواهم ،ويف ذلك تكرمي هلم وتعظيم لشأهنم .قال تعاىلَ  :وفي ْاأل َْرض
()4
ِ
َّ ِ
ص الْموقِنِ ِ ِ ِ
ك ويتدبرون فيه
آيَ ٌ
ين يـَ ْع َِرتفُو َن بِ َذل َ
ين [الذاريات ]٢٧:قال الشوكاين َ (:و َخ َّ ُ َ
ات للْموقن َ
ني باللَّه  ألَنـ َُّه ُم الذ َ
()5

فينتفعون به .أه)ـ
وأهل اليقني هم أهل البصرية ،واهلداية من الضالل ،والرشاد من احلرية ،ال يزيغون عن احلق ،وال تتشابه عليهم األمور
ك قَ َ َّ
كغريهم  :قال تعاىل  :وقَ َ َّ
ين م ْن قَ ْبله ْم مثْ َل قَ ْوله ْم
ين َال يَ ْعلَمو َن ل َْوَال ي َكلِّمنَا اللَّه أ َْو تَأْتينَا آيَةٌ َك َذل َ
ال الذ َ
ال الذ َ
َ
ٍ
ت ق لوب ه ْم قَ ْد بَيَّ نَّا ْاآليَات ل َق ْوم يوقنو َن[ سورة البقرة (.]998
شابَ َه ْ
تَ َ
وأهل اليقني هم امل َح ِّك ُمون لشرع اهلل  -تعاىل -يف مجيع أمورهم ،وال حيكمون إال به ،فال يرتضون حكم اجلاهلية أو
ُ
سن م َن اللَّه ح ْك ًما ل َق ْوٍم يوقنو َن[ املائدة ]50:
َح
أ
ن
م
و
ن
و
غ
ب
ي
ة
ي
ل
اه
ْج
ل
ا
م
ك
ح
ف
َ
أ

تعاىل
األهواء بديالً.قال
ْ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

الفرع الثالث

عالج ضعف اليقين بالتحذير من ترك اليقين

وذلك من خالل النَّهي عن الركون إىل أهل الشك ،ومن ليس لديهم اليقني الكامل  ،وبيان أن ترك اليقني
سبب يف
الضالل يف العقيدة وتوضيح ذلك مبا يلي :
(. (1مفتاح دار السعادة ـ قال اهلل تعاىل شهد اهلل انه ال إله إال هو واملالئكة واولو العلم قائما ( : )954 / 9مفتاح دار السعادة ومنشور
والية العلم واإلرادة ابن قيم اجلوزية.حتقيق /حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل.ط /دار الكتب العلمية –بريوت
((2أخرجه البخاري ك /الدعوات ب /أَفْ ِ ِ
َّاد بْ ُن أ َْوس . 
َ
ض ِل اال ْستغْ َفا ِر ح)47 /8( - 4304 /عن َشد ُ
س ح« )329 /9( - 735/ه َذا ح ِديث ص ِ
الصلَو ِ
ِ
يح ِْ
ِ
ِ
اإل ْسنَ ِاد َوَملْ ُخيَِّر َج ُاه
ح
م
اخل
ات
ل
ض
ف
يف
ب/
((3أخرجه احلاكم يف املستدرك ك/الطهارة
ْ
َْ
َ َ
َ ُ
َ ْ َّ َ
َه َك َذا» وقال الذهيب  :صحيح .
( (4ينظر مدارج السالكني املوضع السابق نفسه.
((5فتح القدير للشوكاين ()909 /5
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النهي عن الركون إىل أهل الشك ،ومن ليس لديهم اليقني الكامل باهلل رب العاملني ،وألمهية اليقني فقداصب ْر إ َّن َو ْع َد اللَّه َح ٌّق َوَال
نـَبَّهَ اهلل نبيهُ  ،إىل ضعف إمياهنم وعقوهلم ،وصربهم قال تعاىل  :فَ ْ
َّ
يَستَخ َّفن َ َّ
ين َال يوقنو َن " أي :قد ضعف
ْ
ين َال يوقنو َن [ الروم ( ]40قال السعدي  " :الذ َ
َّك الذ َ
وقل يقينهم ،فخفت لذلك أحالمهم ،وقل صربهم ،فإياك أن يستخفك هؤالء  ...وهذا مما يدل
إمياهنمَّ ،
على َّ
أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل
()1
عليه الصرب ،وكل ضعيف اليقني ضعيف العقل خفيفه ،فاألول مبنزلة اللُّب ،واآلخر مبنزلة القشور.أ.هـ
 ترك اليقني سبب يف الضالل يف العقيدة فقد ترك النصارى اليقني يف " قتل عيسى  أو صلبه– كماول
يسى ابْ َن َم ْريَ َم َرس َ
زعموا – مما أوقعهم يف الشك والضالل قال تعاىل َ وقَ ْوله ْم إنَّا قَتَ لْنَا ال َْمس َ
يح ع َ
َّ
ين ا ْختَ لَفوا فيه لَفي َش ٍّ
ك م ْنه ما لَه ْم به م ْن عل ٍْم إ َّال
اللَّه َوما قَ تَ لوه َوما َ
صلَبوه َولك ْن شبِّهَ لَه ْم َوإ َّن الذ َ
باع الظَّ ِّن َوما قَ تَ لوه
اتِّ َ
يَقيناً بَ ْل َرفَ َعه اللَّه إلَْيه َوكا َن اللَّه َعزيزاً َحكيماً [ املائدة  ]958-957:ففي ترك النصارى اليقني أو
التحقق من رفعه  كان ذلك سبب يف ضالهلم واختالفهم حىت قالوا بصلبه . 

((1تيسري الكرمي الرمحن (ص)444 :
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المبحث الثالث
الخوف من االكتفاء بمجرد اإليمان وترك العمل الصالح .
ـال  :ذُكِـ َـر ِىل أ َّ
ـال لِ ُم َعــاذ َ « م ْن لَق َي
ـىب قَـ َ
أخــرج البخــاري بســنده إىل أنــس  قَـ َ
َن النَّـِ َّ
ال  :أَالَ أبَ ِّ
َخ اف أَ ْن
اس قَ َ
ْجنَّ ةَ »  .قَ َ
ال « الَ  ،إنِّى أ َ
اللَّهَ الَ ي ْشرك به َش ْيئًا َد َخ َل ال َ
ش ر النَّ َ
يَتَّكلوا » .
المطلب األول
تخريج الحديث ومعناه وتحديد الداء)
الفرع األول
تخريج الحديث

أخرجه  :البخاري ( ،)1ومسلم )2( ،و ابن حبان( ،)3وأمحد( ، )4وعبد الرزاق (،)5والنسـائي يف الكـربى ( ،)6والطـرباين (،)7
أبو يعلى( ،)8والبغوي (. )9

الفرع الثاني
معنى الحديث وتحديد الداء

التواكل أمر عظيم  ،وخطره جثيم  ،يتخذه البعض مطية للتفلت من التكاليف  ،حبجة الزهد واالعتماد على ظاهر االميان
صرح فيه النيب بأمر من األمور اليت خشي على األمـة الوقـوع
 ،فيكون سبيال إىل العجز والكسل والقعود ،هذا حديث َّ
فيها  ،وهو خوف اإلعتماد على ُجمرد التلفظ بالشهادتني  ،وترك ما سواه مـن العبـادات والطاعـات ،أو اجتنـاب املعاصـي
ْجنَّ ةَ " أراد أن َحيم َـل
واملنكرات ،وملا مسع معاذُ بن جبـل  الن َّ
ـيب  يقـول َ " :م ْن لَق َي اللَّ هَ الَ ي ْش رك ب ه َش ْيئًا َد َخ َل ال َ
() 1أخرجه  :البخاري ك /العلم ب/من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا ح ، )40 / 9( - 921/ويف ك /اجلهاد والسري
ب /اسم الفرس واحلمار ح )9041 / 3( - 2709/أنس 
ِ
ِ
ات الَ يُ ْش ِرُك
()2أخرجه  :مسلم ك /اإلميان باب َم ْن لَق َى اللَّهَ بِا ِإلميَان . ..ح )43 / 9( - 953/عن معاذ  ،و يف كتاب اإلميان باب َم ْن َم َ
اجلَنَّةَ ...ح.)44 /9(- 280 /عن جابر 
بِاللَّ ِه َشيْئًا َد َخ َل ْ
()3ابن حبان يف صحيحه ك /السري باب يف اخلالفة واإلمارة ح .)408 / 90( - 4543/عن أنس
()4أمحد بن حنبل يف مسنده ح ،)957 / 3( - 92427/ح )230 / 5( - 22042/عن أنس
()5عبد الرزاق يف مصنفه ك /اجلامع ب /الرخص والشدائدح )282 /99- 20544 /عن أنس
احلديث هو حديث الباب وقد أخرجه البخاري ومسلم فال ضرورة للحكم عليه .
()6النسائي يف الكربى كتاب أهل العلم بالعلم إىل البلدان ب/االختصاص بالعلم قوما دون قوم ح )443/ 3(-5877/عن أنس
()7الطرباين يف الكبري ح ،)44 / 20(-75/ح 78، 74/ـ ،47/ 20ويف مسند الشاميني ح )280 / 3( 2258/عن أنس
()8أخرجه أبو يعلى يف مسنده ح )900 /9( -905/عن أنس
()9البغوي يف شرح السنة ك /اإلميان باب من مات ال يشرك باهلل شيئا )97 / 9( -مطوالً عن أنس.
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البشرى ملن خلفه من إخوانه من الصـحابة  ، فهـو حيـرص علـى محـل البشـرى وتبليـغ اخلـري ملـن مل يَشـهدهُ مـع رسـول اهلل
 ، فنهــاه النــيب  عــن ذلــك ؛ خوفـاً علــى األمــة مــن االعتمــاد علــى جمــرد اإلميــان  ،والكســل عمــا سـواه مــن الطاعــة ،
ـدخل اجلنــة  ،فبــني َّ
وتــرك العمــل  ،ظنــا مــنهم أن ذلــك كــاف أل ْن يصــل بصــاحبه للجنــة  ،أو دفعـاً العتقــاد َّ
أن
أن املُشــرك يـ ُ
اإلميان باهلل شرط لدخوهلا  ،كما َّ
أن العمل شرط لتمام اإلميان  ،فاإلميان إقرار باللسان

 ،وتصديق بالقلب  ،و عمل باجلوارح .قال ابن مفلح ( :قال :ال تبشرهم فيتكلوا) رجح مصلحة ترك التبليـغ ملـا فيـه مـن
ـث علــى اإلكثـار مــن صــاحل العمـل علــى التبليــغ ملـا قــد يــؤدي إليـه مــن التعطيــل أ.ه ـ )( )1و جــاء حتديــد الـداء مــن خــالل
احل ّ
النقاط التالية :

النقطة األولى  :تعريف التوكل والتواكل والفرق بينهما :
قال ابن األثري «( :الْوكِيل» هو ال َقيِّم ال َكفيل بِأَرَز ِاق العِباد ،وحقيقتُه أَنَّه يستَ ِق ُّل بِأَم ِر الْموُك ِ
ال:
ول إِلَْي ِه« ،.التـ ََّوُّك ِل» يـُ َق ُ
ْ
َُْ
ْ َْ
َ ُ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَـوَّكل باألم ِر ،إِ َذا َ ِ ِ ِ
ِ
ووَّك َل فالن فَُالنًا ،إِ َذا
َي أ ْجلأته إِلَْيه واعتَ َم ْد ُ
ووَك ْل ُ
ت أ َْم ِري إ َىل فَُالن :أ ْ
ت فيه َعلَْيهَ .
ضم َن القيام به َ ،
َ َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أمره ث َقةً بكفايَته ،أ َْو َع ْجزاً َعن القيام بأ َْمر نفسه.أ.هـ ) ( )
ْ
استكْفاه َ
3
أما التواكل(:فهو أن يكل كل واحد أمره إىل صاحبه ،ويتكل فيه عليه ،يريد أن يبتدئ صاحبه بالكالم دونه.أ.هـ) ( )
والفرق بينهما :إ ّن األخذ باألسباب مع تفويض أمر النّجاح هلل تعاىل والثّقة بأنّه  ال يضيع أجر من أحسن عمال ،هو
السعي فليس من التّوّكل يف شيء وإّمنا هو اتّكال أو تواكل ح ّذرنا
من التّوّكل املأمور بهّ ،أما القعود عن األسباب وعدم ّ
املؤدية إليه أ.هـ ) ()4
منه رسول اهلل  وهنى عن األسباب ّ
َخاف أَ ْن ي تَّكلوا» ؟ قال احلافظ ابن حجر  (:ود َّل ِ
ف أ َّ
َن النـ َّْه َي َع ِن التَّْب ِشـ ِري
يع ُم َعاذ َعلَى أَنَّهُ َعَر َ
قوله « الَ  .إنِّي أ َ
َ
ََ َ
صن ُ
َكا َن علَى التَّـْن ِز ِيه َال علَى التَّح ِرِمي وإَِّال لَما َكا َن ُخيِْ ِ
ـأخرب بِ ِـه َم ْـن َال َخيْ َشـى
َص ًـال أ َْو عـرف أَن النـ َّْهـي ُم َقيّـد باالتكـال  ،فَ ْ
َ
َ
ـرب بِـه أ ْ
ْ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك إِ َىل َوقْـت َم ْوتـه َوقَ َ
كَ ،وإِ َذا َز َال الْ َقْي ُد َز َال الْ ُم َقيَّ ُد َو ْاأل ََّو ُل أ َْو َجهُ ل َك ْونه أ َّ
َخ َـر َذل َ
َعلَْي ِه َذل َ
ـال الْ َقاضـي عيَـاض  :لَ َع َّـل ُم َعـا ًذا َملْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
صـ ِرحيَة ِيف النـ َّْهـ ِي
ـت [ احلــافظ ابــن حجــر ] َ :و ِّ
ض لَــهُ مـ ْـن تَـْبشـ ِريه ْم قُـ ْلـ ُ
يـَ ْف َهـ ِم النـ َّْهـ َـي لَكـ ْـن ُكسـ َـر َع ْزُمــهُ َع َّمــا َعـ َـر َ
الرَوايَـةُ ْاآلتيَـةُ َ
6
()5
ـص بـالعلم قـوم ملـا فـيهم مـن الضـبط
َّم .أ.ه ـ)  .قـال ابـن بطـال ( ) ( :قـال املهلـب :فيـه أنـه جيـب أن ُخيَ َّ
فَ ْاأل َْوَىل َما تَـ َقـد َ
وصحة الفهم ،وال يبذل املعىن اللطيف ملن ال يستأهله من الطلبة ومن خياف عليه الرتخص واالتكال لقصري فهمه  .أ.هـ )

()1دليل الفاحلني ( )339 /4دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني .حملمد علي بن حممد بن عالن البكري الصديقي الشافعي (ت
9057هـ)  .اعتىن هبا :خليل مأمون شيحا  .الناشر :دار املعرفة بريوت – لبنان  .الطبعة :الرابعة 9425 ،هـ  2004 -م
)  )2النهاية ( )229 /5باختصار .
)  )3جامع األصول ()457 /4
)  )4نضرة النعيم ( )9378 /4نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي . املؤلف  :عدد من املختصني بإشراف الشيخ /صاحل بن
عبد اهلل بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي  .الناشر  :دار الوسيلة للنشر والتوزيع ،جدة .الطبعة  :الرابعة .
( )5فتح الباري البن حجر ()227 /9
)  )6شرح صحيح البخارى البن بطال ()207 /9
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وحيتمـل أن يكـون املـراد البعـث أو رؤيـة اهلل تعـاىل
واملعىن  :من لقي اهلل أي من لقي األجل الذي قـدره اهلل يعـين  :املـوت ُ ،
يف اآلخرة  ،ال يشرك باهلل شيئاً أي  :من مات حال كونه مؤمنا جبميع ما جيب اإلميان به ،دخل اجلنة )1( .

المطلب الثاني

منهج الوقاية والعالج من التواكل

اتضح مـن املعـىن العـام َّ
أن مـا صـرح فيـه النـيب بـاخلوف علـى األمـة ،إمنـا هـو خشـية التواكـل وتـرك العمـل ،واالعتمـاد علـى
جمرد االميان ،وقد وضع القرآن الكرمي والسنة املطهرة منهجاُ يف الوقاية والعالج  ،وذلك من خالل :
َّ
ميكن عرض مسلك الشارع لعالج " االعتقاد باالكتفاء مبجرد اإلميان وترك العمل " من خالل فرعني :

الفرع األول
عالج التواكل بالدعوة إلى التَّوُّكل  ،والنَّهي عن التَّواكل .

ويتضح ذلك بأمور منها :
ِ
ِِ
النهي عن التَّواكل ،أو ترك معاجلة األسباب ،فقد َكا َن رس ُ ِت بِِه،
ول اهلل َ ذ َ
ات يـَ ْوم َجال ًسا َوِيف يَده ُعود يـَْن ُك ُ
َُ
ول اهللِ فَلِم نـَعمل؟ أَفَ َال نـَت ِ
الَ « :ما م ْنك ْم م ْن نَ ْف ٍ
َّك ُل؟
ْجنَّة َوالنَّار» قَالُوا :يَا َر ُس َ
ْسهُ فَـ َق َ
س إ َّال َوقَ ْد عل َم َم ْنزل َها م َن ال َ
فَـَرفَ َع َرأ َ
َ َْ ُ
ص َّد َق بالْح ْس نَى[ الليـل ]4 :إِ َىل
قَ َ
ـالَ « :ال ،ا ْع َملوا ،فَك لٌّ ميَ َّ
س ٌر ل َم ا خل َق لَ ه» ُمثَّ قَـ َـرأَ :فَأ ََّم ا َم ْن أَ ْعطَى َواتَّ َق ىَ ،و َ
ِِ
س ره للْع ْس َرى[ الليــل )2( ]90 :قــال احلــافظ ابــن حجــر ( :قــال الطيــيب  :اجل ـواب مــن األســلوب احلكــيم
سن يَ ِّ
قَـ ْولــه فَ َ
مـنعهم عــن تــرك العمــل وأمــرهم بــالتزام مــا جيــب علــى العبــد مــن العبوديــة وزجــرهم عــن التصــرف يف األمــور املغيبــة فــال جيعلـوا
()4

العبادة وتركها سبباً مستقالً لدخول اجلنة والنار بل هي عالمات فقط أ.هـ) ()3قال الشاعر :
ِ
ِ ِ
َّخاذُ ِل
اها بِتَ ْشتيت ا ْهلََوى َوالت َ
إِ َذا َما أ ََر َاد اللَّهُ ذُ َّل َعشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَرة َ ...رَم َ
ِ ِ
ول التـ ََّوا ُكـ ـ ـ ـ ِل .
يما يـَنُوبـُ ُه ْم  ...تَ َدافُـعُ ُه ْم َعْنهُ َوطُ ُ
فَأ ََّو ُل َع ْج ِز الْ َق ْوم ف َ
التوكل ،و ِ
األخذ باألسبَاب والتَّالزم بينهما وحترير ال َفهم اخلَاطئ بني مفهومي التوكل والتواكل من ذلك
بني َّ
الربط َِ
ِ
ِ
َن رس َ ِ
ت ُرفْـ َقة يـَ ْه ِرفُو َن بَِر ُجل ()5
َص َحابِه ُرفَـ َقاءَ ،فَ َجاءَ ْ
ول اللَّه َ كا َن يـَُراف ُق بـَ ْ َ
ني أ ْ
 :ما جاء َع ْن أَِيب ق َالبَةَ أ َّ َ ُ
ِ
ول اللَّ ِه َ «:م ْن َكا َن يَ ْر َحل
ال َر ُس ُ
ص َالةَ ،وإِ ْن َركِْبـنَا فَِقَراءَةَ ،وَال يـُ ْف ِطُر ،فَـ َق َ
يـَ ُقولُو َنَ :ما َرأَيْـنَا مثْ َل فَُالن ،إِ ْن نـََزلْنَا فَ َ

)  )1فتح الباري ( )228 /9فتح الباري شرح صحيح البخاري املؤلف :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي الناشر :دار
املعرفة  -بريوت 9371 ،هـ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي .قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين
اخلطيب  .عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َص َحابِِه َح ْوَهلُح)14 /2( - 9342/ومسلم ك /القدر
)  )2متفق عليه أخرجه البخاري ك/اجلنائز بَ /م ْوعظَة املُ َحدِّث عنْ َد ال َق ِْربَ ،وقـُعُود أ ْ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِِ
َجلِ ِه  ....حَ )2040 /4( - )2447(/ع ْن َعلِ ٍّي  واللفظ له .
بَ /كْيفيَّة َخ ْل ِق ْاآل َدم ِّي ِيف بَطْ ِن أ ُِّمه َوكتَابَة ِرْزقه َوأ َ
)  )3فتح الباري البن حجر ()417 /99
()4اإلشراف (ص )333 :اإلشراف يف منازل األشراف .املؤلف :أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي
القرشي املعروف بابن أيب الدنيا (املتوىف289 :هـ) .احملقق :د جنم عبد الرمحن خلف .الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض – السعودية .الطبعة:
األوىل9499 ،هـ 9110م
َي ميَْ َد ُحونه ويُطْنِبُون ِيف الثـَّنَاء َعلَْي ِه.أ.هـ النهاية – هرف )240 /5(-
)  )5يهرفون برجل  :أ ْ
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1
ال« :كلُّك ْم َخ ْي ٌر م ْنه» ()2
لَه( ) ؟ َوَم ْن َكا َن يَ ْع َمل لَه؟» َوذَ َكَر ُس ْفيَا ُن أَ ْشيَاءَ فَـ َقالُواَْ :حن ُن ،فَـ َق َ
ِ ِ
اب الَِّيت َحي ِ
ِ
َسب ِ
اب
وبَ ،ويـَْن َدف ُع هبَا الْ َمكُْروهُ .فَ َم ْن أَنْ َكَر ْاأل ْ
ُْ
َسبَ َ
ص ُل هبَا الْ َمطْلُ ُ
يقول ابن القيم ( :فَالتـ ََّوُّك ُل م ْن أ َْعظَ َم ْاأل ْ َ
ِ
َسب ِ
َملْ يستَ ِقم ِمنْهُ التـَّوُّكل .ولَ ِك َّن ِمن متََ ِام التـَّوُّك ِل َع َد َم ُّ ِ ِ
ْم ِة اللَّ ِه َوأ َْم ِرهِ َوِدينِ ِهَ .والتـ ََّوُّك ُل
اب ،فَ ْاأل ْ
َسبَ ُ
الرُكون إ َىل ْاأل ْ َ
ْ
َْ ْ
اب َحمَلُّ حك َ
َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اق التـَّوُّك ِل إَِّال َعلَى قَ َدمِ
ِ
ِ
ِ
ُمتَـ َعلِّق بُِربُوبِيَّته َوقَ َ
وم ُعبُوديَّةُ ْاأل ْ
َسبَاب إَّال َعلَى َساق التـ ََّوُّك ِلَ .وَال يـَ ُق ُ
ضائه َوقَ َد ِره .فَ َال تَـ ُق ُ
وم َس ُ َ
الْعب ِ
وديَِّة.أ.هـ) ()3
ُُ
4
وقال احلافظ ابن حجر ( ) ( :واملراد بالتوكل اعتقاد ما َدلَّت َعليه هذه اآلية َ وَما م ْن َدابٍَّة في ْاأل َْرض إ َّال َعلَى اللَّه
ب و ِاالعتِماد علَى ما يأِْيت ِمن الْمخلُوقِني ِأل َّ ِ
ِِ
ك قَ ْد َجيُُّر إِ َىل ِض ِّد َما
َن ذَل َ
َّسبُّ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
س الْ ُمَر ُاد به تَـ ْرَك الت َ
رْزق َها[ ..هود َ ]4:ولَْي َ
5
ال :
ال َال أ َْع َم ُل َشْيئا َح َّىت يَأْتِيَِين ِرْزقِي ( ) فَـ َق َ
س ِيف بـَْيتِ ِه أ َْو ِيف الْ َم ْس ِج ِد َوقَ َ
يـََراهُ ِم َن التـ ََّوُّك ِل َ ،وقَ ْد ُسئِ َل أ ْ
َمحَ ُد َع ْن َر ُجل َجلَ َ
6
ال « :لَ ْو تَ َوَّكلْت ْم َعلَى اللَّه َح َّق
ت ظ ِّل رْمحي» ( ) َوقَ َ
َه َذا َر ُجل َج ِه َل الْعِْل َم فَـ َق ْد قَ َ
َّيب « إِ َّن اللَّهَ َج َع َل رْزقي تَ ْح َ
ال النِ ُّ
اصا َوتَروح بطَانًا »( )7فَ َذ َكر أَنـ ََّها تَـ ْغ ُدو وتَـروح ِيف طَلَ ِ
ال َوَكا َن
الرْزِق قَ َ
ب ِّ
تَ َوُّكله ل ََرَزقَك ْم َك َما يَ ْرزق الطَّْي َر تَغْدو خ َم ً
َُ ُ
َ
الصحابةُ يـت ِ
َّجُرو َن َويـَ ْع َملُو َن ِيف ختيلهم َوالْ ُق ْد َوةُ هبِِ ْم .أهـ )
َّ َ َ َ
وقال تعاىل   :يا أَيُّها الَّذين آمنوا خذوا ح ْذركم فَانْفروا ث ب ٍ
ات أَو انْفروا َجم ًيعا النساء ( )21وقال تعاىل  :
َ َ
َ
َ َ
َ ْ
استَطَ ْعت ْم م ْن ق َّوةٍ َوم ْن ربَاط الْ َخ ْيل ت ْرهبو َن به َعد َّو اللَّه َو َعد َّوك ْم [ ..األنفال  ]40:وقال تعاىل  :
َوأَعدُّوا لَه ْم َما ْ
ِ
َّيب  أ ُْرِس ُل نَاقَِيت َوأَتَـ َوَّك ُل؟ قال:
ساق ْط َعلَْيك رطَبًا َجنيًّا [ مرمي ]25:وقَ َ
ال َر ُجل للنِ ِّ
َوه ِّزي إل َْيك بج ْذع النَّ ْخلَة ت َ
8
اصا
«اعقلها وتوكل» ) (.وقال « ل َْو أَنَّك ْم ك ْنت ْم تَ َوَّكلو َن عَلَى اللَّه َح َّق تَ َوُّكله لَرزقْت ْم َك َما ي ْرَزق الطَّْي ر تَغْدو خ َم ً
9
ال " َكا َن أ َْه ُل اليَ َم ِن َحيُ ُّجو َن َوالَ يـَتَـَزَّوُدو َنَ ،ويـَ ُقولُو َنَْ :حن ُن
َوتَروح بطَانًا» ( ) و َع ِن ابْ ِن َعبَّاس َر ِض َي اللَّهُ َعْنـ ُه َما ،قَ َ
10
ِ ِ َّ
ال
اىلَ {:وتَ َزَّودوا فَإ َّن َخ ْي َر َّ
الزاد التَّ ْق َوى}[البقرة ) ( ]917 :و قَ َ
َّاس ،فَأَنْـَزَل اللَّهُ تَـ َع َ
املُتَـ َوِّكلُو َن ،فَإ َذا قَد ُموا َمكةَ َسأَلُوا الن َ
استَع ْن باهلل َوَال تَ ْع َج ْز )11( »..
ص َعلَى َما يَ ْن َفع َ
ْ ..« 
كَ ،و ْ
احر ْ

الر ْح َل أ.هـ خمتار الصحاح (ص )920 :املغرب (ص)984 :
(ر َح َل) الْبَعِ َري َش َّد َعلَى ظَ ْه ِرهِ َّ
) َ )1
)  )2أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ح )380 /2(- 2191 /قال احلافظ يف املطالب العالية حُ :)324 /1(-9147/م ْر َسل َجيِّد
)  )3مدارج السالكني ()920 /2
)  )4فتح الباري البن حجر (.)305 /99
)  )5أخرجه الدينوري يف اجملالسة ح. )74 /7( - 2148/
)  )6أخرجه أمحد ح )923 /1( - 5994/وقال اهليثمي يف جممع الزوائد حِ ِ 247 /5( - 1371/
الر ْمح ِن بن ثَابِ ِ
ت بْ ِن ثـَ ْوبَا َن
َ
)وفيه َعْب ُد َّ َ ْ ُ
ِ
ِ
َمحَ ُد َو َغْيـُرهَُ ،وبَِقيَّةُ ِر َجالِِه ثَِقات.أ.هـ
ض َّع َفهُ أ ْ
يين َوأَبُو َحامت َو َغْيـُرُمهَا َو َ
َوثـَّ َقهُ ابْ ُن الْ َمد ِ ِّ
)  )7أخرجه الرتمذي أبواب الزهد بِ/يف التـَّوُّك ِل َعلَى اللَّ ِه حَ )959 /4( - 2344 /عن ُعمر بْ ِن اخلَطَّ ِ
اب وقال َ :ه َذا َح ِديث َح َسن
ْ ََ
َ
ِ ِ ِ
ِ
امسُهَُ :عْب ُد اهللِ بْ ُن َمالِك.
الو ْج ِه َوأَبُو َمتِيم اجلَْي َش ِاينُّ ْ
َ
صحيح ،الَ نـَ ْعرفُهُ إالَّ م ْن َه َذا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
ِ
ِ
َّ
ض ِاء
َع
األ
ب
ز
ا
رت
ح
اال
ب
ل
ق
ل
ا
ل
ك
و
ـ
ت
ع
م
ه
ي
ل
ع
ب
جي
ء
ر
م
ل
ا
َن
أ
ب
ر
ا
ب
خ
اإل
ر
ك
ذ
ل
ك
َّو
ـ
ت
ال
و
ع
ر
و
ل
ا
ب/
قائق
ر
ال
ك/
صحيحه
يف
حبان
ابن
أخرجه
)
8
)
ْ
ْ
ِ
ْ
َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َ ْ
َْ ْ ْ َ
ُْ ْ َْ
ََ َ َ
ِض َّد قَـ ْوِل َم ْن َك ِرَههُ ح )590 /2( - 739/عن َع ْم ِرو بْ ِن أ َُميَّةَ  . وقال احملقق  :حسن .
َّ ِ
)عن ُعمر بْ ِن اخلَطَّ ِ
ِ
اب  . وقال الرتمذي :
)  )9أخرجه الرتمذي يف أبواب الزهد ب /يف التـ ََّوُّك ِل َعلَى الله حَ َ ْ َ 573 /4( - 2344 /
ِ َِّ ِ
ه َذا ح ِديث حسن ِ
امسُهَُ :عْب ُد اللَّ ِه بْ ُن َمالِك "
الو ْج ِه َوأَبُو َمتِيم اجلَيْ َش ِاينُّ ْ
ََ َ
َ َ
صحيح َال نـَ ْعرفُهُ إال م ْن َه َذا َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الز ِاد التَّـ ْق َوى} ح[ - 9523/البقرة)933 /2( ]917 :
ر
ـ
ي
خ
ن
إ
ف
ا
و
د
و
ز
ـ
ت
{و
:
اىل
ع
ـ
ت
ه
ل
ال
ل
و
ـ
ق
ب/
احلج
ك/
البخاري
أخرجه
)
) 10
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َّ
َْ
)  )11أخرجه مسلم ك /القدر بِ /يف ْاأل َْم ِر بِالْ ُق َّوةِ َوتَـ ْر ِك الْ َع ْج ِز َو ِاال ْستِ َعانَِة ....حَ )2052 /4(-)2444(/ع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ . 
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االقرتان بني االميان والعمل الصاحل حيث ذكر ما يزيد على مخسني موضعاً يف القرآن الكرمي تربط بينهما وبيانَّ
ت لَه ْم َجنَّات الْف ْر َد ْوس ن زالً [الكهف:
آمنوا َو َعملوا َّ
الصال َحات َكانَ ْ
ين َ
أن االميان قول وعمل  .قال تعاىل إ َّن الذ َ
َّ
الر ْح َمن ودًّا[ مرمي  ]14:وقال تعاىل
آمنوا َو َعملوا َّ
الصال َحات َسيَ ْج َعل لَهم َّ
ين َ
 ]907وقال تعالى إ َّن الذ َ
ك أَصحاب الْجنَّة هم فيها َخالدو َن  البقرة ( )82وعن س ْفيا َن ب ِن عب ِد اهللِ
َّ
آمنوا َو َعملوا َّ
َ ْ َ
الصال َحات أولَئ َ ْ َ
ين َ
َ ْ ُ َ ْ َْ
َ والذ َ
ول اهللِ ،قُل ِيل ِيف ِْ ِ
ال" :
ال أَبُو ُم َعا ِويَةَ :بـَ ْع َد َك  -قَ َ
َح ًدا َغْيـَرَك  -قَ َ
ت :يَا َر ُس َ
الثـَّ َق ِف ِّي ،قَ َ
ال :قُـ ْل ُ
اإل ْس َالم قَـ ْوًال َال أ ْ
َسأ َُل َعْنهُ أ َ
ْ
استَق ْم "()1
آم ْنت باهلل ،ث َّم ْ
ق ْلَ :
االقرار َّوها ب َما ك ْنت ْم تَ ْع َملو َن
ْجنَّة أورثْ تم َ
لن يُنال إال بالعمل قال تعاىل َ ونودوا أَ ْن تلْكم ال َ
بأن َمنَا ِزل اآلخرة واجلزاء ْ
ات م َّما َعملوا [ سورة األحقاف  ]91 :قال اهلل تعاىل َ م ْن َعم َل
[األعراف ] 43 :وقال تعاىل َ  :ولك ٍّل َد َر َج ٌ
سن َما َكانواْ يَ ْع َملو َن[ احلج ]17:
َج َرهم بأ ْ
صال ًحا ِّمن ذَ َك ٍر أ َْو أنثَى َوه َو م ْؤم ٌن فَ لَن ْحييَ نَّه َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَ ْجزيَنَّه ْم أ ْ
َ
َح َ
َّ
الص ْبر 
اص ْوا ب َّ
ين آ ََمنوا َو َعملوا َّ
ْح ِّق َوتَ َو َ
الصال َحات َوتَ َو َ
اص ْوا بال َ
سا َن لَفي خ ْس ٍر إ َّال الذ َ
وقال تعاىل   :إ َّن ْاإلنْ َ
ٍ
َّ
َّ
سك ْم م َن
[العصر ]3 – 9:وقَ َ
سك ْم م َن الله ،يَا بَني َع ْبد المطلب ا ْشتَ روا أَنْف َ
ال « : يَا بَني َع ْبد َمنَاف ،ا ْشتَ روا أَنْ ف َ
ٍ
سك َما م َن اللَّه
اللَّه ،يَا أ َّم ُّ
الع َّوام َع َّمةَ َرسول اللَّه  ، يَا فَاط َمة ب ْن َ
الزبَ ْير بْن َ
ت م َح َّمد -رضي اهلل عنها -ا ْشتَريَا أَنْ ف َ
الَ أ َْملك لَك َما م َن اللَّه َش ْيئًاَ ،سالَني م ْن َمالي َما ش ْئت َما»()2

الفرع الثاني
عالج التَّواكل من خالل ما شرعه الشارع حثاً لألمة على ترك التَّواكل

دعا الشرع إىل أمور فيها حث األمة على معاجلة األسباب وترك التوكل ومن هذه األمور :
-احلث على األكل من عمل اليد ،؛ لكونه سـبيالً إىل األخـذ باألسـباب وإظهـار القـدوة يف ذلـك وهـم أنبيـاء اهلل  قـال

وال فَ ْامشوا ف ي َمنَاكب َه ا َوكل وا م ن ِّرْزق ه َوإل َْي ه النُّش ور [ امللـك ].95 :ومـا
ض َذل ً
تعاىل  ه َو الَّذي َج َع َل لَكم ْاأل َْر َ
من نيب إال وكان له مهنة وعمـل  ،وقـد « َك ا َن َزَكريَّاء نَ َّج ًارا»( ، )3وكـان داود حـداداً قـال اهلل  يف حقـه 

ال« :نَ َع ْم ،ك ْنت
ت؟ فَـ َق َ
ث اللَّه نَبيًّا إ َّال َر َعى الغَنَ َم» ،فَـ َق َ
ْحدي َد سبأ ( )90قال َ « : ما بَ َع َ
َص َحابُهَُ :وأَنْ َ
ال أ ْ
َوأَلَنَّا لَه ال َ
4
َح ٌد طَ َع ًاما
اها َعلَى قَ َراري َ
ط أل َْهل َم َّكةَ»( ) وقَ َ
أ َْر َع َ
ال َ « : ما أَ َك َل أ َ

قَ ُّ
طَ ،خ ْي ًرا م ْن أَ ْن يَأْك َل م ْن َع َمل يَدهَ ،وإ َّن نَب َّي اللَّه َداو َد َ كا َن يَأْكل م ْن َع َمل يَده»()5

ـال َ « م ا
 التنفري من سؤال الناس لكونه سبيالً إىل ترك العمل ،وعـدم ،والرتغيـب يف التعفـف بعـد األخـذ باألسـباب قَ ََح ٍم»()1
يَ َزال َّ
س في َو ْجهه م ْز َعة ل ْ
الرجل يَ ْسأَل الن َ
َّاسَ ،حتَّى يَأْت َي يَ ْو َم القيَ َامة ل َْي َ
) )1أخرجه أمحد ح)949 /24(- 95494 /وقال احملقق:إسناده صحيح على شرط الشيخني غري أن صحابيه مل خيرج له البخاري.
)  )2أخرجه البخاري ك /املناقب ب /م ِن انْـتسب إِ َىل آبائِِه ِيف ا ِإلسالَِم واجل ِ
اهلِيَّ ِة (َ )985 /4ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة . 
ْ َ َ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ
)ع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ  مرفوعاً .
ضائِ ِل َزَكريَّاءَ َعلَْيه َّ
)  )3أخرجه مسلم ك /الفضائل بِ /يف فَ َ
الس َال ُم حَ 9847 /4( - 2371 /
)ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة 
)  )4أخرجه البخاري ك /االجارة بَ /ر ْع ِي الغَنَ ِم َعلَى قَـَرا ِري َ
ط حَ 88 /3( - 2242 /
ِِ ِ ِ
)  )5أخرجه البخاري ك /البيوع بَ /كس ِ
)ع ِن املِْق َد ِام . 
ب َّ
الر ُج ِل َو َع َمله بِيَده حَ 57 /3( - 2072/
ْ
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الس ْفلَى،
وقد قال َر ُس َ
ول اهللِ َ وُه َو َعلَى الْ ِمْن َِربَ ،وُه َو يَ ْذ ُكُر َّ
ُّف َع ِن الْ َم ْسأَلَ ِة «الْيَ د الْعلْيَ ا َخ ْي ٌر م َن الْيَ د ُّ
َّعف َ
الص َدقَةَ َوالتـ َ
السائلَة»()2
الس ْفلَى َّ
َوالْيَد الْعلْيَا الْم ْنف َقةَ ،و ُّ
ول« :اللَّه َّم إنِّي
َّيب  يـَ ُق ُ
 -التحذير من الكسل والتنفري منه؛ لكونه سبيال للتواكل ،وترك األسباب فقد َكا َن النِ ُّ

3
ال « :يَ ْعقد َّ
ث
سل : ) (»..وقَ َ
ام ثَالَ َ
أَعوذ ب َ
َحدك ْم إ َذا ه َو نَ َ
ك م َن َ
الش ْيطَان َعلَى قَافيَة َرأْس أ َ
الع ْجز َوال َك َ
ت ع ْق َدةٌ ،فَ إ ْن تَ َو َّ
ت ع ْق َدةٌ،
استَ ْي َق َ
ع َق ٍد يَ ْ
ض أَ انْ َحلَّ ْ
ظ فَ َذ َك َر اللَّ هَ ،انْ َحلَّ ْ
ضرب ك َّل ع ْق َدةٍ َعلَْي َ
يل ،فَ ْارق ْد فَإن ْ
ك ل َْي ٌل طَو ٌ
يث النَّ ْفس َك ْسالَ َن »()4
َصبَ َح َخب َ
صلَّى انْ َحلَّ ْ
ب النَّ ْفس َوإ َّال أ ْ
ت ع ْق َدةٌ ،فَأ ْ
فَإ ْن َ
َصبَ َح نَشيطًا طَيِّ َ
قال َّ " 
الدعوة إىل طلب الشَّفاء ،والتَّداوي واألمر بالوقاية ،ووصف الدواء أخذا باألسباب َإن اهلل  أنْ َز َل الدَّاءَ
5
ٍ
ِ
اب :يَا
ُس َامةَ بْ ِن َش ِريك ،قَ َ
والدَّواءَ ،
ال :قَالَت األ َْعَر ُ
وج َع َل لكل داء َد َو ً
بحرام" ) (.و َع ْن أ َ
اء ،فَ تَداووا ،وال تَ َداووا َ
ض َع لَه ش َفاءً ،أ َْو قَ َ
ول اهللِ ،أَالَ نـَتَ َد َاوى؟ قَ َ
َر ُس َ
َم يَ َ
ض ْع َداءً إالَّ َو َ
ال :نَ َع ْم ،يَا عبَ َ
اد اهلل تَ َد َاوْوا ،فَإ َّن اللَّهَ ل ْ
اء إالَّ َداءً
الَ :د َو ً

6
ح
ول اهللَ ،وَما ه َو؟ قَ َ
َواح ًدا قَالوا :يَا َرس َ
ض َعلَى مص ٍّ
اله َرم ) ( .ومن طلب الوقاية قوله« :  :الَ يور َد َّن م ْمر ٌ
الَ :
8
7
ِ
ِ
ول اهللِ 
ث َر ُس ُ
وها بِالْ َماء»( )و«بـَ َع َ
َّم فَأَبْ ِرُد َ
»( ) ومن وصفه  الدواء لبعض األدواء قولهَ « : احلُ َّمى م ْن فَـْي ِح َج َهن َ
ُيب بْ ِن َك ْعب  طَبِيبًا ،فَـ َقطَ َع ِمْنهُ عِ ْرقًاُ ،مثَّ َك َواهُ َعلَْي ِه»()9
إِ َىل أ َِّ

الَ « :ألَ ْن يَأْخ َذ
َّيب  قَ َ
 اإلعالء من قيمة العمل مهما كان ممتهناً طاملا كان عمالً مشروعاً غري ملتبس حبرام ف َع ِن النِ ِّالحطَب َعلَى ظَ ْهره ،فَ يَب َيع َها ،فَ يَك َّ
ف اللَّه ب َها َو ْج َهه َخ ْي ٌر لَه م ْن أَ ْن يَ ْسأ ََل
َحدك ْم َح ْب لَه ،فَ يَأْت َي بح ْزَمة َ
أَ
10
الرجل ،فَا ِر ًغا َال ِيف ع ِم ِل دنْـيا وَال ِ
ِ
آخَرة)()11
الن َ
َ َُ َ
َّاس أَ ْعطَ ْوه أ َْو َمنَ عوه»( )وعن ابْ ُن َم ْس ُعود(إ ِّين أَ ْكَرهُ أَ ْن أ ََرى َّ ُ َ
-التأكيد على صدق اللُّجوء إىل اهلل  ،والتَّوكل عليه ،وعندها تتحقق اهلداية والكفاية والوقاية ،وانه ال ينايف

َّاس تَ َكثـًُّرا ح )923 /2( - 9474 /و مسلم ك /الزكاة بَ /كَر َاه ِة الْ َم ْسأَلَِة
)  )1متفق عليه أخرجه البخاري ك /الزكاة بَ /م ْن َسأ ََل الن َ
لِلن ِ
)عْب َد اللَّ ِه بْ َن ُع َمَر . 
َّاس حَ 720 /2( -9040 /
)  )2أخرجه مسلم ك /الزكاة ب/بـي ِ
الس ْفلَى ِه َي ْاآل ِخ َذةُ
الس ْفلَىَ ،وأ ََّن الْيَ َد الْ ُع ْليَا ِه َي الْ ُمْن ِف َقةُ َوأ ََّن ُّ
ان أ ََّن الْيَ َد الْ ُع ْليَا َخْيـر ِم َن الْيَ ِد ُّ
ََ
ِ
حَ )797 /2( -)9033(/ع ْن َعْب ِد اهلل بْ ِن ُع َمَر
)  )3متفق عليه أخرجه البخاري ك /اجلهاد والسري بَ /ما يـُتَـ َع َّو ُذ ِمن اجلُ ْ ِ
ب ح )23 /4( - 2823/صحيح مسلم كِّ /
ُّع ِاء
الذ ْك ِر َوالد َ
َ
ِ ِ ِ
س بْ َن َمالِك 
ن
َ
أ
)
2071
/
4
َّع ُّوِذ ِم َن الْ َع ْج ِز َوالْ َك َس ِل َو َغ ِْريهِ ح( -2704/
َ
َوالتـ َّْوبَة َواال ْستغْ َفا ِر ب/التـ َ
َ
)  )4متفق عليه أخرجه البخاري ك /التهجد ب/ع ْق ِد الشَّيطَ ِ
الرأ ِ
ص ِّل بِاللَّْي ِل ح )52 /2( - 9942/و مسلم ك/
ان َعلَى قَافِيَ ِة َّ
َ
ْ
ْس إِ َذا َملْ يُ َ
صالة املسافرين وقصرها ب /ما رِو ِ
)ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة . 
َصْب َح حَ 538 /9( -774(/
يم ْن نَ َام اللَّْي َل أَمجَْ َع َح َّىت أ َ
يف َ
َ ُ َ
)  )5أخرجه أبو داود ك /الطب ب /يف األدوية املكروهة ح )23 /4( - 3874 /عن أيب الدرداء  وقال احملقق صحيح لغريه
ِ
)  )6أخرجه الرتمذي أبواب الطب ب /ما جاء ِيف الدَّو ِاء واحل ِّ ِ
ص ِحيح.
ث َعلَْيه ح )459 /3(- 2038/وقال َ :حديث َح َسن َ
َ َ َ
َ ََ
)  )7أخرجه البخاري ك /الطب ب /الَ َه َامةَ ح )938 /7( - 5779 /عن أيب ُهَريْـَرَة . 
ِ ِ
)ع ْن َعائِ َشةَ َر ِض َي اللَّهُ َعنْـ َها .
)  )8أخرجه البخاري ك /بدء اخللق ب/ص َفة النَّا ِرَ ،وأَنـ ََّها خمَْلُوقَة " حَ 929 /4( - 3243/
ِ
استِ ْحب ِ
َّدا ِوي حَ )9730 /4(-)2207(/ع ْن َجابِر . 
اب الت َ
)  )9أخرجه مسلم ك /السالم ب /ل ُك ِّل َداء َد َواء َو ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
الع َّو ِام . 
)ع ِن ُّ
)  )10أخرجه البخاري ك /الزكاة ب /اال ْست ْع َفاف َع ِن املَ ْسأَلَة حَ 923 /2( - 9479/
الزبـَ ِْري بْ ِن َ
)  )11أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ح )902 /1( - 8538/وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (َ : )43 /4رَواهُ الطَّبَـَرِاينُّ ِيف الْ َكبِ ِريَ ،وفِ ِيه
َراو َملْ يُ َس َّمَ ،وبَِقيَّةُ ِر َجالِِه ثَِقات.
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األخذ باألسباب أومعاجلتها قال تعاىل   :فَا ْعب ْده َوتَ َوَّك ْل َعلَْيه [ ...هود  ]923:وقال تعاىل َ  :وتَ َوَّك ْل َعلَى ال َْعزيز
ْح ِّي الَّذي َال يَم وت َو َس بِّ ْح ب َح ْم ده [ ...الفرقــان]58:
ال َّرحيم [الشـعراء  ]297:وقـال تعـاىل َ  :وتَ َوَّك ْل َعلَ ى ال َ
وقال تعاىل   :فَ تَ َوَّك ْل َعلَى اللَّه [  ..النمل  ]71:وقال تعاىل   :اللَّه َال إلَهَ إ َّال ه َو َو َعلَى اللَّه فَ لْيَتَ َوَّكل الْم ْؤمنو َن
ك أَنَ ْب ت،
ك تَ َوَّك ْل تَ ،وإل َْي َ
آم ْن تَ ،و َعلَْي َ
َس لَ ْمتَ ،وب َ
[ التغــابن  ]93:وممــا جــاء يف الســنة قولــه « :الله َّم لَ َ
كأْ
ك َ
1
حول وال ق وةَ إال ب اهلل" قال":يق ال
اسم اهلل ،توكلت على اهلل ،ال َ
خرج الرجل من بيته ،فقال :ب ْ
) (».وقال ": إذا َ
ٍ
ي وكف َي ووق ي؟
يتَّ ،
فتتنحى له الشياطين ،فيقول شيطا ٌن آخ ر :كي َ
يت َووق َ
يت وكف َ
حينئذ :هد َ
ف ل ك برج ل ق د ه د َ
ِ
"( )2قال ابن تيمية( )3(:و ْاألَسباب الَِّيت َحيصل ِهبا ِّ ِ ِ
َّرهُ اللَّهُ َوَكتَبَهُ فَِإ ْن َكا َن قَ ْد تَـ َق َّد َم بِأَنَّهُ يـَْرُز ُق الْ َعْب َد
ْ ُُ َ
َ َْ ُ
الرْز ُق ه َي م ْن مجُْلَة َما قَد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِسعيِ ِه وا ْكتِسابِِه أَ ْهلمه َّ ِ
ـاب َال َحيصـل بِ ُـد ِ
ون ِاال ْكتِس ِ
ِ
ِ
ـاب وَمـا قَـدَّرهُ لَـهُ بِغَ ْـريِ
َّ
َّرهُ لَـهُ باال ْكت َس
اب َوذَل َ
َ ْ َ َ ََ ُ
الس ْع َي َواال ْكت َس َ
َ
ك الـذي قَـد َ
َ َ
ُُْ
ِ
ِ
ا ْكتِسـاب َكمـو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّجــارةِ.
ِ
اعة َو ِّ
ـب لل ِّـرْزق؛ َك ِّ
ت َم ْوُروثـه يَأْتيـه بـه بغَـ ْـري ا ْكت َسـابَ ،و َّ
الزَر َ
الصـنَ َ
َْ
اعـة َوالت َ َ
الس ْـع ُي سـعيانَ :س ْـعي ف َ
يمــا نُص َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّعاء َوالتـَّوُّك ِل َو ِْ
ك؛ فَِإ َّن اللَّهَ ِيف َع ْون الْ َعْبد َما َكا َن الْ َعْب ُد ِيف َع ْون أَخيه.أ.ه)ـ
اإل ْح َسان َإىل ْ
اخلَْل ِق َوَْحن ِو َذل َ
َو َس ْعي بِالد َ
َ
االهتمام بالعمل الدنيوي ،وأنَّه كأمور اآلخرة يف األمهية ،فراراً من التواكل وترك األسباب.َّ
لصالة من
آمنوا إذَا نودي ل َّ
ين َ
جاء يف القرأن الكرمي اجلمع بني العمل الدنيوي واألخروي يف قوله تعاىل   :يَا أَيُّ َها الذ َ
الصالة
اس َع ْوا إلَى ذ ْكر اللَّه َوذَروا الْبَ ْي َع ذَلك ْم َخ ْي ٌر لَّك ْم إن كنت ْم تَ ْعلَمو َن مث قال تعاىل فَإذَا قضيَت َّ
يَ ْوم الْجم َعة فَ ْ
ضل اللَّه َواذْكروا اللَّهَ َكث ًيرا لَّ َعلَّك ْم ت ْفلحو َن [ اجلمعة . ]90-1:وقال تعاىل :
فَانتَشروا في األ َْرض َوابْ تَ غوا من فَ ْ
ك م َن ُّ
َّيب َ ر ُجل،
يما آتَ َ
س نَصيبَ َ
الدنْ يَا [ ...القصص  ]77:وَمَّر َعلَى النِ ِّ
اك اللَّه الد َ
َ وابْ تَغ ف َ
َّار ْاآلخ َرةَ َوَال تَ ْن َ
فَـرأَى أَصحاب النَِّيب ِ من جلَ ِدهِ ونَ َش ِ
ول اللَّ ِه
ال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ،لَ ْو َكا َن َه َذا ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه ،فَـ َق َ
اط ِه َما أ َْع َجبَـ ُه ْم ،فَـ َقالُوا :يَا َر ُس َ
َ ْ َ ُ ِّ
ْ َ

ج يَ ْس َعى َعلَى َولَده صغَ ًارا فَ ه َو في
« : إ ْن َكا َن َخ َر َ
ج يَ ْس َعى َعلَى أَبَ َويْن َش ْي َخ ْين َكب َيريْن فَ ه َو في َسبيل اللَّهَ ،وإ ْن َكا َن يَ ْس َعى َعلَى نَ ْفسه
َسبيل اللَّهَ ،وإ ْن َخ َر َ
اء وتَ َفاخ ًرا فَ ه َو في َسبيل َّ
الش ْيطَان»()4
يَع ُّفها فَ ه َو في َسبيل اللَّهَ ،وإ ْن َكا َن َخ َر َ
ج ريَ ً

الخاتمة والنتائج والتوصيات

احلمد هلل فبحمده يكون البدء وبه يكون اخلتام  ،محد له سبحانه على إنعامه باهناء هذا البحث واالمتام فهو أهل
لكل محد ،فضل ،وإكرام  ،والصالة والسالم على خري األنام وبدر التمام ،الدَّال على كل خري  ،والداعي لكل
هدى صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثرياً  .وبعد،،
فمن خالل معايشة البحث ظهر لي العديد من النتائج منها :

يدو َن أَ ْن يـُبَ ِّدلُوا َكالَ َم اللَّ ِه} [الفتح ]95 :ح/1( - 7411/
)  )1متفق عليه أخرجه البخاري ك /التوحيد ب/قَـ ْوِل اللَّ ِه تَـ َع َ
اىل{ :يُِر ُ
)944ومسلم ك /الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ب /التـ ِ ِ
ِ
)ع ِن ابْ ِن َعبَّاس 
َّع ُّوذ م ْن َشِّر َما ُعم َل  ..حَ 2084 /4( )2797(/
َ
)  )2أخرجه أبو داود أول كتاب األدب ب /ما يقول إذا خرج من بيته ح ، )425 /7( - 5015 /والرتمذي يف أبواب الدعوات ب/
ول إِ َذا َخَر َج ِم ْن بـَْيتِ ِه ح )345 /5( - 3424/كليهما عن ِ
أنس  وقال َ :ح ِديث َح َسن َغ ِريب .
َما يـَ ُق ُ
)  )3جمموع الفتاوى (. )540 /8
ب ب ِن عجرَة  ، وقال اهليثمي  :رواه الطَّبـرِاينُّ ِيف الث ََّالثَةِ،
ِ
ََ ُ ََ
)  )4أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط حَ )54 /7( - 4835/ع ْن َك ْع ْ ُ ْ َ
يح.أ.هـ جممع الزوائد ح)325 /4( - 7701/
الص ِح ِ
ال الْ َكبِ ِري ِر َج ُ
َوِر َج ُ
ال َّ
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خطورة الرياء (الشرك األصغر) والتحذير منه ،ومنهج القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف الوقاية والعالج منه  ،وذلك من
خالل بيان حرمته  ،وعواقبه يف الدنيا واآلخره  ،ومن خالل األمر باإلخالص ،وبيان عاقبته يف الدنيا واآلخرة ،ومن
خالل إظهار عظمة اهلل  ، ومدى ضعف املخلوقني الذين يُرائَى من أجلهم وبيان أوجه ذلك ضعف .

التحذير من (ضعف اليقني)  ،منهج الوقاية والعالج من خالل بيان أمهية اليقني وفضله  ،فضل أهل اليقني  ،التحذير من
ترك اليقني .
ال ينبغي للمسلم االكتفاء مبجرد اإلميان وترك العمل أو التواكل  ،ومنهج الوقاية والعالج من خالل  ،الدعوة إىل التَّوكل ،
والنَّهي عن التواكل  ،ومن خالل أمور شرعها الشرع حثاً لألمة على ترك التواكل .
أجلى البحث و َّ
أكد علي جانب من جوانب العظمة يف رسولنا األعظم  ومدى خوفه على أمته وحتذيره مما يكون
سبباً يف وهنها أو نقض بنياهنا ،ال سيما ما يتعلق بعقيدهتا .
الصورة الطبية اليت جاء عليها البحث من خالل تشخيص الداء وحتديد الدواء سهلت االنتفاع به وهو الغاية .
صِّرح فيه باخلوف يف األمة يف أمور ،
األمهية البالغة ملا ختوف منه النيب  يف أمور العقيدة واالميان ،وتقدميه على غريه مما ُ

العبادات واملعامالت.
التوصيات

من أهم التوصيات

ينبغي احلذر من القضايا اليت صرح فيها النيب  باخلوف على األمة خلطورهتا فهي آكد من غريها باحلذر .
ضرورة العكوف على القضايا اليت ختوف منها النيب  وابرازها ،ومجعها واستخراج املعاالجات هلا من القرآن وصحيح
السنة يف شىت األبواب والكتب الفقهية املتنوعة ،ملا هلا من آثار سيئة على األمة يف عبادهتا ومعامالهتا وأخالقها .
احلذر من ( الرياء )  ،و( ضعف اليقني)  ،و( التواكل) وآثارمها املدمرة على األمة أفراداً ومجاعات .
ضرورة االهتمام بالتعريف هبذه القضايا واستخراج عالجها من القرآن والسنة يف املنابر اإلعالمية املتعددة كاملساجد،
واملدرسة  ،ووسائل اإلعالم  ،ووسائل التواصل إلنشاء جيل على بصرية هبا وبعالجها .
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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فهرس المصادر والمراجع
م

املراجع

9

األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  ،لضياء الدين أبو عبد اهلل
حممد بن عبد الواحد املقدسي (املتوىف 443 :هـ) دراسة وحتقيق :معايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش  .الناشر:
دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان .الثالثة 9420 ،هـ  2000 -م

2

أحسن ما مسعت ا ملؤلف :عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب (املتوىف421 :هـ) وضع حواشيه :خليل عمران
املنصور.الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت–لبنان .الطبعة :األوىل 9429 ،هـ  2000 -م

3

إحياء علوم الدين .املؤلف :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف505 :هـ) الناشر :دار املعرفة – بريوت

3

األدب املفرد املؤلف :حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد اهلل (املتوىف254 :هـ) احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي
الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بريوت الطبعة :الثالثة9181 – 9401 ،م .

4

أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة حلافظ بن أمحد بن علي احلكمي (ت 9377هـ) حتقيق :حازم القاضي نشر
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية ط /الثانية9422 ،ه .

5

(هبَـْيـَرة بن) حممد بن هبرية الذهلي الشيباينّ ،أبو املظفر ،عون الدين (املتوىف:
اإلفصاح عن معاين الصحاح املؤلف :حيىي بن ُ
540هـ) احملقق :فؤاد عبد املنعم أمحد .الناشر :دار الوطن .سنة النشر9497 :هـ .

4

األنساب ل عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي ،أبو سعد (ت542هـ)احملقق :عبد الرمحن بن حيىي املعلمي
اليماين وغريه .الناشر:جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد .الطبعة :األوىل 9382 ،هـ 9142 -م

7

أنوار التنزيل وأسرار التأويل .املؤلف :ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر الشريازي البيضاوي (املتوىف485 :هـ) .احملقق:حممد
عبد الرمحن املرعشلي .الناشر:دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :األوىل  9498 -هـ
الالعي ،املعروف بامل ِغريب (املتوىف 9991 :هـ) احملقق :علي بن عبد
البدر التمام شرح بلوغ املرام املؤلف :احلسني بن حممد بن سعيد
ُ
ّ
َ
اهلل الزبن الناشر :دار هجر .الطبعة :األوىل .

1

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز .جملد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف897 :هـ) احملقق :حممد
علي النجار  ،الناشر :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة .

90

التبيان يف أقسام القرآن"ألبن قيم اجلوزية .حتقيق/حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل .نشر دار الفكر.

99

92

إليضاح َم َعاين التَّيسري .املؤلف :حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز
التَّحبري َ
صْبحي بن َح َسن َح ّالق أبو مصعب الناشرَ :مكتَبَةُ
الدين( ،املتوىف9982 :هـ)حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه :حمَ َّمد ُ
الرشد ،الرياض  -اململكة الْ َعَربيَّة السعودية الطبعة :األوىل 9433 ،هـ  2092 -م
ُّ

التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن
عاشور التونسي (ت9313 /هـ) الناشر  :الدار التونسية للنشر–تونس 9184م .

93

التعرف ملذهب أهل التصوف حملمد بن إسحاق الكالباذي.البخاري أبو بكر املتويف سنة  380هـ  110م ط /دار الكتب العلمية
-بريوت  9400هـ

94

تعظيم قدر الصالة " أليب عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج املروزي ( 214 - 202هـ) ط /مكتبة الدار –املدينة املنورة  .الطبعة
األوىل  9404 ،هـ .حتقيق /د .عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي .

95

تفسري املراغي املؤلف :أمحد بن مصطفى املراغي (املتوىف9379 :هـ)الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب وأوالده مبصر
.الطبعة :األوىل 9345 ،هـ  9144 -م

94

تفسري النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) .املؤلف :أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي (املتوىف:
 790هـ) حققه وخرج أحاديثه :يوسف علي بديوي  .راجعه وقدم له :حميي الدين ديب مستو .الناشر :دار الكلم الطيب ،بريوت

8
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الطبعة :األوىل 9491 ،هـ 9118 -م
الصغِ ِري .املؤلف :حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين،
َّنوير َش ْر ُح اجلَ ِامع َّ
الت ُ
حممد إبراهيم .الناشر :مكتبة دار السالم ،الرياض .الطبعة:
حممد إسحاق َّ
املعروف كأسالفه باألمري (املتوىف9982 :هـ) .احملقق :دَّ .
األوىل 9432 ،هـ  2099 -م

98

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .املؤلف :عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي (ت9374 /هـ) احملقق :عبد الرمحن
بن معال اللوحيق.الناشر :مؤسسة الرسالة.األوىل 9420هـ  2000-م

91

جامع البيان يف تأويل القرآن املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف390 :هـ)
احملقق :أمحد حممد شاكر .الناشر :مؤسسة الرسالة  .األوىل 9420 ،هـ  2000 -م

20

دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  .املؤلف :حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (املتوىف:
 9057هـ) اعتىن هبا :خليل مأمون شيحا نشر :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت–لبنان .ط/الرابعة 9425 ،هـ -
 2004م

29

الس ِج ْستاين
الزهد أليب داود السجستاين .املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
(املتوىف 275 :هـ)حتقيق :أبو متيم ياسر بن ابراهيم بن حممد ،أبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه :فضيلة الشيخ حممد
عمرو بن عبد اللطيف .الناشر :دار املشكاة للنشر والتوزيع ،حلوان .الطبعة :األوىل 9494 ،هـ  9113 -م .

22

الزهد .لعبد اهلل بن املبارك بن واضح املرزوي  ،ط /دار الكتب العلمية – بريوت  .حتقيق  :حبيب الرمحن األعظمي

23

الزواجر عن اقرتاف الكبائر .املؤلف :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري ،شهاب الدين شيخ اإلسالم،
أبو العباس (ت 174هـ) الناشر :دار الفكر.األوىل9407 ،هـ 9187 -م

24

سنن ابن ماجه .املؤلف :ابن ماجة  -وماجة اسم أبيه يزيد  -أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين (املتوىف273 :هـ) احملقق :شعيب
حممد كامل قره بلليَ -عبد اللّطيف حرز اهلل الناشر :دار الرسالة العاملية .الطبعة :األوىل 9430 ،هـ -
األرنؤوط-عادل مرشدَّ -
 2001م
الس ِج ْستاين (املتوىف275 :هـ)
سنن أيب داود أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
.احملقق:شعيب األرنؤوط وحم َّمد ِ
كامل قره بللي .الناشر :دار الرسالة العاملية .األوىل 9430،هـ  2001 -م
َ
َ
سنن الرتمذي ( اجلامع الكبري ) املؤلف :حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف271 :هـ)
احملقق :بشار عواد معروف .الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بريوت .سنة النشر 9118 :م

27

السنن الصغرى (اجملتىب من السنن ) أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :هـ) حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة .الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب .الطبعة :الثانية9184 – 9404 ،م

28

شرح األربعني النووية املؤلف  :عطية بن حممد سامل (املتوىف 9420 :هـ) .مصدر الكتاب  :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة
اإلسالمية .

21

شرح السنة .املؤلف :حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي (املتوىف594 :هـ) .حتقيق:

25
24

شعيب األرنؤوط-حممد زهري الشاويش .الناشر :املكتب اإلسالمي  -دمشق ،بريوت .الطبعة :الثانية9403 ،هـ 9183 -م
30

شرح صحيح البخارى البن بطال البن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك (املتوىف441 :هـ) حتقيق :أبو متيم ياسر بن
إبراهيم دار النشر :مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض .الطبعة :الثانية9423 ،هـ 2003 -م
شعب اإلميان .املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ) .حققه
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد .أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه :خمتار أمحد الندوي،
صاحب الدار السلفية ببومباي – اهلند .الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند
.الطبعة :األوىل 9423 ،هـ  2003 -م

32
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النهي عن التشبه بالشيطان فيما يتعلق باآلداب
دراسة فقهية مقارنة
الدكتور عطية مختار عطية حسني
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين -جامعة نجران-السعودية

مقدمة
حممد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد :
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا ّ
عد ًّوا ،قال سبحانه [ :إ َّن َّ
الش ْيطَا َن
فقد ح ّذرنا اهلل تعاىل من الشيطان وأخربنا أنّه عدو لنا وعلينا أن نتخذه ُ

السعير] {فاطر ،}4:وقد أخربنا النيب ،صلى
َص َحاب َّ
لَك ْم َعد ٌّو فَاتَّخذوه َعد ًّوا إنَّ َما يَ ْدعو ح ْزبَه ليَكونوا م ْن أ ْ

أفعال الشيطان فيما يتعلق باآلداب ،وقد اختلف أهل
اهلل عليه وسلم ،بأفعال الشيطان؛ لكي نتجنّبها ،ومن ذلك ُ
الباحث أن يتناول ذلك بالبحث والدراسة.
العلم يف حكم هذا األفعال إذا فعلها املكلَّفون ،فرغب
ُ
مشكلة البحث :

هني النيب ،صلَّى اهللُ عليه وسلّم ،عن بعض األفعال املتعلقة
يتناول هذا البحث األحاديث اليت ورد فيها ُ
باآلداب ،وقد جاء تعليل النهي عنها؛ لكوهنا من أفعال الشيطان .وقد اختلف أهل العلم عن حكم هذه األفعال
بعضهم على احلرمة لكوهنا من فعل الشيطان ،واملسلم مأمور باجتناب التشبه بالشيطان
املنهي عنها  :فحملها ُ
النهي عن بعض
وأفعاله ،وبعضهم محلها على الكراهة ،لكون ذلك الفعل من اآلداب ،وبعض أهل العلم محل َ
هذه األفعال على اإلرشاد إىل األفضل دون أن يكون يف ذلك حكم شرعي .فاحتاج األمر إىل دراسة علمية لبيان
الراجح يف ذلك.
أهداف البحث :
مجع األحاديث الواردة عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف النهي عن أفعال اآلداب اليت فيها تشبه
ُ
بالشيطان.
مجع اآلثار الواردة عن الصحابة ،رضوان اهلل عليهم أمجعني ،يف ذلك.
دراسة هذه األحاديث واآلثار دراسةً حديثيةً لبيان الصحيح منها والضعيف.
النهي عنه.
دراسة هذه األحاديث واآلثار درايةً لبيان املقصود بفعل الشيطان الوارد ُ

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 213

َّ
النهي عنها لكوهنا من فعل الشيطان ،وبيان أدلتهم وأوجه
مجع أقوال الفقهاء يف حكم هذه األفعال املعلل ُ
الداللة منها ،مث الرتجيح بينها وبيان ما ترجح لدى الباحث.
أهمية البحث :
النهي عن بعض أفعال اآلداب ،لكوهنا من أفعال
يتناول البحث دراسة األحاديث واآلثار الوارد فيها ُ
الشيطان ،لبيان الصحيح من الضعيف وما يرتتب على ذلك من األخذ باحلكم الشرعي :فما ثبت ترتب عليه
احلكم الشرعي ،وإن مل يثبت مل يرتتب عليه حكم.
ُ
يتناول البحث دراسة أقوال الفقهاء خبصوص هذه األفعال وبيان الرأي الراجح يف ذلك.
أسئلة البحث :
هني النيب ،صلَّى اهلل عليه وسلم ،عن بعض أفعال اآلداب؛ لكوهنا من
ما درجة األحاديث اليت ورد فيها ُ
أفعال الشيطان؟
هل حيمل النهي يف هذه األحاديث على احلرمة أو الكراهة أو اإلرشاد إىل األفضل؟
ما معين محل النهي يف هذه األحاديث على اإلرشاد إىل األفضل؟
حدود البحث :
حدود هذا البحث دراسةُ حكم أفعال اآلداب اليت ورد النهي عنها؛ ألهنا من فعل الشيطان.

الدراسات السابقة :

هني النيب
مل يطلع الباحث ،يف حدود اطالعه وحبثه ،على دراسة هتتم ببيان أفعال اآلداب اليت ورد ُ
،صلى اهلل عليه وسلم ،عنها وتعليل هذا النهي بأهنا من أفعال الشيطان ،ودراستها دراسة فقهية مقارنة.
وقد جاءت خطة البحث كما يأيت :
التمهيد  :التعريف بالشيطان واآلداب ،والتأصيل الشرعي للنهي عن التشبه بالشيطان.
املبحث األول  :النهي عن األكل والشرب بالشمال ،وفيه مخسة مطالب :
املطلب األول  :حكم األكل والشرب بالشمال.
تلوث اليد اليمني بالطعام.
املطلب الثاين  :حكم الشرب باليد الشمال حال ُّ
معا.
حكم األكل باليمني والشمال ً
املطلب الثالث ُ :
غريه بشماله.
املطلب الرابع  :حكم ما لو أطعمه ُ
املطلب اخلامس  :حكم األخذ واإلعطاء بالشمال.
املبجث الثاين  :حكم القيلولة ،وفيه املطلبان التاليان :
املطلب األول  :تعريف القيلولة.
املطلب الثاين  :حكم القيلولة.
املبجث الثالث  :النهي عن اجللوس بني الظل والشمس ،وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول  :تفسري قوله ،صلى اهلل عليه وسلم « :جملس الشيطان».
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املطلب الثاين  :العلة اليت من أجلها كان النهي عن اجللوس بني الظل والشمس.
املطلب الثالث  :حكم اجللوس بني الظل والشمس.
املبجث الرابع  :النهي عن الوحدة يف السفر ،وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول  :تفسري قوله ،صلى اهلل عليه وسلم « :الراكب شيطان ،والراكبان شيطانان».
املطلب الثاين  :ذكر الراكب يف احلديث خرج خمرج الغالب.
معا.
املطلب الثالث  :حكم السفر ً
منفردا أو االثنني ً
مث اخلامتة والتوصيات.
وبعد ذلك املراجع واملصادر.
القائم جبمع ما ورد بالنهي عن التشبه بأفعال الشيطان فيما
أما عن منهج البحث فهو
ُ
ائي ُ
املنهج االستقر ُ
يتعلق باآلداب ،وذكر أقوال أهل العلم يف ذلك مع ذكر أدلتهم وبيان وجه االستدالل هبذه األدلة ،والرتجيح بني
هذا األقوال وذكر وجه الرتجيح.
قائما على األحاديث الواردة يف النهي عن التشبه بأفعال الشيطان فيما يتعلق باآلداب،
وملا كان هذا البحث ً
التوسع يف ختريج تلك األحاديث املختلف فيها بني أهل العلم ،والرتجيح بني أقواهلم يف ذلك
فقد اقتضى ذلك
َ
وذكر ما ترجح لدى الباحث ووجه ترجيحه.
وهذا جهد الباحث فإن أصاب فهذا فضل من اهلل ،وإن كانت األخرى فإين أبرأ إىل اهلل وأتوب إليه.
خالصا لوجهه ،وأن يتقبله سبحانه وتعاىل.
وأسال اهلل أن جيعل هذا اجلهد ً

التمهيد  :التعريف بالشيطان واآلداب والتأصيل الشرعي للنهي عن التشبه بالشيطان :
الشيطان  :اختلف يف أصل كلمة الشيطان  :هل هي عربية أو مقتبسة من لغة أخرى ،وذلك على رأيني :

الرأي األول  :أهنا كلمة عربية ،وهذا رأي مجهور اللغويني القدامى ،مث اختلفوا يف جذرها الثالثي على
قولني:
القول األول  :أصلها شطن  :أي بَـ ُعد .وعلى ذلك فالنون أصلية وهو على وزن فَيعال .وهذا قول الليث
بن املظفر 1وأكثر أهل اللغةُِ .
متمرد
ومسي الشيطان بذلك؛ لبعده عن احلق واخلري ورمحة اهلل ،ولتمردهُّ .
فكل عات ّ
مارده.
من اجلن واإلنس والدواب شيطان .وشيطان كل شيء ُ
 . 1هو الليث بن املظفر بن نصر بن سيار ،من كبار علماء اللغة ومن أصحاب اخلليل بن أمحد الفراهيدي (970ه) وطالبه .ومل تذكر كتب
الرتاجم تاريخ مولده أو وفاته .ينظر  :معجم األدباء  :ياقوت احلموي (424ه)  ،2258-2253/5وهتذيب األمساء واللغات  :النووي
(474ه) ،ولسان امليزان  :ابن حجر (852ه)  ،434/4وينظر كالم األزهري(370ه) يف الليث بن املظفر يف مقدمة كتابه  :هتذيب
اللغة .24-25/9
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القول الثاني  :إن أصلها شاط  :إذا هلك ،أو احرتق ،أو ذهب ،أو بَطَل .وعلى ذلك فالنون زائدة وهو
ومكرا أو املتمادي
على وزن فَعالن .والشيطان هبذا املعىن هو ّ
شرا ً
احملرق يف الدنيا واآلخرة ،والعصي اآليب املمتلئ ً
يف الطغيان ُّ
املمتد يف العصيان.1
علما بالغلبة على ذلك املخلوق من النار الذي عصى ربه وأب
وعلى كال القولني فإن الشيطان أصبح ً
السجود آلدم ،ولعنه اهلل وطرده من رمحته.2
الرأي الثاني  :أنه اسم غري عريب دخل إىل اللغة العربية من لغة أخرى ،وهذا قول الطاهر بن عاشور
(9313ه)؛ وذلك ألن الشيطان اسم من األمساء املتعلّقة بالعقائد واألديان ،وقد كان لعرب العراق فيها السبق
تقارب األلفاظ ال ّدالة على هذا املعىن يف أكثر اللغات القدمية.3
قبل انتقاهلم إىل احلجاز واليمن .ويدل على ذلك
ُ
رجح أن الكلمة أصيلة يف اللغة العربية قدمية فيها ،وال يبعد
لكن األستاذ عباس حممود العقاد (9383ه) ّ
كل جذر ميكن أن يتفرع منه لفظ
أن تكون أقدم فيها من اللغة البابلية؛ وذلك ألن اللغة العربية قد اشتملت على ّ
كل تقدير.4
الشيطان على أي احتمال وعلى ِّ

اجلن ،وله ذرية ونسل ،قال اهلل تعاىل َ [ :وإ ْذ ق لْنَا لل َْم َالئ َكة
ومن أشهر أمساء الشيطان ،إبليس ،وهو من ّ
َّ
اء م ْن دوني َوه ْم
ْ
س َق َع ْن أ َْمر َربِّه أَفَ تَتَّخذونَه َوذ ِّريَّتَه أ َْوليَ َ
يس َكا َن م َن الج ِّن فَ َف َ
اسجدوا آل ََد َم فَ َ
س َجدوا إال إبْل َ
الج َّ
ان َخلَ ْقنَاه م ْن قَ ْبل م ْن نَار
ين بَ َد ًال] {الكهف .}50:وقال عز من قائل َ [ :و َ
س للظَّالم َ
لَك ْم َعد ٌّو ب ْئ َ
الج َّ
{الرمحن.}95:
َّ
ان م ْن َمار ٍج م ْن نَا ٍر] َّ
السموم] {احلجر .}27:وقال سبحانه وتعاىل َ [ :و َخلَ َق َ
دل بطريق
وال يبعد أن كل ما يفعله الشيطان األول ،تفعله الشياطني من ذريته ونسله ،فإذا أفرد الشيطان ّ
أويل على الشيطان األول الذي امسه إبليس وال مينع من دخول ذريته معه بالتبعية ،فإذا قيل الشياطني َّ
دل على كل
وزعيمهم يف مقدمتهم.
جنس الشياطني كلهمُ ،
أما اآلداب فجمع مفرده األدب ،وهو مصدر أدب ،بكسر الدال وضمها ،إذا صار أديبًا يف ُخلق أو علم.
وأصل األدب  :الدعاء ،ومنه ِ
اآلدب ،وهو الذي يدعو الناس إىل الطعام جيتمعون عليهُِ .
ومسي األدب بذلك؛ ألنه
ُ
يدعوهم إىل احملامد وينهاهم عن املقابح ،أو ألنه أمر جممع عليه وعلى استحسانه.1
 .1ينظر  :العني  :اخلليل بن أمحد (970ه) ،237/4 ،وتفسري الطربي (390ه) ،901/9 ،ومجهرة اللغة  :ابن دريد (329ه)،
 ،847/2والزاهر يف معاين كلمات الناس  :أبو بكر األنباري (328ه) ،54/9 ،وهتذيب اللغة  :األزهري (370ه)،295-293/99 ،
والصحاح  :اجلوهري (313ه) ،2945-2944/5 ،وجممل اللغة  :ابن فارس (315ه) ،502،598/9 ،ومقاييس اللغة له أيضا،
 ،235-234 ،985-984/3واملفردات يف غريب القرآن  :الراغب األصفاين (502ه) ،ص  ،455-454وتفسري الرازي (404ه)،
 ،920/93وتفسري القرطيب (479ه) ،10/9 ،واملصباح املنري يف الشرح الكبري  :الفيومي (حنو770ه) ،ص  ،393وتفسري ابن كثري
(774ه) ،329/3،والكليات  :أبو البقاء الكفوي (9014ه) ،ص ،540وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم  :التهانوي (بعد
9958ه) ،9059/9 ،وتاج العروس  :الزبيدي (9205ه).278/35 ،439/91 ،
 .2ينظر  :روح البيان يف تفسري القرآن  :إمساعيل حقي (9927ه).4/9 ،
 .3التحرير والتنوير.219/9 ،
 .4إبليس  :العقاد ( 9383ه) ،ص .32
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عاما يشمل األقوال واألفعال واألحوال ،وهم قلّة ،وهناك من عرفه
عرفه تعري ًفا ًّ
أما تعريف األدب فهناك من ّ
مقتصرا على جانب األخالق والعادات ،وهم الكثرة.
ً
2
وفعال .
قوال ً
مد ً
فمن األول  :قول ابن حجر (852ه)  :األدب استعمال ما ُحي ُ
وقول ابن القيم (759ه)  :األدب هو الدِّين كلُّه.3
وقول البجريمي (9229ه) من الشافعية  :األدب هو املطلوب سواء أكان مندوبًا أم واجبًا.4
ومن الثاين  :قول ابن القيم (759ه)  :األدب هو اجتماع خصال اخلري يف العبد.5
عما يشينه.6
وقول الزبيدي (9205ه) نقال عن شيوخه  :األدب ملكة تعصم من قامت به ّ
ومن ذلك تعريفه بأنه األخذ مبكارم األخالق.7
أيضا  :هو ما يليق بالشيء أو الشخص.8
ومن ذلك تعريفه ً
ومن ذلك قول الفريوزآبادي (897ه)  :األدب الظُّرف وحسن التناول.9
ومن ذلك قول ابن مودود املوصلي (483ه) من احلنفية  :األدب هو التخلق باألخالق اجلميلة واخلصال
احلميدة يف معاشرة الناس ومعاملتهم .10وقريب منه تعريف العدوي (9981ه) من املالكية .11وكذلك تعريف
البعلي (701ه) من احلنابلة عند تعريفه أدب القاضي.12

 . 1ينظر  :الزاهر يف معاين كلمات الناس  :أبو بكر األنباري (328ه) ،994/9 ،وهتذيب اللغة  :األزهري (370ه)،947/94 ،
والصحاح  :اجلوهري (313ه) ،84/9 ،وجممل اللغة  :ابن فارس (315ه) ،19/9 ،ومقاييس اللغة له أيضا  ،75-74/9وطلبة الطلبة
يف االصطالحات الفقهية  :النسفي (537ه) ،ص  ،921واملطلع على ألفاظ املقنع  :البعلي (701ه) ،وأنيس الفقهاء  :القونوي
(178ه) ،ص  ،83وتاج العروس  :الزبيدي (9205ه) ،94-92/2 ،والقاموس الفقهي  :سعدي أبو حبيب ،ص .97
 .2فتح الباري  .400/90وينظر  :مدارج السالكني  :ابن القيم (759ه) ،349/2 ،وعمدة القاري  :العيين (855ه)،89/22 ،
والكوثر اجلاري  :الكوراين (813ه) ،314/1 ،والتوشيح شرح اجلامع الصحيح  :السيوطي (199ه) ،3430/8 ،وفيض القدير  :املناوي
(9039ه).10/2 ،224/9 ،
 .3مدارج السالكني 343/2 ،ط الكتاب العريب.
 .4التجريد لنفع العبيد = حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب.59/9 ،
 .5مدارج السالكني 355/2 ،ط الكتاب العريب.
 .6تاج العروس  .92/2وينظر  :القاموس الفقهي ،ص .97
 .7فتح الباري .400/90
 . 8مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  :املباركفوري (9494ه).47/2 ،
 .9القاموس احمليط ،ص  ،58وينظر  :تاج العروس.92/2 ،
 .10االختيار لتعليل املختار  .82/2وينظر ُ :درر احلكام شرح جملة األحكام  :على حيدر.532/4 ،
 . 11حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن أيب زيد القربواين .592/2 ،وينظر  :الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد
القريواين  :النفراوي (9924هـ).22/9 ،
 .12املطلع على ألفاظ املقنع ،ص  .483وينظر  :املبدع شرح املقنع  :ابن مفلح (884ه).21/90 ،

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 217

أخص من ذلك التعريف ذكره َزُّروق (811ه) يف شرحه لرسالة ابن أيب زيد القريواين
وهناك تعريف
ُّ
(384ه) ،وهو يتكلم عن أقسام السنن عند املالكية ،قال  :وإذا كانت منوطة بالعوائد 1كاألكل والشرب
واللباس والسفر وحنوه فهي اآلداب.2
وهذا هو املقصود باآلداب يف هذا البحث ،وهو ما تعلق بالعوائد يف األكل والشراب والسفر واللباس
واجللوس وحنو ذلك.
التأصيل الشرعي للنهي عن التشبه بالشيطان :

3

وردت أحاديث يف النهي عن األكل والشرب بالشمال ،ألن ذلك من فعل الشيطان  ،من ذلك حديث
َن رس َ ِ
َحد
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قَ َ
ول اللَّه َ ،
ال َ« :ال يَأْ ُكلَ َّن أ َ
عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنهما ،أ َّ َ ُ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ ِِ
ب ِهبَا» .4وغري ذلك من األحاديث اليت يف معناه،
مْن ُك ْم بش َماله َوَال يَ ْشَربَ َّن هبَا؛ فَإِ َّن الشَّْيطَا َن يَأْ ُك ُل بش َماله َويَ ْشَر ُ
واليت سأذكرها قريبا يف املبحث األول .وقد ّبوب النووي (474ه) على هذه األحاديث يف رياض الصاحلني ،باب
النهي عن التشبه بالشيطان .5وقال النووي يف شرح صحيح مسلم " :وفيه أنه ينبغي اجتناب األفعال اليت تشبه
أفعال الشياطني" .6وقال ابن تيمية (724ه) " :إنه ،صلى اهلل عليه وسلم ،علل النهي عن األكل والشرب
فعلم أن خمالفته الشيطا َن ،أمر مقصود مأمور به ،ونظائره كثرية".7
بالشمال ،بأن الشيطان يفعل ذلكُ ،
وأفعال الشيياطني من أعمال الغيب ال نعلمها إال مبا ح ّدث به النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.8


حمضا .وصحته ما أثبتُه يف منت البحث  :العوائد.
 .1يف املطبوع من شرح َزُّروق  :الفوائد .ويغلب على ظين أنه خطأ مطبعي إن مل يكن خطأ ً
 .2شرح َزُّروق على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين َ :زُّروق  :أمحد بن أمحد (811ه) .29/9 ،وينظر  :شرح ابن ناجي على منت
الرسالة البن أيب زيد القريواين  :ابن ناجي التنوخي (837ه) ،93/9 ،والدر الثمني واملورد املعني  :ميارة املالكي (9072ه)،929/9،
والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين  :النفراوي (9924هـ).22/9 ،
 .3سوف أذكرها قريبا يف املبحث األول.
 .4أخرجه مسلم ،كتاب األشربة ،باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما.905 ،2020 ،
 .5رياض الصاحلني ،ص  ،442ط الرسالة.
 .6شرح صحيح مسلم  ،912/93وتابعه على ذلك ابن حجر يف فتح الباري .523/1
 .7اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،407/9 ،حتقيق ناصر عبد الكرمي العقل.
 .8شرح رياض الصاحلني  :حممد بن صاحل العثيمني (9429ه).377/4 ،

 218جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

المبحث األول  :النهي عن األكل والشرب بالشمال :
المطلب األول  :حكم األكل والشرب بالشمال :

وردت عدة أحاديث عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم يف النهي عن األكل والشرب بالشمال؛ ألن ذلك من
فعل الشيطان ،1من ذلك :
َن رس َ ِ
ال « :إِ َذا
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قَ َ
ول اللَّه َ ،
حديث عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنهما ،أ َّ َ ُ
ِ ِ ِِ
أَ َكل أَح ُد ُكم فَـْليأْ ُكل بِي ِمينِ ِه وإِذَا َش ِرب فَـْلي ْشر ِ ِ ِ ِ
ب بِ ِش َمالِِه».2
َ َ َْ
ب بيَمينه؛ فَِإ َّن الشَّْيطَا َن يَأْ ُك ُل بش َماله َويَ ْشَر ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويف رواية  :أ َّ
َحد مْن ُك ْم بِش َماله َوَال يَ ْشَربَ َّن هبَا؛ فَِإ َّن
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،قَ َ
َن َر ُس َ
ول اللَّه َ ،
ال َ« :ال يَأْ ُكلَ َّن أ َ
ِ ِ ِِ
ب ِهبَا».3
الشَّْيطَا َن يَأْ ُك ُل بش َماله َويَ ْشَر ُ
َن رس َ ِ
ِ
ِّم ِال؛
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قَ َ
ول اللَّه َ ،
وعن جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنهما ،أ َّ َ ُ
ال َ« :ال تَأْ ُكلُوا بالش َ
ِ
ِ
ِّم ِال».4
فَإ َّن الشَّْيطَا َن يَأْ ُك ُل بالش َ
ففي هذه األحاديث األمر باألكل باليمني والشرب هبا ،والنهي عن األكل بالشمال والشرب هبا ،واألمر
بالشيء هني عن ضده .5ومن أكل بشماله وشرب هبا فقد فقد تشبه بالشيطان ،إذ الشيطان بشماله يأكل وهبا
يشرب .6فال تشبهوا به.7
اجلن ،جنس من
قال ابن عبد الرب (443ه) " :الشيطان املقصود إىل ذكره يف هذا احلديث من ّ
أجناسهم".8
وقد اختلف أهل العلم يف حكم األكل والشرب بالشمال على قولني :
القول األول  :كراهة األكل والشرب بالشمال ،وهذا مذهب املالكية ،1والشافعية ،2والصحيح من مذهب

احلنابلة ،3وهو قول حممد بن سريين (990ه) من التابعني .4ونصّ املناوي (9039ه) على أنه مذهب
اجلمهور ،5وتابعه على ذلك الزرقاين (9922ه) ،6وذكر الصنعاين (9982ه) أن هذا مذهب اجلمهور.7

 .1محل مجهور أهل العلم أكل الشيطان وشربه على احلقيقة ،وهذا أوىل من تأويل األكل والشرب؛ ألن اللفظ يف ذلك صريح وقد ثبت .ينظر
 :التمهيد  :ابن عبد الرب (443ه) ،994/99،واالستذكار له كذلك ،255-254/24 ،وشرح صحيح مسلم  :النووي (474ه)،
 ،910/93وآكام املرجان يف أحكام اجلان  :الشبلي (741ه) ،ص  ،57-54وفتح الباري  :ابن حجر (852ه).522/1 ،
 .2أخرجه مسلم  ،كتاب األشربة ،باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما.904 ،2020 ،
 .3أخرجه مسلم .904 ،2020
 .4أخرجه مسلم .904 ،2091
 .5االستذكار  ،353-352/24والتمهيد .993/99
 . 6املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم  :أبو العباس القرطيب (454ه) ،218-215/5 ،وفتح الباري  :ابن حجر (852ه)،
.522/1
 .7التنوير شرح اجلامع الصغري  :الصنعاين (9982ه).71/99 ،
 .8التمهيد .994/99
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وقد محل اجلمهور النهي يف احلديث على الكراهة ،وذلك :
ألن الظاهر أنه هني عن التشبه بالشيطان ،فيفيد الكراهة.8
لكن يناقش هذا بأن الظاهر يف النهي عن عمل ألنه من فعل الشيطان ،الظاهر فيه احلرمة ال الكراهة؛ ألن
"املؤمن مأمور بأال يتصف بصفة الشيطان يف شئ ،وإذا حرم التشبه باليهود ،بل تشبه الرجال بالنساء وعكسه،
فالتشبيه بالشيطان أشد حترميًا"" ،9كما أن النهي حقيقة يف التحرمي ،كما تقرر يف األصول ،وال يكون جملرد
جمازا مع قيام صارف".10
الكراهة إال ً

 .1التاج واإلكليل ملختصر خليل  :املواق (817ه) ، 354/4 ،وكفاية الطالب الرباين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين  :علي بن حممد بن
الشاذيل (131ه) ،وحاشية العدوي (9981ه) عليه ،445/2 ،والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين  :النفراوي (9924ه)،
 ،391/2والشرح الصغري  :الدردير (9209ه) ،وحاشية الصاوي (9249ه) عليه.755 ،750/4 ،
 .2العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري  :الرافعي (423ه) ،353/8 ،وروضة الطالبني وعمدة املفتني  :النووي (474ه)،
 ،340/7وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب  :زكريا األنصاري (124ه) ،228/3 ،ومغىن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  :اخلطيب
الشربيين (177ه) ،492/4 ،واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  :له أيضا .44/3 ،وعندهم النص على كراهة األكل بالشمال ،دون أن
يتعرضوا حلكم الشرب بالشمال .لكن قال النووي يف شرح صحيح مسلم " : 919/93فيه استحباب األكل والشرب باليمني وكراهتهما
بالشمال" .وقال ابن عالن (9057ه) ،وهو شافعي ،يف دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  : 474/4عن قوله ،صلى اهلل عليه وسلم
َحد ِمنْ ُك ْم بِ ِش َمالِِه َوَال يَ ْشَربَ َّن ِهبَا» ،قال  :أ ّكد الفعل بالنون؛ مبالغة يف النهي فهو هبما (أي بالشمال) مكروه كراهة شديدة".
َ« :ال يَأْ ُكلَ َّن أ َ
 .3اآلداب الشرعية واملنح املرعية  :ابن مفلح (743ه) ،943/3 ،واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  :املرداوي (885ه)،
 ، 324/8وفيه " :على الصحيح من املذهب وعليه مجاهري األصحاب" ،واإلقناع  :احلجاوي (148ه) ،وشرحه  :كشاف القناع  :البهويت
(9059ه) ،973/5 ،ومطالب أويل النهى  :الرحيباين (9243ه).241/5 ،
 .4أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  905/8رقم  24139عن ابن عون  :شربت عند حممد بشمايل فلم ينهين.
وأزهر هو ابن سعد السمان (203ه) ،وابن عون هو عبد اهلل بن عون بن أرطبان املزين (950ه) ،وهو يروى عن حممد بن سريين
( 990ه) .وحممد بن سريين وعبد اهلل بن عون ثقات أثبات ،وأزهر بن سعد ثقة .ينظر ترامجهم يف هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  :ترمجة
أزهر  ،419 -323/2وترمجة ابن عون  .402-314/95وترمجة ابن سريين .355-324 /25
 . 5فيض القدير .218/9
 .6شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك.454/4 ،
 .7سبل السالم 954/4 ،ط احلليب .وينظر  :منار القاري شرح خمتصر البخاري  :محزة حممد قاسم ،943/5 ،وشرح منظومة القواعد
واألصول  :ابن عثيمني (9429ه) ،ص .979
 .8ينظر  :مجع الوسائل يف شرح الشمائل  :املال علي القاري (9094ه) ،235/9 ،ط احلليب.
 .9التنوير شرح اجلامع الصغري  :الصنعاين (9982ه).513/9 ،
 .10نيل األوطار  983/8ط دار احلديث مبصر .واحلق يقة يف النهي التحرمي هو قول اجلمهور ،ينظر  :املستصفى  :الغزايل (505ه)،
 ،72/2واحملصول  :الرازي (404ه) ،289/2 ،واإلحكام يف أصول األحكام  :اآلمدي (439ه) ،987/2 ،وكشف األسرار شرح
أصول البزدوي  :عبد العزيز البخاري (730ه) ،257/9 ،وإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول  :الشوكاين (9250ه)،
.271/9
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وألن األكل والشرب من اآلداب واحملاسن ،فيحمل األمر بفعلهما باليمني على الندب؛ ألن ذلك من
احملاسن املكملة واملكارم املستحسنة ،وحيمل النهي عن األكل والشرب بالشمال على الكراهة.1
لكن يناقش هذا بأنه قد اقرتن النهي مبا يدل على التحرمي وهو أن األكل والشرب بالشمال من عمل
الشيطان ،واملؤمن مأمور باجتباب أعماله ،وإال مل يكن لذكر هذا التعليل فائدة لو كان النهي للكراهة.
 – 3أن النهي مل يكن مقرونًا بالوعيد وال ملصلحة عامة ،وإمنا كان خمتصا باملرء نفسه وال يتعدى إىل غريه،
فكان هذا قرينة حلمل النهي يف احلديث على الكراهة ،وليس على التحرمي .ويف ذلك يقول ابن العريب (543ه)
" :والنكتة اليت يعتمد عليها علماؤنا يف الفرق بني املكروه واحلرام ،أنه إذا جاء النهي مقرونًا بالوعيد َّ
دل على
حترميه ال حمالة ،وإذا جاء مطلقا كان أدبًا ،إال أن تقرتن به قرينة تدل على أنه مصلحة يف البدن أو يف املال على
الناس صار
االختصاص باملرء ،فإنه يكون
ً
مكروها على حاله ،وال يرتقَّى إىل التحرمي .فإن كان ملصلحة ّ
تعم َ
يسريا
يسريا ،وليس له أن يلحقه بغريه ً
حر ًاما.والدليل على ذلك أن للمرء أن يتحمل الضرر يف نفسه إن كان ذلك ً
كثريا ،وهذا بديع".2
كان أو ً
لكن يناقش هذا مبا نُوقش به ما سبق من أن تعليل النهي بأنه من فعل الشيطان ،قرينة على محل النهي على
احلرمة ال للكراهة ،وإال مل يكن لذكر هذا التعليل فائدة.
القول الثاني  :إن األكل والشرب بالشمال حرام ما مل يكن هناك ضرورة أو عذر لذلك .وهذا قول عمر

بن اخلطاب (23ه) رضي اهلل عنه ،3وقول عائشة (58ه) رضي اهلل عنها ،4وقول عبد اهلل بن عباس (48ه)
رضي اهلل عنهما ،5وقول حممد بن احلسن الشيباين (981ه) من احلنفية ،6وقول الشافعي (204ه) كما نقل

 . 1ينظر  :املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم  :أبو العباس القرطيب (454ه) ،218-215/5 ،وتلقيح األفهام العلية بشرح القواعد
الفقهية  ،72/3وشرح منظومة القواعد واألصول  :ابن عثيمني (9429ه) ،ص .973-979
ابن
 .2املسالك يف شرح موطأ مالك  :ابن العريب (543ه) ،334-335/7 ،والقبس يف شرح املوطأ له كذلك ،9990/9 ،وقد اختصر ُ
كالم ابن عبد الرب (443ه) يف االستذكار  ،395-392/95والتمهيد  .943-940/9وينظر  :التاج واإلكليل  :املواق
العريب َ
(817ه).354/4 ،
 .3أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  ،905/8رقم  24121عن بُريد بن أيب مرمي عن أبيه قال  :رأى عمر بن اخلطاب رجال وقد ضرب
بيده اليسرى ليأكل هبا ،قال  :ال ،إال أن تكون يدك عليلة أو معتلة .وذكره املتقي اهلندي يف كنز العمال  434/95رقم  49794وعزاه
أيضا إىل ابن جرير الطربي واحملاملي يف أماليه .وأخرجه أبو يوسف يف اآلثار ص  208رقم  127من طريق آخر بنحوه.
عمته أن عائشة رأت امرأة تأكل بشماهلا،
 .4أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  905/8رقم  24130عن عبيد اهلل بن أيب جروة ،عن ّ
فنهتها.
 .5أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 904/8رقم  24124عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال  :ال تأكلوا بشمائلكم وال تشربوا
بشمائلكم ،فإن آدم أكل بشماله ونسي ،فأورثه ذلك النسيان.
 .6قال حممد بن احلسن الشيباين (981ه) يف املوطأ بروايته " :وبه نأخذ ،ال ينبغي أن يأكل وال يشرب بشماله إال من ِعلّة" .ولكنه قال ص
املمجد على موطأ حممد  .448 ،310/3وأما عن مذهب احلنفية يف هذا فلم
" : 327يكره للرجل أن يأكل بشماله" .وينظر  :التعليق ّ
نص هلم يف املسألة ،ولكن وجدت بدر الدين العيين (855ه) يقول يف البناية شرح اهلداية  : 740/9فمن
أعثر خالل حبثي املتواضع ،على ٍّ
أكل بالشمال ال حيرم عليه طعامه أ .ه .وهذا يفهم منه احلرمة ال الكراهة .واهلل أعلم .وقال الشيخ حممد األمني اهلرري يف الكوكب الوهاج
شرح صحيح مسلم  : 942/29ومل أجد يف كتب احلنفية حكم األكل بالشمال والظاهر أنه مكروه حترميا أ.ه.
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ذلك عنه ابن حجر (852ه) يف فتح الباري ،1وقول حممد بن جرير الطربي (390ه) ،2وقول أيب القاسم ابن
اجلالب (378ه) من املالكية ،3وظاهر قول ابن أيب زيد القريواين (384ه) من املالكية يف الرسالة.4وقول ابن
أيب موسى (428ه) من احلنابلة ،5وقول ابن حزم (454ه) ،6وابن عبد الرب (443ه) ،7وابن العريب

 .1قال ابن حجر يف فتح الباري " : 522/1قال النووي (شرح صحيح مسلم  : )988/93أمجع العلماء على استحباب التسمية على
اجح الفعل ،وإال فقد ذهب مجاعة إىل
الطعام يف أوله .أ.هـ كالم النووي .ويف نقل اإلمجاع على االستحباب نظر إال إن أريد باالستحباب أنه ر ُ
ِ ِ
يك»(.أخرجه
كَ ،وُك ْل ممَّا يَل َ
وجوب ذلك .وهو قضية القول بإجياب األكل باليمني؛ ألن صيغة األمر باجلميع واحدة .قوله « َوُك ْل بِيَ ِمينِ َ
البخاري  5374ومسلم  2022من حديث عمر بن أيب سلمة رضي اهلل عنهما) ،قال شيخنا (احلافظ العراقي 804ه) يف شرح الرتمذي :
الشافعي يف الرسالة ويف موضع آخر من األم
نص
أكثر الشافعية على الندب ،وبه جزم الغزايل (يف املستصفى )47/2مث النووي .لكن َّ
ُّ
محله ُ
الصرييف (330ه) (ينظر ترمجته يف األعالم  )224/4يف شرح الرسالة ،ونقل
على الوجوب .قلت (القائل ابن حجر)  :وكذا ذكره عنه
ُّ
البويطي (239ه) يف خمتصره أن األكل من رأس الثريد والتعريس على الطريق و ِ
القران يف التمر وغري ذلك مما ورد األمر بضده ،حرام .ومثّل
ُّ
ِ
ِ
يك» .وتعقبه تاج الدين السبكي (779ه) يف شرحه
البيضاوي (485ه) يف منهاجه للندب بقوله ،صلى اهلل عليه وسلم ُ « :ك ْل ممَّا يَل َ
أكل مما ال يليه عاملا بالنهي ،كان عاصيًا آمثًا .قال  :وقد مجع
(اإلهباج يف شرح املنهاج  )97/2بأن الشافعي ّ
نص يف غري موضع على أن َمن َ
ً
والدي (هو تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي 754ه) نظائر هذه املسألة يف كتاب له مساه :كشف اللبس عن املسائل اخلمس .ونصر
ورود الوعيد يف األكل بالشمال ."..وينطر فيض
َ
القول بأن األمر فيها للوجوب .قلت (القائل ابن حجر)  :ويدل على وجوب األكل باليمني ُ
نص له يف ذلك ،وإمنا وجدت له
قلت  :مل أعثر خالل حبثي املتواضع على كالم للشافعي يف وجوب األكل باليمني على ٍّ
القدير ُ .218/9
نصا يف الرسالة ص  341يف باب صفة هني اهلل وهني رسوله ،وقد ذكر جمموعة من نواهيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،منها " :وأنه أمر غال ًما أن
ًّ
يأكل مما بني يديه" مث قال بعد ذلك  :ومن فعل ما هنى عنه وهو عامل بنهيه فهو عاص بفعله ما هنى عنه ،وليستغفر اهلل وال يعود" .كما ينظر
ينص على ذكر األكل باليمني يف كتاب صفة هني رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كما ذكر تاج الدين
األم  304/7ط دار املعرفة ،فلم َّ
ينص على حكم األكل
السبكي (779ه) يف طبقات الشافعية الكربى  947/2يف آخر ترمجة البويطي (239ه)هذه املسائل اخلمس ومل ّ
باليمني .واخلالصة أن احلافظ ابن حجر نسب هذا القول للشافعي؛ ألنه من الزم قوله بوجوب األكل مما يلي اآلكل؛ ألن صيغة األمر
باجلميع واحدة .واهلل أعلم.
 .2نقله عنه ابن بطال (441ه) يف شرح صحيح البخاري  ،349/1وعنه ابن امللقن (804ه) يف التوضيح لشرح اجلامع الصحيح
.88/24
 .3التفريع يف فقه اإلمام مالك  :ابن اجلالب املالكي (378ه) ،499/2 ،ونقله عنه أبو الوليد الباجي (474ه) يف املنتقى شرح املوطأ /7
 .233وينظر  :املسالك يف شرح موطأ مالك  :ابن العريب (543ه).337/7 ،
تقول بسم اهلل وتتناول بيمينك.أ.ه لكن ُشَّراح الرسالة
بت فواجب عليك أن َ
أكلت أو شر َ
 .4قال ابن أيب زيد يف الرسالة ص  : 958وإذا َ
قول الفاكهاين (734ه)  :وقول الشيخ  :فواجب عليك أن تقول باسم اهلل  :أي وجوب
محلوا الوجوب على أنه وجوب السنن  :من ذلك ُ
السنن اليت ال إمث على تركها .نقله عنه ابن ناجي التنوخي (837ه) يف شرحه على الرسالة ،444/2وقاله َزُّروق (811ه) يف شرحه على
الرسالة  .9058/2وينظر  :الفواكه الدواين  :النفراوي (9924ه)  ،394/2وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين  ،449/2والثمر
الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين  :األيب (9335ه) ،ص .410
 .5ذكره املرداوي (885ه) يف اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  .324/8وابن أيب موسى  :هو حممد بن أمحد بن أيب موسى اهلامشي
القاضي ،له اإلرشاد يف املذهب ،وشرح ملختصر اخلرقي .طبقات احلنابلة  :ابن أبو يعلى ( 524ه) ،واألعالم للزركلي .394/5
 .6احمللى .903/4
 .7االستذكار  .253/24وقال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية  : 954/3وذكر ابن عبد الرب وابن حزم أن األكل بالشمال حمرم؛ لظاهر
األخبار.
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(543ه) ،1واأل ُِّيب (827ه) 2من املالكية .وقال املناوي (9039ه) " :وأخذ مجع حنابلة ومالكية وظاهرية من
التعليل به (أي التعليل بأنه من فعل الشيطان) ،حرمةَ أكله أو شربه أو أخذه أو إعطائه هبا بال عذر؛ أل ّن فاعل
ذلك ّإما شيطان أو شبيه به" .3وهو قول الصنعاين (9982ه) ،4والشوكاين (9252ه) ،5واملباركفوري
(9353ه) ،6واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،7وابن عثيمني(9429ه).8
دليلهم  :األحاديث اليت وردت بالنهي عن األكل والشرب بالشمال ،وتعليل ذلك بأنه من عمل الشيطان،
مر ذكر هذه األحاديث عند ذكر دليل القول بالكراهة .وقد محلوا النهي فيها على احلرمة.
وقد ّ
وجه االستدالل هبا على احلرمة ،وذلك من عدة أوجه :
الوجه األول  :أن النهي حقيقة يف التحرمي وال يصرف إىل الكراهة إال مع قيام صارف ،وال صارف هنا.9
لكن يناقش بأن الصارف هنا هو كو ُن املنهي عنه من اآلداب والعادات وليس من العبادات.

الوجه الثاني  :تعليل النهي عن األكل والشرب بالشمال ،بأن ذلك من فعل الشيطان ،وهذا يدل على

احلرمة ال الكراهة؛ ألن كل فعل ينسب إىل الشيطان فهو حرام ،كما قال ابن العريب (543ه) ،10بل يكون أشد
حرم التشبهُ باليهود وتشبهُ الرجال بالنساء وعكسه ،فإن التشبه
حترميًا ،كما قال الصنعاين (9982ه) ،ألنه إذا ُ
بالشيطان يف أفعاله ،يكون َّ
أشد حرمة.11
لكن قد يناقش هذا الوجه من االستدالل بأن مشاهبة الشيطان يف األكل والشرب بالشمال ،ال ُّ
تدل على
احلرمة بل على الكراهة .12فهذا قد يكون من باب التنفري الشديد وهذا يكون يف املكروهات ال احملرمات.
الوجه الثالث  :أمره ،صلى اهلل عليه وسلم ،باألكل والشرب باليمني يف احلديث السابق ،وأمره صلى اهلل
ك َوُك ْل ِممَّا
عليه وسلم ،عمر بن أيب سلمة  ،رضي اهلل عنهما ،بأن يأكل بيمينه « :يَا غُ َال ُم َس ِّم اللَّهَ َوُك ْل بِيَ ِمينِ َ

 .1عارضة األحوذي  .304/7وينظر  :فيض القدير  :املناوي (9039ه)  ،218/9والتحبري إليضاح معاين التيسري  :الصنعاين
(9982ه).533/7 ،
 .2إكمال إكمال املعلم لفوائد كتاب مسلم = شرح األيب .334-333/5
 .3التيسري بشرح اجلامع الصغري  ،71/9وفيض القدير .218/2
 .4سبل السالم  951/4ط احلليب ،والتحبري إليضاح معاين التيسري  ،532/7والتنوير شرح اجلامع الصغري .513/9
 .5نيل األوطار  ،983/8ط دار احلديث مبصر.
 .6حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  ،598/5ط املكتبة السلفية ،املدينة املنورة.
 .7فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،اجملموعة األوىل .343/92
 .8الشرح املمتع على زاد املستقنع  ،342-349/92وشرح رياض الصاحلني .374/3 ،544-543/979،3-970/3
 .9ينظر  :نيل األوطار  983/8ط دار احلديث ،والتحبري إليضاح معاين التيسري  :الصنعاين (9982ه) ،532/7 ،وحتفة األحوذي
.598/5
 .10عارضة األحوذي  .304/7وينظر  :فتح الباري  ،523-522/1والتحبري إليضاح معاين التيسري  :الصنعاين (9982ه).533/7 ،
 .11التنوير شرح اجلامع الصغري  :الصنعاين (9982ه)  .513/9وينظر  :سبل السالم له أيضا ،51/4 ،وشرح رياض الصاحلني  :ابن
عثيمني (9429ه) ،290/4 ،979-970/3 ،والشرح املمتع على زاد املستقنع ،له كذلك.342-349/92 ،
 .12فيض القدير .218/9
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ِ
يك» .1واألمر للوجوب ،2كما أن األمر بالشيء هني عن ضده ،3ويتأكد وجوب األكل باليمني مبا ثبت عن
يَل َ
4
ونص احلديث  :عن َسلَ َمةَ بْ ِن ْاألَ ْك َوِع ،أ َّ
َن
النيب  ،صلى اهلل عليه وسلم ،من دعائه على من أكل بشماله ُّ :
ِ ِ
ِ
ال َ :ال أ ِ
ال «َال
يع .قَ َ
ك» .قَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،بِ ِش َمالِِه .فَـ َق َ
ال ُ « :ك ْل بِيَ ِمينِ َ
ْ
َر ُج ًال أَ َك َل عْن َد َر ُسول اللَّه َ ،
َستَط ُ
ال  :فَ َما َرفَـ َع َها إِ َىل فِ ِيه" .5وال يُدعى عليه إال على ترك الواجب ،وأما كون
ت»َ ،ما َمنَـ َعهُ إَِّال الْ ِكْبـُر .قَ َ
استَطَ ْع َ
ْ
6
معا" .
لتكربه ،فهو حمتمل ً
الدعاء ّ
أيضا ،وال ينايف الدعاء عليه لألمرين ً
لكن يناقش أن دعاءه ،صلى اهلل عليه وسلم ،على هذا الرجل إمنا لكربه احلامل له على ترك االمتثال كما
هو ّبني.7
الترجيح :

لدي أن األكل والشرب بالشمال مكروه؛ وذلك ألن األكل والشرب من اآلداب؛ فيحمل
الذي يرتجح َّ
النهي فيما يتعلق هبما على الكراهة ال على احلرمة ،وتعليل النهي بأن األكل والشرب بالشمال بأنه من فعل
ُ
قلت بالكراهة الشديدة ،لكان أنسب هلذا التعليل .واهلل أعلم.
الشيطان ،من باب التنفري الشديد ،ولو ُ
تلوث اليد اليمين بالطعام :
المطلب الثاني  :حكم الشرب باليد الشمال حال ُّ

 .1أخرجه البخاري  ،88/7كتاب األطعمة ،باب التسمية على الطعام واألكل باليمني ،5374 ،ومسلم  ،9511/3كتاب األشربة ،باب
آداب الطعام والشراب وأحكامهما 2022 ،من حديث عمر بن أيب سلمة ،رضي اهلل عنهما.
 .2ينظر  :فتح الباري  ،523-522/1والتحبري إليضاح معاين التيسري  ،532/7وحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  ،422/5وشرح
رياض الصاحلني  ،970/3والشرح املمتع على زاد املسقنع  .342/92واألمر حقيقة يف الوجوب هو مذهب مجهور األصوليني ،ينظر  :تقومي
األدلة يف أصول الفقه  :الدبوسي (430ه) ،ص  ،31-34وميزان األصول يف نتائج العقول  :عالء الدين السمرقندي (450ه) ،ص
 ،901-14والتمهيد يف أصول الفقه  :أبو اخلطاب الكلوذاين (590ه) ،973-945/9 ،وإيضاح احملصول من برهان األصول  :املازري
(534ه) ،205-200/9 ،واإلحكام يف أصول األحكام  :اآلمدي (439ه) ،955-944/2 ،وكشف األسرار شرح أصول البزدوي :
عبد العزيز البخاري (730ه) ،901-907/9 ،وإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول  :الشوكاين (9250ه)-247 /9 ،
.253
مذهب مجهور األصوليني ،ينظر  :التقريب واإلرشاد :
 .3االستذكار  ،253/24والتمهيد  .993/99واألمر بالشيء هني عن ضده
ُ
الباقالين (403ه) ،207-918/2 ،وميزان األصول يف نتائج العقول  :عالء الدين السمرقندي (450ه) ،ص  ،943والواضح يف أصول
الفقه  :ابن عقيل (593ه) ،952-950/3 ،ونفائس األصول يف شرح احملصول  :القرايف (484ه) ،9410-9485/4 ،وكشف
األسرار شرح أصول البزدوي  :عبد العزيز البخاري (730ه) ،321-328 /2 ،وإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول :
الشوكاين (9250ه).243/9 ،
 .4ينظر  :فتح الباري  ،523-522/1وسبل السالم .951/3
 .5أخرجه مسلم .907 ،2029
 .6سبل السالم  .951/3وينظر  :فتح الباري  ،523-522/1وشرح رياض الصاحلني .290/4 ،543/3
 .7فيض القدير  ،218/9وشرح الزرقاين على موطأ مالك  ،455/4والبدر التمام شرح بلوغ املرام  :احلسني الالعي املغريب (9991ه)
 .321/7وينظر  :إكمال املعلم بفوائد مسلم  :القاضي عياض (544ه)  ،487/4وشرح صحيح مسلم للنووي  ،912-919/93وفتح
الباري .523-522/1
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حمل اخلالف بني أهل العلم إذا كان األكل والشرب بالشمال ،إذا مل يكن هناك عذر أو ضرورة ،أما إذا كان
مر ساب ًقا أن عمر بن اخلطاب (23ه) ،رضي اهلل عنه ،رأى رجال
عذر أو ضرورة فال خالف يف اجلواز ،فقد ّ
صوب يده اليسرى ليأكل هبا ،فقال  :ال ،إال أن تكون يدك عليلةً أو معتلةً .وقال الطربي (390ه) ،وهو ممن
ّ
1
ذهب إىل احلرمة " :إنه ال جيوز األكل والشرب باليد اليسرى إال من كانت بيمىن يديه علّة مانعة من استعماهلا" .
وقال النووي (474ه)  ،وهو من ذهب إىل الكراهة " :فيه استحباب األكل والشرب باليمني وكراهتهما
بالشمال ،وهذا إذا مل يكن عذر ،فإن كان عذر مينع األكل والشرب باليمني من مرض أو جراحة أو غري ذلك،
فال كراهة يف الشمال".2
وحيدث أثناء األكل أن يريد اآلكل أن يشرب لكن يده اليمني تكون قد تلوثت بالطعام ،فإن أمسك كأس
يتكره ذلك ،فهل جيوز له أن يشرب
املاء باليمني يصيبها التلوث ،ويف هذا ضرر لآلكلني معه،ألن بعضهم قد ّ
بالشمال؟
يذهب الشيخ ابن عثيمني (9429ه) وهو ممن ذهب إىل احلرمة ،أنه ال جيوز له ذلك ؛ ألن املسألة على
سبيل التحرمي ،واحلرام ال جيوز إال عند الضرورة ،وبإمكانه أن يشرب باليمني بأن ميسك الكأس إذا كانت صغرية،
من أسفلها بني اإلهبام والسبابة جيعلهما كاحللقة ،فال يتلوث إال جزء يسري .هذا إذا كان الكأس يستعملها غري
واحد من اآلكلني ،أما اآلن فأصبحت الكاسات من الورق تُرمى بعد استعماهلا مرة واحدة؛ فانتفت علة خشية
التلوث.3
معا :
المطلب الثالث  :حكم األكل باليمين والشمال ً
داخال حتت النهي
معا  :كأن كان يف يده اليمني خبز وبشماله شيء يأتدم به ،هل يكون ً
من أكل بيديه ً
عن األكل بالشمال أو ال؟ اختلف يف ذلك على قولني :
جائزا ،وهذا قول حممد بن جرير الطربي
القول األول  :ال يدخل ذلك يف النهي ،ومن مثّ يكون ً
(390ه) ،4وقول ابن أيب زيد القريواين (384ه) ،5وابن يونس (459ه) 6من املالكية ،وقول أيب العباس
القرطيب احمل ّدث (454ه).7
األدلة :

 .1نقله عنه ابن بطال (441ه) يف شرح صحيح البخاري  ،349/1وعنه ابن امللقن (804ه) يف التوضيح لشرح اجلامع الصحيح
 .88/24وينظر  :كالم ابن عثيمني يف ذلك يف شرح رياض الصاحلني .544 ،979/3
 .2شرح صحيح مسلم .919/93
 .3شرح رياض الصاحلني  ،979-970/3والشرح املمتع .342/92
 .4نقله عنه ابن بطال (441ه) يف شرح صحيح البخاري  ،449/1وعنه ابن امللقن يف التوضيح لشرح اجلامع الصحيح .88/24
 .5نقله عنه القرايف (484ه) يف الذخرية .240/93
 .6اجلامع ملسائل املدونة  :ابن يونس التميمي (459ه) ،943/24 ،ونقله عنه القرايف (484ه) يف الذخرية .240/93
 .7املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم  ،214/5ونقله عنه ابن امللقن (804ه) يف التوضيح  ،77/24وبدر الدين العيين
(855ه) يف عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .21/29ولكن ابن امللقن مل يعزه إىل القرطيب.
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الرطَ ِ ِ ِ
ِ َّ
ول اللَّ ِه َ َّ
َع ْن أَنَ ِ
س بْ ِن َمالِك « :أ َّ
يخ بِيَ َسا ِرهِ ،فَـيَأْ ُك ُل
َن َر ُس َ
ب بِيَمينهَ ،والْبَطِّ َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم َكا َن يَأْ ُخ ُذ ُّ َ
ب الْ َفاكِ َه ِة إِلَْي ِه».1
ب بِالْبِطِّ ِ
َح َّ
ُّ
يخَ ،وَكا َن أ َ
الرطَ َ
ِ
وعن عب ِد اللَّ ِه ب ِن جع َفر « :رأَيت ِيف َميِ ِ ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قِثَّاءَةًَ ،وِيف مشَالِِه ُرطَبَاتَ ،وُه َو
َْ ُ
ْ َْ
َ َ ْ َْ
ني َر ُسول اللَّه َ ،
2
يَأْ ُك ُل ِم ْن َذا َمَّرًةَ ،وَم ْن َذا َمَّرًة» .
الشرب يف معناه ،فيدل على أن هذا
وجه االستدالل  :ظاهر احلديثني جواز استعمال الشمال مع اليمني ،و ُ
مستثىن من النهي عن األكل بالشمال وخمصص لعموم النهي.3
لكن يناقش بأن احلديثني ضعيفان ،بل ضعيفان جدًّا ،فاليصلحان لالحتجاج هبما على التخصيص أو
االستثناء من عموم النهي عن األكل والشرب بالشمال.4
عن أيب اجلنوب أن علي يب أيب طالب ،رضي اهلل عنه ،أخذ كبدا مشوية بيده ورغيفا بيده األخرى،
فأكل.5
وجه االستدالل هبذا األثر أن استعمال الشمال وقت شغل اليمني بالطعام أو الشراب جائز ،فيكون هذا
استقالال دون اشتغال
خمصصا لعموم النهي عن األكل والشرب بالشمال ،ليكون املنهي عنه استعمال الشمال
ً
ً
اليمني.
لكن يناقش بأن هذا األثر ضعيف؛ فال حجة فيه.
القول الثاني  :كراهة األكل والشرب بالشمال مطل ًقا ولو مع اشتغال اليمني بطعام أو شراب .وهذا مذهب
احلنابلة.6
األدلة :
أنه يصدق عليه أنه أكل بشماله؛ فيدخل يف املنهي عنه.7

 .1أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  44/8رقم  ،7107واحلاكم يف املستدرك  ،929-920/4وأبو نعيم يف الطب النبوي 721/2
رقم  ،833والبيهقي يف شعب اإلميان  921/8رقم  5513و .5514وإسناده ضعيف جدا؛ فيه يوسف بن عطية الصفار ،قال احلافظ
العراقي يف املغين عن محل األسفار  : 448/9جممع على ضعفه أ.ه .وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  : 38/5مرتوك أ.ه .وقال احلافظ ابن
حجر يف فتح الباري  : 573/1سنده ضعيف.
 .2أخرجه الطرباين يف األوسط  372/7رقم  .7749وفيه أصرم بن حوشب مرتوك .قاله اهليثمي يف جممع الزوائد  .38/5وقال احلافظ ابن
حجر يف فتح الباري  : 573/1سنده ضعيف.
 .3الذخرية  :القرايف  ،240/93وينظر  :اآلداب الشرعية واملنح املرعية .955/3
 .4ينظر  :اآلداب الشرعية .955/3
 .5ذكره ابن امللقن يف التوضيح  77/24وذكر أن الطربي ذكره أ .ه .ومل أقف عليه إىل اآلن .وأبو اجلنوب هو عقبة بن علقمة اليشكري،
ضعيف .تقريب التهذيب  .315/2وينظر  :هتذيب الكمال .295-293/20
 .6اآلداب الشرعية  ،955/3ومطالب أوىل النهى وشرحه منتهى اإلرادات  ،241/5واإلقناع وشرحه كشاف القناع .973/5
 .7ينظر املصادر السابقة.
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استقالال دون أن تكون اليمني مشغولةً بطعام
لكن قد يناقش بأن ظاهر النهي هو األكل والشرب بالشمال
ً
أو شراب .وخاصة أن هذا قد ورد به حديث ،وإن كان ضعي ًفا ،إال أنه قد يقال  :املقام مقام استحباب وكراهة،
واخلرب الضعيف يُعمل به يف ذلك ،وعلى كل حال فهو شيء يستأنس به يف مثل هذا.1
يرد على هذا االعرتاض بأن ما ورد من حديث ضعيف جدًّا ،ال يصلح لالحتجاج وال االستئناس به.
لكن ّ
ملا فيه من الشره وغريه ،وال سيما إذا ُكره أال يتناول لقمة حىت يبلع ما قبلها.2
معا ،فيحتاج
لكن قد يناقش بأن هذا قد ال يكون من الشره يف شيء ،ولكن بعض الناس قد يأكل صنفني ً
إىل أن يضع أحدمها يف اليمني واألخرى يف الشمال ،فيأكل من هذا مث يأكل من هذا ،وهكذا.
الترجيح :
يستقل باألكل
مكروها؛ ألن آكله مل
تبعا لألكل باليمني ،ليس
الذي يرتجح َّ
َّ
ً
لدي أن األكل بالشمال ً
بالشمال ،فهو يأكل باليمني لكن عرض له يف أكله ما جيعله يأكل بشماله مع ميينه ،وذلك لكي يستمتع
ظين أن الشرع الكرمي ال يأباه وال يكرهه .واهلل أعلم.
بالطعام أو يتذوقه أو حنو ذلك ،وهذه أمر يغلب على ّ
المطلب الرابع  :حكم ما لو أطعمه غيره بشماله :

قال احلافظ العراقي (804ه) عن النهي عن األكل والشرب بالشمال " :هذا خرج خمرج الغالب يف أكل
ِ
ِّم ِال؛ فَِإ َّن الشَّْيطَا َن
غريه بشماله كان ً
داخال يف النهي ،بدليل خرب «َال تَأْ ُكلُوا بالش َ
كل أحد بيده ،فلو أطعمه ُ
ِ
ِّم ِال» .4"3قال ابن حزم (454ه) " :هذا عموم يف النهي عن مشاله ومشال غريه" .5وعلى ذلك فمن
يَأْ ُك ُل بالش َ
نصحه ،وإن كان يرى حرمة األكل بالشمال فعليه أن ميتنع عن األكل من مشاله،
غريه بشماله فينبغي عليه ُ
أطعمه ُ
يبني له احلكم حىت يدع املكروهات ويأيت باملستحبات.
وإن يرى الكراهة فإنه من املستحسن أن ّ
المطلب الخامس  :األخذ واإلعطاء بالشمال :

ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،النهي عن األخذ واإلعطاء بالشمال ،فمن ذلك:
ِ
َن رس َ ِ
ِِ
ِ ِ
َحد
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قَ َ
ول اللَّه َ ،
ال َ« :ال يَأْ ُكلَ َّن أ َ
َع ْن َسامل بْ ِن َعْبد اللَّه بْ ِن ُع َمَر َعن َع ْن أَبيه  :أ َّ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ ِِ
يد فِ َيها َ :وَال يَأْ ُخ ُذ ِهبَا َوَال
ب ِهبَا»َ .وَكا َن نَافع يَِز ُ
مْن ُك ْم بش َماله َوَال يَ ْشَربَ َّن هبَا؛ فَإِ َّن الشَّْيطَا َن يَأْ ُك ُل بش َماله َويَ ْشَر ُ
يـُ ْع ِطي ِهبَا.6

 .1اآلداب الشرعية .955/3
 .2اآلداب الشرعية  ،955/3ومطالب أوىل النهى وشرحه منتهى اإلرادات  ،241/5واإلقناع وشرحه كشاف القناع .973/5
 .3أخرجه مسلم  .904 ،2091وقد تقدم .
املناوي يف فيض القدير .384/9
 .4نقله عن العراقي،
ُّ
 .5احمللى .903/4
 .6أخرجه مسلم  . 904 ،2020ووراية نافع غري موصولة .فهي على ذلك مرسلة .قال ابن بطال يف شرح صحيح البخاري : 449/1
روى ابن وهب عن عمر بن حممد بن زيد قال  :كان نافع يزيد فيها  :وال تَ َّ
عطني ،يعين الشمال .وينظر التوضيح  :ابن امللقن،
أخذن هبا وال تُ َّ
.88/24
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َن النَِّيب ،صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم ،قَ َ ِ
ِ ِِ
ب بِيَ ِمينِ ِه َولْيَأْ ُخ ْذ بِيَ ِمينِ ِه
َح ُد ُك ْم بِيَمينه َولْيَ ْشَر ْ
َع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة ،أ َّ َّ َ
ال « :ليَأْ ُك ْل أ َ
ُ َْ ََ َ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ ِِ
ب بِ ِش َمالِِه َويـُ ْع ِطي بِ ِش َمالِِه َويَأْ ُخ ُذ بِ ِش َمالِِه».1
َولْيُـ ْعط بيَمينه؛ فَِإ َّن الشَّْيطَا َن يَأْ ُك ُل بش َماله َويَ ْشَر ُ
وقد اختلف الفقهاء يف حكم األخذ واإلعطاء بالشمال على قولني :
القول األول  :كراهة األخذ واإلعطاء بالشمال ،وهذا قول بعض فقهاء احلنابلة ،قال ابن مفلح (743ه)
يف اآلداب الشرعية " :فصل يف استعمال اليد اليمىن وما يُكره من استعمال اليسرى  :ويتناول الشيء من يد غريه
باليمىن ،ذكره ابن عقيل (593ه) من املستحبات ،وكذلك ذكره القاضي (هو أبو يعلى الفراء 458ه) والشيخ
توقيعا أو كتابًا فليقصد ميينه،
عبد القادر (هو اجليلي أو اجليالين 549ه) ،وقال  :وإذا أراد أن يُناول إنسانًا أو ً
مر قريبًا" .2ونقل السفاريين (9988ه) كالم ابن مفلح
وعن أيب هريرة مرفوعا......فذكر احلديث الذي ّ
بنحوه .3لكن منصور بن منصور البهويت (9052ه) نقل كالم ابن مفلح وزاد زيادة غري موجودة يف كالمه،
فقال " :وتناول الشيء من يد غريه باليمني ذكره ابن عقيل من املستحبات للخرب ،وال يكره بيساره .ذكره القاضي
والشيخ عبد القادر" .4فزيادة "وال يكره بيساره" من اجتهاد منصور البهويت ،لكوهنا غري موجودة يف األصل الذي
فضال عن أن ابن مفلح َع َنون هلذا الكالم
نقل عنه وهو اآلداب الشرعية ،وال عمن نقل عنه وهو السفاريينً ،
الذي ساقه  :فصل استعمال اليد اليمىن وما يكره من استعمال اليسرى .فهذا يرجح ،واهلل أعلم ،أن ابن مفلح
يذهب إىل كراهة استعمال الشمال يف األخذ واإلعطاء ،ال ما أضافه البهويت من أنه "ال يكره بيساره" ،والذي
يؤكد هذا الرتجيح احلديث الذي ساقه ابن مفلح وهو النهي عن األكل والشرب واألخذ واإلعطاء بالشمال ألنه
من فعل الشيطان .وهذا يقتضي الكراهة وفقا ملذهب احلنابلة مثل كراهة األكل والشرب بالشمال ،كما ذُكر
ذلك يف املبحث األول.
استدالال حبديث أيب هريرة السابق
إذًا يرتجح أن األخذ واإلعطاء مكروه عند ابن مفلح وعند من ذكرهم؛
ً
ذكره يف أول هذا املطلب.
ُ
ولكن قد يناقش هذا االستدالل أن تعليل النهي بأنه من فعل الشيطان يقتضي احلرمة؛ ألن املسلم مأمور
باجتناب أفعال الشيطان وعدم التشبه به.

 .1أخرجه ابن ماجه ،كتاب األطعمة ،باب األكل باليمني .3244 ،قال البوصريي يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه  : 90/4إسناده
صحيح رجاله ثقات أ.هـ .ويف الباب عن أيب قتادة أخرجه ابن حبان  ،5228وعن عبد اهلل بن أيب طلحة عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
مرسال .أخرجه أمحد  383/4رقم  399/5 ،91420رقم  ،22454لكن دون تعليل النهي عن األخذ واإلعطاء بأنّه من فعل الشيطان.
ينظر  :السلسلة الصحيحة  231-238/3رقم  ،9234ومسند أمحد ط مؤسسة الرسالة .943-942/32
 .2اآلداب الشرعية .957/3
 .3كشف اللثام شرح عمدة األحكام .578/4
 .4كشاف القناع .904/9
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القول الثاني  :حرمة األخذ واإلعطاء بالشمال ،وهذا قول حممد بن جرير الطربي (390ه) ،1وابن عثيمني

(9429ه).2

األدلة  :ما سبق ذكره يف أول هذا املطلب من النهي عن األكل والشرب بالشمال واألخذ واإلعطاء
بالشمال ،وتعليل ذلك بأنه من فعل الشيطان.
مأمورا باجتناب كل فعل
وجه الداللة  :أن تعليل النهي بأنه من فعل الشيطان يقتضي احلرمة؛ لكون املسلم ً
حمرمة.
نُسب للشيطان؛ ألن مشاهبة املسلم الشيطا َن يف فعلهّ ،
لكن يناقش أن النهي عن أدب من اآلداب حيمل على الكراهة ال على احلرمة ،وكون التعليل بأنه من فعل
الشيطان ال حيمل على احلرمة ،ألن قصد منه التنفري الشديد من هذه األفعال ،فيُحمل على الكراهة الشديدة.
الترجيح :

مكروها ،لكون النهي يتعلق بأدب من اآلداب،
لدي أن األخذ واإلعطاء بالشمال يكون
الذي يرتجح َّ
ً
والتعليل بأن ذلك من فعل الشيطان للتنفري منه أشد النفرة ،فال حيمل على احلرمة .3واهلل أعلم.
المبحث الثاني  :حكم القيلولة:
وفيه مطلبان :
المطلب األول  :تعريف القيلولة :

ومقيال.4
ومقاال ً
قيال وقائلةً وقيلولةً ً
القيلولة مصدر من الفعل قال يقيل ً
وقد اختلف علماء اللغة يف تفسري القيلولة هل فيها نوم أو ال ،وذلك على قولني :

القول األول  :القيلولة ال تكون إال بنوم  ،فقالوا  :القيلولة نوم نصف النهار .وأول من قال ذلك ،فيما

أعلم ،هو الليث بن املظفر صاحب اخلليل بن أمحد الفراهيدي .5وقد عزاه له األزهري (370ه) ،6وتابعه على
ونصه " :قال الطربي  :يف هذا احلديث
 .1نقله عنه ابن بطال يف شرح صحيح البخاري  ،449/1وعنه ابن امللقن يف التوضيح ُّ .88/24
ال جيوز األكل والشرب باليد اليسرى إال ملن كانت بيمىن يديه علة مانعة من استعماهلا ،ومثله األخذ واإلعطاء هبا والرفع والوضع والبطش".
 .2شرح رياض الصاحلني  .378/4وقال املناوي يف التيسري بشرح اجلامع الصغري " : 71/9وأخذ مجع حنابلة ومالكية وظاهرية من التعليل
به ،حرمة أكله أو شربه أو أخذه أو إعطائه هبا (أي بالشمال) بال عذر؛ ألن فاعل ذلك إما شيطان أو شبيه به" .أما األكل والشرب
ذكرت يف أول هذا املبحث َمن قال به .وأما األخ ُذ واإلعطاءُ بالشمال فلم أقف على أحد من املالكية أو احلنابلة أو الظاهرية
بالشمال فقد ُ
يقول بذلك .واهلل أعلم.
 .3وقد ُسئلت اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء  :ما حكم األخذ واإلعطاء بالشمال  :هل هو احلرمة أو الكراهة؟ فكان جواهبا  :ثبت النهي
تبني هل هذا النهي للحرمة أو الكراهة .فتاوى اللجنة
ذكره ،دون أن ّ
عن األخذ واإلعطاء بالشمال .مث ساقت حديث أيب هريرة السابق ُ
للبحوث العلمية واإلفتاء .387/24
 .4ينظر  :هتذيب اللغة  ،232/1واإلبانة يف اللغة العربية  ،707/3والصحاح  ،9808/5ولسان العرب  ،557/99والقاموس احمليط ،ص
 ،9059وتاج العروس .304/30
 . 5هو الليث بن املظفر بن نصر بن سيار ،من كبار علماء اللغة ومن أصحاب اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،وقد تقدمت ترمجته يف أول
التمهيد. .
 .6هتذيب اللغة .32/1
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ذلك ابن منظور(799ه) ،1والزبيدي (9205ه) .2كما عزاه إليه من املفسرين الواحدي النيسابوري (
448ه) ،3والفخر الرازي (404ه) ،4وأبو حيان األندلسي (745ه) .5كما قال كل من ابن قتيبة
(274ه) ،6وقاسم السرقسطي (302ه) ،7وابن دريد األزدي (329ه) ،8والصاحب بن عباد
(385ه)،9وابن فارس (315ه) ،10وأمحد بن حممد املرزوقي (429ه) ،11قالوا  :القيلولة نوم نصف النهار.
وقال اجلوهري (313ه)  :القيلولة النوم يف الظهرية.12
القول الثاني  :القيلولة هي االسرتاحة وسط النهار وإن مل يكن معها نوم .وهذا قول األزهري (370ه)،
احلر وإن مل يكن مع ذلك نوم،
فقد قال " :والقيلولة عند العرب واملقيل  :االسرتاحة نصف النهار إذا اشتد ُّ
والدليل على ذلك أن اجلنة ال نوم فيها" .13ومسعه منه أبو عبيد اهلروي (409ه) ،14وعزاه إىل األزهري كل من
ابن اجلوزي (517ه) ،15وابن منظور (799ه) ،16والزبيدي (9205ه) .17وذكره ابن األثري (404ه) دون
أن يعزوه إىل األزهري.18
النيسابوري (448ه) ،19والبغوي (594ه) ،20وابن اجلوزي
احدي
ُّ
وعزاه إيل األزهري من املفسرين الو ُّ
2
(517ه) ،21والفخر الرازي (404ه) ،1وأبو حيان األندلسي (745ه) .
 .1لسان العرب .577/99
 .2تاج العروس .304/30
 .3التفسري البسيط .98/1
 .4مفاتيح الغيب .911/94
 .5البحر احمليط .4/5
 .6أدب الكاتب ،ص .497
 .7الدالئل يف غريب احلديث .531/2
 .8مجهرة اللغة .177/2
 .9احمليط يف اللغة .24/4
 .10معجم مقاييس اللغة .45/5
 .11األزمنة واألمكنة ص .308
 .12الصحاح  .9808/5وتابعه زين الدين الرازي (444ه) يف خمتار الصحاح ص  .244وينظر لسان العرب .572/99
اب اجلَن َِّة يـَ ْوَمئِذ َخْيـر
 .13هتذيب اللغة  .233/1ويف غريب احلديث البن اجلوزي (517ه) " : 275/2والدليل عليه قوله تعاىل [ :أ ْ
َص َح ُ
َح َس ُن َم ِق ًيال] {الفرقان .}24:واجلنة ال نوم فيها".
ُم ْستَـ َقًّرا َوأ ْ
 .14الغريبني يف القرآن واحلديث .9402/5
 .15غريب احلديث  ،275/2وزاد املسري يف علم التفسري .397/3
 .16لسان العرب .572/99
 .17تا ج العروس .304/30
 .18النهاية يف غريب احلديث واألثر .933/4
 .19التفسري البسيط  ،445-444/94 ،91/1والتفسري الوسيط .338/3
 .20تفسري البغوي = معامل التنزيل يف تفسري القرآن  ،80/4وشرح السنة .249/4
 .21زاد املسري يف علم التفسري .397/3
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ومن املفسرين من مجع بني املعنيني فقال اخلازن (749ه) " :والقيلولة هي نوم نصف النهار أو اسرتاحة
نصف النهار وإن مل يكن معها نوم" ،3لكن القرطيب (479ه) ق ّدم تفسري القيلولة بأهنا نوم نصف النهار مث قال
" :وقيل االسرتاحة نصف النهار إذا اشتد احلر وإن مل يكن معها نوم" .4وتابعه الشوكاين على ذلك.5
أما حتديد وقت القيلولة هل هو قبل الزوال أو بعده أو يشمل ما قبل الزوال وبعده ،فقد اختلف أهل العلم
يف ذلك على ثالثة أقوال :
القول األول  :القيلولة  :النوم قبل الزوال .وهذا قول ابن اجلوزي (517ه) 6من احلنابلة ،والدمريي

10

(808ه) ،7وابن حجر اهليتمي (174ه) ،8واخلطيب الشربيين (177ه) ،9ومشس الدين الرملي (9004ه)
كلهم من الشافعية .لكن جاء يف حاشية عبد احلميد الشرواين على حتفة احملتاج " :القيلولة النوم قبيل الزوال،
وعند احملدثني  :الراحة قبيل الزوال ولو بال نوم".11
القول الثاني  :القيلولة  :النوم بعد الظهر .وهذا قول الربماوي (839ه)12من الشافعية ،وقول البدر العيين
(855ه) 13من احلنفية.
القول الثالث  :القيلولة :النوم قبل الزوال وبعده .وهذا قول املناوي (9039ه) 14من الشافعية .وقال

البجريمي (9229ه) من الشافعية ":إن هذا هو املشهور" .15وقال ابن حجر (852ه) " :القائلة هي النوم
وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد".16
القول الراجح :

 .1تفسري الرازي .911/94
 .2البحر احمليط .4/5
 .3تفسري اخلازن = لباب التأويل يف معاين التنزيل .989/2
 .4تفسري القرطيب  .943/7وينظر  :شرح مصابيح السنة  :ابن امللك (854ه).234/2،
 .5فتح القدير .295/2
 .6كشف املشكل من حديث الصحيحني .277/2
 .7النجم الوهاج يف شرح املنهاج .395/2
 .8حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  ،245/2والفتاوى الفقهية الكربى .951/4
 .9مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  ،449/9واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع .498/9
 .10هناية احملتاج .939/2
 .11حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحاشية الشرواين عليه .245/2
 .12الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح .220/95
 .13عمدة القاري .243/22
 .14فيض القدير .414/9
حل ألفاظ أيب شجاع .383/2
 .15حاشية البجريمي على شرح اخلطيب  :اإلقناع يف ّ
 .16فتح الباري .70-41/99
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لدي أن حتديد وقت القيلولة خيتلف باختالف األشخاص واألعراف والعادات واألزمانِ ،
فمن
الذي يرتجح َّ
ُ
الناس َمن تكون القيلولةُ عندهم قبل الظهر أو قبُيله .وهذا قد يكون عادة الناس يف البالد احلارة ويف الصيف
خاصة .ومن الناس من ينام القيلولة بعد الظهر وقد يكون هذا يف أيام الشتاء ،بل إن الشخص الواحد قد ختتلف
عادته من وقت إىل وقت ،ومن الصيف عن الشتاء ،وما يرجح هذا ما يأيت :
ِ
يل َوَال
فعل الصحابة أيام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال سهل بن سعد ،رضي اهلل عنه َ :ما ُكنَّا نَق ُ
ِ
نَـتَـغَدَّى إَِّال بـع َد ْ ِ
هد رس ِ
ول اهلل .1ذهب ابن املنري (483ه) إىل أن العادة يف القائلة أن تكون قبل
َْ
اجلُ ُم َعة ِيف َع َ ُ
الزوال فأخرب الصحايب أهنم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حىت تكون بعد صالة
اجلمعة .2وقال ابن حجر  " :املعىن أهنم كانوا يبدؤون بالصالة قبل القيلولة خبالف ما جرت به عادهتم يف صالة
احلر فإهنم كانوا يقيلون مث يصلون؛ ملشروعية اإلبراد" .3وقال أيضا " :وفيه إشارة إىل أهنم كانت عادهتم
الظهر يف ّ
ذلك يف كل يوم" .4فهذا ُّ
يدل على أن القيلولة حبسب ما تكون العادة وحبسب توافر األسباب لوقوع هذه العادة
يف وقتها ،فإن تيسرت وقعت وإال وقعت يف وقت آخر قريب .بل ذهب الصنعاين (9982ه) إىل أن العادة يف
املدينة ومكة أهنم ال يقيلون وال يتغدون إال بعد الظهر.5
وقت القيلولة ميتد من نصف النهار إىل دخول وقت العصر ،فإذا وقع النوم أو االسرتاحة يف أي جزء من
هذا الوقت يصدق عليه أنه فعل القيلولة ،نعم قد يعتاد الناس أن يقيلوا قبيل الزوال ،فإذا أطلق اللفظ انصرف
عندهم إىل النوم أو الراحة قبيل الزوال ،لكن هذا االستخدام ال مينع من وقوع النوم أو االسرتاحة بال نوم بعد
الظهر .قال الطاهر بن عاشور ( 9313ه) " :القيلولة وهي القائلة هي اسم للوقت املبتدئ من نصف النهار
املنتهي بعد العصر" .6وقال الكوراين (183ه) " :القيلولة  :االسرتاحة قبل الزوال وإطالقها على ما بعد الزوال
للمشاكلة" .7كما ذهب الشيخ عبد الكرمي اخلضري إىل أن القيلولة ختضع لألعراف واألحوال ،فقال " :األصل يف
القيلولة أهنا قبل الظهر ،يعين بعد الفراغ من األعمال  :إذا بقي على الظهر مقدار ساعة يقيل اإلنسان ،هذا
األصل .لكن ما دام الناس ارتبطوا بأعمال رتبت أوقاهتم ،ووقت القيلولة يف صلب الدوام ،فلنإنسان أن يقيل إذا
خرج من دوامه  :يرتاح من عناء التعب ومن عمله ،فال مانع من ذلك .واملسألة مسألة عرفية".8

 .1أخرجه البخاري  ،131ومسلم .851
 .2فتح الباري .428/2
 .3فتح الباري  .388/2وينظر شرح القسطالين .973/2
 .4فتح الباري .70/99
 .5سبل السالم .311/9
 .6التحرير والتنوير .22/8
 .7الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري .55/3
 .8التعليق على تفسري القرطيب  :عبد الكرمي اخلضري 25/95 ،ترقيم الشاملة.

 222جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

أما عن مقدار القيلولة سواء أكانت بنوم أو اسرتاحة بال نوم ،فيختلف باختالف عادة الناس يف ذلك،1
فبعضهم قد يكفيه االسرتاحة بال نوم أو ما يطلق عليه اآلن االسرتخاء .وبعضهم يكفيه القليل من ذلك وبعضهم
ال يكفيه هذا القليل ،وبعضهم يكون األنسب له القليل من النوم وبعضهم حيتاج إىل مقدار أطول من ذلك،
متأخرا ،فيضيع صالة الفجر ويضيع ما جيب
كل هذا مشروع إال أن يُفرط يف ذلك فيشق عليه النوم بالليل إال ً
و ّ
عليه فعلُه يف الصباح.
المطلب الثاني  :حكم القيلولة :

أما عن حكم القيلولة فإن عمل السلف واخللف على أهنا مطلوبة إلعانتها على قيام الليل ،كما قال املناوي
(9039ه) ،2وتابعه عليه الصنعاين(9982ه) .3فالقيلولة مستحبة عند مجهور أهل العلم لكن اختلف دليل
استحباهبا عندهم ،وذلك على النحو التايل :
4
أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يقيل عند أم سليم  .وأن الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني كانوا على
عهد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقيلون بعد صالة اجلمعة.5
6
أيضا عن مقيل الصحابة
قال ابن هبرية (540ه) عن احلديث األول " :فيه أن القيلولة سنة"  .وقال ً
رضوان اهلل عليهم أمجعني ،بعد صالة اجلمعة " :فيه استحباب القيلولة ،ويستحب أن تكون بعد اجلمعة".7
لكن يناقش بأن القيلولة من أفعال اجلبلة ،فال يكون يف فعل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال يف فعل
الصحابة الكرام ،رضوان اهلل عليهم أمجعني ،حجة على السنية وال االستحباب.
8
ِ ِ
السحور من
َّها ِرَ ،وبِالْ َقْيـلُولَِة َعلَى قِيَ ِام اللَّْي ِل»  .فكما أن ُّ
استَعِينُوا بِطَ َع ِام َّ
حديث ْ « :
الس َح ِر َعلَى صيَام النـ َ
سنن الصوم فكذلك القيلولة مسنونة ملن أراد أن يقوم الليل ،فيحمل األمر على الندب ،واحلديث نص يف أن
للتقوي على قيام الليل ،ولذا يسن للمتهجد القيلولة ،وهذا مذهب الشافعية ،فكتب الشافعية
القيلولة يستعان هبا ِّ

 .1ينظر  :حاشية الشرواين على حتفة احملتاج  ،245/2وحاشية الشرباملسي على هناية احملتاج إىل هناية احملتاج .939/2
 .2فيض القدير .539/4
 .3التنوير شرح اجلامع الصغري .11/8
 .4أخرجه البخاري 4289من حديث أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه.
 .5تقدم خترجيه قريبًا من حديث سهل بن سعد ،رضي اهلل عنه.
 .6اإلفصاح عن معاين الصحاح  .244/5وينظر  :فتح الباري  ،585/90والكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري  ،43/90ودليل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني.274/2
 .7اإلفصاح عن معاين الصحاح .393/5
 .8أخرجه ابن ماجه  ،9413وابن خزمية  ،9131والطرباين يف املعجم الكبري  ،99425واحلاكم  425/9وغريهم ،من حديث ابن عباس
،رضي اهلل عنهما .وإسناده ضعيف .قاله النووي يف اجملموع شرح املهذب .48/4
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اليت شرحت املنهاج للنووي (474ه) ال تكاد ختلو من هذه العبارة أو قريبًا منها ":ويسن للمتهجد القيلولة ،وهو
النوم قبل الزوال".1
لكن يناقش هذا بأن احلديث ضعيف.
2
وجياب عن هذا االعرتاض مبا قاله النووي  :أحاديث الفضائل يعمل فيها باحلديث الضعيف .
وبناء على هذا القيد فإن املسلم إذا مل يقم الليل أو ُحييي ليله بالطاعة ،فال تكون القيلولة يف حقه مسنونة؛
ألنه يكون كالذي تسحر وهو ال يريد الصيام ،فال يكون يف حقه مسنونًا.3
ِ
ِ
ِ
يل» .4وهذا دليل احلنفية على استحباب القيلولة .5جاء يف الفتاوى
حديث « :قيلُوا فَِإ َّن الشَّيَاط َ
ني الَ تَق ُ
ِ
ِ
ِ
يل».6
اهلندية " :ويستحب التنعم بنوم القيلولة؛ لقوله عليه السالم « :قيلُوا فَِإ َّن الشَّيَاط َ
ني الَ تَق ُ
ووجه االستدالل  :احلديث فيه حث على القيلولة ملخالفة الشيطان؛ ألن خمالفتهم مراد اهلل تعاىل.7
لكن يناقش بأن احلديث ضعيف إن مل يكن شديد الضعف.

 .1النجم الوهاج يف شرح املنهاج  :الدمريي (808ه) ،395/2 ،وحتفة احملتاج يف شرح املنهاج  :ابن حجر اهليتمي (174ه)،245/2 ،
ومغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  :اخلطيب الشربيين (177ه)  ،443/9واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع له أيضا ،994/9 ،وهناية
احملتاج إىل شرح املنهاج  :الرملي (9004ه)  .939/2وينظر  :اجملموع شرح املهذب .48/4
 .2اجملموع شرح املهذب .48/4
 .3ينظر  :فيض القدير  ،539/4والتنوير شرح اجلامع الصغري .11/8
 .4أخرجه أبو الشيخ يف طبقات احملدثني  ،974/4وابن املقرئ يف معجمه  ،447وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان  ،30/2 ،234/9ويف
الطب النبوي  ،959من طرق عن حممد بن عمر بن يزيد الزهري أخي ُرسته ثنا أبو داود الطيالسي عن عمران بن داور القطان عن قتادة عن
أنس بن مالك مرفوعا به.
تعديال  .ينظر
جرحا وال ً
وهذا اإلسناد فيه علتان  :األوىل  :جهالة حممد بن عمر بن يزيد الزهري (243ه) .فمن ترجم له مل يذكر فيه ً
أخبار أصبهان أليب نعيم األصفهاين  ،957/2وتاريخ اإلسالم  :الذهيب  .420/4والعلة الثانية  :ضعف عمران بن داور القطان (941ه)؛
فإن أكثر النقاد على تضعيفه  :منهم حيىي القطان وابن معني وأبوداود والنسائي والدارقطين الذي قال فيه  :كان كثري املخالفة والوهم .وبعض
تفرده
النقاد مل يضعفه  :قال أمحد بن حنبل  :أرجو أن يكون صاحل احلديث .وقال ابن عدي  :وهو ممن يكتب حديثه أ.هـ فمثله ال يُ َّ
تحمل ُ
هبذا املنت .ينظر  :هتذيب الكمال  ،330-328 /22وميزان االعتدال  ،237-234/3وهتذيب التهذيب  ،932-939/8ونثر النبال
مبعجم الرجال .400/2
وله طريق أخرى عن كثري بن مروان عن يزيد أيب خالد الداالين عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أنس به مرفوعا .أخرجه الطرباين يف
املعجم األوسط  .28قال اهليثمي يف جممع الزوائد  : 992/8فيه كثري بن مروان وهو كذاب .أ.ه .وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
 : 70/99هو مرتوك .وهذا الطريق األخري له متابعات لكنها ال ختلو من ضعف .ينظر  :اجملروحني البن حبان  ،948/2والطب النبوي أليب
نعيم  ،249/9وموضح أوهام اجلمع والتفريق  :اخلطيب البغدادي  ،951/2والسلسلة الصحيحة  204/4رقم  .9447واحلديث أنكره
مرفوعا  .وسيأيت مزيد كالم عن هذا قريبًا.
أمحد بن حنبل ً
 .5احمليط الربهاين يف الفقه النعماين  ،408/5واالختيار لتعيل املختار  ،948/4وينظر  :الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري
.42/90
 .6الفتاوى اهلندية .374/5
 .7وينظر التنوير شرح اجلامع الصغري .11/8
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أن القيلولة مستحبة وهذا مذهب أمحد بن حنبل ،ومستنده يف ذلك قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه :
"قيلوا فإن الشياطني ال تقيل" .1قال ابنه عبد اهلل  :كان أيب ينام نصف النهار شتاءً كان أو صي ًفا ال يدعها
ويأخذين هبا ،ويقول  :قال عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه " :قيلوا فإن الشياطني ال تقيل".2
لكن قد يناقش بأنه قول صحايب ،واحلجة يف قول النيب ،صلّى اهلل عليه وسلم.
وجياب عن هذا االعرتاض بأن قول الصحايب يف هذا ال يكون باالجتهاد والرأي وإمنا طري ُقه التوقيف
واألخبار.3
صح األثر لسلّمنا بذلك ،لكن مل يثبت هذا عن عمر ،رضي اهلل عنه.
لكن يناقش هذا الرد بأنه لو ّ
الترجيح :

لدي أن القيلولة من املباحات فلم يثبت األمر هبا ال عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال من قول
ما يرتجح َّ
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،ومن مث تكون من املباحات لكن قد يع ِرض ما جيعلها مندوبة إذا كانت معينة
على أداء مندوب أو سنة كقيام الليل وحنو ذلك ،فما ال يتم املندوب إال به فهو مندوب .واهلل أعلم.

المبحث الثالث  :النهي عن الجلوس بين الظل والشمس :
ورد هني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن اجللوس بني الظل والشمس ،وورد يف بعض الروايات تعليل النهي
ِ
ِ
َصح ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  :أ َّ
َن
اب النِ ِّ
َّيب َ ،
بأنه جملس الشيطان ،من ذلك حديث أَِيب عيَاضَ ،ع ْن َر ُجل ،م ْن أ ْ َ
4
الَْ « :جملِس الشَّيطَ ِ
ِ َّ
َّيب َّ َ ،
ان».1
ني ِّ
الض ِّح َوالظِّ ِّلَ ،وقَ َ
النِ َّ
س بَـ ْ َ
ُ ْ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ،نَـ َهى أَ ْن ُْجيلَ َ
 . 1وذلك أنه أنكر احلديث املرفوع إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإمنا هو من قول عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،فقد سأله اخلالل عن
احلديث املرفوع ،فقال  :ال أعرفه ،إمنا هذا عن جماهد عن عمر .املنتخب من علل اخلالل ص  .85-84وأما قول عمر فأخرجه ابن أيب شيبة
يف املصنف  994/1رقم  27299عن جماهد بن جرب عن عمر بن اخلطاب من قوله .وهذا مرسل؛ جماهدمل يسمع من عمر بن اخلطاب.
حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ص  .215-214وقد ورد عن عمر بن اخلطاب بلفظ آخر أخرجه عبد الرزاق  47/99رقم 91874
ومن طريقه البخاري يف األدب املفرد  9231والبيهقي يف شعب اإلميان  4499عن معمر ،عن سعِ ِ
الر ْمحَ ِن ا ْجلَ ْح ِش ِّيَ ،ع ْن أَِيب بَ ْك ِر
يد بْ ِن َعْب ِد َّ
َ ْ ََْ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
اخلَطَّ ِ
ِ
السائِ ِ
وموا فَقيلُوا
ال َ :كا َن ُع َمُر بْ ُن ْ
َّهار ،أ َْو قـُبَـْيـلَهُ فَـيَـ ُق ُ
يد ،قَ َ
بْ ِن ُحمَ َّم ِد بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن َح ْزمَ ،ع ِن َّ
ب بْ ِن يَِز َ
اب ميَُُّر َعلَْيـنَا عنْ َد ن ْ
صف النـ َ
ول" :قُ ُ
ِ
ِ
ِ
أعل أبو حامت
فَ َما بَق َي فَـ ُه َو للشَّْيطَان" .لكن يف العلل البن أيب حامت " : 303/2قوموا فقيلوا فما يقيل الشيطان" وهذا أقرب للصواب .وقد ّ
هذا األثر فقال  :ليس فيه ابن حزم من رواية ابن املبارك أ.هـ .أي  :أنه يقول  :إن عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل رواه عن معمر عن سعيد عن
أثبت من عبد الرزاق بكثري .فهذا خطأ من عبد الرزاق وهو وصل مرسل بزيادة رجل يف السند .أرشيف ملتقى
السائب مرسال  ،وابن املبارك ُ
انقطاعا .وقد ورد عن ابن
عمر طريق آخر ،أخرجه البخاري يف األدب املفرد  9238لكن فيه
ً
أهل احلديث 311/91ترقيم الشاملة .وألثر َ
مسعود من قوله  :قيلوا فإن الشياطني ال تقيل .أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  72/73عن عمر بن عبد العزيز عن ابن مسعود من
قوله .وهذا منقطع؛ عمر بن عبد العزيز ُولد (49ه) على حني تُويف ابن مسعود(32ه) .وينظر حتفة التحصيل ص .240
 .2اآلداب الشرعية  ،944/3وكشاف القناع عن منت اإلقناع .71/9
 .3ينظر  :شرح مصابيح السنة  :ابن امللك (854ه) .915/5
الضح  :هو ضوء الشمس الذي هو ضد الظل ونقيضه .الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ،ص .949وينظر :العني  ،230/4ومجهرة
ُّ .4
اللغة  ،11/9وتصحيح الفصيح ص  ،383وهتذيب اللغة .257/3
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 .1أخرجه أمحد  493/3رقم  ،95429حدثنا هبز وعفان ،وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين  10/5رقم  2105حدثنا هدبة بن خالد،
ثالثتهم (هبز وعفان وهدبة) قالوا حدثنا مهام حدثنا قتادة عن كثري (هو ابن أيب كثري) عن أيب عياض به .وأخرجه احلاكم  ،279/4بإسناده
عن عبد اهلل بن رجاء حدثنا مهام عن قتادة عن كثري عن أيب عياض عن أيب رهريرة ،رضي اهلل عنه ،قال  :هنى رسول اهلل أن جيلس الرجل بني
الظل والشمس .دون قوله « :جملس الشيطان» .ومت تسمية الصحايب أيب هريرة ،رضي اهلل عنه.
مهام بن حيىي بن دينار العوذي؛ فرواه عن قتادة مرسال ،أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  247/5رقم
وقد خالف شعبةُ بن احلجاج َ
 25158عن وكيع بن اجلراح ،ومسدد يف مسنده ،كما يف إطراف املسند املعتلي بأطراف املسند احلنبلي  352/8رقم  ،99207عن حيىي
بن سعيد القطان كالمها (وكيع وحيىي) عن شعبة عن قتادة قال  :هنى رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يقعد الرجل بني الظل والشمس.
وأخرجه مسدد ،كما يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  929-920/4رقم  ،5440عن شعبة عن قتادة عن كثري موىل ابن مسرة
عن أيب عياض عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه هنى عن اجللوس بني الظل والشمس .وقال هو « :مقعد الشيطان».
وشعبة كان أعلم أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي مبا مسع قتادة ومامل يسمع .قاله على بن املديين ،كما يف هتذيب الكمال يف أمساء
الرجال للمزي  .304/30فترتجح الرواية املرسلة على الرواية املوصولة.
وعلى فرض أن الرواية املوصولة هي األرجح فإن كثري بن أيب كثري البصري موىل عبد الرمحن بن مسرة القرشي ،خمتلف فيه  :فقد وثقه العجلي يف
كتاب الثقات  .224/2وذكره العقيلي يف كتاب الضعفاء الكبري  .953/5وقال ابن حزم  :جمهول .وقال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب
 : 40/2مقبول من الثالثة أ.هـ .أي عند املتابعة ومل يتابعه أحد على ذلك .ينظر  :هتذيب الكمال  ،953-952/24وهتذيب التهذيب
 .427/8ولو أخذنا بتوثيق العجلي فإنه يظل أن شعبة رواه مرسال عن قتادة.
مرفوعا وموقوفًا من طريق آخر :فاملرفوع أخرجه أبو داود  4829ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى
وقد ورد هذا احلديث عن أيب هريرة ً
 ،234/3حدثنا ابن السرح وخملد بن خالد ،واحلميدي يف مسنده ( )9972والفاكهي يف أخبار مكة ( )444حدثنا حممد بن أيب عمر
ومنصور ،مخستهم (ابن السرح وخملد بن خالد واحلميدي وحممد بن أيب عمرو ومنصور) عن سفيان بن عيينة عن حممد بن املنكدر قال حدثين
مرفوعا  « :إذا كان أحدكم يف الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه يف الشمس وبعضه يف الظل ،فليقم» .ولفظ احلميدي
من مسع أبا هريرة ً
«فليتحول منه» .ولفظ الفاكهي « :فليقم عنه وليتحول عنه» .والراوي بني حممد بن املنكدر وأيب هريرة جمهول.
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري ،خالف سفيا َن بن عيينة ،فرواه عن حممد بن املنكدر عن أيب هريرة مرفوعا به ،بإسقاط َمن
وخالف ُ
مسع ِمن أيب هريرة .أخرجه أمحد  383/2رقم  8474ومسدد ،كما يف إحتاف اخلرية بزوائد املسانيد العشرة  991/4رقم 5440واحلارث بن
أيب اسامة (-840زوائد مسند احلارث).
معمر بن راشد عن حممد بن املنكدر عن أيب هريرة موقوفًا  :أخرجه عبد الرزاق  24/99رقم  ،91711ومن طريقه البيهقي يف السنن
ورواه ُ
الكربى  237/3والبغوي يف شرح السنة  309/92عن معمر به .وأخرجه عبد الرزاق  91809ومن طريقه البيهقي  237/3عن إمساعيل
جالسا يف الظل وبعضي يف الشمس ،قال  :فقمت حني
بن إبراهيم بن أبان قال  :مسعت ابن املنكدر حيدث هبذا احلديث قال  :وكنت ً
مسعته .فقال يل ابن املنكدر  :اجلس ،ال بأس عليك؛ إنك هكذا جلست.
وحممد بن املنكدر مل يسمع من أيب هريرة .قاله البزار وحيىي بن معني وأبو زرعة .ينظر  :تاريخ ابن معني رواية الدوري  ،209/3وإكمال
هتذيب الكمال  :مغلطاي  ،347/90وتاريخ اإلسالم الذهيب  ،529/3وهتذيب التهذيب  ،474/1وحتفة التحصيل ص .281
وله شاهد من حديث بريدة بن احلصيب أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  247/5رقم  25143ومن طريقه ابن ماجه  3722وأخرجه
احلاكم  ، 272/4من طريق أيب املنيب  :عبيد اهلل بن عبد اهلل العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،هنى أن يقعد بني
الظل والشمس .ولفظ احلاكم بأطول من ذلك .وأبو املنيب خمتلف فيه  :فقد وثقه حيىي بن معني واحلاكم أبو عبد اهلل وقال أبو حامت  :صاحل.
وقال ابن عدي  :ال بأس به .وقال أبو داود  :ليس به بأس .وضعفه كل من البخاري فقال  :عنده مناكري .وقال العقيلي  :ال يتابع على
حديثه .وقال البيهقي  :ال حيتج به .وقال ابن حبان  :ينفرد عن الثقات باألشياء املقلوبة جيب جمانبة ما ينفرد به واالعتبار مبا يوافق الثقات
قول النسائي  :فقال مرة  :ثقة .ويف موضع آخر  :ضعيف .ينظر  :هتذيب الكمال  .82-80/91وإكمال
دون االحتجاج به .واختلف فيه ُ
أمحد بن حنبل على نكارة ما يرويه
هتذيب الكمال  .27-24/7قلت  :هذا الراوي قد اختلف فيه فقد حيتمل حديثُه التسحني .لكن َّ
نص ُ
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المطلب األول  :تفسير قوله ،صلى اهلل عليه وسلم َ « :م ْجلس َّ
الش ْيطَان» :
اختلف شراح احلديث يف تفسري « َْجملِس الشَّيطَ ِ
ان» :
ُ ْ
1
أنّه على ظاهره  :أي أن الشيطان جيلس بني الظل والشمس .وهذا قول املال على القاري (9094ه) .
ليس هذا جملس الشيطان ،وإمنا أضيف إليه ألنه الباعث عليه واآلمر به؛ ليصيب اجلالس فيه بسوء .وهذا
قول التوربشيت (449ه) ،2واملظهري (727ه) ،3وابن امللك (854ه) ،4واملناوي (9309ه) ،5والصنعاين
(9982ه) .6وذكره املال على القاري بصيغة قيل.7
معا  :فيكون هذا جملس الشيطان الذي جيلس فيه ،كما أنه يأمر اإلنس أن جيلسوا
وال مينع أن يُراد املعنيني ً
مكانه ،فهو كما عصى اهلل عز وجل حريص أشد احلرص على أن يغوي الناس؛ فيعصوا اهلل تعاىل إال عباد اهلل
املخلصني.
المطلب الثاني  :العلة التي من أجلها كان النهي عن الجلوس بين الظل والشمس :
ورد النهي عن اجللوس بني الشمس والظل  :أي يكون اإلنسان نص ُفه يف الظل ونصفه اآلخر يف الشمس،
وقد ورد يف بعض األحاديث معلّ ًال بأنه جملس الشيطان ويف بعضها اآلخر غري معلَّل ،ولذا اختلفت أنظار أهل
العلم يف حتديد العلّة اليت من أجلها كان النهي ،وذلك على النحو التايل :

أبو املنيب عن عبد اهلل بن بريدة ،فقال  :ما أنكر حديث حسني بن واقد وأيب املنيب عن ابن بريدة! العلل ومعرفة الرجال  :أمحد بن حنبل
رواية ابنه عبد اهلل  .309/9فما انفرد به أبو املنيب عن عبد اهلل بن بريدة ال حيتج به.
وله شاهد من حديث جابر  :هني رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يقعد الرجل بني الظل والشمس وقال « :إنه مقعد الشيطان».
أخرجه البزار ،كما يف كشف األستار رقم  ، 2094من طريق إمساعيل بن مسلم املكي ،وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال 344/5
عن عبد اهلل بن حممد املغرية الكويف حدثنا سفيان الثوري ،كالمها (إمساعيل بن مسلم املكي ،وسفيان الثوري) عن حممد بن املنكدر عن جابر.
واللفظ البن عدي .قال اهليثمي يف جممع الزوائد  : 40/8فيه إمساعيل بن قيس املكي وهو مرتوك .وقال ابن عدي عن عبد اهلل بن حممد بن
املغرية الكويف  :سائر أحاديثه مما ال يتابع عليه ،وهو مع ضعفه يُكتب حديثه .وقال الدارقطين يف العلل الواردة يف األحاديث النبوية 252/8
 :له عن الثوري أحاديث انفرد هبا .وقال العقيلي يف الضعفاء الكبري  : 309/2خيالف يف بعض حديثه وحيدث مبا ال أصل له.
واخلالصة أن احل ديث ضعيف فال خيلو طريق من طرقه من ضعف .ففي الطريق األوىل املرسل هو الصحيح .ويف الطريق الثانية جهالة التابعي.
أو ضعف الراوي كما يف الطريق الثالثة والرابعة .وقد ورد هذا احلديث موقوفًا على ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،قال  :القعود بني الظل
والشمس هو مقعد الشيطان .أخرجه ابن أيب شيبة  25157من طريق الشعيب عن ابن عمر .لكن الشعيب مل يسمع من ابن عمر قاله أبو
حامت .ينظر حتفة التحصيل ص  .44وقد ورد عن مجاعة من التابعني من أقواهلم ،ينظر مصنف ابن أيب شيبة .247/5
 .1مرقاة املصابيح شرح مشكاة املصابيح .2183/7
 .2امليسر يف شرح مصابيح السنة .9035/3
 .3املفاتيح يف شرح املصابيح .944/5
 .4شرح مصابيح السنة .915/5
 .5فيض القدير  ،350/4والتيسري بشرح اجلامع الصغري .47/2
 .6التنوير شرح اجلامع الصغري .93/99 ،989/2
 .7مرقاة املفاتيح .2183/7
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أنه مضر باجلالس  :إما يف مزاجه فيفسد مزاجه؛ ألن البدن قد تعرض ملؤثرين متضادين مها الشمس والظل.1
وإما مضر ببدن اجلالس فالشيطان عدو للبدن كما هو عدو للدين ،ويدل عليه إطالق قوله سبحانه [ :إ َّن
َّ
السعير] {فاطر .}4:وميكن أن
َص َحاب َّ
الش ْيطَا َن لَك ْم َعد ٌّو فَاتَّخذوه َعد ًّوا إنَّ َما يَ ْدعو ح ْزبَه ليَكونوا م ْن أ ْ

تكون عداوته للبدن بناء على استعانته بضعف البدن على ضعف الدين .2وذكر الصنعاين أن ذلك يولد أملا يف
البدن ،قيل إنه يولد الوضح .3وقال البيهقي  :حيتمل أن يكون أراد كيال يتأذى حبرارة الشمس ،كما روى قيس بن
ِ َّ
ول اللَّ ِه َّ َ ،
َّم ِ
س ،فَأ ََمَر بِِه فَ ُح ِّوَل إِ َىل
أيب حازم عن أبيه :أَنَّهُ َجاءَ َوَر ُس ُ
ب ،فَـ َق َام ِيف الش ْ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ،خيَْطُ ُ
الظِّ ِّل.4
اجللوس بني الشمس والظل جلوس بني النقيضني ومجع بينهما ،وذلك يشبه من حيث الصورة مراصيد
الشيطان بني الكفر واإلميان والطاعة والعصيان والذكر والنسيان من حيث املعىن.5
هذا اجمللس خالف العدالة املوجبة الختالل االعتدال مع أنه تشبه مبجلس اجملانني ،ونظريه النهي عن لبس
إحدى النعلني.6
وهذه التعليالت تقوم على االحتماالت والتخمني ليس فيها نص من الشارع ،فاحلق يف هذا التسليم يف هذا
وأمثاله لنيب اهلل يف مقاله ،فإنه يعلم ما يعلم غريه ،ويرى ما ال يرى غريه.7
أنه جملس الشيطان وقد هني عن طاعة الشيطان أو الدنو من جملسه ،8وهذه علّة نص عليها الشارع كما ورد
نص على ذلك املال علي القاري (9094ه) ،9والعظيم آبادي
يف األحاديث ،لذا كانت األوىل بتعليل النهيَّ .
(بعد 9390ه) ،10وذهب الصنعاين (9982ه) 11إىل أهنا العلة حقيقة.
وهذا هو الراجح يف بيان العلة يف النهي عن اجللوس بني الظل والشمس؛ لورود النص بذلك.
 .1امليسر يف شرح مصابيح السنة  ،9035/3وشرح مصابيح السنة  ،915/5ومرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ،2183/7وفيض
القدير  ،350/4 ،425/9والتيسري بشرح اجلامع الصغري .125 ،471/2
 .2املفاتيح يف شرح املصابيح  ،944/5ومرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .2183/7
 .3التنوير شرح اجلامع الصغري  .98/92والوضح  :الربص .املعجم الوسيط .244/9
 .4السنن الكربى للبيهقي  ،234/3واآلداب له ص  .905واحلديث أخرجه أمحد  )95595( 424/3والبخاري يف األدب املفرد
 ،9974وأبو داود  ،4822وابن خزمية  ،9453وابن حبان  2800واحلاكم  .279/4وإسناده صحيح.
 .5امليسر يف شرح مصابيح السنة .9035/3
 .6مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ،2183/7وينظر فيض القدير  .425/9وحديث النهي عن لبس إحدى النعلني ،أخرجه البخاري
ِ
مجيعا أَو لِيـنْعِلْهما َِ
ِ ِ ِِ ِ
مج ًيعا».
 5854ومسلم  2017من حديث أيب هريرة مر ً
فوعا َ« :ال ميَْشي أ َ
َح ُد ُك ْم ِيف نـَ ْعل َواح َدة ،ليُ ْحفه َما َ ً ْ ُ ُ َ
 .7امليسر يف شرح مصابيح السنة  ،9035/3والتنوير شرح اجلامع الصغري  ،400/90وحاشية السندي على مسند أمحد .532/94
 .8التنوير شرح اجلامع الصغري .93/99
 .9مرقاة املفاتيح .2183/7
 .10عون املعبود شرح سنن أيب داود  .2908/1وينظر  :التنوير شرح اجلامع الصغري  ،989/2والسلسلة الصحيحة  ،3002/7رقم
.3999
 .11التنوير شرح اجلامع الصغري .400/90
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المطلب الثالث  :حكم الجلوس بين الظل والشمس :
اختلف أهل العلم يف حكم اجللوس والنوم بني الظل والشمس على األقوال التالية :

القول األول  :إنه مكروه .وهذا قول قتادة بن دعامة السدوسي (998ه) ،1وأمحد بن حنبل ،2واللجنة
الدائمة للبحوث واإلفتاء.3
الدليل  :أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،هنى عن اجللوس بني الشمس والظل ،وقال َْ « :جملِس الشَّيطَ ِ
ان».4
ُ ْ
5
وجه االستدالل  :تعليل النهي بأنه جملس الشيطان ،واملسلم منهي عن طاعة الشيطان أو الدنو من جملسه .
يناقش هذا االستدالل هبذا احلديث باملناقشات التالية :
األوىل  :أن تعليل النهي عن اجللوس بني الشمس والظل بأنه جملس الشيطان ،يدل على احلرمة ال الكراهة،
وإال مل يكن للتعليل بذلك فائدة ،فاملسلم مأمور باجتناب أفعال الشيطان وجمالسه واالقرتاب منها.6
الثانية  :أن احلديث ضعيف فال حيتج به.
لكن يرد على هذا االعرتاض بأنه لو سلمنا أن احلديث ضعيف فقد ورد عن بعض الصحابة موقوفًا كأيب
هريرة وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنهم" ،وهذا األصل فيه الرفع؛ ألن الصحايب ال يقدم على
التحدث عن األمور الغيبية إال من قبل الرسول ،ال سيما وقد وردت به الروايات من غري هذا الوجه عن نيب
اهلل".7
نت ذلك يف ختريج احلديث؛ فال
لكن جياب عن هذا بأن ما جاء عن الصحابة موقوفًا ،ضعيف ،كما بيّ ُ
يكون فيه حجة.
املناقشة الثالثة  :أنه قد ورد عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،جواز اجللوس بني الشمس والظل ،وذلك ما
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رواه أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال  :رأَيت رس َ ِ
ضهُ ِيف
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،قَاع ًدا ِيف فنَاء الْ َك ْعبَة ،بَـ ْع ُ
ول اهلل َ ،
َْ ُ َُ
8
ِ
ضه ِيف الشَّم ِ ِ
ُخَرى .
سَ ،واض ًعا إِ ْح َدى يَ َديْه َعلَى ْاأل ْ
الظِّ ِّل َوبَـ ْع ُ ُ
ْ
 .1مصنف عبد الرزاق  25/99رقم  . 91800وقدر ورد عن مجاعة من الصحابة والتابعني أن القعود بني الظل والشمس هو مقعد
الشيطان .فمن الصحابة أبوهريرة وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،ومن التابعني عكرمة وعبيد بن عمري ،فال أدرى هل ينسب هلم القول
بالكراهة .ينظر  :مصنف ابن أيب شيبة  ،247/5وإحتاف اخلرية بزوائد املسانيد العشرة .920/4
 .2مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  :الكوسج (259ه) ،4848/1 ،واآلداب الشرعية ،944/3وكشاف القناع عن منت اإلقناع
.71/9
 .3فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .384/24
 .4تقدم خترجيه بتوسع أول هذا املبحث.
 .5التنوير شرح اجلامع الصغري .93/99
أحدا ،على حد علمي املتواضع ،يقول باحلرمة.
 .6لكين مل أجد ً
 .7امليسر يف شرح مصابيح السنة  .9035/3وينظر  :شرح مصابيح السنة .915/5
 .8أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  237/3أخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا حممد بن احلسن القطان حدثنا أمحد بن األزهر حدثنا إسحاق
بن منصور السلويل حدثنا احلسن بن صاحل عن مسلم عن جماهد عن أيب هريرة مرفوعا به .وهذا إسناد ال بأس به إن مل يكن حسنًا .فمجاهد
بن جرب ثقة كما يف تقريب التهذيب ص  ،520ومسلم هو ابن عمران البطني ثقة كما يف تقريب التهذيب ص  .530واحلسن بن صاحل هو
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لكن قد جياب عن هذا بأن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد فعل ذلك لبيان اجلواز ،فقد يفعل املكروه لبيان
جوازه ويكون يف حقه حينئذ أفضل ،1فيحمل النهي عن اجللوس بني الظل والشمس ،على التنزيه.2
أيضا بأنه ليس فيه أنه رآه كذلك ومل يتحول.3
وقد يناقش االستدالل حبديث أيب هريرة ً
وقد جياب على هذا بأنه لو رآه يتحول لنقله ،فلما مل ينقله َّ
دل على أنه مل يفعله وإال كان هذا حت ّكما بدون
ّ
دليل.
القول الثاني  :أن النهي خاص مبن جلس يف الظل فارتفع عنه فصار نصفه يف الشمس ونصفه يف الظل ،أو
جلس يف الشمس مث أدركه الظل فصار جيلس بني الظل والشمس ،ال من جلس ابتداءً .وهذا قول حممد بن
4
صح النهي فيه عن النيب،
املنكدر(930ه) من التابعني ،ومال إليه إسحاق بن راهويه (238ه) فقال  :قد ّ
ولكن لو ابتدأ جملس فيه أهون.5
ص عنهُ الظِّ ُّل،
دليلهما  :حديث أيب هريرة « :إذا كان َ
أح ُد ُكم يف الشمس -وقال خملد :يف الفيء -فَـ َقلَ َ
ِ
وبعضه يف الظِّ ُّل ،فليَـ ُقم».6
بعضهُ يف
الشمس ُ
وصار ُ
َ
وجه االستدالل  :أن احلديث علّق القيام إذا جلس يف الظل أو الشمس مث أدركته الشمس أو الظل ،فصار
داخال يف النهي.7
جلوسه بني الظل والشمس ،أما إذا جلس بينهما ابتداءً فال يكون ً
لكن يناقش هذا االستدالل بأنه قد ورد يف روايات أخرى بتعليل النهي بأنه جملس الشيطان ،وهذا ظاهره أن
جملسه ما كان بني الظل والشمس سواء أكان ابتداء أو أثناء.8
القول الثالث  :أن النهي عن اجللوس بني الظل والشمس حيمل على اخلريية أي اإلرشاد إىل األفضل؛ حىت

ال يتأذى حبرارة الشمس .وهذا قول البيهقي (458ه) 1من الشافعية .أي أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،دل
احلسن بن صاحل بن حي ثقة فقيه كما يف التقريب ص  . 949وإسحاق بن منصور السلويل صدوق من رجال الصحيحني كما يف تقريب
التهذيب ص  ،77وأمحد بن األزهر بن منيع صدوق كان حيفظ مث كرب فصار كتابه أثبت من حفظه.كما يف تقريب التهذيب ص  ،77وحممد
بن احلسني القطان أبو بكر قال عنه اخلليلي يف اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  : 831/3ثقة .وأبو طاهر الفقيه هو حممد بن حممد بن
ِ
حممش ،قال اخلليلي يف اإلرشاد  : 842/3ثقة متفق عليه.
 . 1هل يفعل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،املكروه لبيان جواز الفعل ؟ يف املسألة قوالن  :منع الوقوع ،واجلواز بشروط .ينظر  :البحر احمليط يف
أصول الفقه  :الزركشي (714ه)  ،247/3واملوافقات  :الشاطيب (710ه)  ،998/4وأفعال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وداللتها على
األحكام الشرعية  :حممد سليمان األشقر (9430ه) .948/9
 .2حاشية السندي على مسند أمحد .947/24
 .3فيض القدير .425/9
 .4أخرجه عبد الرزاق  25/99رقم  91809ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى  .237/3وينظر  :اآلداب للبيهقي ص  905رقم
 ،257واألجوبة املرضية فيما سئل عنه السخاوي من األحاديث النبوية .583-580/2
 .5مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  :الكوسج (259ه) ،4848/1 ،وينظر اآلداب الشرعية واملنح املرعية .944/3
 .6أخرجه أبو داود  4829وغريه  .وقد تقدم خترجه بتوسع يف أول هذا املبحث.
 .7ينظر  :التنوير شرح اجلامع الصغري للصنعاين .989/2
 .8ينظر السابق .982-989/2
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املسلم على اخلري واألفضل إذا كان الشمس تؤذيه ،أن يتحول عنها وجيلس يف الظل ،وأما إذا كانت ال تؤذيه فال
يلزم أن يتحول ،وما يدل على ذلك ما يأيت:
ِ َّ
ول اللَّ ِه َّ َ ،
َّم ِ
س،
حديث قيس بن أيب حازم عن أبيه أَنَّهُ َجاءَ َوَر ُس ُ
ب ،فَـ َق َام ِيف الش ْ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ،خيَْطُ ُ
فَأ ََمَر بِِه فَ ُح ِّوَل إِ َىل الظِّ ِّل .2فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد أمر بأن يتحول الرجل إىل الظل ،ألن ذلك أفضل له
وأحسن؛ حىت ال يتأذى بالشمس.3
لكن جياب عن ذلك بأن هذه الصورة الواردة يف هذا احلديث وهي اجللوس يف الشمس ،خالف ما جاء
النهي عنه وهو اجللوس بني الشمس والظل .قال ابن مفلح " :والظاهر أن معناه غري املقتضي لذكره يف هذا
الباب ،وهو خلل يف فهم اخلطبة بتشويش الذهن بالشمس أو تضرره بالشمس بال حاجة إليها أو غري ذلك".4
فهم ابن املنكدر للحديث وهو التابعي راوي احلديث عن الصحايب أيب هريرة ،فقد محله على من قلص عنه
ُ
5
الظل فأصبح بينه وبني الشمس ،أما من جلس ابتداء فال يدخل يف النهي .
لكن يناقش هذا بأن قول ابن املنكدر ختصيص لعموم النهي عن اجللوس بني الظل والشمس دون أن يبني
املخصص ،فالعربة بعموم احلديث ال بتخصيص الراوي إذامل يبني سبب التخصيص ووجهه.
أنه ،صلى اهلل عليه وسلم ،رآه أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،جيلس يف فناء الكعبة بني الظل والشمس .6فدل
على جواز اجللوس هبذة اهليئة ،وجيمع بينه وبني األخبار اليت جاءت بالنهي بأن األمر هو إرشاد لألفضل
واألحسن ،فمن تأذي بذلك له أن يتحول وإال مل يُطالب بالتحول.
لكن قد يناقش بأنه قد ورد تعليل النهي بأنه جملس الشيطان ،وهذا يدل على أن النهي تعبدي ،وتعليل
البيهقي ال عالقة ظاهرة له بتعليل أنه جملس الشيطان.7
لكن قد جياب عن هذا بأن الروايات اليت جاء فيها التعليل بأنه جملس الشيطان ضعيفة ،فال تكون حجة
فيها .سواء أكانت املرفوعة أم املوقوفة على بعض الصحابة الكرام ،رضوان اهلل عليهم أمجعني.
كما يناقش استدالل البيهقي هبذا احلديث أنه ليس فيه أنه رآه كذلك ومل يتحول.8

 .1السنن الكربى  ،237/3واآلداب له  . 905ونقله عنه السخاوي يف األجوبة املرضية فيما سئل عنه السخاوي من األحاديث النبوية،
.853/2
 .2أخرجه أمحد  )95595( 424/3والبخاري يف األدب املفرد  ،9974وأبو داود  ،4822وابن خزمية  ،9453وابن حبان 2800
واحلاكم  .279/4وإسناده صحيح .وقد تق ّدم خترجيه قريبًا.
 .3السنن الكربى للبيهقي  ،234/3واآلداب له ص .905
 .4اآلداب الشرعية .944/3
 .5السنن الكربى  ،273/3واآلداب له .905
 .6تقدم قريبًا.
 .7ينظر السلسلة الصحيحة  ،38/7رقم .3990
 .8فيض القدير .425/9
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لكن جياب عن ذلك بأن هذا دعوى بدون دليل ،فلو أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان حتول من جملسه
لنقله أبو هريرة ،كما نقل جلوسه بني الظل والشمس.
القول الرابع ُ :حيمل النهي على املداومة على اجللوس بني الظل والشمس واختاذه عادة .وهذا قول املناوي
(9309ه) من الشافعية.1
دليله  :اجلمع بني أحاديث النهي وبني حديث جلوسه ،صلى اهلل عليه وسلم ،بني الظل والشمس يف فناء
الكعبة ،فحمل النهي على املداومة على ذلك واختاذه عادة؛ ألن ذلك هو الذي يكون فيه الضرر .أما املرة واملرتان
تأثريا يتولد منه احملذور
فال يتحقق فيها الضرر  ،قال " :حمل النهي املداومة عليه واختاذه عاد ًة حبيث يؤثر يف البدن ً
املذكور ،أما وقوع ذلك على سبيل االتفاق فغري ضار".2
لكن يناقش أن تعليل النهي بأنه جملس الشيطان ،مطلق دون حتديد ذلك بالعادة واملداومة ،فمن جلس ولو
مرة واحدة فقد وقع يف النهي.
الترجيح :
لدي أن اجللوس بني الشمس والظل جائز ال كراهة فيه؛ وذلك ألن االحاديث اليت جاءت
الذي يرتجح َّ
بالنهي عن ذلك ضعيفة ال تقوم هبا احلجة ،وقد ثبت أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،جلس يف فناء الكعبة نصفه
يف الشمس ونصفه يف الظل ،فهذا ظاهر يف اجلواز .نعم إذا كان يغلب على الظن أن اجللوس بني الشمس والظل
يضر بالبدن أو املزاج فال جيلس فيه وليتحول عنه ،ألن دفع األذى عن البدن والنفس مطلوب شرعا ،ومثل ذلك
اجللوس بني الشمس والظل فقد يرغب فيه اإلنسان ألسباب مباحة ،فاإلنسان خيتار ما هو أفضل له وأحسن،
وذلك بغلبة ظنه أو بإخبار ثقة مأمون خبري يف ذلك .واهلل أعلم.


المبحث الرابع  :النهي عن الوحدة في السفر :

معا ،فإن كانوا ثالثة مل
ورد عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،النهي أن يسافر الرجل وحده أو الرجالن ً
يصدق عليهم االنفراد بل كانوا مجاعةً ال ُخيشى عليهم ما خيشى على الواحد أو االثنني يف السفر .وذلك يف قوله
ان َشيطَانَ ِ
الراكِب َشيطَان ،و َّ ِ ِ
انَ ،والث ََّالثَةُ َرْكب».3
الراكبَ ْ
،صلى اهلل عليه وسلّم ْ ُ َّ « :
َ
الراكبَان َش ْيطَانَان».
الراكب َش ْيطَا ٌنَ ،و َّ
المطلب األول  :تفسير قوله صلى اهلل عليه وسلم َّ « :

 .1فيض القدير .425/9
 .2السابق الصفحة ذاهتا.
 .3أخرجه مالك يف املوطأ  178/2رقم  ،9744ومن طريقه أبو داود  ،2407والرتمذي  ،9474والبيهقي  ،527/5والبغوي يف شرح
السنة  .2475وأخرجه أمحد  294/9رقم  ،4748وابن خزمية  ،2570واحلاكم 902/2من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
مرفوعا .وإسناده حسن ،قاله احلافظ ابن حجر كما يف فيض القدير .43/4
عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنهماً ،
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ان َشيطَانَ ِ
الراكِب َشيطَان ،و َّ ِ ِ
ان»،
الراكبَ ْ
ذكر أهل العلم تفسريات خمتلفة لقوله ،صلّى اهلل عليه وسلم ْ ُ َّ « :
َ
وذلك على النحو التايل :
وحيدا يف األرض من فعل الشيطان ،ويقال إن اسم
أنه يشبه الشيطان يف فعله ،فإن التفرد بالذهاب ً
الشيطان مشتق من الشطون وهو البعد والنزوح ،فيحتمل على هذا أن يكون املراد أن املمعن يف األرض وحده
مضاه للشيطان يف فعله وتشبه امسه ،وكذلك االثنان ليس معهما ثالث .اقتصر على هذا التفسري القنازعي
(493ه) ،1والتوربشيت (449ه) .2وق ّدم هذا التفسري اخلطايب (388ه) ،3وأبو الوليد الباجي (474ه)،4
وأبو موسى املديين (589ه) ،5وابن األثري (404ه) ،6وابن امللك (854ه) .7وذكره كل من احلافظ العراقي
(804ه)،8وابن حجر (852ه)،9والفتين (184ه)،10والصنعاين (9982ه) يف التحبري ،11والشوكاين
(9255ه) 12ثاين التفسريات.
أن االنفراد حيمله عليه الشيطا ُن؛ لذلك أطلق عليه أنه شيطان ،وكذلك الراكبان ،وهذا التفسري ق ّدمه ابن
حجر (852ه) ،13وتبعه عليه الشوكاين (9255ه) .14وذكره ثاين التفسريات كل من أبوموسى املديىن
(589ه) ،15وابن األثري(404ه)،16وابن امللك (854ه) ،17والفتين (184ه).18
اللص واحليوانات املفرتسة ،فكأنه شيطان واالثنان شيطانان؛
يطمع فيه الشيطا ُن كما يطمع فيه ُّ
أنه بانفراده ُ
طمع كل
ألن كل واحد منهما ِّ
متعرض لذلك ،فهما شيطانان ،فإذا كانوا ثالثة زالت الوحشة ووقع األنس وانقطع ُ
طامع فيهم .وهذا قول ابن قتيبة الدينوري (274ه).1
 .1تفسري املوطأ .777-774/2
 .2امليسر يف شرح مصابيح السنة .813/3
 .3معامل السنن .240/2
 .4املنتقى يف شرح املوطأ .303/7
 .5اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث .911/2
 .6النهاية يف غريب احلديث واألثر .474/2
 .7شرح مصابيح السنة .344/4
 .8ذكره عنه السيوطي يف قوت املغتذي على جامع الرتمذي .427/9
 .9فتح الباري .54/4
 .10جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار .229/3
. 11التحبري إليضاح معاين التيسري .447/4
 .12نيل األوطار .271/7
 .13فتح الباري .54/4
 .14نيل األوطار .271/7
 .15اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث .911/2
 .16النهاية يف غريب احلديث واألثر .474-475/2
 .17شرح مصابيح السنة .344/4
 .18جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار .229/3
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الشْيطا ُن ُيه ُّم
يهم بالواحد وباالثنني وال يهم بالثالثة ،وقد ورد يف ذلك حديث مرفوع ّ « :
أن الشيطان ّ
نني ،فَِإذا كانُوا ثََالثَة مل يـه َّم هبِِم» .2وقد ساق مالك (971ه) هذا احلديث بعد حديث « َّ ِ
بالو ِ
اح ِد وباالثْ ْ ِ
ب
ْ َُ ْ
الراك ُ
ان َشيطَانَ ِ
َشيطَان ،و َّ ِ ِ
انَ ،والث ََّالثَةُ َرْكب» .قال ابن عبد الرب (443ه) " :كأن مال ًكا ،رمحه اهلل ،جيعل الثاين
الراكبَ ْ
ْ
َ
4
3
هم الشيطان هبما بإضالهلما
تفسريا لألول"  .وقال البغوي (594ه) " :هذا معىن احلديث عندي"  .ويكون ُّ
ً
5
قل عدده .
وإغوائهما وجذهبما إىل الشر وخصاله؛ ألن قوته تتوفر على من ّ
صاحب الشيطان فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه ،أي الراكب صاحب الشيطان والراكبان
ُ
6
صاحبا الشيطان .وهذا قول ابن العريب (543ه) يف القبس  .وقدمه حممد بن عبد اهلل الي ُفرين( 543ه).
أن معه شيطان .وهذا التفسري قدمه احلافظ العراقي (804ه).7
أن الواحد واالثنني قد خالفا النهي عن الوحدة يف السفر ،8ومن فعل املنهي عنه فقد أطاع الشيطان يف
ذلك ،فكـأنّه شيطان؛ وهلذا مساه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،شيطانًا .وهذا قول البيضاوي (485ه)،9
واملظهري (727ه).10
 .1تأويل خمتلف احلديث ص  .242وينظر فيض القدير  ،43/4وشرح الزرقاين على املوطأ  ،491/4والتنوير شرح اجلامع الصغري
.280/4
موصوال .وال يصح إال
 .2أخرجه مالك يف املوطأ  178/2رقم  9745عن سعيد بن املسيب مرسال .وأخرجه البزار  7834عن أيب هريرة
ً
مرسال .ينظر جممع الزوائد  ،445/5والسلسلة الضعيفة  274/8رقم .3747
 .3االستذكار  ،244/27وينظر التمهيد  ،4/20واملسالك يف شرح موطأ مالك .551/7
 . 4شرح السنة .22/99
 . 5التنوير شرح اجلامع الصغري  .545/4وينظر  :االستذكار  ،277-244/27واملنتقى شرح املوطأ ،304-303/7وشرح صحيح
البخاري البن بطال ،54-54/5والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،412-419/97وشرح الزرقاين على املوطأ .491/4
 .6القبس يف شرح موطأ مالك  ،9951/9وينظر حاشية العدوي على شرح خمتصر خليل للخرشي .943/9
السيوطي يف قوت املغتذي على جامع الرتمذي  ،427/9وابن عالن يف دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  .443/4وينظر
 .7ذكره عنه
ُّ
 :التمهيد البن عبد الرب .90/20
مرفوعا  « :لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم ما سار راكب
 .8جاء يف النهي عن الوحدة يف السفر حديث ابن عمر ،رضي اهلل عنهماً ،
بليل وحده» .أخرجه البخاري  2118من حديث ابن عمر ،رضي اهلل عنهما .وقد ورد النهي عن السفر وحده واملبيت وحده ،أخرجه أمحد
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،نـَ َهى َع ِن الْ َو ْح َدةِ،
 19/2رقم  5450حدثنا أبو عبيدة احلداد ،عن عاصم بن حممد ،عن أبيه ،عن ابن عمر ،أ ََّن النِ َّ
َّيب َ ،
الر ُج ُل َو ْح َدهُ أ َْو يُ َسافَِر َو ْح َدهُ .وهذه راوية شاذة رواها أبو عبيدة احلداد وهو عبد الواحد بن واصل عن عاصم بن حممد ،دون
يت َّ
أَ ْن يَبِ َ
أصحابه؛ فقد رواه تسعة من ثقات عاصم بن حممد العمري ،ومل يذكروه هبذا اللفظ .ينظر  :حتفة األشراف  38/4رقم  ،7491واملسند
اجلامع  444-443/90رقم  8049و ،8042ومسند أمحد  447-444/1ط مؤسسة الرسالة .وأخرجه أمحد  287/2رقم 7855
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،خمنثي الرجال  ....احلديث .وفيه "راكب الفالة
و 281/2رقم  7819عن أيب هريرة ،رضي اهلل عنه  :لعن ُ
وحده والبائت وحده" .وهذا إسناد ضعيف؛ جلهالة طيب بن حممد .ينظر  :اجلرح والتعديل البن أيب حامت  ،218/4وميزان االعتدال
خمرجي مسند أمحد بن حنبل  245/93ط الرسالة.
 ،344/2وكالم ِّ
 .9حتفة األبرار شرح مصابيح السنة  ،90/3ونقله املناوي يف فيض القدير .43/4
 .10املفاتيح يف شرح املصابيح  ،383/4ونقله الطييب يف شرحه  :الكاشف عن حقائق السنن  ،2485-2484/8واملال على القاري
(9094ه) يف مرعاة املفاتيح .2597/4
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ين اإلنْس َوالج ِّن] {األنعام .}992:معناه  :عصاة اجلن واإلنس .وهذا
أي عاص .كقوله تعاىل َ [ :شيَاط َ

قول ابن خزمية (399ه) يف صحيحه ،وقد ّبوب على هذا احلديث  :باب النهي عن سري االثنني والدليل على
أن ما دون الثالث على املسافرين فهم عصاة.1
الرب ":إن الشيطان يف أصل اللغة هو البعيد عن اخلري ،من قوهلم  :نوى
أنه بعيد عن اخلري ،قال ابن عبد ّ
شطون أي بائنة بعيدة .فاملسافر وحده يبعد عن خري الرفيق وعونه واألنس به ومتريضه ودفع وسوسة النفس
مر أحدمها يف حاجتهما بقي األول وحده ،فإذا شردت دابته أو عرض له يف
حبديثه ....وكذلك االثنان؛ ألنه إذا ّ
نفسه أو حاله شيء مل جيد من يعينه وال من يكفيه وال خيرب عنه مبا يطرقه ،فكأنه سافر وحده .وإذا كانوا ثالثة
ارتفعت العلة املخوفة يف األغلب؛ ألنه ال خيرج الواحد مرة يف احلاجة ويبقى االثنان مث خيرج اآلخر مرة أخرى
ويبقى االثنان ،يكون هذا دأبًا يف األغلب يف أمورهم وإن خرج االثنان مل يطل مكث الواحد وحده وحنوه ،واهلل
أعلم مبا أراد رسوله بقوله ذلك ،صلى اهلل عليه وسلم" .2وزاد ابن العريب (543ه) أن الثالثة يقيمون الصالة يف
مجاعة .3باإلضافة إىل ذلك فإنه رمبا ميوت املنفرد فال جيد من يقوم على أمره ،وكذلك االثنان إذا ماتا أو مات
أحدمها مل جيد من يعينه خبالف الثالثة ،ففي الغالب ال خيشى عليهم من ذلك.4
لكن الصنعاين قد اعرتض على هذه التفسريات بأهنا ختمني وأن احلكمة من النهي ال يلزم معرفتها وإمنا
التسليم مبا أخرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال  :قد مسى الرسول صلى اهلل عليه وسلم،الواحد شيطانا،
َّاس َما ِىف الْ َو ْح َدةِ َما أ َْعلَ ُم َما َس َار َراكِب بِلَْيل َو ْح َدهُ» .5فالظاهر أنه
واالثنني شيطانني،وقال « :لَْو يَـ ْعلَ ُم الن ُ
للتحرمي ،وأما حكمته فاليلزم معرفتها ،وهذه الوجوه اليت ذكرت ختمني".6
المطلب الثاني  :ذكر الراكب في الحديث خرج مخرج الغالب :

ثبت يف األحاديث هني الراكب عن الوحدة يف السفر بالليل ،فهل خرج هذا خمرج الغالب؟

 .1صحيح ابن خزمية  ،9223/2رقم  ،2570ونقله املنذري (454ه) يف الرتغيب والرتهيب  ،70/4ط احلليب.
ابن العريب يف املسالك يف شرح موطأ مالك ،551/7وينظر  :االقتضاب يف غريب املوطأ 520/2
 .2االستذكار  ،247-244 /27ونقله ُ
اخلطايب
 .3املسالك يف شرح موطأ مالك  ،551/7وذكر ذلك قبله حممد بن احلسن الشيباين (981ه) يف السري الكبري ،70-41/9و ُّ
(388ه) يف معامل السنن  ،240/2والقنازعي (493ه) يف تفسري املوطأ .777/2
 .4فتح الباري البن حجر  ،54/4وينظر  :معامل السنن  ،240/2والتمهيد  ،4/20وامليسر يف شرح مصابيح السنة  ،813/3وحتفة األبرار
شرح مصابيح السنة  ،90/3واملفاتيح يف شرح املصابيح  ،383/4وشرح الزرقاين على موطأ مالك  ،500/4والتحبري إليضاح معاين التيسري
.448/4
 .5أخرجه البخاري  2118من حديث ابن عمر ،رضي اهلل عنهما.
 .6التحبري إليضاح معاين التيسري .448/4
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أما الراكب فقد خرج خمرج الراكب ،واملاشي مثله .ال يكاد أحد خيالف يف ذلك ،1فالغالب يف شأن املسافر
أن يكون راكبا" ،2وميكن أن يكون التقييد بالراكب ليفيد أن الراجل ممنوع بطريق األوىل ،ولئال يتوهم أن الوحدة
ال تطلق على الراكب كما ال خيفى".3
أما ختصيص النهي بوقت الليل ،فقد وقع فيه خالف  :وذلك على النحو التايل :
القول األول  :النهي عام يشمل الليل والنهار ،وهذا قول اجلمهور ،وذكر الليل؛ ألن اخلطر بالليل أكثر

وانبعاث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب.4

القول الثاني  :أن الكراهة يف االنفراد ليال ال هنارا .وهذا قول ابن هبرية (540ه) .5وجه الداللة  :قوله
،صلّى اهلل عليه وسلم " :بليل"" ،فيه تنبيه على أن النهي عن السفر منفردا مقيد بالليل ،فال يُنهى عنه يف
النهار".6
لكن الراجح أن النهي عام يشمل الليل والنهار ،وذكر الليل ألنه اخلطر فيه أشد .كما أن الراكب يف حديث
«الراكب شيطان» .لفظ عام يشمل راكب الليل والنهار ،قال الطييب (743ه) " :كان من حق الظاهر أن يقول
ما سار أحد وحده ،فقيّد بالراكب والليل؛ ألن اخلطر بالليل أكثر ...السيما إذا كان راكبًا؛ لنفور مركوبه من أدىن
شيء" .7وقال زكريا األنصاري (124ه) " :ذكر الليل تقييد؛ لشدة الكراهة ال ملطلقها ،وهذا أوجه".8
منفردا ،9بل املرأة أشد يف ذلك؛ لكوهنا ال تسافر إال مبحرم.
كما أن املرأة كالرجل يف النهي عن السفر ً
معا :
المطلب الثالث  :حكم السفر منفردا أو االثنين ً

الرب (443ه) " :مل ختتلف اآلثار يف كراهية السفر للواحد ،واختلفت يف االثنني ،ومل ختتلف
قال ابن عبد ِّ
يف الثالثة ،فما زاد عن ذلك حسن جائز" .10لكن هل الفقهاء متفقون على كراهة السفر للواحد؟
هذا ما أذكره بالتفصيل بعرض أقواهلم يف ذلك :

 .1التمهيد  ،4/20وشرح املشكاة للطييب  ،2478/8والكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري  ،94/93وشرح مصابيح السنة
 ،358/4وعمدة القاري  ،248/94ومنحة الباري بشرح صحيح البخاري .995-994/4
 .2دليل الفاحلني.442/4
 .3مرقاة املفاتيح .2599/4
 .4شرح املشكاة للطييب  ،2478/8وشرح مصابيح السنة  ،358/4ومرقاة املفاتيح  ،2599/4ودليل الفاحلني  ،442/4وحتفة األحوذي
 .240/5وينظر  :منحة الباري بشرح صحيح البخاري .994-995/4
 .5اإلفصاح عن معاين الصحاح  .294/4وينظر  :الالمع الصبيح  ،34/1ومصابيح اجلامع  ،334/4منحة الباري ،994-995/4
ودليل الفاحلني .442/4
 .6منحة الباري  .994-995/4وينظر دليل الفاحلني .442/4
 .7شرح املشكاة للطييب  ،2478/8وشرح مصابيح السنة  ،358/4ومرقاة املفاتيح .2599/4
 .8منحة الباري .994/4
 .9دليل الفاحلني .443/4
 .10التمهيد .4/20
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القول األول  :أن سفر الواحد أو االثنني حرام .وهذا قول ابن خزمية (399ه) ،1والصنعاين

(9982ه).2
3
ِ
الراكِب َشيطَان ،و َّ ِ ِ
فسر
دليلهما  :حديث ْ ُ َّ « :
َ
الراكبَان َشْيطَانَانَ ،والث ََّالثَةُ َرْكب»  .أما ابن خزمية فقد ّ
ين
الشيطان بأنه عاص ،أي أن الواحد يف السفر واالثنني عاصيان ،ويؤيد هذا التفسري قوله تعاىل َ [ : :شيَاط َ

اإلنْس َوالج ِّن] {األنعام ،}992:أي عصاهتم ،ومادام أنه عاص فقد ارتكب حر ًاما .أما الصنعاين فذهب إىل
أن تسمية الواحد واالثنني يف السفر شيطانني زجر ،فالظاهر أنه للتحرمي.4
لكن قد يناقش استدالل ابن خزمية بأن لفظ الشيطان يف احلديث له تفسريات كثرية ،قد مضى ذكرها،
فحمل الشيطان يف احلديث على معىن العاصي حتكم ال دليل عليه .وأما استدالل الصنعاين فإنه ميكن أن يناقش
ُ
بأن تسمية الواحد واالثنني يف السفر شيطانني ،ال يقتضي التحرمي؛ ألنه رميا يقصد منه التنفري عن ذلك واحلث
الوقوع يف احلرام
على اجلماعة والرفقة؛ ألن أصل الشيطان يف اللغة البعيد عن اخلري ،وال يلزم من البعد عن اخلري
ُ
والشر.
ولو سلمنا بأن وصف الواحد واالثنني يف السفر بالشيطانني ،يقتضي التحرمي ،فقد ثبت أن النيب ،صلى اهلل
5
معا ،فلو كان هذا حر ًاما ملا أذن به النيب
عليه وسلم ،بعث الواحد طليعةً وعينًا له  .كما أذن لالثنني أن يسافرا ً
،صلى اهلل عليه وسلم ،6فهو ال يأذن باحلرام .فدل على النهي عن الوحدة يف السفر ،ليس للتحرمي.
القول الثاني  :كراهة سفر الواحد واالثنني يف السفر .وهذا قول عمر بن اخلطاب (23ه) ،7وعمر بن عبد

1
9
8
أخف
العزيز (909ه)  ،واحلسن البصري (990ه)  ،ومذهب املالكية  ،والشافعية (وعندهم أن سفر االثنني ُّ
كراهةً من سفر الواحد مبفرده) ،2وقول أمحد بن حنبل (249ه).3

 .1صحيح ابن خزمية  ،9223/2احلديث رقم  ،2570وينظر  :الرتغيب والرتهيب  ،70/4ط احلليب.
 .2التحبري إليضاح معاين التيسري  ،448/4والتنوير شرح اجلامع الضغري .53/99
 .3تقدم خترجيه أول هذا املبحث.
 .4التحبري إليضاح معاين التيسري .448/4
 .5كما يف حديث جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنهما ،أن النيب ،صلّى اهلل عليه وسلم ،بعث الزبري بن العوام عينًا وحده؛ ليأتيه خبرب بين
قريظة .أخرجه البخاري  2847ومسلم  . 2495وكما بعث ،صلى اهلل عليه وسلم ،حذيفة بن اليمان ،رضي اهلل عنه ،مبفرده؛ ليأتيه خبرب
األحزاب يوم اخلندق ،أخرجه مسلم  9788من حديث حذيفة نفسه .وقال ابن حجر يف فتح الباري " : 938/4وقد وقع يف كتب املغازي
كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد اهلل بن أنيس وخوات بن جبري وعمرو بن أمية وسامل بن عمري وبسيسة يف عدة مواطن ،وبعضها
بعث ِّ
ُ
يف الصحيح" .وينظر  :السري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين  ،41/9ومصنف ابن أيب شيبة 522/92رقم  ،34339والطبقات الكربى
البن سعد  ،28/2والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح .414-413 /97
 .6كما يف حديث مالك بن احلويرث ،رضي اهلل عنه .أخرجه البخاري  2847ومسلم .474
 .7مصنف ابن أيب شيبة  529/92رقم  ،34322وهو مرسل؛ الراوي عن عمر بن اخلطاب ،عطاءُ بن أيب رباح مل يسمع منه .ينظر  :حتفة
التحصيل يف رواة املراسيل ص .221-228
 .8التمهيد  :ابن عبد الرب .90/20
 .9مصنف ابن أيب شيبة  ،529/92رقم .34323
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أدلتهم :
ِ
َّاس َما ِىف الْ َو ْح َدةِ َما
َّىب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قَ َ
َع ْن ابْ ِن ُع َمَر َ ،رض َي اللَّهُ َعْنـ ُه َماَ ،ع ِن النِ ِّ
ال « :لَْو يَـ ْعلَ ُم الن ُ
أ َْعلَ ُمَ ،ما َس َار َراكِب بِلَْيل َو ْح َدهُ».4
وجه الداللة  :أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،علّق أنه لو علم الناس ما يف السفر منف ًردا ما يعلمه النيب
،صلى اهلل عليه وسلم،من اآلفات والتعرض لألخطار ،علق بأنه لو علموا بذلك المتنعوا عن السفر منفردين.5
قال ابن امللك (854ه) " :فيه هني عن التفرد بالسفر" .6وقال الصنعاين ( 9982ه) " :وفيه أن اإلنسان
مأمور حبفظ نفسه منهي عن التعرض للشر ،فال يسافر وحده" .7وقال زكريا األنصاري (124ه) " :النهي للتنزيه
ال للتحرمي".8
منفردا يف
لكن يناقش بأنه قد ثبت أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد أرسل من الصحابة من كان ً
سفره.9
لكن قد يُرد على ذلك بأنه كان السري وحده ليتجسس للمسلمني فالوحدة مطلوبة ،خبالفها يف السفر.10
َّىب ،صلى
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  :عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنهماَ ،ع ِن النِ ِّ
ان َشيطَانَ ِ
الراكِب َشيطَان ،و َّ ِ ِ
انَ ،والث ََّالثَةُ َرْكب».11
اهلل عليه وسلم ،قَ َ
الراكبَ ْ
ال ْ ُ َّ « ::
َ
وجه الداللة  :وصف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأن املنفرد يف سفره شيطان ،وأن االثنني شيطانان ،وأن
الثالثة ليسوا كذلك ،يستفاد منه كراهة الوحدة يف السفر ،قال ابن عبد الرب " :يف هذا احلديث كراهية الوحدة يف
فصاعدا.13
السفر" ،12فال خيرج اإلنسان سفرا إال مع ثالثة
ً
 .1املقدمات املمهدات  :ابن رشد  .470/3وينظر  :التمهيد  ،4/20واملنتقى شرح موطأ مالك  ،304-303 /7واملسالك يف شرح
موطأ مالك  ،540-551/7وشرح الزرقاين على موطأ مالك .491/4
 .2اجملموع شرح املهذب  ،310-381/4وحتفة احملتاج يف شرح املنهاج  ،341/2وهناية احملتاج إىل شرح املنهاج  .248/2وينظر  :فيض
القدير .43/4
 .3اآلداب الشرعية واملنح املرعية  ،457/9والفروع  ،388/8وكشاف القناع عن منت اإلقناع  ،71/9ودقائق أوىل النهى لشرح املنتهى
.45/3
 .4أخرجه البخاري  ،2118وقد تقدم.
 .5ينظر  :فتح الباري البن حجر  ،938/4وشرح الطييب على مشكاة املصابيح ،2478/8وشرح مصابيح السنة  ،358/4واملفاتيح يف
شرح املصابيح  ،377/4ومرقاة املفاتيح  ،2599/4والتنوير شرح اجلامع الصغري .984/1
 .6شرح مصابيح السنة .358/4
 .7التنوير شرح اجلامع الصغري .985-984 /1
 .8منحة الباري بشرح صحيح البخاري .995/4
 .9تقدم خترجيه قريبًا.
 .10املتواري على تراجم أبواب البخاري  :ابن املنري(483ه) ،ص  .944وينظر  :فتح الباري .938/4
 .11تقدم خترجيه يف أول هذا املبحث.
 .12التمهيد .4/20
 .13التنوير شرح اجلامع الصغري .280/4
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معا ،بأن النيب ،صلّى اهلل عليه
لكن يناقش االستدالل هبذين احلديثني على كراهة السفر ً
وحيدا أو اثنني ً
وسلم ،بعث الواحد واالثنني يف السفر،ومل حيفظ أنه أرسل ثالثة ،قال العريب (543ه) " :كان رسول اهلل ،صلى
الرسول إىل البلدان بالدعاء إىل اإلميان واخللفاء بعده كان يبعث إليهم
اهلل عليه وسلم ،يبعث الربيد وحده و َ
بالفتوح" .1وليس هذا يف أمور اجلهاد والغزو واستطالع أحوال العدو ،والدعوة فقط ،بل كان ،صلى اهلل عليه
ت
صَرفْ ُ
معا ،كما يف حديث ،مالك بن احلويرث ،رضي اهلل عنه ،قال  :انْ َ
وسلم ،أيضا يأذن لالثنني بأن يسافرا ً
ِ
ِ ِِ
ال لَنَا أَنَا و َ ِ ِ
وبوب عليه
َّىب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فَـ َق َ
م ْن عْند النِ ِّ
يماَ ،ولْيَـ ُؤَّم ُك َما أَ ْكبَـُرُك َما»ّ ،
صاحب ىل « :أَذِّنَا َوأَق َ
َ
البخاري يف كتاب اجلهاد ،باب سفر االثنني.2
وقد سلك بعض أهل العلم جتاه التعارض بني النهي واإلباحة الواردين يف األحاديث مسلكني :
المسلك األول  :الرتجيح  :وهو ترجيح ما جاء يف الصحيح بإباحة سفر الواحد وسفر االثنني على
ان َشيطَانَ ِ
الراكِب َشيطَان ،و َّ ِ ِ
انَ ،والث ََّالثَةُ َرْكب» ،وذلك مبا يأيت :
الراكبَ ْ
حديث « َّ ُ ْ
َ
تضعيف حديث « َّ ِ
ب َشْيطَان ،»..وهذا قول ابن املنذر (391ه) ،وذكر اختالف أهل العلم يف
الراك ُ
االحتجاج حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وقال " :وإذا تعارضت األخبار رجعت األمور إىل أهنا
خربا يعارضه" .3وقال ابن حجر عن إخراج البخاري حديث مالك بن
حظرا ،يعين ً
على اإلباحة ،حىت نعلم ً
حويرث ،رضي اهلل عنه ،حتت باب سفر االثنني يف كتاب اجلهاد ،قال " :وكأنه ملح بضعف احلديث الوارد يف
رد على هذا التضعيف بأنه حديث حسن اإلسناد؛ فيحتج
الزجر عن سفر الواحد واالثنني ."....لكن ابن حجر ّ
به وال يرتك.4
أن هذا احلديث ليس من قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإمنا هو من قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنه ،حمتاطا للمسلمني ،وهذا قول جماهد بن جرب (904ه).5
فوعا .6وميكن
ولكن ابن عبد الرب (443ه) َّ
رد على دعوى جماهد بأنه ال وجه لقوله؛ ألن الثقات رووه مر ً
1
الرد كذلك بأنه قد وردت رواية عن جماهد برفع هذا احلديث إيل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مرسال  ،فإن كان
متأخرا من قوليه.
ورد عنه اإلنكار فقد وردت عنه رواية اإلثبات ،وال أعلم أيهما كان ً
 .1املسالك يف شرح موطأ مالك .540-551/7
ال ِمن ِعنْ ِدهِ
 .2أخرجه البخاري  ،2848ومسلم  .474ولفظ مسلم  :أَتَـيت النَِّيب ،صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم ،أَنَا وص ِ
احب ِيل ،فَـلَ َّما أ ََرْدنَا ِْ
ُ َْ ََ َ َ َ
ْ ُ َّ َ
اإلقْـ َف َ ْ
ِ
يما َولْيَـ ُؤَّم ُك َما أَ ْكبَـُرُك َما».
قَ َ
ت َّ
ضَر ْ
ال لَنَا « :إِ َذا َح َ
الص َالةُ فَأَذِّنَا ُمثَّ أَق َ
 .3األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف .304/99
 .4فتح الباري .53/4
 .5أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  ،520/92رقم  ،34339وابن عبد الرب يف التمهيد  7/20عن سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح،
النيب ،صلى
قال رجل عند جماهد  :إن النيب ،صلّى اهلل عليه وسلم ،قال « :الواحد يف السفر شيطان واالثنان شيطانان» ،قال  :ال ،مل يقله ُّ
النيب ،صلّى اهلل عليه وسلم ،عبد اهلل بن مسعود وخباب بن األرت ،سريةً .وبعث دحية سريةً وحده ،ولكن قال عمر
اهلل عليه وسلم ،قد بعث ُّ
،حيتاط للمسلمني  :كونوا يف أسفاركم ثالثة  :إن مات واحد وليه اثنان؛ الواحد شيطان واالثنان شيطانان.
 .6التمهيد  ،7-4/20وينظر  :تنوير احلوالك شرح موطأ مالك ،للسيوطي (199ه).248/2 ،
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أن حديث «الراكب شيطان » ....منسوخ ،فكان ذلك يف بدء اإلسالم حيث كانت البالد مشحونة
وعم األمان نُسخ .قال بذلك ال َكوراين (813ه).2
بالكفار ،فلما انتشر اإلسالم ّ
لكن يناقش بأن دعوى النسخ ال تثبت إال بالنص عليه أو معرفة املتأخر منهما ،وال سبيل إىل ذلك .بل إنه
منفردا .3وكان فتح خيرب يف السنة
قد ورد أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،هنى بعد فتح خيرب عن اخللوة يف السفر ً
السابعة من اهلجرة .4وقال ابن امللقن (804ه) " :جيوز أن يكون النهي بعد فتح خيرب".5
المسلك الثاني  :اجلمع بني األخبار ،وهذا اجلمع أوىل من الرتجيح ،وقد كان اجلمع بينهما على النحو
التايل :
جواز السفر منفردا للضرورة واملصلحة اليت ال تنتظم إال باالنفراد كإرسال اجلاسوس والطليعة ،والكراهة ملا
عدا ذلك.6
أن تكون حالة اجلواز مقيدة باحلاجة عند األمن ،وحالة املنع مقيدة باخلوف حيث ال ضرورة.7
هذا خيتلف باختالف األشخاص  :فمن ال يهوله هول وال يفزع من الوحدة يف السفر ،فهذا جائز له أن
ممنوعا من ذلك ،وعلى هذا محله الطربي فيما ذكره عنه ابن بطال (441ه) ،وابن امللقن
يسافر وحده وإال كان ً
(804ه) ،والعيين (855ه).8
القول الثالث  :كراهة الوحدة يف السفر الذي تُقصر فيه الصالة دون غريه .وهذا قول مالك بن أنس
(971ه) ،نسب هذا القول إىل مالك بن أنس كل من اجلوهري (389ه) ،9والباجي (474ه) ،10والزرقاين
 .1أخرجه ابن أيب شيبة  520/92رقم  34324حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حجاج بن أيب يزيد عن جماهد به مرسال .وحجاج بن أيب
تعديال .وذكره ابن حبان يف
جرحا وال ً
يزيد ،ذكره البخاري يف التاريخ  ،374/2وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل  ،941/3ومل يذكرا فيه ً
الثقات .202 /4
 .2الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري  .434/5وينظر :شرح مصابيح السنة .344/4
 .3أخرجه أمحد  278/9رقم  ،2590و 211/9رقم  ،2791وأبو يعلى  ،2581 ،2588واحلاكم 902/2من حديث عبد اهلل بن
العباس ،رضي اهلل عنهما .وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  : 915/8رجاله رجال الصحيح .وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم
 ،2458و .3934وحمققو مسند أمحد .452 ،308/4
 .4سرية ابن هشام (293ه)  328/2وما بعدها ،وتاريخ اإلسالم الذهيب (748ه)  ،279/9والفصول يف السرية البن كثري (774ه)
ص .988
 .5التوضيح لشرح اجلامع الصحيح .415/97
 .6املتواري على أبواب البخاري ص  ،944وفتح الباري  .938/4وينظر  :شرح صحيح البخاري البن بطال  ،55-54/5والتوضيح
لشرح اجلامع الصحيح  ،413-412/97وعمدة القاري  ،248/94وفيض القدير .334/5 ،43/4
 .7فتح الباري  ،938/4وتأويل خمتلف احلديث البن قتيبة (274ه) ،ص  ،242والكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ،94/93
وعمدة القاري  ،248/94ومنحة الباري بشرح صحيح البخاري  ،995/4وفيض القدير .334/5
 .8شرح صحيح البخاري  ،54/5والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح  ،413/97وعمدة القاري  .942/94وينظر فتح الباري -53/4
.54
 .9مسند املوطأ للجوهري ص .470
 .10املنتقى شرح املوطأ .304-303/7
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(9055ه) .1أما املالكية الذين ذكروا ذلك بدون نسبته إىل اإلمام مالك ،فهم القنازعي (493ه)،2وابن
العريب(543ه) .3لكن قال ابن رشد اجلد (520ه) " :الوحدة يف السفر مكروهة" ،4فجعلها عامة يف كل
سفر.
دليل هذا القول  :أحاديث النهي عن السفر وحده أو االثنني فقط ،ومحلها علي السفر الذي تقصر فيه
سفرا دون مسافة القصر ،قال ابن العريب
الصالة؛ ألنه مظنة التعرض للمخاطر واآلفات فيه ،خبالف ما إذا كان ً
قصر الصالة ،وأما ما كان دون ذلك فال بأس بالسفر فيه للواحد
(534ه) " :وهذا كله يف السفر الذي جيوز فيه ُ
؛ألنه أمر قريب".5
فضال عن أن
لكن قد يناقش هذا بأن األحاديث جاءت عامة لكل السفر دون التفريق بني سفر وسفرً ،
السفر قدميًا كان مظنة للتعرض لآلفات واألخطار ،ولو كان قصريا؛ نظرا لكون الغالب يف السفر أن يكون يف
الفياىف والقفار ومل يكن يف العمران كما هو الغالب يف أسفار اليوم.
القول الرابع  :إن النهي متعلّق بالسفر يف الطرق غري املطروقة واملأهولة ،أما إذا كانت الطرق مأهولة فال
كراهة .وقد ذهب إىل هذا القول مجاعة من املعاصرين ،منهم الشيخ ابن باز (9420ه) ،6والشيخ األلباين
(9420ه) ،7والشيخ ابن عثيمني (9429ه) ،8والشيخ عبد اهلل بن اجلربين (9430ه) ،9والشيخ عبد
احملسن العباد.10
ومل أقف ألحدهم على كالم صريح يف حكم السفر وحيدا أو االثنني دون الثالثة ،هل هو للحرمة أو
َّاس َما ِىف الْ َو ْح َدةِ َما أ َْعلَ ُمَ ،ما
الكراهة ،إال الشيخ األلباين فقد صرح باحلرمة؛ لظاهر النهي يف حديث «لَْو يَـ ْعلَ ُم الن ُ
َس َار َراكِب بِلَْيل َو ْح َدهُ» ،ولقوله صلى اهلل عليه وسلم « :الراكب شيطان : »....أي عاص.11
دليلهم  :حديث النهي عن الوحدة يف السفر ووصف الواحد يف السفر واالثنني شيطانني ،فالعلة الظاهرة يف
النهي عن ذلك هو ما قد يتعرض له املنفرد من خماطر وآفات يف سفره ،وهذه العلة منتفية يف الطرق املأهولة

 .1شرح الزرقاين على املوطأ  .491/4وينظر  :تنوير احلوالك للسيوطي .540-551/2
 .2تفسري املوطـأ .774/2
 .3املسالك يف شرح موطأ مالك .551/7
 .4املقدمات املمهدات .470/3
 .5املسالك يف شرح موطأ مالك .551/7
 .6احللل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري .478/2
 .7سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  ،922/9احلديث رقم .42
 .8شرح رياض الصاحلني  ،584-585/4وفتاوى نور على الدرب ،البن عثيمني  2/24ترقيم الشاملة.
 .9شرح أخصر املختصرات  99/94ترقيم الشاملة.
 .10شرح سنن أيب داود  92/308ترقيم الشاملة.
 .11سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .992/9
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والطرق اليت يكثر فيها السالكون فال خيشى على السالك وحده أو االثنان ما خيشي عليهما إذا كان الطريق غري
وعدما.
آهل؛ واحلكم يدور مع علته ً
وجودا ً
لكن قد يناقش هذا بأن أحاديث النهي قد جاءت عامة جلميع األسفار دون سفر عن سفر ،كما أن معظم
الطرق قدميًا كانت غري آهلة.
منفردا أو اثنني فقط دون الثالثة ،هو هني أدب وإرشاد .وهذا قول
القول الخامس  :أن النهي عن السفر ً

حممد بن احلسن الشيباين (981ه) ،1وحممد بن جرير الطربي (390ه) .2وهني األدب واإلرشاد أي إرشادهم
ملا هو األفضل يف شؤوهنم الدنيوية ومنها السفر ،دون أن يكون ذلك فيه حكم بالكراهة أو احلرمة ،فمن فعله فقد
أتى باألفضل ومن مل يفعله فال حرج .نقل ابن بطال (441ه) عن الطربي قوله عن هني النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،عن سفر الرجل وحده ،قال " :هذا هني أدب وإرشاد ملا خيشى على فاعل ذلك من الوحشة بالوحدة ال
هني حترمي ....وكل ذلك تأديب ألمته وتعريف هلم منه ما فيه حظهم وصالحهم ،ال شريعة ودين حيرجون
فالعامل حمتاط لنفسه من مكروه يلحقه إن ضيّعه" .3وقال حممد بن احلسن الشيباين
بتضييعه وترك العمل به،
ُ
(981ه) " :والذى روى أن النيب ،عليه السالم ،هنى أن تبعث سرية دون ثالثة نفر تأويله من وجهني  :إما أن
مكروها يف الدين .أو يكون املراد بيان األفضل
يكون ذلك على وجه اإلشفاق باملسلمني من غري أن يكون ذلك
ً
أال خيرج أقل من ثالثة؛ ليتمكنوا من أداء الصالة اجلماعة على هيئاهتا بأن يتقدم أحدهم ويصطف االثنان
خلفه".4
معا يف اجلهاد
دليلهما  :أنه قد ثبت أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد أرسل الرجل وحده والرجلني ً
والغزوات  ،فدل على اجلواز فيكون هنيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو هني إرشاد لألفضل ومن باب اإلشفاق على
املسلمني ومل يكن يف هذا حكم شرعي ُخياطب به املكلَّفون.
َّاس َما ِىف الْ َو ْح َدةِ َما أ َْعلَ ُمَ ،ما َس َار َراكِب بِلَْيل
لكن يناقش أن هذا قد يصدق على حديث «لَْو يَـ ْعلَ ُم الن ُ
َو ْح َدهُ» .لكن هذا ال يصدق على حديث «الراكب شيطان والراكبان شيطانان»؛ ألن وصف املسافر وحده
واالثنني دون الثالثة بأهنما شيطانان يدل على كراهة ذلك على األقل إن مل يكن حراما.
الترجيح :

لدي أن النهي عن الوحدة يف السفر أو سفر االثنني دون الثالثة ،خيتلف باختالف األشخاص
الذي يرتجح َّ
واألحوال ،فمن ُعرف عنه أنه ال يتضرر بذلك أُبيح له أو هلما ،ومن ُعرف أو غلب على ظنه أنه يتضرر بذلك
 .1السري الكبري .70-41/9
 .2شرح صحيح البخاري البن بطال  .54-55/5وينظر  :فتح الباري  ،54-53/4وعمدة القاري  ،942/94والتوضيح لشرح اجلامع
الصحيح  ،414/97وفيض القدير  ،43/4وشرح الزرقاين على املوطأ  ،491/4والتنوير شرح اجلامع الصغري  ،280/4ونيل األوطار
.271/7
 .3شرح صحيح البخاري .54-55/5
 .4السري الكبري .70-41/9
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مكروها يف حقه ،وقد يكون حر ًاما إذا كان ممن يصيبه اهللع واخلوف الشديد إذا كان مبفرده أو معه تان
كان
ً
شديدا .وهذا جيمع بني األدلة ،واجلمع أوىل من الرتجيح.
فقط أو كان الطريق خموفًا خوفًا ً
هائال يف وسائل االتصال ،وأصبح من السهل معرفة ما
تطورا ً
ومن املالحظ أن عصرنا احلاضر قد شهد ً
حيدث يف كثري من الطرق بسبب التطور الكبري يف أجهزة الرصد واملراقبة واالستشعار عن بعد واالستغاثة وحتديد
املواقع واألقمار الصناعية ،كما أصبح اآلن بإمكان وسائل اإلنقاذ واإلسعاف الطائر وغري الطائر أن تصل إىل
معا،
قل
كن ُ
ُ
اخلوف من الوحدة يف السفر أو سفر االثنني ً
مكان احلوادث بسرعة فائقة ،مما ُمي ُ
القول معه  :إنه قد ّ
كثريا اآلن.
ً
النتائج  :أما عن النتائج يف هذا البحث ،فأذكر ما يأيت :

لفظ الشيطان خمتلف يف أصله  :أهو عريب أو دخيل؟ والراجح أنه لفظ عريب أصيل يف اللغة العربية.
الشرع الكرمي أمر باجتناب أفعال الشيطان ،ومنها أفعاله فيما يتعلق باآلداب.
ثبت عن النيب ،صلّى اهلل عليه وسلّم ،عن األكل والشرب بالشمال ،ألنّه من فعل الشيطان ،والراجح أن
ذلك مكروه.
الراجح جواز الشرب بالشمال إذا تلوثت اليمني بالطعام؛ خشية أن يتقذر غريه من اآلكلني معه إن أمسك
كأس املاء باليمني.
معـا ،وليس هذا داخال يف النهي عن األكل والشرب
الراجح جواز األكل والشرب باليمني والشمال ً
بالشمال.
الراجح كراهة األخذ واإلعطاء بالشمال.
مل يصح األمر بالقيلولة ،فهي من األفعال املباحة ،وقد تكون مندوبة لكون املندوب يف الشرع ال يتم إال هبا.
يصح النهي عن اجللوس بني الظل والشمس.
مل ّ
منفردا حكمه خيتلف باختالف األشخاص واألحوال.
السفر ً

التوصيات  :أما عن توصيات البحث فمنها :
القيام مبزيد من الدراسات عن النهي فيما يتعلق باآلداب  :هل هو للحرمة أو للكراهة أو لنإرشاد إىل
األفضل؟ وذلك من الناحية األصولية والفقهية (النظرية والتطبيقية).
العناية بتحقيق كتب الرتاث عناية فائقة وخاصة كتب الفقه واألحكام ،وذلك ألن التصحيف والتحريف يف
كلمة واحدة قد يرتتب عليه خطأ يف الفهم ويف احلكم.
القيام بدراسات ختتص ببيان أسباب عدم تعرض أحد املذاهب األربعة لبيان حكم شرعي مع ورود
األحاديث الصحيحة هبذا احلكم ،مثال ذلك  :مل أطلع خالل حبثي على حكم للحنفية يف حكم األكل
بالشمال والشرب هبا ،مع ثبوت األحاديث الناهية عن ذلك.
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المراجع والمصادر:

القرآن الكرمي.
اآلثار  :أبو يوسف  :يعقوب بن إبراهيم (982ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون بيانات أخرى.
اآلحاد واملثاين  :ابن أيب عاصم  :أمحد بن عمرو بن الضحاك (287ه) ،حتقيق  :د .باسم فيصل اجلوابرة ،دار الراية،
الرياض ،ط9499 ،9ه=9119م.
اآلداب  :البيهقي  :أمحد بن احلسني (458ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9404 ،9ه=9184م.
اآلداب الشرعية واملنح املرعية  :ابن مفلح :إبراهيم بن حممد(884ه) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعمر القيام ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط9491 ،3هـ = 9111م.
العوتيب الصحاري ،حتقيق جمموعة من احملققني ،وزارة الرتاث القومي والثقافة،
اإلبانة يف اللغة العربية  :سلمة بن مسلم َ
مسقط ،سلطنة عمان ،ط9420 ،9ه=9111م.
إبليس  :عباس حممود العقاد ( 9383ه) ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،مصر ،بدون بيانات أخرى.
اإلهباج يف شرح املنهاج  :تقي الدين  :علي بن عبد الكايف السبكي (754ه) ،وابنه تاج الدين عبد الوهاب (779ه)،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9404 ،9ه.
إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  :البوصريي  :أمحد بن أيب بكر (840ه) ،حتقيق  :دار املشكاة للبحث
العلمي ،دار الوطن للنشر ،الرياض ،ط9420 ،9ه=9111م.
األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية  :السخاوي  :حممد بن عبد الرمحن (102ه) ،حتقيق :
د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،دار الراية للنشر والتوزيع ،ط9480 ،9ه.
اإلحكام يف أصول األحكام  :اآلمدي  :علي بن أيب بكر (439ه) ،حتقيق  :عبد الرزاق عفيفي ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،دون بيانات أخرى.
أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان  :أبونعيم األصفهاين  :أمحد بن عبد اهلل (430ه) ،حتقيق  :سيد كسروي حسن ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط9490 ،9ه=9110م.
أخبار مكة  :الفاكهي  :حممد بن إسحاق (272ه) ،حتقيق  :د .عبد امللك عبد اهلل دهيش ،دار خضر ،بريوت ،ط،2
9494ه.
االختيار لتعليل املختار  :ابن مودود املوصلي  :عبد اهلل بن حممود (483ه) ،مطبعة احلليب ،القاهرة9354 ،ه =
9137م.
أدب الكاتب  :ابن قتيبة  :عبد اهلل بن مسلم (274ه) ،حتقيق  :حممد الدايل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بدون بيانات
أخرى.
األدب املفرد  :البخاري  :حممد بن إمساعيل (254ه) ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت،
ط9401 ،2ه=9181م.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  :القسطالين  :أمحد بن حممد (123هـ) ،املطبعة األمريية ،ط9323 ،7هـ.
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول  :الشوكاين  :حممد بن علي (9250ه) ،حتقيق  :أمحد عزو عناية ،دار
الكتاب العريب ،ط9491 ،9ه=9111م.
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اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  :اخلليلي  :خليل بن عبد اهلل (444ه) ،حتقيق د .حممد سعيد عمر إدريس ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،ط9401 ،9ه.
األزمنة واألمكنة  :املرزوقي  :أمحد بن حممد (429ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط9497 ،9ه.
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار  :ابن عبد الرب  :يوسف بن عبد اهلل (443ه) ،حتقيق  :عبد
املعطي أمني قلعجي ،دار قتيبة ،دمشق ،ط9494 ،9ه=9113م.
أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  :زكريا األنصاري (124ه) ،دار الكتاب اإلسالمي ،دون بيانات أخرى.
إطراف املسند املعتلي بأطراف املسند احلنبلي  :ابن حجر  :أمحد بن علي (852ه) ،دار ابن كثري ،دمشق ،دون بيانات
أخرى.
األعالم  :الزركلي  :خري الدين بن حممود (9314ه) ،دار العلم للماليني ،ط2002 ،95م
اإلفصاح عن معاين الصحاح  :حيىي بن هبرية (540ه) ،حتقيق  :فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار الوطن9497 ،ه.
أفعال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وداللتها على األحكام الشرعية  :حممد سليمان األشقر (9430ه) ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط9424 ،4ه=2003م.
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  :ابن تيمية  :أمحد بن عبد احلليم (728ه) ،حتقيق  :ناصر عبد
الكرمي العقل ،دار عامل الكتب ،بريوت ،ط9491 ،7ه=9111م.
االقتضاب يف غريب املوطأ وإعرابه على األبواب  :اليفرين  :حممد بن عبد احلق (425ه) ،حتقيق  :د.عبد الرمحن بن
سليمان العثيمني ،مكتبة العبيكان ،ط2009 ،9م.
اإلقناع  :احلجاوي :موسى بن أمحد (148ه) ،مطبوع مع شرحه  :كشاف القناع عن منت اإلقناع.
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  :اخلطيب الشربيين  :حممد بن أمحد (177ه) ،دار الفكر ،بريوت .دون بيانات أخرى.
آكام املرجان يف أحكام اجلان  :الشبلي  :حممد بن عبد اهلل (741ه) ،حتقيق  :إبراهيم حممد اجلمل ،مكتبة القرآن،
مصر ،دون بيانات أخرى.
إكمال إكمال املعلم لفوائد كتاب مسلم  :األيب  :حممد بن خلفة بن عمر (827ه) ،مطبعة السعادة ،مصر،
9328ه ،تصوير دار الكتب العلمية.
إكمال املعلم بفوائد مسلم  :القاضي عياض بن موسى بن موسى (544ه) ،حتقيق :د .حيىي إمساعيل ،دار الوفاء ،مصر،
ط.9
إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  :مغلطاي بن قليج (742ه) ،حتقيق :عادل بن حممد وأسامة بن إبراهيم،
الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،ط9422 ،9ه=2009م.
األم  :الشافعي  :حممد بن إدريس (204ه) ،دار املعرفة ،بريوت  ،ط9313 ،2ه.
ّ
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  :املرداوي :علي بن سليمان (885ه) ،صححه وحققه  :حممد حامد الفقي،
مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة9375 ،ه=9154م.
أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء  :القونوي  :قاسم بن عبد اهلل (178ه) ،حتقيق حيىي حسن
مراد ،دار الكتب العلمية ،ط 9424ه=2004م.
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األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  :ابن املنذر  :حممد بن إبراهيم (391ه) ،حتقيق  :أيب محاد صغري أمحد حنيف،
دار طيبة ،الرياض ،ط9405 ،9ه=9185م.
البحر احمليط  :أبو حيان األندلسي  :حممد بن يوسف بن على (745ه) ،دار الفكر ،بريوت ،دون بيانات أخرى.
البحر احمليط يف أصول الفقه  :الزركشي  :حممد بن هبادر (714ه) ،حتقيق  :د.حممد حممد تامر ،دار الكتب العلمية،
بريوت9429 ،ه=2000م.
البدر التمام شرح بلوغ املرام  :احلسني الالعي املغريب (9991ه) ،حتقيق  :علي بن عبد اهلل الزين ،دار هجر ،مصر،
ط9494 ،9ه=9114م وما بعدها.
بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك = حاشية الصاوي  :الصاوي  :أمحد بن حممد (9249ه)  ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط 9495ه=9115م.
البناية شرح اهلداية  :العيين  :حممود بن أمحد (855ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9420 ،9ه=2000م.
تاج العروس من جواهر القاموس  :الزبيدي  :حممد بن حممد بن عبد الرزاق (9205ه) ،حتقيق  :جمموعة من احملققني،
دار اهلداية .بدون بيانات.
التاج واإلكليل ملختصر خليل  :املواق  :حممد بن يوسف (817ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،9
9494ه=9114م.
تاريخ ابن معني رواية الدوري  :حيىي بن معني (233ه) ،حتقيق  :د .أمحد حممد نور سيف ،مركز البحث العلمي وإحياء
الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ط9311 ،9ه=9171م.
عواد معروف ،دار
تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  :الذهيب  :حممد بن أمحد (748ه) ،حتقيق  :د .بشار ّ
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط2003م.
التاريخ الكبري  :البخاري  :حممد بن إمساعيل (254ه) ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الدكن ،دون بيانات أخرى.
تاريخ دمشق  :ابن عساكر  :علي بن احلسني ( 579ه) ،حتقيق  :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع9495 ،ه=9115م.
تأويل خمتلف احلديث  :ابن قتيبة  :عبد اهلل بن مسلم (274ه) ،املكتب اإلسالمي ،ط9491 ،2ه=9111م.
التحبري إليضاح معاين التيسري  :الصنعاين  :حممد بن إمساعيل (9982ه) ،حتقيق  :حممد صبحي حالق ،مكتبة الرشد،
الرياض ،ط9433 ،9ه=2092م.
التحرير والتنوير  :حممد الطاهر بن عاشور (9113ه) ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،ط9420 ،9ه=2000م.
حتفة األبرار شرح مصابيح السنة  :البيضاوي  :عبد اهلل بن عمر (485ه) ،حتقيق جلنة خمتصة بإشراف نور الدين طالب،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت9433 ،ه=2092م.
حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  :املباركفوري  :حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم (9353ه) ،حتقيق  :عبد
الوهاب بن عبد اللطيف ،ط املكتبة السلفية ،املدينةاملنورة ،ط9383 ،2ه=9143م.
حتفة األشراف مبعرفة األطراف  :املزي  :يوسف بن عبد الرمحن (742ه) ،حتقيق  :عبد الصمد شرف الدين ،املكتب
اإلسالمي ،ط9403 ،2ه=9183م.
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حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل  :ابن العراقي  :أمحد بن عبد الرحيم (824ه) ،حتقيق  :عبد اهلل نوارة ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،دون بيانات أخرى.
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  :ابن حجر اهليتمي  :أمحد بن حممد (174ه) ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر،
9357ه=9138م.
الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف  :املنذري  :عبد العظيم بن عبد القوي (454ه) ،مكتبة مصطفى احلليب،
مصر ،ط9388 ،3ه=9148م.
تصحيح الفصيح وشرحه  :ابن ُد ُرستويه  :عبد اهلل بن جعفر (347ه) ،حتقيق  :د .حممد بدوي املختون ،اجمللس األعلى
للشؤون اإلسالمية ،القاهرة9491 ،ه=9118م.
املمجد على موطأ حممد  :حممد عبد احلي اللكنوي (9304ه) ،حتقيق  :تقي الدين الندوي ،دار القلم،
التعليق ّ
دمشق ،ط9424 ،4ه=2005م.
التعليق على تفسري القرطيب  :عبد الكرمي اخلضري ،املكتبة الشاملة.
التفريع يف فقه اإلمام مالك  :ابن اجلالب املالكي  :عبيد اهلل بن احلسني (378ه) ،حتقيق  :سيد كسروي حسن ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط9428 ،9ه=2007م.
التفسري البسيط  :الواحدي  :علي بن أمحد (448ه) ،عمادة البحث العلمي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
ط9430 ،9ه.
تفسري القرآن العظيم  :ابن كثري :إمساعيل بن عمر (774ه) ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع،
ط9420 ،2ه=9111م.
التفسري الكبري ومفاتيح الغيب = تفسري الرازي :الفخر الرازي  :حممد بن عمر بن احلسني (404ه) ،دار الفكر ،بريوت،
ط9403 ،3ه=9185م.
تفسري املوطأ  :القنازعي  :عبد الرمحن بن مروان (493ه) ،حتقيق  :د.عامر حسن صربي ،دار النوادر ،ط،9
9421ه=2008م.
التفسري الوسيط  :الواحدي  :علي بن أمحد (448ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9495 ،9ه=9114م.
تقريب التهذيب  :ابن حجر  :أمحد بن علي (852ه) ،حتقيق  :حممد عوامة ،دار الرشيد ،سوريا ،ط،9
9404ه=9184م.
تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية  :وليد بن راشد السعيدان ،راجعه وعلق عليه  :سلمان بن فهد العودة ،اعتىن
به  :سامل بن ناصر القريين  .املكتبة الشاملة.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  :ابن عبد الرب  :يوسف بن عبد اهلل (443ه) ،حتقيق  :مصطفى بن أمحد
العلوي ،و حممد عبد الكبري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب9387 ،ه.
تنوير احلوالك شرح موطأ مالك  :السيوطي  :عبد الرمحن بن أيب بكر (199ه) ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر،
9381ه=9141م.
التنوير شرح اجلامع الصغري  :الصنعاين  :حممد بن إمساعيل (9982ه) ،حتقيق  :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة
الرياض ،ط9432 ،9ه=2099م.

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 247

هتذيب األمساء واللغات  :النووي  :حيىي بن شرف (474ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون بيانات أخرى.
هتذيب التهذيب  :ابن حجر  :أمحد بن علي (852ه) ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند ،ط9324 ،9ه.
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  :املزي  :يوسف بن عبد الرمحن (742ه) ،حتقيق  :د .بشار عواد معروف ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط9400 ،9ه=9180م.
هتذيب اللغة  :األزهري  :حممد بن أمحد (370ه) ،حتقيق  :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،9
2009م.
التوشيح شرح اجلامع الصحيح  :السيوطي  :عبد الرمحن بن أيب بكر (199ه) ،حتقيق  :رضوان جامع رضوان ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،ط9491 ،9ه=9118م.
التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  :ابن امللقن  :عمر بن علي (804ه) ،حتقيق  :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق
الرتاث ،دار النوادر ،دمشق ،ط9421 ،9ه=2008م.
التيسري بشرح اجلامع الصغري  :حممد عبد الرءوف املناوي (9039ه) ،مكتبة اإلمام الشافعي ،الرياض ،ط،3
9408ه=9188م.
الثقات  :العجلي  :أمحد بن عبد اهلل (249ه) ،دار الباز ،ط9405 ،9ه=9184م.
الثقات  :ابن حبان  :حممد بن حبان (354ه) ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الدكن ،اهلند ،ط،9
9313ه=9173م.
الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين  :األُيب  :صاحل بن عبد السميع (9335ه) ،املكتبة الثقافية ،بريوت ،دون
بيانات أخرى.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسري الطربي  :حممد بن جرير(390ه) ،حتقيق  :د.عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
باالشرتاك مع مركز البحوث بدار هجر ،دار هجر ،مصر ،ط9422 ،9ه.
اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب  :أبو عبد اهلل القرطيب  :حممد بن إبراهيم (479ه) ،حتقيق  :أمحد الربدوين
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط9384 ،2ه=9144م.
اجلامع ملسائل املدونة  :ابن يونس التميمي  :حممد بن عبد اهلل (459ه) ،معهد البحوث العملية وإحياء الرتاث
اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ط9434 ،9ه=2093م.
اجلرح والتعديل  :ابن أيب حامت  :عبد الرمحن بن حممد (327ه) ،جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن ،اهلند،
ط9279 ،9ه=9152م.
مجع الوسائل يف شرح الشمائل  :املال علي القاري (9094ه) ،مصطفى البايب احلليب ،دون بيانات أخرى.
مجهرة اللغة  :ابن دريد  :حممد بن احلسن (329ه) ،حتقيق  :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،9
9187م.
حل ألفاظ أيب شجاع  :البجريمي  :سليمان بن حممد (9229ه)
حاشية البجريمي على شرح اخلطيب  :اإلقناع يف ّ
مطبوع مع اإلقناع.
حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب = التجريد لنفع العبيد  :البجريمي  :سليمان بن حممد (9229ه) مطبوع مع
شرح منهج الطالب  :زكريا األنصاري (124ه) ،مطبعة احلليب9341 ،ه=9150م.

 248جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م
حاشية السندي على مسند أمحد  :نور الدين السندي  :حممد بن عبد اهلادي (9938ه) ،مطبوعة مع مسند أمحد بن
حنبل ،ط الرسالة.
حاشية الشرباملسي على هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  :الشرباملسي  :نور الدين بن علي (9087ه) ،مطبوع مع هناية
احملتاج.
حاشية الشرواين علي حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  :عبد احلميد الشرواين ،مطبوع مع حتفة احملتاج يف شرح املنهاج.
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين  :علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي (9981ه) ،حتقيق :يوسف
الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر ،بريوت9494 ،ه=9114م.
احللل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري  :ابن باز  :عبد العزيز بن عبد اهلل (9420ه) ،بقلم أيب
حممد عبد اهلل بن مانع الروقي ،دار التدمرية ،اململكة العربية السعودية ،ط9428 ،9ه=2007م.
الدر الثمني واملورد املعني  :ميارة املالكي  :حممد بن أمحد (9072ه) ،حتقيق  :عبد اهلل املنشاوي ،دار احلديث ،القاهرة،
9421ه=2008م.
ُدرر احلكام شرح جملة األحكام  :على حيدر ،تعريب  :احملامي فهمي احلسيين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون بيانات
أخرى.
دقائق أوىل النهى لشرح املنتهى=شرح منتهى اإلرادات  :البهويت  :منصور بن يونس (9059ه) ،عامل الكتب ،ط،9
9494ه=9113م.
الدالئل يف غريب احلديث  :قاسم بن ثابت السرقسطي (302ه) ،حتقيق  :د .حممد بن عبد اهلل القناص ،مكتبة
العبيكان ،الرياض ،ط9422 ،9ه=2009م.
دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  :ابن عالن  :حممد علي بن حممد (9057ه) ،دار املعرفة ،بريوت ،ط،4
9425ه=2004م.
الذخرية  :القرايف  :أمحد بن إدريس (484ه) ،حتقيق  :د .حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط 9114م.
الرسالة  :الشافعي :حممد بن إدريس (204ه) ،حتقيق  :أمحد شاكر ،مكتبة احلليب ،مصر ،ط9358 ،9ه=9140م.
الرسالة  :ابن أيب زيد القريواين (384ه) ،دار الفكر ،دون بيانات أخرى.
روح البيان يف تفسري القرآن  :إمساعيل حقي (9927ه) ،دار إحياء الرتاث العريب ،دون بيانات أخرى.
روضة الطالبني وعمدة املفتني  :النووي :حيىي بن شرف (474ه) ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط،2
9405ه=9185م.
رياض الصاحلني  :النووي  :حيىي بن شرف (474ه) ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط9491 ،3ه=9118م.
زاد املسري يف علم التفسري :ابن اجلوزي  :عبد الرمحن بن علي (517ه) ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط9404 ،3ه.
الزاهر يف معاين كلمات الناس  :أبو بكر األنباري  :حممد بن القاسم (328ه) ،حتقيق  :د .حامت صاحل الضامن،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط9422 ،9ه=9112م.
زوائد مسند احلارث = بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث  :اهليثمي  :علي بن أيب بكر (807ه) ،حتقيق  :د .حسني
أمحد صاحل الباكري ،مركز خدمة السنة والسرية النبوية ،املدينة املنورة ،ط9493 ،9ه=9112م.
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سبل السالم شرح بلوغ املرام  :الصنعاين  :حممد بن إمساعيل األمري (9982ه) ،مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط،4
9371هـ=9140م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  :األلباين  :حممد ناصر الدين (9420ه) ،املكتب اإلسالمي،
بريوت9313 ،ه=9172م ،وما بعدها.
سلسلة األحاديث الضعيفة  :األلباين  ،دار املعارف ،الرياض ،ط9492 ،9ه=9112م.
سنن ابن ماجه  :حممد بن يزيد بن ماجه (273ه) ،حتقيق  :د.بشار عواد معروف ،دار اجليل ،بريوت ،ط،9
9498ه=9118م.
سنن أيب داود  :سليمان بن أشعث السجستاين (275ه) ،حتقيق  :عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ،دار احلديث،
محص ،ط9313 ،9ه=9173م.
سنن الرتمذي :حممد بن عيسى بن سورة (271ه) ،حتقيق  :د.بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط،2
9118م .
السنن الكربى  :البيهقي  :أمحد بن احلسني (458ه) ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن ،اهلند،
ط9352 ،9ه.
السري الكبري  :حممد بن احلسن الشيباين (981ه) ،الدار املتحدة للنشر ،دون بيانات أخرى.
السرية النبوية  :ابن هشام  :عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري (293ه) ،حتقيق  :مصطفى السقا وإبراهيم
األبياري وعبد احلفيظ الشليب ،ط مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط9375 ،2هـ = 9155م.
شرح ابن ناجي التنوخي على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين  :ابن ناجي التنوخي  :قاسم بن عيسى (837ه)،
حتقيق  :أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،ط9428 ،9ه=2007م.
شرح أخصر املختصرات  :عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين (9430ه) ،املكتبة الشاملة.
شرح الزرقاين على املوطأ  :الزرقاين  :حممد بن عبد الباقي (9922ه) ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط،9
9424ه=2003م.
شرح السنة  :البغوي  :احلسني بن مسعود (594ه) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وزهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،ط9400 ،9ه=9180م.
الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك  :الدردير :أمحد بن حممد (9209ه) ،مطبعة عيسى البايب
احلليب ،بدون تاريخ ،ومطبوع معه حاشية الصاوي =بلغة السالك.
الشرح املمتع على زاد املستقنع  :حممد بن صاحل العثيمني (9429ه) ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،السعودية ،ط،9
9422ه9428-ه.
شرح رياض الصاحلني  :حممد بن صاحل العثيمني (9429ه) ،دار الوطن للنشر ،الرياض ،ط9424ه.
شرح َزُّروق على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين َ :زُّروق  :أمحد بن أمحد (811ه) ،اعتىن به  :أمحد فريد املزيدي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط9427 ،9ه=2004م.
شرح سنن أيب داود  :عبد احملسن بن محد العباد ،املكتبة الشاملة.
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شرح صحيح البخاري  :ابن بطال  :علي بن خلف (411ه) ،حتقيق :أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،الرياض،
ط9423 ،2ه=2003م.
شرح صحيح مسلم  :النووي  :حيىي بن شرف (474ه) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط9312 ،2ه.
شرح مصابيح السنة  :ابن امللك  :حممد بن عز الدين (854ه) ،حتقيق جلنة خمتصة من احملققني ،إدارة الثقافة اإلسالمية،
ط9433 ،9ه=2092م.
شرح منظومة القواعد واألصول  :ابن عثيمني (9429ه) ،املكتبة الشاملة.
شعب اإلميان  :البيهقي :أمحد بن احلسني(458ه) ،حتقيق :د.عبد العلي عبد احلميد حامد ،مكتبة الرشد بالرياض
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي اهلند ،ط9423 ،9ه=2003م .
الصحاح يف اللغة  :اجلوهري  :إمساعيل بن محاد (313ه) ،حتقيق  :أمحد عبد الغفور عطار ،ط،2
9402ه=9182م.
صحيح ابن حبان  :اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  :عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (731ه) ،حتقيق :
شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط9408 ،9ه=9188م.
صحيح ابن خزمية  :حممد بن إسحاق بن خزمية (399ه) ،حتقيق :د .حممد مصطفى األعظمي ،ط،2
9409ه=9189م.
صحيح البخاري  :حممد بن إمساعيل البخاري (254ه) ،املبطعة السلفية ،ط ،2وهو مطبوع مع شرحه فتح الباري البن
حجر.
صحيح مسلم  :مسلم بن احلجاج (249ه) ،بعناية حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر ،بدون
بيانات أخرى.
الضعفاء الكبري  :العقيلي  :حممد بن عمرو (322ه) ،حتقيق  :د .مازن السرساوي ،دار ابن عباس ،مصر ،ط،2
2008م.
الطب النبوي  :أبو نعيم األصبهاين  :أمحد بن عبد اهلل (430ه) ،حتقيق  :مصطفى خضر ،دار ابن حزم ،ط،9
2004م.
طبقات احلنابلة  :ابن أيب يعلى ( 524ه) ،حتقيق  :حممد بن حممد (524ه) ،حتقيق  :حممد حامد الفقي ،دار املعرفة،
بريوت ،دون بيانات أخرى.
طبقات الشافعية الكربى  :تاج الدين السبكي  :عبد الوهاب بن علي (779ه) ،حتقيق  :د .حممود الطناحي و د .عبد
الفتاح احللو ،هجر للطباعة والنشر ،ط9493 ،2ه.
الطبقات الكربى  :حممد بن سعد البصري (230ه) ،حتقيق  :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،ط9148 ،9م.
طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها  :أبو الشيخ األصبهاين  :عبد اهلل بن حممد (341ه) ،حتقيق  :عبد الغفور
البلوشي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط9492 ،2ه=9112م.
طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية على ألفاظ كتب احلنفية  :جنم الدين النسفي  :عمر بن حممد (537ه) ،املطبعة
العامرة ،مكتبة املثىن ببغداد ،ط9399ه.
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العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري  :الرافعي  :عبد الكرمي بن حممد (423ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،9
9497ه=9117م.
العلل  :ابن أيب حامت  :عبد الرمحن بن حممد (327ه) ،مطابع احلميضي ،ط9427 ،9ه=2004م.
العلل الواردة يف األحاديث النبوية  :الدارقطين  :علي بن عمر (385ه) ،حتقيق  :حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي ،دار
طيبة ،الرياض ،ط9405 ،9ه=9185م.
العلل ومعرفة الرجال  :أمحد بن حنبل (249ه) رواية ابنه عبد اهلل ،حتقيق  :وصي اهلل بن حممد عباس ،دار اخلاين،
الرياض ،ط9422 ،2ه=2099م.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري  :العيين  :حممود بن أمحد (855ه) ،دار الفكر ،دون بيانات أخرى .
عون املعبود شرح سنن أيب داود  :العظيم آبادي  :أبو الطيب حممد مشس احلق (بعد 9390ه) ،حتقيق  :عبد الرمحن
حممد عثمان ،املكتبة السلفية ،املدينة املنورة ،ط9388 ،2ه=9148م.
العني  :اخلليل بن أمحد الفراهيدي (970ه) ،حتقيق  :د.مهدي املخزومي و د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة هالل،
دون بيانات أخرى.
غريب احلديث  :ابن اجلوزي  :عبد الرمحن بن علي (517ه)،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9405 ،9ه=9185م.
الغريبني يف القرآن واحلديث  :أبو عبيد اهلروي  :أمحد بن حممد (409ه) ،حتقيق  :أمحد فريد املزيدي ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،ط9491 ،9ه=9111م.
الفتاوى الفقهية الكربى  :ابن حجر اهليتمي  :أمحد بن حممد بن علي (174هـ) ،مجعها  :تلميذه عبد القادر بن أمحد
الفاكهي (182هـ) ،املكتبة اإلسالمية .دون بيانات أخرى.
فتاوى اللجنة الدائمة  :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترنيب  :أمحد بن عبد الرزاق الدويش ،رئاسة
البحوث العلمية واإلفتاء ،اإلدارة العامة للطبع ،الرياض.
الفتاوى اهلندية :مجاعة من علماء اهلند ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط9404 ،4ه=9184م ،وهي مصورة عن
الطبعة األمريية الثانية باملطبعة األمريية 9390ه.
فتاوى نور على الدرب  :ابن عثيمني ،املكتبة الشاملة.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري  :ابن حجر  :أمحد بن علي (852ه) ،املطبعة السلفية ،مصر ،ط9380 ،9ه،
ط9400 ،2ه.
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  :الشوكاين  :حممد بن علي بن حممد (9250ه) ،دار ابن
كثري ،دمشق ،ط9494 ،9ه.
الفروع  :ابن مفلح  :حممد بن مفلح بن حممد املقدسي (743هـ) ،حتقيق  :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط9424 ،9هـ=2003م.
الفصول يف السرية  :ابن كثري  :إمساعيل بن كثري (774ه) ،حتقيق  :حممد العيد اخلطراوي ،وحميي الدين مستو ،مؤسسة
علوم القرآن ،ط9403 ،3ه.
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين  :النفراوي  :أمحد بن غنيم (9924ه) ،مكتبة الثقافة الدينية ،مصر.
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فيض القدير شرح اجلامع الصغري  :حممد عبد الرءوف املناوي (9039هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،9
9495هـ=9114م .وطبعة املكتبة التجارية ،مصر ،ط9354 ،9ه.
القاموس الفقهي  :د.سعدي أبو حبيب ،دار الفكر ،دمشق ،ط9408 ،2ه=9188م.
القاموس احمليط  :الفريوز آبادي  :حممد بن يعقوب (897ه) ،مؤسسة الرسالة ،ط9493 ،3ه=9113م.
القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس  :ابن العريب  :حممد بن عبد اهلل (543ه) ،حتقيق  :د .حممد عبد اهلل ولد كرمي ،دار
الغرب اإلسالمي ،ط9112 ،9م.
قوت املغتذي على جامع الرتمذي  :السيوطي  :عبد الرمحن بن أيب بكر (199ه)9424 ،ه.
الكاشف عن حقائق السنن = شرح الطييب على مشكاة املصابيح  :الطييب  :احلسني بن عبد اهلل (743ه) ،حتقيق :
د.عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة املكرمة ،ط9497 ،9ه=9117م.
الكامل يف ضعفاء الرجال  :ابن عدي (345ه) ،دار الكتب العلمية ،ط9117 ،9م.
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  :التهانوي (بعد 9958ه) ،حتقيق  :د.علي دحروج ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت،
ط9114 ،9م.
كشاف القناع عن منت اإلقناع  :البهويت  :منصور بن يونس (9509هـ) ،دار الكتب العلمية ،بدون بيانات أخرى.
كشف األسرار شرح أصول البزدوي  :عالء الدين البخاري  :عبد العزيز بن أمحد (730ه) ،دار الكتاب اإلسالمي،
بدون بيانات أخرى.
كشف اللثام شرح عمدة األحكام  :السفاريين احلنبلي  :حممد بن أمحد (9988ه) ،حتقيق  :نور الدين طالب ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،ط9428 ،9ه=2007م.
علي (517ه) ،حتقيق :على حسني البواب ،دار
كشف املشكل من حديث الصحيحني  :ابن اجلوزي  :عبد الرمحن بن ّ
الوطن ،الرياض9498 ،ه=9117م.
كفاية الطالب الرباين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين  :علي بن حممد بن الشاذيل (131ه) ،دار الفكر ،بريوت،
9492ه.
الكليات  :أبو البقاء الكفوي  :أيوب بن موسى (9014ه) ،حتقيق عدنان درويش ،و حممد املصري ،مؤسسة الرسالة،
بريوت9491 ،ه=9118م.
الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري  :الكرماين  :حممد بن يوسف (784ه) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط9409 ،2ه=9189م.
الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري  :الكوراين  :أمحد بن إمساعيل بن عثمان (813ه) ،حتقيق  :أمحد عزو
عناية ،دار إحياء الثراث العريب ،بريوت ،ط9421 ،9ه=2008م.
الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح  :الربماوي  :حممد بن عبد الدائم (839ه) ،حتقيق  :جلنة خمتصة من احملققني ،دار
النوادر ،سوريا ،ط9433 ،9ه=2092م.
لباب التأويل يف معاين التنزيل  :اخلازن  :علي بن حممد (749ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9495 ،9ه.
لسان العرب  :ابن منظور :حممد بن مكرم (799ه) ،دار صادر ،بريوت ،ط9494 ،3ه.
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لسان امليزان  :ابن حجر  :أمحد بن علي (852ه) ،حتقيق  :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية ،ط،9
2002م.
املبدع شرح املقنع  :ابن مفلح  :إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل (884ه) ،دار عامل الكتب ،الرياض،
ط9423ه=2003م.
املتواري على تراجم أبواب البخاري  :ابن املنري  :أمحد بن حممد (483ه) ،حتقيق  :صالح الدين مقبول أمحد ،مكتبة
املعال ،الكويت .دون بيانات أخرى.
اجملروحني  :ابن حبان (354ه) ،حتقيق  :حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب ،ط9314 ،9ه.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد  :اهليثمي  :علي بن سليمان (807ه) ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط،3
9402ه=9182م.
جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار  :الفتين  :حممد طاهر بن علي (184ه) ،مطبعة جملس دائرة
املعارف العثمانية ،ط9387 ،3ه=9147م.
جممل اللغة  :أمحدبن فارس (315ه) ،حتقيق  :زهري عبد احملسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،2
9404ه=9184م.
اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث  :أبو موسى املديين  :حممد بن عمر (589ه) ،حتقيق  :عبد الكرمي العزباوي،
مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ط9404 ،9ه=9184م وما بعدها.
اجملموع شرح املهذب  :النووي  :حيىي بن شرف (474ه) ،حتقيق  :حممد جنيب املطيعي ،مكتبة اإلرشاد ،جدة ،دون
بيانات أخرى .
احملصول من علم األصول  :الفخر الرازي  :حممد بن عمر (404ه) ،حتقيق  :طه جابر فياض العلواين ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،ط9400 ،9ه.
احمللى  :ابن حزم  :علي بن أمحد بن سعيد (454ه) ،دار الفكر ،بريوت ،بدون بيانات أخرى.
احمليط الربهاين يف الفقه النعماين  :برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة (494ه) ،حتقيق :عبد
الكرمي سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9424 ،9ه=2004م.
احمليط يف اللغة  :إمساعيل بن عباد (385ه) ،حتقيق :حممد حسن آل ياسني ،عامل الكتب ،بريوت ،ط،9
9494ه=9114م.
خمتار الصحاح  :زين الدين الرازي (444ه) ،حتقيق  :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط،5
9420ه=9111م.
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  :ابن القيم  :حممد بن أيب بكر (759ه) ،حتقيق  :حممد حامد
الفقي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط9313 ،2ه=9173م.
مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  :املباركفوري (9494ه) ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلرشاد ،اجلامعة السلفية،
بنارس اهلند ،ط9404 ،3ه=9184م.
مرقاة املصابيح شرح مشكاة املصابيح  :املال علي القاري (9094ه) ،دار الفكر ،بريوت ،ط9422 ،9ه=2002م.
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مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  :الكوسج  :إسحاق بن منصور (259ه) ،عمادة البحث العلمي ،اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،ط9425 ،9ه=2002م.
السليماين
املسالك يف شرح موطأ مالك  :ابن العريب  :حممد بن عبد اهلل (543ه) ،علق عليه  :حممد بن احلسني ُّ
السليماين ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط9428 ،9ه=2007م.
وعائشة بنت احلسني ُّ
املستدرك  :احلاكم  :حممد بن عبد اهلل (405ه) ،دار املعرفة ،بريوت ،بدون تاريخ .
املستصفى يف علم أصول الفقه  :الغزايل  :حممد بن حممد (505ه) ،حتقيق  :حممد سليمان األشقر ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط9497 ،9ه=9117م.
املسند  :أمحد بن حنبل (249ه) ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط9381 ،9ه=9141م ،وطبعة الرسالة املخرجة :
حتقيق وختريج  :شعيب األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط9493 ،9ه=9113م.
مسند أيب يعلى  :أمحد بن علي بن املثىن (307ه) ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط،9
9404ه=9184م.
مسند البزار  :أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق (212ه) ،حتقيق :د.حمفوظ الرمجن زين الدين ،مؤسسة علوم القرآن،
بريوت ،ط9401 ،9ه=9188م.
املسند اجلامع  :حققه ورتبه  :حممود حممد خليل ،دار اجليل ،بريوت ،ط9493 ،9ه=9113م.
املسند  :احلميدي  :عبد اهلل بن الزبري(291ه) ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،عامل الكتب ،بريوت ،بدون تاريخ.
مسند املوطأ  :اجلوهري  :عبد الرمحن بن عبد اهلل (389ه) ،حتقيق  :لطفي بن حممد الصغري ،و طه بن علي بوسريح،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط9117 ،9م.
مصابيح اجلامع  :بدر الدين الدماميين  :حممد بن أيب بكر (827ه) ،حتقيق  :نور الدين طالب ،دار النوادر ،سوريا،
ط9430 ،9ه=2001م.
مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه = زوائد البوصريي  :البوصريي  :أمحد بن أيب بكر (840ه) ،حتقيق  :حممد املنتقي
الكشناوي ،دار العربية ،بريوت ،ط9403 ،2ه.
املصباح املنري يف شرح غريب الشرح الكبري :الفيومي  :أمحد بن حممد (770ه) ،دار الكتب العلمية ،ط،9
9494ه=9114م ،وطبعة مكتبة لبنان ،بريوت ،بدون بيانات أخرى.
املصنف  :عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (299ه) ،حتقيق  :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط،9
9312ه=9172م.
املصنف يف األحاديث واآلثار  :ابن أيب شيبة  :عبد اهلل بن حممد (235ه) ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط9401 ،9ه.
مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى  :مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباين احلنبلي (9243ه) ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،ط9495 ،2ه=9114م.
املطلع على ألفاظ املقنع  :البعلي  :حممد بن أيب الفتح (701ه) ،حتقيق  :حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب،
مكتبة السوادي ،ط9423 ،9ه=2003م.
معامل التنزيل  :تفسري البغوي  :احلسني بن مسعود (590ه) ،حتقيق  :حممد عبد اهلل النمر ،وعثمان مجعة ضمريية،
وسليمان مسلم احلرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط9497 ،4ه=9117م.
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معامل السنن  :اخلطايب  :محد بن حممد بن إبراهيم (388ه) ،املطبعة العلمية ،حلب ،ط9359 ،9ه=9132م.
معجم ابن املقرئ  :حممد بن إبراهيم (389ه) ،حتقيق  :عادل بن سعد ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط،9
9491ه=9118م.
معجم األدباء  :ياقوت احلموي (424ه) ،حتقيق  :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط،9
9494ه=9113م.
املعجم األوسط :الطرباين  :سليمان بن أمحد (340ه) ،حتقيق  :د.حممود الطحان ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ط،9
9405ه=9185م ،وطبعة دار احلرمني بالقاهرة9495 ،ه=9185م.
املعجم الكبري  :الطرباين  :حتقيق :محدي عبد اجمليد السلفي ،وزارة األوقاف بالعراق ،ط9318 ،9ه=9187م وما
بعدها
املعجم الوسيط  :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة ،إستانبول ،تركيا ،دون بيانات أخرى.
معجم مقاييس اللغة  :أمحد بن فارس القزويين الرازي (315ه) ،حتقيق  :عبد السالم هارون ،دار الفكر،
9311ه=9171م.
مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  :اخلطيب الشربيين  :حممد بن أمحد (177ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،9
9495ه=9114م.
املغين عن محل األسفار (ختريج أحاديث إحياء علوم الدين)  :احلافظ العراقي  :عبد الرحيم بن احلسني (804ه) ،دار
ابن حزم ،بريوت ،ط9424 ،9ه=2005م.
مفاتيح الغيب  :تفسري الرازي  :حممد بن عمر (404ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9429 ،9ه.
املفاتيح يف شرح املصابيح  :املظهري  :احلسني بن حممود (727ه) ،حتقيق  :جلنة خمتصة من احملققني ،دار النوادر ،ط،9
9433ه=2092م.
املفردات يف غريب القرآن  :الراغب األصفهاين  :احلسن بن حممد بن املفضل (502ه) ،حتقيق  :صفوان عدنان داودي،
دار العلم ،والدار الشامية ،دمشق ،بريوت9492 ،ه.
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  :أبو العباس القرطيب  :أمحد بن عمر بن إبراهيم (454ه) ،حتقيق :حمىي الدين
مستو وآخرين ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،ط9497 ،9ه= 9114م.
مقاييس اللغة  :أمحد بن فارس القزويين الرازي (315ه) ،حتقيق  :عبد السالم هارون ،دار الفكر9311 ،ه=9171م.
املقدمات املمهدات  :ابن رشد اجلد  :حممد بن أمحد (520ه) ،حتقيق  :د .حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،ط9498 ،9ه=9188م.
منار القاري شرح خمتصر البخاري  :محزة حممد قاسم ،مكتبة البيان ،دمشق9490 ،ه=9110م.
املنتخب من علل اخلالل  :ابن قدامة  :عبد اهلل بن أمحد (420ه) ،حتقيق  :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،دار الراية
للنشر والتوزيع ،دون بيانات أخرى.
املنتقى شرح املوطأ  :الباجي  :سليمان بن خلف (474ه) ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط9332 ،9ه.
منتهى اإلرادات  :ابن النجار  :حممد بن أمحد (172ه) ،مطبوع مع شرحه  :دقائق أويل النهى.
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منحة الباري بشرح صحيح البخاري  :زكريا األنصاري (124ه) ،اعتىن بتحقيقه  :سليمان بن دريع العازمي ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،ط9424 ،9ه=2005م.
املوافقات  :الشاطيب  :إبراهيم بن موسى (710ه) ،حتقيق  :مشهور بن حسن آل سليمان ،دار عفان ،ط،9
9497ه=9117م.
موضح أوهام اجلمع والتفريق  :اخلطيب البغدادي  :أمحد بن علي (443ه) ،دار املعرفة ،بريوت ،ط9407 ،9ه.
املوطأ (رواية حيىي بن حيىي)  :اإلمام مالك بن أنس (971ه) ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية،
مصر ،بدون بيانات أخرى.
املوطأ رواية حممد بن احلسن الشيباين (981ه)  :اإلمام مالك بن أنس (971ه) ،حتقيق  :د .تقي الدين الندوي ،دار
القلم ،دمشق ،ط9493 ،9ه=9119م.
ميزان االعتدال يف نقد الرجال  :الذهيب  :حممد بن أمحد (748ه) ،حتقيق  :علي حممد البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت،
ط9382 ،9ه=9143م.
امليسر يف شرح مصابيح السنة  :التوربشيت  :فضل اهلل بن حسن (449ه) ،حتقيق  :د.عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،ط9421 ،2ه=2008م.
النجم الوهاج يف شرح املنهاج  :الدمريي  :حممد بن موسى بن عيسى (808ه) ،حتقيق جلنة علمية ،دار املنهاج ،جدة،
ط9425 ،9ه=2004م.
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  :شهاب الدين الرملي :حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة (9004ه) ،دار الفكر ،بريوت،
الطبعة األخرية9404 ،ه=9184م.
النهاية يف غريب احلديث واألثر  :ابن األثري  :املبارك بن حممد (404ه) ،حتقيق  :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد
الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت9311 ،ه=9171م.
نيل األوطار شرح منتقى األخبار  :الشوكاين  :حممد بن علي (9250ه) ،دار احلديث ،مصر .ط،9
9493ه=9113م.
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 ث الصحيحةِ َعنِ النبي
ِ َعدَدُ األحادي
الدكتور عبد الجبار هادي عبداهلل املَرَّاني
-أستاذ الحديث وعلومه املساعد – بكلية الشريعة وأصول الدين – جامعة نجران
السعودية

Research Summary
The number of correct hadeeths
By
d.r abduljabbar hadi almarrani
Knowing the correct number of correct hadeeth about the Messenger of Allah, peace be upon him, is one of important
issues, and has two benefits, which are that to answer to two major problems:
The first point is answering to the suspicion that the large part of the hadeeth has been lost; because of the difference
between the words of the scholars in the number of ahaadeeth and what is found in books is considerable; Where are
those ahaadeeth?
Secondly, the visualization that the correct hadeeth is Sea without a coast prevents many people trying to memorize
the correct hadeeth in order to be settled down in their memories or to be absorbed even in a book, and knowing that
contributes to know how much effort is required to achieve, memorize or to absorb them.
The researcher adopted the analytical approach, collecting words of imams and notice numbers of hadeeth's books,
then analyzing and explaining them, and concluded that to these results :
It is impossible for hadeeth to be counted accurately due to the fact that the different consideration of counters of plus
words in some ahadeeths regarded whether as a new hadeeth or considered as part of the same hadeeth, these
increases are many, and perhaps the novels of individual hadeeth’s books and copying it impacts on the inability to
accurately counting it and agreed upon, and it becomes more complicated in counting correct and right hadeeth,
because of the difference of critics in the acceptance and to respond in a considerable number of ahadeeths.
The approximate number of prophetic hadeeth, which exists in all the books of Sunnah do not reach fifty thousand
hadeeth, including the repetitive. On the other hand, without repetitive they are far less than forty thousand.
The approximate number of correct hadeeth, which is correct to the Messenger of Allah bless him between eight
thousand to ten thousand hadeeth, without repetitive.
The number of the two correct books ( Sahih Bukhari and Muslim) without repetitive almost four thousand hadeeths,
altogether. Besides, between four thousand to almost six thousand hadeeths should be known, for those who want to
accomplish or to achieve them or memorizing them unforgettably or to absorb them in a book. The main
recommendations of the research are:
The research centers who take care of Sunnah by technology must make sure more.
These centers could be making a technical program to see how many hadeeths are there, calculating the percentage of
phrases and common words among all the ahadeeths, to arrive at an approximate number of ahadeeths, thoroughly
with whether repetitive or not.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل حممد وصحبه أمجعني ...أما بعد:
فإن العلوم وإن اكتملت ونضجت ،إال أهنا تظل حمتاجةً إىل تفريع وخدمات ،كما أهنا تظل حمتاجة إىل دراسة
بعض مسائلها حبسب حاجات العصور ،ال سيما يف الرد على الشبهات املتجددة ،وملا كان احلديث النبوي
الشريف هو املصدر الثاين هلذا الدين ،فإن كل ما يؤدي إىل حفظه وفهمه ودفع الشبهات عنه وتيسري وسائله
للناس من أهم ما ينبغي على املتعلمني تعلمه وعلى الباحثني دراسته.
*موضوع البحث:
وإن من املسائل املهمة اجلديرة بالدراسة؛ للرد على بعض الشبهات الرائجة ،دراسة كم هو العدد اإلمجايل
للحديث الصحيح الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،كما أن معرفته مما يفيد املهتمني حبفظ السنة
ودراستها واستيعاهبا.
*مشكلة البحث:
وملعرفة العدد اإلمجايل للحديث الصحيح الثابت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فائدتان جليلتان ،مها إجابة
على مشكلتني رئيستني:
األوىل :الشبهة القدمية ،املبعوثة من جديد ،القائلة :بأن جزءاً كبرياً من األحاديث النبوية قد ضاع؛ بداللة أن
علماء احلديث كانوا يذكرون مئات اآلالف من األحاديث ،مما حفظوه أو قرأوه أو اطلعوا عليه ،وإذا مجعنا مجيع
األحاديث املوجودة يف مجيع كتب السنة فالعدد أقل مما ذكروه بكثري ،فأين هي تلك األحاديث !؟
ساحل له وأفق ال حد له! وهذا تصور يصد كثريين عن حماولة استيعاب
الثانية :تصور أن احلديث الصحيح حبر ال
َ
احلديث الصحيح يف كتاب أو حفظه يف صدر ،وهلذا كان من أهم فوائد البحث فيه :أن يعرف املختصون كم هو
مقدار األحاديث اليت حتتاج إىل ِ
حتقيق ثبوهتا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بعد استبعاد أحاديث الصحيحني
فيستفيد من ذلك أنواع من الناس،
(إال املنتقد عليهما من األحاديث ،وهي قليلة جداً أغلبها يف ألفاظ معينة)؛
ُ
سواء من يريد حتقيقها إلخراجها للناس ،أم من يريد أن يستوعبها تدريساً أو حفظاً أو فهماً أو كتابةً.
*حدود البحث:
البحث يف العدد الكلي لألحاديث ،شامالً للمردود واملقبول واملكرر يف مجيع كتب السنة ،للوصول إىل عدد
احلديث الصحيح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
*منهج البحث:
ِ
ميكن مجعه على وجه االستقصاء من كالم
-9سلك
ُ
الباحث َ
منهج البحث االستقرائي التحليلي ،وذلك جبمع ما ُ
األئمة يف عدد األحاديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وحتليل العبارات وشرحها واملقارنة بينها ،مع
مالحظة أعداد األحاديث يف كتب احلديث اجلامعة الكبرية؛ للوصول إىل هدف البحث الكبري وهو التقدير
اإلمجايل للحديث الصحيح الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 -2الرتمجة لغري املشهورين ترمجةً متوسطة.
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 -3التعريف باألماكن غري الشهرية من املعاجم اخلاصة بالبلدان.
 -4بيان الكلمات الغريبة الواردة يف ثنايا البحث من معاجم اللغة األصيلة.
البحث على التسلسل الذي
جعلت بعض املناقشات الفرعية -اليت حتتاج إىل بيان -يف احلاشية؛ حىت حيافظ
ُ
ُ -5
يفيد القارئ يف فهم الفكرة.
*أهداف البحث:
للبحث ثالثة أهداف ،األوالن هدفان ثانويان ،والثالث هدف رئيس:
معرفة كم هو التقدير اإلمجايل لعدد ُك ِّل ما يشمله اسم احلديث؛ وذلك يعين مشوله :للمكرر والصحيح والضعيف
من األحاديث املرفوعة واآلثار املروية عن الصحابة والتابعني يف مجيع كتب السنة.
معرفة كم هو التقدير اإلمجايل للعدد الكلي لألحاديث املرفوعة فحسب –شامالً للمكرر والصحيح والضعيف،-
يف مجيع كتب السنة.
معرفة كم هو التقدير اإلمجايل لعدد األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من غري
املكرر.
*الدراسات السابقة:
للعلماء قدميا وحديثاً كلمات منثورة يف الكتب حول هذا املوضوع ،إال أنين مل أجد دراسة خاصةً حتدثت عنه
إال دراسة واحدة بعنوان" :عدد احلديث الصحيح" للباحث حممد األمني ،على موقعه يف الشبكة العنكبوتية،1
غري أهنا دراسة قصرية ال تتجاوز العشر صفحات ،ومل ينقل الباحث نقوالت
وهي مع كوهنا دراسة قيمة وقوية َ
وتفاصيل مهمة؛ وعليه فإن نتائج حبثه خمتلفة عن هذا البحث إىل حد ما ،سواء يف النتيجة العامة هلدف البحث،
َ
أم يف التفاصيل املؤدية إليه.
*خطة البحث:
البحث من :ثالثة مباحث وخامتة وثـَب ِ
ت املراجع.
ف
ُ
وقد تألَّ َ
َ
املبحث األول (متهيدي) :وفيه مطلبان:
املطلب األول :يف إطالقات "احلديث" لدى أهل احلديث ،وبيان املقصود بـه يف مصطلح البحث.
املطلب الثاين :يناقش بإجياز ما هو املمكن :هل العدد التقرييب للحديث؟ أو هل ميكن َعدُّهُ على وجه الدقة؟
أما املبحث الثاين ،ففيه مطلبان:
املطلب األول :عبارات العلماء يف أعداد احلديث اهلائلة.
املطلب الثاين :بيان ما هو املقصود بتلك األعداد.
املبحث الثالث :وفيه مطلبان:
املطلب األول :عبارات املتقدمني يف عدد احلديث النبوي الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
املطلب الثاين :مناقشة عبارات املتقدمني والرتجيح.
 1رابط الصفحة http://www.ibnamin.com/num_hadith.htm
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اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
املراجع.


المبحث األول :تمهيد
المطلب األول :معنى الحديث لدى المحدثين ،وفي مصطلح البحث.
*معىن احلديث لدى احملدثني
لـ "احلديث" ثالثة إطالقات لدى احملدثني:
األول :وهو األشهر ،إذا أطلق فهو اخلرب عن النيب ﷺ سواء كان من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته أو
1

ميالده  ،ويضيف شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سريته قبل النبوة مثل
 :حتنثه بغار حراء ومثل :حسن سريته؛ ألن احلال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة من كرائم األخالق وحماسن
األفعال ،كقول خدجية له :كال واهلل ال خيزيك اهلل أبدا؛ إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتقري الضيف وتكسب
3 2

املعدوم وتعني على نوائب احلق " .
النقاد مصطلح" احلديث" مبعىن "اإلسناد" ،أو "الطريق" (الطريق هو :اإلسناد أو جزء منه)،
الثاين :استعمل ُ
قال الزركشي " :على أن األقدمني يطلقون العدد من األحاديث على احلديث الواحد املروي بعدة أسانيد"،4
وسيأيت أثناء البحث إن شاء اهلل فيه مزيد تفصيل.
الثالث :واستعملوا مصطلح "احلديث" شامالً إلسناده ومتنه ،ومثاله قول الدارقطين يف كتابه العلل" :قال
حدثنا مقدام بن داود بن عيسى ،حدثنا عمي سعيد بن عيسى ،حدثنا ابن عيينة..احلديث" ،5فسمى بقية
اإلسناد بعد ابن عيينة مع املنت حديثاً ،وبقية اإلسناد كما يف كتابه العلل" :إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن
احلارث عن علي".
وهلذا ينبغي للناظر التنبه لسياق الكالم املوجود يف كتب احلديث والنقد ،إذا أطلقوا مصطلح "احلديث".

 1انظر توجيه النظر إىل أصول األثر ( )9/9لطاهر اجلزائري الدمشقي.
 2البخاري ( ،)3293ومسلم(.)940
3جمموع الفتاوى البن تيمية (.)90/98
 4النكت للزركشي (.)989/9
 5العلل للدارقطين (.)947/3

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 261

* وإذا أرادوا خرب غريه ﷺ من الصحابة أو َم ْن دوهنم فإهنم يقيدونه ،فيقولون" :احلديث املوقوف"
1
لكالم الصحايب أو فعله ،وقد يقال موقوف على فالن من التابعني
*احلديث يف مصطلح البحث:
واملعىن األول ،هو املقصود يف مصطلح البحث ،ويُز ُاد عليه :ولو تعددت رواياته واختلفت ألفاظه يسرياً ،ولو
تعدد رواته من الصحابة ،فهو حديث واحد.
المطلب الثاني :هل ُّ
يبي أو على وجه الدقة؟
العد تقر ٌّ

إن واقع َع ِّد األحاديث يف الكتب املطبوعة اليوم ،واختالف َع ِّد العادين من العلماء ألحاديث بعض
الكتب قدمياً ،يشري إىل حقيقة واحدة وهي :أنه من الصعوبة مبكان عد األحاديث على وجه الدقة؛ وذلك لسببني
رئيسني:
األول :اختالف روايات الكتاب الواحد بالزيادة والنقصان ،ورمبا أسهم اختالف بعض نسخ الكتاب ذي
الرواية الواحدة يف اختالف العد ،كما تدل عليه الشروح حني يتكلم الشَُّّراح عن سقط يف النسخة أو زيادة أو
نقص.2
الثاين :اختالف األنظار يف اعتبار بعض ألفاظ احلديث الواحد حديثاً جديداً أم ال ،ولو افرتضنا أنه ُرمست
منهجية حمددة للعد ،فقد حيدث اختالف بني العادين يف انطباقها على احلديث الواحد ،ومثال ذلك:
حديث " أركان اإلسالم ،واإلميان ،واإلحسان" الشهري ،يف بداية صحيح مسلم ..." :مث قال (عبد اهلل بن
عمر) حدثين أيب عمر بن اخلطاب قال :بينما حنن عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا
رجل ،شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ،ال يرى عليه أثر السفر ،وال يعرفه منا أحد ،حىت جلس إىل النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ،وقال يا حممد :أخربين عن اإلسالم ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال ،قال صدقت ،قال فعجبنا له يسأله
ويصدقه ،قال فأخربين عن اإلميان قال أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره،
قال صدقت قال فأخربين عن اإلحسان ،قال أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،قال فأخربين عن
الساعة قال ما املسئول عنها بأعلم من السائل ،قال فأخربين عن أمارهتا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان ،قال مث انطلق فلبثت مليا ،مث قال يل يا عمر أتدري من السائل؟ قلت
اهلل ورسوله أعلم قال فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم".3
1
رجع إىل موضوع (املوقوف) من كتب املصطلح ،على سبيل املثال يُنظَر يف تدريب الراوي للسيوطي (.)984/9
يُ َ
 2من يريد االطالع على تفاصيل ذلك لريجع تكرماً – على سبيل املثال -إىل كتاب :روايات اجلامع الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية
للدكتور مجعة فتحي عبد احلليم.
 3صحيح مسلم رقم (.)902
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وبعد أن ساق مسلم عدة روايات هلذا احلديث عن أكثر من واحد من الصحابة ،ساق بعدها هذه الرواية:
عن أب سهيل عن أبيه أنه مسع طلحة بن عبيد اهلل يقول جاء رجل إىل رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -من
أهل جند ثائر الرأس نسمع دوى صوته وال نفقه ما يقول حىت دنا من رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -فإذا هو
يسأل عن اإلسالم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مخس صلوات يف اليوم والليلة ،فقال هل على غريهن؟
قال ال إال أن تطوع ،وصيام شهر رمضان ،فقال هل على غريه؟ فقال ال إال أن تطوع ،وذكر له رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم الزكاة ،فقال هل على غريها؟ قال ال إال أن تطوع ،قال فأدبر الرجل وهو يقول واهلل ال أزيد على
هذا وال أنقص منه ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أفلح إن صدق.1
والظاهر من الروايتني أن السائل واحد وهو رجل من أهل جند ،لكن سياق احلديث فيه اختالف إىل حد
العاد أهنما حديث واحد ،وإمنا حصل للرواية األخرية اختصار وزيادة!
يسمح جبعله حديثاً آخر ،وقد يرى ُّ

*نماذج لالختالف الحاصل في عد العادين لكتب الحديث:
وفيما يلي مناذج مهمة لالختالف احلاصل يف عد األحاديث يف الكتاب الواحد؛ مما يدل داللة واضحة على
صعوبة عدها على وجه الدقة:
*صحيح البخاري:
ع ُّد ابن الصالح باملكرر  ،7275وبغري املكرر ِ ،24000
وعْن َد أيب حفص املياجني (سبعة آالف
َ
4 3
وستمائة ونيف ) َو َع ُّد احلافظ ابن حجر مع املكرر واملعلقات واختالف الروايات ،1082 :ومن غري املكرر
 2749حديثاً ،5وترقيم البُغا ،7924 :وترقيم مجعية املكنز (املضاف يف املوسوعة الشاملة).7008 :
*صحيح مسلم:
6
ِعْن َد أيب الفضل أمحد بن سلمة (وهو أحد رواة الصحيح)  92000باملكرر  ،ويف قول أيب حفض

املياجني أنه  8000حديث 7وترقيم مجعية املكنز املضافة يف املوسوعة الشاملة باملكرر ،7748 :وحسب الرتقيم
اآليل املضاف يف املوسوعة الشاملة.5342 :
8
َو ِعْن َد ابن الصالح بغري املكررَ ، 4000 :و َع ُّد حممد فؤاد عبد الباقي بغري املكرر.3033 :
 1صحيح مسلم رقم (.)901
 2الباعث احلثيث اختصار علوم احلديث ،البن كثري(ص.)31
3
الع ْقـد فهـو نيِـف حـىت
النَّـيِّف يف اللغة :على وزن َه ِّني  ،خيفف ويشدد  ،مبعىن  :الزيادة  ،يقال عشرة ونيِف ومائـة ونيِـف  ،وكـل مـا زاد علـى َ
ف فالن على السبعني أي زاد .انظر خمتار الصحاح للرازي مـادة " نيـف "  ،ولسـان العـرب البـن منظـور ،مـادة " نيـف "
الع ْقد الثاين  ،ونـَيَّ َ
يبلُغ َ
(. )342/1
 4النكت الوفية على األلفية للبقاعي (.)4/4
 5مقدمة فتح الباري (ص.)445
6نقله عنه احلافظ العراقي ،انظر تدريب الراوي (.)940/9
 7املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
8الباعث احلثيث (ص.)31
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*مسند أمحد:
يف َع ِّدهِ قدمياً قال احلافظ أبو موسى املديين املتوىف 589ه " :فأما عدد أحاديث املسند فلم أزل أمسع
من أفواه الناس أهنا أربعون ألفا إىل أن قرأت على أيب منصور بن زريق ببغداد :أخربنا أبو بكر اخلطيب قال وقال
ابن املنادي :مل يكن يف الدنيا أحد أروى عن أبيه منه ،يعين عبد اهلل بن أمحد بن حنبل؛ ألنه مسع املسند وهو
ثالثون ألفا ...فال أدري هل الذي ذكره ابن املنادي أراد به ما ال مكرر فيه وأراد غريه من املكرر فيصح القوالن
مجيعا؟ أو االعتماد على قول ابن املنادي دون غريه؟ ولو وجدنا فراغا لعددناه إن شاء اهلل تعاىل " ،1وهذا يعين أن
الفارق كبري بني التخمينني!
وقول ابن املنادي هو األقرب للصواب؛ ألنه ال توجد طبعة للمسند اليوم أوصلت أحاديث املسند إىل أكثر
من .21000
فطبعة مؤسسة الرسالة ،27447 :وطبعة عامل الكتب ،28911 :وطبعة مؤسسة قرطبة،27488 :
وهذا كله يبني أن هناك اختالفاً ال بأس به يف عد أحاديث املسند.
*سنن الرتمذي:
حبسب ترقيم مجعية املكنز املضاف يف املوسوعة الشاملة ،4495 :ويف طبعة بشار عواد – دار الغرب
اإلسالمي بريوت.3154 :-
*سنن أيب داود:
يف طبعة دار الكتاب العريب ،5274 :ويف طبعة دار الفكر.5274. :
*سنن النسائي (اجملتىب):
طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية –حلب-بتحقيق أبو غدة ،5754 :ويف طبعة أخرى منه  ،5478ويف
ترقيم مجعية املكنز املضاف يف املوسوعة الشاملة.5774 :
* أما موطأ مالك:
فأشهر كتب احلديث اختالفاً يف عدد أحاديثه؛ لكثرة من روى املوطأ عن مالك ،وقد تفاوتت تلك
الروايات يف عدد األحاديث تفاوتا كثرياً بيناً؛ فرواية الليثي  ،9823برتقيم حممد فؤاد عبدالباقي ،والرواية نفسها يف
طبعة دار الغرب ،!! 2849 :وأما رواية حممد بن احلسن فعددها  ،9007بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة.
وهذا كله مع اآلثار ،وليس املرفوع فحسـب ،وأمـا إحصـاء ابـن حـزم رمحـه اهلل ،فقـد قـال " :وأحصـيت مـا يف
املوطأ فوجدته مخسمائة ونيفاً (النيف :الزيادة) ،وثالمثائة مرسالً ،وفيه نيف وسبعون حديثاً ترك مالك نفسه العمـل
وهاها مجهور العلماء ،وبقية أحاديـث الكتـاب إمنـا هـو آثـار عـن الصـحابة والتـابعني قـد
هبا ،وفيها أحاديث ضعيفة ّ
2

تصل عددها إذا مجعناها كلها مع أحاديث النيب ﷺ إىل قريب من ألفي حديث" ، .وكأنـه كـان معتمـداً روايـة
الليثي ألنه أندلسي ،وهلذا قال :قريب من ألفي حديث ،ورواية الليثي املطبوعة اليوم كما ذكرنا آنفاً .9823

 1خصائص مسند أمحد أليب موسى املديين.
2تدريب الراوي (ص.)45
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مر تعقيداً إذا أردنا عد األحاديث الصحيحة وحدها ِمـن دون الضـعيفة؛ الخـتالف النقـاد يف عـدد
*ويزداد األ ُ
ال بأس من األحاديث قبوالً ورداً.
ومما سبق :يتبني لنا تعذر عد األحاديث بدقة ،ولذلك فإن أي َع ٍّد لألحاديث يف كتب احلديث ال ميكن أن
يكون دقيقاً ،واحملاولة يف ذلك ال طائل من ورائها؛ ألنه ال فائدة منها فيما يبدو لنا ،وإال لكان هذا الغرض الدقيق
حمط اهتمام السابقني والالحقني يف تأليفاهتم وحتقيقاهتم وتعقباهتم وتنبيهاهتم ،وإمنا تكلم يف هذا املوضوع قلة
ات الصادرةُ عنهم-يف األكثر-إمجاليةً تقديريةً ،والتقدير اإلمجايل التقرييب حلديث النيب صلى
منهم ،وكانت العبار ُ
اهلل عليه وسلم كاف يف احلصول على فوائده.

المبحث الثاني
المطلب األول :عبارات العلماء في األعداد الهائلة للحديث
وردت يف عبارات األئمة أرقام هائلة يف أعداد األحاديث ،سواء كانت من حمفوظاهتم أو مما كتبوه أو
اطلعوا عليه ،فمن تلك العبارات:
عن حيي بن معني رمحه اهلل (233هـ) أنه قال " :كتبت بيدي ألف ألف حديث ! " ،1ويظهر أن هذه الرواية
فيها خطأ؛ فمن الصعب على إنسان أن يكتب هذا العدد بيده ،وهذا القول أورده الذهيب يف كتابه تذكرة احلفاظ،
وأورده الذهيب نفسه يف كتابه سري أعالم النبالء " ستمائة ألف حديث" 2ولعله األقرب ،وسيأيت قريباً ما املقصود
منه ومن غريه مما سيأيت من األقوال.
وقال أبو زرعة (244هـ) لعبد اهلل بن اإلمام أمحد (210هـ) ( ":كان أبوك حيفظ ألف ألف حديث ! قال له
كيف عرفت ذلك ؟ قال  :ذاكرته األبواب ".3

 1تذكرة احلفاظ لنإمام الذهيب (.)430/2
 2سري أعالم النبالء للذهيب(.)89/99
3
ـت لــه :هــل
ـألت رئــيس مركــز الدرايــة يف األردن الشـيخ املهنــدس راتــب اخلطيـب فقلـ ُ
تـذكرة احلفــاظ ( ،)439/2ومــن املوافقـات العجيبــة أنــين س ُ
استقصيتم الطرق والروايات يف مشروعكم الذين تعملون عليه (مشروع حديثي ضخم له عالقة بتحقيق األحاديث)؟
فقال :وصلنا إىل  100ألف باعتبار الطرق ،واعتمدنا يف عدها على التحويالت املوجودة يف األسانيد؛ فكل حتويلة طريق (وهـو ضـابط ممتـاز)
مع املرفوع واملوقوف واملرسل ومجيع الروايات ،وبقي لنا شيء يسري من الكتب ،وأتوقع وصوهلا إىل املليون" !!
سبحان اهلل ،كما حيفظ أمحد بن حنبل ،وكما يقول إمام العلل أبو زرعة!
*ومما ميكن مناقشته وعدم التسليم به ما ذكره املزي املتوىف 742هـ يف كتابه هتذيب الكمال ( ، )425/9والسيوطي يف كتابـه طبقـات احلفـاظ
ـت عـن ألـف
ص ، 244يف ترمجة أيب مسعود أمحد بن نصر بن خالد الضيب الرازي نزيل أصبهان املتوىف سنة 258ه ـ أنـه قـال عـن نفسـه  " :كتب ُ
وســبعمائة ومخســني شــيخاً  ،أدخلــت يف مصــنفي ثالمثائــة وعشــرة  ،وكتبــت ألــف ألــف حــديث ومخســمائة ألــف حــديث ! فأخــذت مــن ذلــك
ثالمثائة ألف حديث يف التفسري واألحكام والفوائد " ،واحلقيقة أن العجب ليس من كونه رمبا أحفظ مـن يف الـدنيا حلـديث رسـول اهلل صـلى اهلل
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وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل (249هـ) " :صح من احلديث سبعمائة ألف حديث وكسر ،وهذا الفىت  -يعين
أبازرعة الرازي  -قد حفظ ستمائة ".1
خرجته من ستمائة ألف
وقال اإلمام البخاري رمحه اهلل (254هـ) :صنفت كتايب الصحاح لست عشرة سنةّ ،
حديث ،وجعلته حجة فيما بيين وبني اهلل تعاىل".2
وقال أيضاً :أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائيت ألف حديث غري صحيح ".3
وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل (249هـ) ":صنفت هذا املسند الصحيح من ثالمثائة ألف حديث مسموعة".4
والنصوص عنهم يف هذا كثرية ،فهل يقصدون بكلمة (احلديث) املنت املرفوع ؟! فهل عندنا مائة ألف منت
مرفوع صحيح ثابت عن النيب على أقل تقدير ؟!.
وإذا كان املقصود هبذا العدد اهلائل املتون املرفوعة ،فأين ذهبت؟! وملاذا مل حيفظها العلماء؟ فهل ضاع جزء
كبري من هذا الدين؟ إذ إن هذا العدد ليس موجوداً يف كتب السنة كلها.
المطلب الثاني :ما هو المقصود بتلك األَعداد؟

مل أجد من العلماء املصنّفني من يقول إنه يُقصد هبذه األعداد اهلائلة املتو ُن املرفوعة إال كالماً للحاكم
رمحه اهلل (وسأذكره عند سرد آراء العلماء يف معىن هذه األعداد) ،واملمارس هلذا العلم يعلم-وبسهولة – أنه ال
ِ
ف هذه األعداد وال
ص َ
ميكن أن جند هذه األعداد اهلائلة من املتون املرفوعة ولو يف مجيع كتب السنة املوجودة وال ن ْ
أقل من ذلك ،إال إذا قلنا إن معظم السنة ضاع ومل يدون ،وهذا ال يقول به من لديه أدىن معرفة بالواقع العلمي.
وقد انقسم العلماء يف تأويل تلك األعداد إىل رأيني مؤدامها واحد (وهو أنه ال يُقصد هبا املنت املرفوع):
األول :وهو قول األقل ،بأن املراد بتلك األعداد هو الكثرة واملبالغة.
يقصد األئمةُ السابقون َع َّد الطريق
والثاين :وهو رأي األكثر ،بأن معىن تلك األعداد ليس الكثرة ،وإمنا
ُ
فرب حديث له مائة طريق فيقال مائة حديث! ،مع أن املنت املرفوع واحد.
والشاهد واألثر حديثاًَّ ،
وهذه نصوصهم يف معىن هذه األعداد:
*اإلمام البيهقي رمحه اهلل (458هـ):
أول كالم وجدته خالل البحث يف معىن هذه األعداد اهلائلة للحديث ،إشارةُ اإلمام البيهقي رمحه اهلل،
ُ
وقد نقله عنه احلافظ املزي يف هتذيب الكمال يف ترمجة أيب زرعة الرازي عند قول اإلمام أمحد الذي نقلناه آنفاً" :
صح من احلديث سبعمائة ألف حديث وكسر ،وهذا الفىت يعين أبا زرعة الرازي قد حفظ ستمائة " قال اإلمام
عليه وسلم كما قال أمحد بن حنبل " :ما حتت أدمي السماء أحفظ ألخبار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أيب مسعود" ،بل من كونه كتب
هذا كله بيده ،واألقرب أن تقديره ملا كتب إمجالياً تقديرياً؛ إذ عد هذا العدد اهلائل من احلديث يصعب على اإلنسان فكيف بكتابته؟!
 -1تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (.)333/90
 2تاريخ بغداد (.)94/2
 3سري أعالم النبالء (.)495/2
 4تاريخ بغداد (.)909/93
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البيهقي " :وإمنا أراد -واهلل أعلم-ما صح من أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوى
من أخذ عنهم من التابعني".1
قال العالمة حممد عبد احلي الكتاين2رمحه اهلل معلقاً على كالم البيهقي " :قلت :رحم اهلل احلافظ
البيهقي فقد أزال عن القلب غمة ورفع عن الدين أكرب وصمة هبذه اإلفادة اليت شرح فيها هذه املقالة ،فإن كثرياً
فبني البيهقي
يدون؟ ّ
من املتفقهني اآلن يقولون :مع تكفل اهلل بالدين أين هذا املقدار من السنة اآلن ؟! فهل مل ّ
أن مرادهم هبذه األعداد العظيمة ما يشمل السنة وآثار الصحابة والتابعني ،أو أهنم كانوا يريدون طرق احلديث
املتنوعة ،فيجعلون كل طريق حديثاً وكل حديث له طرق وروايات ،فمرادهم هبذا العدد العديد طرق احلديث
الواحد العديدة ورواياته املتنوعة ،وقد يكون احلديث واحداً ولكن باعتبار طرقه واختالف ألفاظه وتعدد من رواه،
3
يعد احلديث الواحد باملائة؛ ألهنم كانوا يقولون لو مل نكتب احلديث من عشرين وجهاً ما عرفناه ...،وقال الطييب
يف شرح املشكاة إن أمحد قال  :صح من األحاديث سبعمائة ألف وكسر عقبه بقوله  :واملراد هبذه األعداد الطرق
ال املتون ، ... ،ويف كشف الظنون بعد ذكره بعض هذه األعداد قال :هي ليست على احلقيقة ،وإمنا املراد منها
معىن الكثرة فقط ".4
*اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي (517هـ)- :
قال" :جرى بيين وبني أحد أصحاب احلديث كالم يف قول اإلمام أمحد :صح من احلديث عن رسول اهلل
سبعمائة ألف حديث ،فقلت له :إمنا يعىن به الطرق ،فقال :ال بل املتون ،فقلت :هذا بعيد التصور ،مث رأيت
أليب عبد اهلل احلاكم كالماً ينصر ما قال ذاك الشخص ،وهو أنه قال يف " كتاب املدخل إىل كتاب اإلكليل ":5
 1ينظر يف ترمجة أيب زرعة الرازي يف هتذيب الكمال للمزي (.)17/91
 2هــو العالمــة حممــد عبــد احلــي بــن عبــد الكبــري بــن حممــد احلســين اإلدريســي ،املعــروف بعبــد احلــي الكتــاين ،مغــريب معاصــر ،ولــد بفــاس ســنة
(9305هـ 9888-مـ) وتعلم هبا ،وهو من علماء احلديث ورجالـه يف املغـرب ،كـان َمجّاعـة للكتـب ،ذخـرت خزائنـه بالنفـائس ،مـات يف بـاريس
فاملرتجم متأخر عن ذاك بقليل ،ومـن أشـهر كتبـه :الرتاتيـب اإلداريـة
بفرنسا سنة (9382هـ 9142-مـ) ،وهو غري صاحب "الرسالة املستطرفة"
َ
يف نظام احلكومة النبوية ،وفهرس الفهارس .انظر :األعالم خلري الدين ال ِزِرْكلي (.)988/4
 3هو العالمة حسني بن حممد بن عبد اهلل ،شرف الدين الطييب ،فقيه حمدث مفسر متفنن ،ناقد ،من أهل توريز من عراق العجـم ،كـان ذا ثـروة
وجتارة ،فما زال ينفق منها حىت افتقر ،وكان كرمياً متواضعاً ديناً ،اشتهر بشرحه لكتاب مشـكاة املصـابيح ،املسـمى ب ـ ( كاشـف حقـائق السـنن )
 ،وكان ينقل عنه ابن حجر يف الفتح كثرياً  ،بل وشراح احلديث بعده  ،ومن مؤلفاته أيضاً  :شرح الكشاف تويف سنة (743هـ)  .انظر :الـدرر
الكامنة البن حجر ( ،)954/2واألعالم للزركلي(.)254/2
 4الرتاتيب اإلدارية للعالمة الكتاين ( )204-204/2بتصرف يسري.
 5وللحاكم أيضاً كالم يف هذا املعىن يف أول صفحة من كتابه املستدرك حني ذكر سبب تأليفه لكتابه  ،قال  " :وقد نبـغ يف عصـرنا مجاعـة مـن
املبتدعـة يشـمتون بـرواة اآلثـار  :بـأن مجيـع مـا يصـح عنـدكم مــن احلـديث ال يبلـغ عشـرة آالف حـديث  ،وهـذه األسـانيد اجملموعـة املشـتملة علــى
ألف جزء أو أقل أو أكثر منه  ،كلها سقيمة غري صحيحة  ، "...وهـذا التقـدير غـري صـحيح مـن اإلمـام احلـاكم رمحـه اهلل  ،والغريـب أن احلـاكم
جازف يف عبارتـه الـيت نقلهـا ابـن اجلـوزي مـرتني مـرة يف عـدد األحاديـث  ،والثانيـة يف عـدد الـرواة مـن الصـحابة  ،فأمـا عـدد األحاديـث  ،فسـرتى
تقريـر ابــن اجلــوزي ورده عليـه يف األعلــى  ،وميكــن أن ننظــر إىل فعـل احلــاكم نفســه يف مؤلفـه املســتدرك الــذي ألفــه خصيصـاً لــذكر األحاديــث غــري
املــذكورة يف الصــحيحني  ،فقــد اســتدرك هــو أحاديــث علــى الصــحيحني  ،فلــم تبلــغ األحاديــث الــيت اســتدركها إال ( )8083حــديثاً حســب
النسخة بتحقيق مصطفى عطا – دار الكتب العلميـة – األوىل 9499-ه ـ  ،هـذا بـاملكرر  ،وانظـر كـم يصـفو لـه منهـا مـن غـري املكـرر  ،وانظـر
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كيف جيوز أن يقال :إن حديث رسول اهلل ال يبلغ عشرة آالف حديث! ،وقد روى عنه من أصحابه أربعة
آالف رجل وامرأة! 1صحبوه نيفاً وعشرين سنة مبكة مث باملدينة حفظوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وغري
ذلك ،سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة.
واحتج بقول أمحد :صح من احلديث عن رسول اهلل سبعمائة ألف حديث وكسر ،وأن إسحاق بن راهويه
كان ميلي سبعني ألف حديث حفظاً ،وأن أبا العباس بن عقدة 2قال :أحفظ ألهل البيت ثالمثائة ألف حديث،
قال ابن عقدة :وظهر البن كريب 3بالكوفة ثالمثائة ألف حديث.
قلت (ابن اجلوزي) :وال حيسن أن يشار هبذا إىل املتون ،وقد عجبت كيف خفي هذا على احلاكم؟! وهو يعلم
حصله وهو أربعون ألف حديث،
أن أمجع املسانيد الظاهرة مسند أمحد بن حنبل ،وقد طاف الدنيا مرتني حىت ّ
منها عشرة آالف مكررة ،قال حنبل بن إسحاق :4مجعنا أمحد بن حنبل أنا وصاحل 1وعبد اهلل ،وقرأ علينا املسند،
بعـد ذلـك كــم يصـفو لـه منهــا صـحيحاً ( علـى كثــرة الضـعيف واملـردود فيــه )  ،فضـالً عـن الصــحيح علـى شـرط الشــيخني أو أحـدمها  ،فلمــاذا مل
خيــرج لنــا هــو أحاديــث صــحيحة ولــو مل تكــن علــى شــرط الشــيخني بأعــداد كبــرية كمــا قــال رمحــه اهلل ؟ بــل نقــول كــم يصــفو لــه صــحيحاً ؟ ،وأمــا
جمازفته يف عدد الرواة من الصحابة فانظر احلاشية التالية.
1
قال اإلمام الذهيب رمحـه اهلل يف مقدمـة كتابـه " جتريـد الصـحابة " (/9ب-ج) ":والـرواة مـن الصـحابة ألـف ومخسـمائة ،ال يبلغـون األلفـني أبـداً
" ،وقد يعرتض معرتض بأن ابن حجر ذكر يف كتابه أكثر من عشرة آالف صحايب وصحابية (وهـو أعظـم ُكتُ ِ
ـب ِذ ْكـ ِر الصـحابة) ،فإنـه جيـب أن
يُعلــم أن املــذكورين يف هــذا الكتــاب العظــيم ليسـوا مجيعـاً صــحابة ! كمــا بينــه احلــافظ ابــن حجــر نفســه يف مقدمــة كتابــه  ،فإنــه جعــل كتابــه أربعــة
أقســام  :األول لكبــار الصــحابة  ،و الثــاين لصــغارهم  ،و الثالــث للمخضــرمني ( وهــم ليســوا مــن الصــحابة بــل مــن التــابعني ) والقســم الرابــع ملــن
حصل اخلطأ بذكرهم يف الصحابة  ،فينتج عندنا أن قسمني من أربعة أقسام من الكتاب ليسوا صـحابة  ،مث إن الصـحابة الـذين ذكـرهم احلـافظ
مـن كبـارهم وصـغارهم ليسـوا مجيعـاً رواة كمـا هـو معـروف  ،مث إن عـدداً مــنهم مل يعـرف أنـه صـحايب إال بـوروده يف آخــر سـند حلـديث يكـون هــو
احملدِّث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسـلم  ،وهـذه األسـانيد منهـا ضـعيف كثـري  ،فـال تثبـت صـحبته إال بـوروده يف سـند صـحيح مقبـول ،
فينـتج عنــدنا عــدد تقـرييب للصــحابة يوافــق مــاقرره إمــام أهــل احلــديث ومســتقرئ هــذا الفــن اإلمــام الــذهيب رمحــه اهلل  ،وكــالم الــذهيب واقعــي ملــن ميــر
عد – أو على كتب الرتاجم احلديثية .
بنظره على كتب املسانيد واملعاجم الكبرية – مرور ٍّ
مث رأيــت يف أحــد كتــب األمــة امل َعنْ ـ َـون ب ـ  " :دور املـرأة يف خدمــة احلــديث النبــوي يف القــرون الثالثــة األوىل "  ،آلمــال قــرداش بنــت احلســني ،
ُ
العدد ( )70لسنة 9420هـ ( أصـل الكتـاب رسـالة ماجسـتري ) رأيـت فيـه ص 904أن الـدكتور أكـرم ضـياء العمـري  ،حقـق يف مقدمـة حتقيقـه
ملسند اإلمام بقي بن خملـد األندلسـي ص  959بدراسـة إحصـائية  ،أن عـدد الصـحابة الـرواة يبلـغ عـددهم ( )9545راويـاً  .انظـر كتـاب األمـة
املذكور ص ، 904وهب ذا يتحقق قول اإلمام الذهيب رمحه اهلل تعاىل  ،ويتبني لنا جمازفة اإلمام احلاكم رمحه اهلل يف هذا املوضوع .
 2هو احلافظ أمحد بن حممد بن سعيد الكـويف مـوىل بـين هاشـم  ،أبـو العبـاس  ،وكـان أبـوه حنويـاً صـاحلاً يلقـب بعقـدة  ،ولـد (241هــ) قـال فيـه
الذهيب  " :حافظ العصر واحملدث البحر "  ،ومع أن الدارقطين قال  " :أمجـع أهـل الكوفـة علـى أهنـم مل يـروا مـن زمـن ابـن مسـعود إىل عهـد ابـن
عقــدة مثلــه "  ،إال أنــه كــان يطعــن فيــه لتشــيعه  ،وقــد اعتــذر لــه الــذهيب بأنــه متــأثر ببيئتــه " الكوفــة "  ،وقــال  " :والتشــيع فيهــا يغلــي ويفــور ،
والســين فيهــا طرفــة ! " م ـات ســنة (323ه ــ)  ،وقــد ذكــره ابــن عــدى يف الكامــل ومل يــذكر لــه حــديثاً منك ـراً مث قـ ّـوى أمــره وذكــر فضــله  .انظــر :
الكامل يف ضعفاء الرجال ( )204/9البن عدي ،وميزان االعتدال ( )289/9للذهيب ،وتذكرة احلفاظ له (.)381/3
 3هو حممد بن العالء بن كريب اهلمداين  ،أبو كريب الكويف  ،مشهور بكنيته  ،ثقة حافظ  ،مات سنة (247هــ) وهـو ابـن سـبع ومثـانني سـنة
 ،أخرج له الستة  ،انظر  :الثقات البن حبان ( ، )907/1وتقريب التهذيب رقم الرتمجة(. )4204
 -4هو احلافظ حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هالل بن أسد  ،أبو علي الشيباين  ،ابن عم اإلمام أمحد وتلميذه  ،سئل عنه الـدارقطين  ،فقـال
 " :صدوق "  ،من أشهر كتبه  :سؤاالته ألمحد بـن حنبـل  ،قـال السـيوطي  " :يـأيت فيهـا بغرائـب وخيـالف فيهـا رفاقـه "  ،مـات سـنة (973هــ)
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وقال لنا :هذا كتاب مجعته من أكثر من سبعمائة ألف ومخسني ألفاً؛ فما اختلف املسلمون فيه من حديث رسول
اهللفارجعوا إليه ،فإن وجدمتوه وإال فليس حبجة؛ أَفَـ ُرتى خيفى على متيقظ أنه بكونه مجعه من سبعمائة ألف أنه
أراد الطرق؟!؛ ألن السبعمائة إن كانت من كالم رسول اهلل فكيف أمهله!؟ فإن قيل :فقد أخرج يف مسنده
أشياء ضعيفة ،مث أعوذ باهلل أن يكون سبعمائة ألف ما حتقق منها سوى ثالثني ألفاً ،وكيف ضاعت هذه اجلملة؟
وِملَ أُمهلت وقد وصلت كلها إىل زمن أمحد فانتقى منها الباقي؟ وأصحاب احلديث قد كتبوا كل شيء من املوضوع
والكذب.
وكذلك قال أبو داود :مجعت كتاب السنن من ستمائة ألف حديث ،وال حيسن أن يقال :إن الصحابة
الذين رووها ماتوا ومل حيدثوا هبا التابعني؛ فإن األمر قد وصل إىل أمحد سبعمائة ألف حديث ،وما كان األمر
ليذهب هكذا عاجالً.
ومعلوم أنه لو مجع الصحيح واحملال واملوضوع ،وكل منقول عن رسول اهلل ما بلغ مخسني ألفاً فأين
الباقي؟ وال جيوز أن يقال :إن تلك األحاديث كالم التابعني؛ فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا هبا،
وال وجه لرتكها ،ففهم كل ذي لب أن اإلشارة إىل الطرق ،وأن ما تومهه احلاكم فاسد ،ولو عرض له هذا
االعرتاض عليه ،وقيل له :فأين الباقي؟ مل يكن له جواب ،لكن الفهم عزيز ،واهلل املنعم بالتوفيق" 2اهـ كالمه
حبروفه.
فيتقرر لنا من كالم ابن اجلوزي أن األحاديث املروية يف مجيع كتب السنة مبا فيها الصحيح والضعيف واملوضوع
وكل منسوب إىل النيب ال تبلغ مخسني ألف منت مرفوع.
كالم ابن اجلوزي شامل املكرر:
وهذا التقرير من ابن اجلوزي تقرير جيد ولكن ما ينبغي االنتباه له أنه شامل للمكرر كذلك؛ وذلك أننا إذا
عمدنا إىل أكرب الكتب اليت قصدت مجع السنة ( أي مجع املرفوع ) وهو كتاب كنز العمال للمتقي اهلندي الذي
مجع فأوعى؛ فقد مجع كتب السيوطي الثالثة :اجلامع الكبري ،واجلامع الصغري ،وزيادة اجلامع الصغري ،واملطلع على
هذه الكتب الثالثة يعلم أهنا مجعت معظم ما يف كتب السنة من حديث مرفوع؛ ألنه مجعه من أمهات كتب
السنة  ،ومن كتب َمن جاء بعد أصحاب األمهات  ،بل ومن كتب غري متداولة كثرياً وفوق هذا زاد املتقي
اهلندي بعض األحاديث مما مجعه من كتب السنة ،فال نظن أنه ترك شيئاً ذا بال من احلديث ،وقد بلغت أحاديثه
أو (274هــ)  ،وقـد قـارب الثمـانني  .انظـر  :تـذكرة احلفـاظ للـذهيب ( ، )400/2واملقصـد األرشـد البـن مفلـح ( ، )345/9وطبقـات احلفــاظ
للسيوطي ص.272
 1هو صاحل بن اإلمام أمحد بن حممد بن حنبـل  ،أبـو الفضـل  ،وهـو أكـرب أوالد اإلمـام أمحـد  ،تـوىل قضـاء طََر ُسـوس  ،مث أصـبهان وحـدث هبـا ،
وكــان أبــوه حيبــه ويــدعو لــه كث ـرياً  ،وكــان يكــره لــه أن يتــوىل القضــاء  ،وملــا وصــل صــاحل املســجد اجلــامع بأصــبهان لتــويل قضــائها  ،صــلى ركعتــني
واجتمع عليه الناس وبكى  ،فقال هلم  ":أتدرون ما أبكاىن ؟ ذكرت أب أن يرانىفى مثل هذا احلال  ..واهلل مـا دخلـت ىف هـذا األمـر إال ل َـديْن
غلبــىن وكثــرة عيــال  ،أمحــد اهلل تعــاىل "  ،تــويف ســنة (245ه ــ) ولــه ثــالث وســتون ســنة  .انظــر  :طبقــات احملــدثني بأصــبهان ( ، )949/3أليب
الشيخ ،واملقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد (. )444/9
 2صيد اخلاطر ص ، 224-225أليب الفرج ابن اجلوزي.
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( )44424حديثاً مرفوعاً  ،وفيها تكرار كثري جداً ،مع تنوع ألفاظ األحاديث املروية فيه من سائر الكتب
الشهرية وغري الشهرية؛ فرب حديث فيه ُمجَل متعددة جتدها موزعة يف أحاديث أخرى عديدة.
وعلى هذا فإن األحاديث املرفوعة إذا حذفنا منها املكرر ،شاملة الصحيحة وغـري الصـحيحة ،سـتكون أقـل مـن
قلت ما بلغت ثالثني ألفاً ما كان ذلك بعيداً.
أربعني ألفاً بكثري ،ولو ُ
*اإلمام الذهيب (748هـ) يقرر أن الثابت الصحيح عن النيب من األحاديث ال يبلغ العشرة آالف حديث:
وقال اإلمام الذهيب رمحه اهلل بعد أن أورد حكاية أيب زرعة مع عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف أن اإلمام حيفظ ألف
ألف حديث قال " :فهذه حكاية صحيحة يف سعة علم أيب عبد اهلل  ،وكانوا يعدون يف ذلك املكرر ،واألثر،
وفتوى التابعي ،وحنو ذلك  ،وإال فاملتون املرفوعة القوية ال تبلغ عشر معشار ذلك !".1
فعشر املعشار :عشرة آالف ،فالذهيب يقرر أن املتون املرفوعة الصحيحة الثابتة عن النيب  ال تبلغ عشرة
آالف حديث صحيح.
*اإلمام الزركشي رمحه اهلل (714هـ) :
قال وهو يعلق على كالم البخاري الذي سقته آنفاً من أنه حيفظ مائة ألف حديث صحيح ،ومائيت ألف
غري صحيح " :وهو غريب! ولعله أراد لو صنف ،على أن األقدمني يطلقون العدد من األحاديث على احلديث
الواحد املروي بعدة أسانيد ،وعلى هذا فيسهل اخلطب؛ فرب حديث له مائة طريق وأكثر  ،وقد قال الفقيه جنم
2
كالم البخاري السابق ،فقال:
الدين ال َق ُمويل  :إن جمموع ما صح من احلديث أربعة عشر ألف حديث ،و ّأوَل َ
مراده -واهلل أعلم -مبا ذكره تعدد الطرق واألسانيد وآثار الصحابة والتابعني وغريهم  ،فسمى اجلميع حديثاً ،وقد
كان السلف يطلقون احلديث على ذلك ،قال وهذا أوىل من تأويله أنه أراد املبالغة يف الكثرة ،بل هو متعني ال
جيوز العدول عنه انتهى ،وهذا التأويل يؤيده أنه قد صح عن مجاعة من احلفاظ أن األحاديث ال تنتهي إىل هذا
العدد"  .3اهـ كالمه حبروفه.
*السيوطي رمحه اهلل (199هـ):
قال السيوطي رمحه اهلل " :قيل ويؤيد أن هذا هو املراد أن األحاديث الصحاح اليت بني أظهرنا ،بل وغري
الصحاح لو تتبعت من املسانيد واجلوامع والسنن واألجزاء وغريها ملا بلغت مائة ألف بال تَكرار ،بل وال مخسني
ألفاً" .4
 -1سري أعالم النبالء (. )987/99
2
القمـويل  ،فقيـه شـافعي مصـري  ،مـن أهـل قمولـة بصـعيد مصـر  ،ولـد سـنة
هو أمحد بن حممد بن أيب احلرم القرشي  ،املخزومـي  ،جنـم الـدين ُ(445هـ)  ، ،ويل نيابة األحكام والتدريس يف عدة مدن  ،واحلكـم واحلسـبة يف القـاهرة  ،وتـويف فيهـا سـنة (727هــ) مـن كتبـه  :جـواهر البحـر
احملــيط علــى الوســيط ( يف الفقــه الشــافعي )  ،وشــرح أمســاء اهلل احلســىن  .انظــر  :طبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة ( ، )907/2واألعــالم
للزركلي (. )222/9
-3النكت على مقدمة ابن الصالح ،للزركشي (.)982 -989/9
 4تدريب الراوي (. )900/9
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ويقصد السيوطي -كما هو ظاهر -مجيع األحاديث املروية يف الكتب ،على اختالف أنواعها من صحيح
وضعيف وموضوع وحمال ،ال الصحيح الثابت من املرفوع فقط .
*العالمة امل ْقبَلي اليماين (9908هـ):1
َ
العالمة صاحل بن مهدي املقبلي الكوكباين اليماين مث املكي يف كتابه (الْعلَم ِ
الشامخ يف إيثار احلق على
يقول
َ
اآلباء واملشايخ) " :ويف ترمجة السيوطي أنه قال :إنه حيفظ مائيت ألف حديث مث قال :وال أظنه يوجد اليوم أكثر
من هذا؛ فينتج مع ما مضى أن أحاديثه (أي كتاب اجلامع الكبري للسيوطي) مائتا ألف ! ،2وال يستشكل مبا
ذكره مجاعة من احملدثني عن مجاعة من احملدثني أنه كان حيفظ ست مائة ألف حديث وحنو ذلك؛ ألن اصطالح
احملدثني على تسمية احلديث الواحد حبسب الصحايب ،فقد يكون الواحد يف كتاب السيوطي أربعة أو عشرة أو
ستني حديثاً باعتبارهم (أي باعتبار عدد الصحابة الرواة للمنت الواحد)  ،وكذلك املوقوف عندهم فليتنبه ملا ذكرنا
لئال يتوهم الناظر" 3اهـ كالمه حبروفه .

المبحث الثالث
المطلب األول :عبارات المتقدمين في عدد الحديث النبوي الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

 1ه ــو العالم ــة ص ــاحل ب ــن مه ــدي امل ْقبَل ــي الكوكب ــاين اليم ــاين مث املك ــي  ،أح ــد جمته ــدي ال ــيمن وعلمائه ــا الكب ــار بع ــد األل ــف  ،وق ــد ول ــد س ــنة
َ
(9047هـ)  ،وقد تـأثر بـه وبكتبـه شـيخا الـيمن والعـامل اإلسـالمي  :األمـري الصـنعاين والشـوكاين  ،وكـان ذا جـرأة عاليـة يف نقـد مـا ال يـراه موافقـاً
للدليل  ،وقد امتحن بسبب ذلك بأمور عظيمـة  ،حـىت وصـل األمـر إىل اخلليفـة العثمـاين يف وقتـه  ،وأرسـل لـه مـن ينـاظره  ،وقـد ذكـر الشـوكاين
أنــه التقــى رج ـالً جــاء إىل صــنعاء مــن داغســتان ( وهــي تبعــد عــن أرض الــروم مســرية شــهر كمــا يعــرب الشــوكاين )  ،جــاء مــن تلــك الــبالد النائيــة
ليحصــل علــى مؤلفــات املقبلــي !  ،وذكــر الشــوكاين تســاهل املقبلــي يف االســتدالل باألحاديــث الضــعيفة يف بعــض األحيــان فليتنبــه لــذلك  ،تــويف
العلَم الشامخ يف إيثار احلق علـى اآلبـاء واملشـايخ  ،واألحبـاث املسـددة يف فنـون متعـددة  .انظـر
هذا العلم سنة (9908هـ)  ،ومن أشهر كتبه َ :
 :البدر الطالع للشوكاين ( ، )288/9واألعالم للزركلي (. )917/3
 2هذا ختمـني غـري صـحيح عـن عـدد أحاديـث اجلـامع الكبـري  ،بـل مبالغـة كبـرية جـداً !  ،فقـد قـرأت يف مقدمـة صـحيح اجلـامع الصـغري()49/9
لأللباين رمحه اهلل قوله  " :الفائدة الثالثة  :قال  :الشيخ عبد القادر الشاذيل تلميذ املصنف يف ديباجة كتابه " حالوة اجملامع " أنه مسع املصنف
يقول  " :أكثر ما يوجد على وجه األرض من األحاديث النبوية القولية والفعلية مائتا ألف حديث ونيف ! "  ،فجمع املصنف منها مائـة ألـف
حديث يف هذا الكتاب يعين " اجلامع الكبري" ، ...مث علق عليه العالمة األلباين يف األسفل بقوله  :قلت  :أظن أن يف هذا الرقم مبالغـة ظـاهرة
 ،فقد رأيـت نسـخة خمطوطـة مـن " اجلـامع الكبـري " يف املكتبـة الظاهريـة  ،كتـب بعضـهم خبـط مغـاير خلـط ناسـخها " عـدة أحاديـث هـذا القسـم
بكماله "  ، " 24548مث كتب  " :مجلة قسم األفعال  :حنو سـبعة عشـر ألـف حـديث "  ،ومـن املعلـوم مـن مقدمـة اجلـامع الكبـري" أن مؤلفـه
جعله على قسمني  :األقوال واألفعال  ،وعليه  :فإن جمموع أحاديث الكتاب ال يبلغ اثنني وأربعني ألفاً  ،بناء على إحصاء الكاتب املشار إليـه
 .اه ـ كــالم األلبــاين رمحــه اهلل  ،قلــت  :مــع يتضــمنه مــن صــحيح وضــعيف ومنحــول مكــذوب علــى رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم  ،واملكــرر
كذلك  ،فتأمل بعد ذلك كم هو الثابت الصحيح بغري تكرار ؟! .
3
العلَم الشامخ يف إيثار احلق على اآلباء واملشايخ للعالمة املقبلي ص.255
َ
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قد نقلت أقوال النقاد يف معىن تلك األعداد اهلائلة يف عدد احلديث ،وعرفنا أن املقصود بـ "احلديث" هو
الطريق والشاهد واملتابعة ،كما يطلق على املنت أيضاً ،وقد يقصد بعضهم بـ "احلديث" ما كان من غري كالم النيب
صلى اهلل عليه وسلم كاملوقوف على الصحايب والتابعي ،فإذا مجعنا طرق األحاديث ورواياهتا ،فال شك أهنا
ستكون مبئات اآلالف ،فأما املتون املرفوعة فهي أقل من ذلك بكثري ،فإذا أردنا معرفة الثابت الصحيح من املرفوع
فقط فإهنا ستكون أقل من ذلك أيضاً.
إذاً :كم هي املتون املرفوعة املتصلة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقط ،وهو ما يطلق عليه كثري من املتقدمني
"املسند":1
ُ
لننظر إىل هذه النقول اليت نقلها العالمة الزركشي عن بعض أئمة املتقدمني:2
سئل حيىي بن سعيد القطان كم مجلة املسند؟ :فقال حصل أصحابنا ذلك ،وهو مثانية آالف حديث ،وفيها
مكرر".3
قال ومسعت إسحاق بن راهويه يقول سألت مجاعة من أهل البصرة عن مجلة املسند الذي روي عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم؟ فقالوا سبعة آالف ونيف.4
وعن غُْن َدر سألت شعبة عن هذا؟ فقال مجلة املسند أربعة آالف ونيف.5
وناظر عبد الرزاق إسحاق بن راهويه يف ذلك ،فقال إسحاق أربعة آالف ،وقال عبد الرزاق أقول ما قاله حيىي
بن سعيد :املسند أربعة آالف وأربعمائة ،منها ألف ومائتان سنن ،ومثامنائة حالل وحرام ،وألفان وأربعمائة فضائل
وأدب وتسديد.6
وقال سفيان الثوري ستة آالف أو مخسة.7
وعن حيي بن معني أن مجلة املسند أربعة آالف ونيف." 1
 1امل ْســنَد  :مصــطلح كــان يســتخدمه أكثــر املتقــدمني علــى احلــديث املتصــل ســنده إىل النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم مــن قولــه أو فعلــه أو تقريــره .
ُ
انظر تدريب الراوي ( ، )982/ومعجم علوم احلديث النبـوي للـدكتور عبـدالرمحن اخلميسـي ص ،295ومعجـم اصـطالحات األحاديـث النبويـة
لعبــد املنــان الراســخ ص ، 921فيكــون املســند علــى هــذا مــا تــوفرت فيــه صــفتان  :األوىل  :أن يكــون مرفوعـاً ( منســوباً إىل النــيب صــلى اهلل عليــه
وسلم )  ،والثانيـة  :االتصـال  ،فيخـرج هبـذا أي خـرب منسـوب إىل غـريه صـلى اهلل عليـه وسـلم مـن الصـحابة والتـابعني  .وخيـرج بـه أيضـاً أي خـرب
منسوب إىل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو غري متصل .
 2لقد نقل العالمة الزركشي هذه النصوص عن املتقـدمني مـن مقدمـة كتـاب الضـعفاء للحـافظ أيب العـرب الصـقلي املغـريب  ،حممـد بـن أمحـد بـن
ـدت يف البحــث ألصــل إىل
متــيم املتــوىف ســنة (333هــ)  ،الــذي ينقــل عنــه املتــأخرون كــاملزي والــذهيب وابــن حجــر يف تـراجم الضــعفاء  ،وقــد َج ِهـ ُ
كتاب الضعفاء أليب العرب  ،ألنقل هذه النصوص من مصدرها األصلي  ،فلم أعثر عليه  ،مع أنين وجـدت للحـافظ أيب العـرب كتـابني آخـرين
ومها  :طبقات علماء أفريقية  ،وطبقات علماء تونس  ،طبعا يف جملد واحد صغري  ،ن  :دار الكتاب اللبناين – بريوت .
 3النكت للزركشي (.)982/9
 4نفسه.
 5النكت للزركشي (. )982/9
 6النكت للزركشي (. )983 -982/9
 7النكت للزركشي (. )983/9

 272جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

مث قال الزركشي " :وذكر عن مجاعة من األئمة القدماء قريباً من ذلك ،وأكثر ما قيل مثانية آالف".2
قلت :ويبعد كل البعد أن يكون ُوِجد من احلديث شيء يذكر بعد عصر حيي بن معني (233هـ) وإسحاق
ُ
بن راهويه (238هـ) ،ومها معاصران ألمحد بن حنبل الذي مجع املسند بعد أن طاف الدنيا مرتني لتحصيله،
وت حفا َظ ذلك العصر جمتمعني شيء ذُو بال من
وانتقاه من مئات اآلالف من الطرق والروايات ،فال ميكن أن يَـ ُف َ
احلديث ،وهم ميارسون التحديث لعشرات السنني وتدور على ألسنتهم روايات الرواة من كل صقع ومكان.
ومما يؤيد هذا ما ذكره اإلمام النووي رمحه اهلل عن أيب داود وهو متوىف يف الربع األخري من القرن الثالث
سنة (275هـ) ،قال النووي " :قال أبو داود :أقمت بطََر ُسوس 3عشرين سنة أكتب املسند ،فكتبت أربعة آالف
ُ
حديث ،مث نظرت فإذا مدار األربعة اآلالف على أربعة أحاديث .4" ...
كالم من قبله؛ فإنه عندما كتب هذا العدد من
وإذا تأملنا يف كالم اإلمام أيب داود رمحه اهلل ،فهو ال يعدو َ
احلديث املرفوع املتصل ،يف هذه املدة الكبرية (عشرين سنة) حيث مل جيد غريها ،فإن هذا يوحي بأن الفائت عليه
شيء يسري ،ورمبا هذا هو الذي جعل اإلمام ابن رجب احلنبلي رمحه اهلل ينقل عبارة أيب داود لتدل على أن
احلديث املسند كله أربعة آالف حديث فقط؛ حيث نقل عبارته هكذا " :قال (أبو داود) :نظرت يف احلديث
املسند فإذا هو أربعة آالف حديث ،مث نظرت فإذا مدار أربعة آالف حديث على أربعة أحاديث .5"...
كل فال شك أن القارئ البصري سيستنبط من كالم أيب داود ما يدل على املعىن ذاته الذي نقلناه عن
وعلى ٍّ
األئمة املتقدمني يف عدد احلديث (املرفوع املتصل) الصحيح ،وأنه لو زاد عددها فلن يزيد عن مثانية آالف ،وهو
قريب من تقرير الذهيب رمحه اهلل ،إن مل يكن هو التوافق التام.
قول أيب زرعة سنده ضعيف - :

 1النكت للزركشي (. )984/9
 2النكــت للزركشــي ( . )983/9ولألمانــة العلميــة فــإن الزركشــي بعــد أن بــني أن معــىن تلــك األعــداد اهلائلــة مــن احلــديث هــو  :املــنت والطريــق
والشاهد واألثر واملكرر  ،ذكر بعده ( )984/9قول أمحـد يف حفظـه ويف حفـظ أيب زرعـة  ،مث قـال  " :وهـذا ينفـي إرادة املبالغـة ويقتضـي إجـراء
كالم األئمة على ظاهره " وهو كالم صحيح ،نعم مل يكن مرادهم بتلك األعداد املبالغة  ،فقد كانت أعداداً حقيقية  ،ولكنها عدد ألي شئ
؟ قد بني األئمة أن مقصودهم باحلديث هو الطريـق والشـاهد واملتابعـة واألثـر هـذا مـع املكـرر  ،ولـيس معـىن هـذا أنـه عـدد املتـون املرفوعـة فقـط .
وال نظـن أن الزركشــي يقصــد بقولــه هــذا أهنــا املتـون املرفوعــة  ،ال ســيما وقــد صــرح يف الصــفحات السـابقة بــأن املرفــوع ال ميكــن أن يصــل إىل هــذا
العدد  ،وإال فيقال له  :أين هي ؟ أخرجها للنـاس !  ،مـع مالحظـة أنـه ال يوجـد مـن املتقـدمني مـن قـال إن املسـند ( أي املرفـوع املتصـل ) أكثـر
من مثانية آالف  ،فكالمهم يف حتديد املسند (املرفوع املتصل ) ليس لـه معـارض مطلقـاً  ،وهـذا مـا يؤيـده النظـر إىل مجيـع كتـب السـنة  ،فإهنـا ال
ميكــن أن حتــوي أكثــر مــن أربعــني ألــف حــديث مرفــوع منســوب إىل النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم  ،هــذا مــن غــري املكــرر  ،مث انظــر بعــد ذلــك كــم
يصفو منه صحيحاً  ،فإنه سيكون قريباً مما قاله أئمة هذا الشأن من املتقدمني .
 3طََر ُسوس  :مدينة بثغور الشام بني حلب وأنطاكية وبالد الروم  ،وفيها قرب املأمون جاءها غازياً فأدركته منيتـه  .انظـر  :معجـم البلـدان ليـاقوت
احلموي (.)28/4
 4هتذيب األمساء واللغات ( )590/2للنووي.
 5جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ص. 1
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ذكر اخلطيب بسنده أن رجالً سأل أبا زرعة فقال له  " :يا أبا زرعة أليس يقال  :حديث النيب صلى اهلل
عليه وسلم أربعة آالف حديث  ،قال ومن قال ذا ؟!  ،قلقل اهلل أنيابه  ،هذا قول الزنادقة  ،ومن حيصي حديث
رسول اهلل ؟ قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة !!  ،ممن روى عنه
ومسع منه  ،فقال له الرجل يا أبا زرعة هؤالء أين كانوا ومسعوا منه ؟!  ،قال أهل املدينة وأهل مكة ومن بينهما ،
واألعراب ومن شهد معه حجة الوداع  ،كل رآه ومسع " .1
وقد أورده السيوطي يف كتابه تدريب الراوي  ،وقال إن احلافظ العراقي أنكر أن له سنداً  ،مث ذكر
السيوطي أن للحديث سنداً عند اخلطيب يف جامعه  ،مث ذكره ".2
فلما حبثت يف رجال إسناده وجدت أن فيه عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان العكربي احلنبلي  ،املعروف
بابن بطة صاحب كتاب اإلبانة يف العقيدة والسنة 387 -304( ،هـ) وهو وإن كان إماماً يف الفقه والعبادة
والسنة  ،إال أنه ضعيف يف الرواية  ،وصاحب أوهام .3
وال شك أن يف نسبة هذا القول إىل أيب زرعة نظراً كبرياً ؛ إذ إن فيه جمازفة غري مقبولة من مثل هذا اإلمام ،
ومن أجل هذا طعن العراقي يف نسبة هذا القول إليه  ،وقال  :إن هذا القول ذُكر بغري سند .
المطلب الثاني :مناقشة عبارات المتقدمين والترجيح.
بعد النظر فيما سبق من أقوال األئمة ،تبني لنا من كالمهم أن مقصود احلفاظ املتقدمني من ذكر تلك األعداد
اهلائلة ،إمنا هو الطرق والروايات ،فيعدون كل طريق حديثاً ،وكل شاهد حديثاً ،فيصري احلديث الواحد بالعشرات،
بل رمبا يصل إىل املائة كما قال املقبلي ،إضافة إىل املكررات ،ومن كالمهم تبني يل أن هناك سببني رئيسني
الستنكار هذا العدد الكبري من األحاديث:
أن مجيع كتب السنة اليت بني يدي أمة حممد ال حتتوي على هذه األعداد اهلائلة من املتون املرفوعة أبداً،
فيكون عندنا أحد خيارين:
ِ
ت هذه األحاديث اهلائلةُ العدد ،وهذا يرده الواقع العلمي؛ وذلك أن العلماء
اخليار األول :إما أن تكون فُق َد ْ
كانوا حريصني على مدى القرون بتدوين كل شيء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بل وعن صحابته ،وقد تنافسوا
يف ذلك منافسة عظيمة إىل حد االستكثار عند بعضهم ،ومع هذا مل توجد إال هذه األحاديث املدونة يف الكتب
اليت ال يصل عددها إىل جزء من هذه األعداد اهلائلة.
 1اجلامع آلداب الراوي وأخالق السامع ( )213/2للخطيب البغدادي .
 2تدريب الراوي (. )220/2
 3حــىت أن اخلطيــب نفســه قــال  " :ضــعيف " ورمبــا اهتمــه !  ،كمــا يف ســري أعــالم النــبالء ( . )521/94مــع أنــه روى كث ـرياً مــن النصــوص مــن
طريقــه  ،إال أن الــذهيب دافــع عنــه مــن جهــة دينــه  ،ومل يــدافع عنــه مــن جهــة خطئــه وأوهامــه  ،وقــال فيــه احلــافظ أبــو القاســم عبيــد اهلل األزهــري
املتوىف (435هـ) شيخ اخلطيب  " :ضعيف  ،ضعيف "  ،انظـر ميـزان االعتـدال للـذهيب ( ، )20/5وذكـر الـذهيب أنـه مـع إمامتـه يف السـنة غـري
متقن يف الرواية وأنه صاحب أوهام وأغالط  ،حىت أنكر الدارقطين بعض ما مسع من ابن بطة  ،انظر لسان امليزان (.)994/4
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إذاً فمقصودهم ليس املنت املرفوع ،وإمنا شيء آخر.
اخليار الثاين :وإما أن يكون املقصود بذكر هذه األعداد اهلائلة :املكرر والطريق والشاهد واملتابعة ،وهذا اخليار
اختاره هؤالء األئمة ،السيما وهناك ما يدل داللة قوية بل قاطعة على هذا اخليار وهو السبب الثاين وهو:
أن واحداً من استعماالت املتقدمني ملصطلح "احلديث" أن يعدوا الرواية والطريق والشاهد حديثاً ،مع أهنا ملنت
واحد ،فإذا تعددت طرق وشواهد منت واحد عدوه عدة أحاديث وهو حديث واحد.
فإذا تقرر لدينا أن األحاديث املوجودة املرفوعة املنسوبة إىل النيب ليست إال جزءاً يسرياً من تلك األعداد،
فكم هو التقدير اإلمجايل ،للمتون املرفوعة املوجودة يف كتب السنة ،بصحيحها ،وضعيفها ،ومكذوهبا ،وباقي
أنواعها؟
يقول ابن اجلوزي :إن املتون املرفوعة إىل النيب املوجودة يف كتب السنة ال ميكن أن تبلغ مخسني ألفاً جبميع
أنواعها :الصحيحة  ،والضعيفة  ،واملوضوع املكذوب  ،وكل منسوب إىل النيب  ، وهذا يف مجيع كتب احلديث
اليت بني أيدينا  ،أي أن املرفوع الصحيح الثابت عن النيب  أقل من هذا بكثري .
قبل أن كالم ابن اجلوزي يشمل املكرر.
وقد ُ
بينت من ُ
ويأيت اإلمام الكبري صاحب االستقراء التام يف احلديث اإلمام الذهيب  :ويقرر أن الصحيح الثابت عن النيب
ال يبلغ عشرة آالف حديث  ،بغري املكرر  ،وهذا التقرير مؤيَّد بأقوال األئمة املتقدمني .
فهذا معناه على رأي هذين اإلمامني :أن على الباحثني أن يبحثوا يف أقل من مخسني ألف منت للوصول
إىل أقل من عشرة آالف منت مرفوع صحيح ثابت عن النيب  ، فإذا أزحنا من هذه العشرة اآلالف حديث
األحاديث املوجودة يف الصحيحني  ،واليت تبلغ قريباً من أربعة آالف حديث من غري املكرر  ،بقي لنا أقل من
ستة آالف حديث صحيح مرفوع  ،حنتاج إىل التدقيق فيها ومعرفتها .
*كم هي األحاديث الصحيحة اليت حتتاج إىل حبث بعد إخراج املتفق عليه من الصحيح ؟ :
إذا كان البحث قد أوصلنا إىل أن عدد األحاديث املرفوعة الصحيحة قريب من العشرة آالف حديث  ،قد
ينقص عنها قليالً أو يزيد قليالً  ،فإننا نستطيع أن حندد هذه األحاديث  ،ونعرفها إن شاء اهلل  ،فإذا أزحنا
أحاديث الصحيحني املتفق على صحتها ( أي غري املنتقد منها  ،واملنتقد قليل ) وجمموع أحاديث الصحيحني
املرفوعة من غري املكرر تبلغ حنو األربعة آالف تزيد قليالً أو تنقص قليالً  ،فيبقى علينا البحث يف حنو ستة آالف
حديث تقريباً  ،وبيان ذلك فيما يلي :
يف صحيح البخاري ( )2749حديثاً من املتون املرفوعة من غري املكرر ،على ع ّد أعمق املتخصصني يف
صحيح البخاري وهو احلافظ ابن حجر رمحه اهلل ،1ويف صحيح مسلم ( )3033حديثاً من غري املكرر على ع ّد
حممد فؤاد عبد الباقي 2رمحه اهلل تعاىل ،وقد اتفق الشيخان على  9104أحاديث حسب مجع حممد فؤاد عبد
 1مقدمة فتح الباري " هدي الساري " ص . 413 -481
 2هو حممد فؤاد عبد الباقي بن صاحل بن حممد  ،مصري معاصر  ،عامل بتنسيق األحاديث النبويـة ووضـع الفهـارس هلـا وآليـات القـرآن العظـيم ،
ولــد يف قريــة القليوبيــة ( 9211ه ـ9882 -م)  ،ونشــأ يف القــاهرة  ،وكــان عارفـاً بــاللغتني الفرنســية واإلجنليزيــة  ،وقــد عمــل مرتمجـاً بالفرنســية يف
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الباقي ،فيكون قد انفرد البخاري بثمامنائة وستني حديثا ،وانفرد مسلم حبوايل ألف ومائة حديث تقريباً ،فعلى هذا
ميكن أن تصري أحاديث الصحيحني من غري املكرر قريباً من أربعة آالف حديث تقريباً  .1فإذا كان املرفوع الثابت
على حتقيق الذهيب أقل من عشرة آالف منت  ،فإذا طرحنا منه أربعة آالف منت هي أحاديث الصحيحني غري
املكررة فيهما  ،فإنه يبقى لنا أن نصل إىل أقل من ستة آالف منت صحيح ثابت عن النيب . 
*قد يقول قائل :رمبا ال تصل إىل ستة آالف ،ال سيما واألعداد املنقولة عن األقدمني جلميع األحاديث هي:
ما بني أربعة آالف إىل مثانية آالف ال تزيد عن ذلك ،وهذا معناه أن مثانية آالف حديث سينقص منها أربعة
آالف حديث يف الصحيحني ،فلن يبقى لنا إال أربعة آالف حديث ثابت صحيح تقريباً ،حتتاج إىل حبث للوصول
إليها.
واجلواب :أن ذلك ممكن ما دام الناس خيتلفون يف العد إىل يومنا هذا ،وخيتلفون يف اعتبار كل زيادة أو لفظة
أو مجلة جزءا من احلديث.
أيت يف برنامج الشيخ حيىي اليحىي حلفظ السنة يف كتابه " املتفق عليه" أن عدد األحاديث املتفق عليها
وقد ر ُ
عنده  9501أحاديث ،2ورأيته ال يعد الشواهد وكثرياً من األلفاظ ،ولرمبا لو عدها لزادت زيادة كبرية ميكن عدها
باملئات ،وهذا منهج من املناهج ميكن العد به.
البنــك الزراعــي مــابني (9133 -9105مــ)  ،وكــان صــائم الــدهر يف غــري ضــعف  ،واحلقيقــة أن هــذا الرجــل صــنع صــنائع جليلــة جــداً خلدمــة
القــرآن والســنة النبويــة  ،ويكفــي مــن كتبــه وتنســيقاته الكثــرية  :معجــم ألفــاظ القــرآن الكــرمي  ،وترمجتــه للكتــاب الضــخم البــديع املعجــم املفه ـرس
أللفاظ احلديث النبوي الشريف  ،وكتابه الدقيق اللؤلـؤ واملرجـان فيمـا اتفـق عليـه الشـيخان  ،وصـارت ترقيماتـه وفهارسـه الدقيقـة لكتـب احلـديث
معتمـدة لــدى كــل مشـتغل هبــذا العلــم يف هـذا العصــر  ،وهكــذا فلــيكن العلـم النــافع والعمــل املـتقن  ،فجـزاه اهلل عــن اإلسـالم وأهــل احلــديث خــري
اجلزاء  ،وكان قد اعتزل أعماله وتفرغ للتأليف  ،وكف بصره قبيل وفاته  ،تويف رمحه اهلل عام (9388هـ 9148 -مـ)  .انظر  :األعـالم لل ِزِرْكلِـي
(. )333/4
 1قلت هنا  " :تقريباً " ؛ للخروج من نقد بعض الناقدين بأن التحديد الدقيق يف هذا اجملال غري عملي  ،وال ميكن أن تبىن عليه أحكام سليمة
 ،وهذا الكالم صحيح  ،ولكن ال ميكن أن نتهرب من الكالم من حيث التقريب  ،كما فعل األئمة الذين نقلت أقواهلم وتقريراهتم أعاله .
 2العدد يف برنامج الشيخ حيىي اليحىي يف الطبعة قبل األخرية (طبعة 9430ه ،ن :دار ابن اجلوزي) ،يف الكتب اليت مجعها فيما يلي:
املتفق عليه9501 :
زيادات البخاري عليهما430 :
زيادات مسلم عليهما574 :
زيادات أيب داود عليهما9337 :
زيادات الرتمذي على من سبق ذكرهم549 :
زيادات النسائي على من سبق ذكرهم943 :
زيادات ابن ماجه على من سبق ذكرهم984 :
زيادات مالك على من سبق ذكرهم :حديثان إىل عشرة أحاديث فحسب ( املذكور يف الكتاب  ،921واحلقيقة  90أحاديث مرفوعة فقط
وكلها مرسلة عدا حديثني).
زيادات الدارمي على من سبق ذكرهم977 :
زيادات مسند أمحد على من سبق ذكرهم548 :
زيادات ابن خزمية على من سبق ذكرهم22 :
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واملقصود أن العد ال يكون إال تقريبياً؛ لألسباب اليت ذكرنا يف مبتدأ البحث.
وملا كان اجلامع الصغري وزياداته للسيوطي والنبهاين من أكثر الكتب استيعاباً للسنة ال سيما القولية منها
والشمائل ،فقد اهتممنا بأعداد احلديث فيه ،وقد وصل غاية عدد األحاديث الصحيحة عند األلباين رمحه اهلل
تعاىل يف كتابه " صحيح اجلامع" إىل  8202حديثاً ،مع توسع األلباين يف قبول األحاديث وتصحيحها ،وفيه
تكرار ال بأس به ،وهذا كله يؤكد أن احلديث الصحيح الثابت كله -من غري املكرر -ال يصل إىل 8000
حديث أصالً.
ولكن قد يقال :إن كثريا من األحاديث الفعلية ليست يف صحيح اجلامع ،واجلواب نعم ،وقد يعتربها بعضهم
أحاديث مستقلة ،وقد يعتربها بعضهم أحاديث غري مستقلة؛ ألن كثرياً من األحاديث القولية جاءت يف سياق
أحاديث فعلية.
وهلذا نظل على القول املرتدد بني ستة آالف وأربعة آالف حديث من غري أحاديث الصحيحني للبحث عنها
وحتقيقها.
إذاً :فيمكن أن جيتهد الباحثون يف أقل من أربعني ألف منت (مع املكرر)؛ للوصول إىل أقل من ستة آالف منت
مرفوع صحيح بعد أحاديث الصحيحني غري املنتقدة.
خاتمة
النتائج:

(النتائج والتوصيات)

ال ميكن عد احلديث بدقة؛ الختالف العادين يف اعتبار زيادات ألفاظ بعض األحاديث حديثاً جديداً أو
اعتباره جزءا من احلديث نفسه ،فال يعد ،وهذه األلفاظ كثرية ،ورمبا كان لروايات الكتاب احلديثي الواحد ونُ َس ِخ ِه
أثر يف عدم إمكانية عده بدقة واالتفاق عليه ،ويزداد األمر تعقيداً يف عد احلديث الصحيح الثابت؛ الختالف
النقاد يف القبول والرد يف عدد ال بأس من األحاديث.
العدد التقرييب للحديث النبوي املوجود يف مجيع كتب السنة ال يبلغ مخسني ألف حديث ،شامالً للمكرر،
وأما بغري املكرر فأقل من ذلك بكثري.

زيادات ابن حبان على من سبق ذكرهم58 :
زيادات احلاكم على من سبق ذكرهم333 :
"ح َّسنه" متقدم أو متأخر؛ إذ مقصوده مجع السنة.
اجملموع ،5108 :ومنهج الشيخ اليحىي ضم كل حديث صححه أو َ
وال يستبعد إال اجملمع على ضعفه ،لكنه ال يعد زيادات األلفاظ يف احلديث حىت لو أفادت حكماً جديداً ،بل يذكرها يف برناجمه بغري عد.
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العدد التقرييب للحديث الصحيح الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه يرتدد ما بني مثانية آالف إىل عشرة
آالف حديث ،من غري املكرر.
عدد أحاديث الصحيحني من غري املكرر أربعة آالف حديث تقريباً ،ويبقى معرفة ما بني أربعة آالف إىل
ستة آالف حديث تقريباً؛ ملن أراد أن يعمل على حتقيقها أو حفظها يف صدر أو استيعاهبا يف كتاب.
أهم التوصيات:

العمل على العد بغرض
على مراكز األحباث اليت تعتين بالسنة بواسطة التقنية أن تزيد األمر حتقيقاً ،وليكن
ُ
معرفة كم بقي من اجلهد وراء أحاديث الصحيحني.
ميكن هلذه املراكز صنع برنامج تقين ملعرفة كم هو عدد األحاديث حبساب نسبة العبارات واأللفاظ املشرتكة
بني مجيع األحاديث؛ للوصول إىل عدد تقرييب للحديث كله باملكرر وبغري املكرر.

المصادر والمراج ع
اختصار علوم احلديث  ،ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر  ،املتوىف 774هـ  ،بتعليق الشيخ عبـد
العزيز دخان املسمى بــ" السـعي احلثيـث إىل شـرح اختصـار علـوم احلـديث " ط 2مكتبـة اجليـل اجلديـد
– صنعاء – 9429هـ .
األعالم  ،ال ِزِرْكلي ،خري الدين بـن حممـود ،املتـوىف 9314ه ـ 9174 -م ،ط ،90دار العلـم للماليـني
–9112م .

البدر الطالع مبحاسـن بعـد القـرن السـابع  ،الشـوكاين حممـد بـن علـي ،املتـوىف 9250ه ـ  :،دار املعرفـة
– بريوت ،بدون تاريخ طبع.
تاريخ بغداد  ،اخلطيب البغـدادي ،أبـو بكـر أمحـد بـن علـي  ،املتـوىف 443ه ـ  :دار الكتـب العلميـة –
بريوت ،بدون تاريخ طبع.
جتريــد الصــحابة  ،الــذهيب ،حممــد بــن أمحــد بــن قاميــاز ،املتــوىف 748ه ــ :دار املعرفــة – لبنــان ،بــدون
تاريخ طبع.
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي  ،السيوطي ،جالل الدين عبد الـرمحن بـن أيب بكـر املتـوىف 199ه ـ
 –،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،من دون طبعة وتارخيها  :مكتبة الرياض احلديثة – الرياض.
تــذكرة احلفــاظ ،الــذهيب ،حممــد بــن أمحــد بــن قاميــاز ،املتــوىف 748هـ ـ  –،حتقيــق عبــد الــرمحن املعلمــي
اليماين :،دار الكتب العلمية – بريوت ،بدون تاريخ طبع.
الرتاتيـ ــب اإلداريـ ــة يف نظـ ــام احلكومـ ــة النبويـ ــة  ،الكتـ ــاين ،حممـ ــد بـ ــن عبـ ــداحلي ،املتـ ــوىف 9382هـ ـ ـ -
9142م)  :دار الكتاب العريب – بريوت ،بدون تاريخ طبع.

 278جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

تقريب التهذيب  ،ألمحد بن علي ابن حجر العسقالين املتوىف 852هـ  ،بعناية عادل مرشـد  ،ط: 9
مؤسسة الرسالة – بريوت – 9420هـ.
هتذيب األمسـاء واللغـات  ،النـووي ،حيـي بـن شـرف ،املتـوىف 474ه ـ  ،ط : 9دار الفكـر – بـريوت –
9114م.
هتذيب الكمال  ،املزي ،أبو احلجاج يوسف بـن الزكـي ،املتـوىف 742ه ـ  ،حتقيـق بشـار عـواد معـروف
 ،ط : 9مؤسسة الرسالة – بريوت – 9400هـ .
توجيه النظر إىل أصول األثر  ،اجلزائري  ،طاهر بن صـاحل الدمشـقي  ،املتـوىف 9338ه ـ  ،حتقيـق عبـد
الفتاح أبو غدة ط : 9مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب 9494-هـ.
الثقــات  ،ابــن حبــان  ،حممــد البســيت املتــوىف 345ه ـ  ،حتقيــق الســيد شــرف الــدين أمحــد  ،ط : 9دار
الفكر – بريوت 9315 -هـ.
جامع العلوم واحلكم  ،ابن رجب احلنبلي  ،عبدالرمحن بن أمحد  ،املتـوىف 715ه ـ  ،ط : 9دار املعرفـة
 بريوت – 9408هـ .اجلــامع الكبــري  ،الســيوطي ،عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر املتــوىف 199ه ـ  :،دار الفكــر – بــريوت ،بــدون
تاريخ طبع .
دور امل ـرأة يف خدمــة احلــديث النبــوي يف القــرون الثالثــة األوىل  ،آمــال قــرداش بنــت احلســني  ،كتــاب
األمة ،العدد ( )70سنة 9420هـ ( أصل الكتاب رسالة ماجستري ) .
ذيــل تــذكرة احلفــاظ  ،احلســيين  ،أبــو احملاســن حممــد بــن علــي :دار الكتــب العلميــة – بــريوت ،بــدون
تاريخ طبع .
الرسالة املستطرفة  ،الكتاين ،حممد بن جعفر ،املتوىف 9345ه ـ  ،حتقيـق حممـد املنتصـر حممـد الزمزمـي
الكتاين  ،ط : 9دار البشائر – بريوت – 9404هـ .
ـخهُ دراس ــة نظري ــة تطبيقي ــة ،د.مجع ــة فتح ــي عب ــد احلل ــيم ،طبع ــة وزارة
رواي ــات اجل ــامع الص ــحيح ونُ َس ـ ُ
األوقاف القطرية ،وأصل الكتاب رسالة دكتوراه للمؤلف.
سري أعالم النبالء  ،الذهيب  ،حممد بـن أمحـد بـن قاميـاز  ،املتـوىف 748ه ـ  ،حتقيـق شـعيب األنـاؤوط ،
وحممد العرقسوسي  ،ط : 1مؤسسة الرسالة – بريوت 9493 -هـ .
صحيح البخاري  ،البخاري  ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي  ،املتـوىف 254ه ـ  ،عنايـة وتـرقيم
مططفى ديب البغا  ،من دون طبعة  :دار ابن كثري – دمشق – 9187م .
صــحيح اجلــامع الصــغري وزيادتــه  ،األلبــاين  ،حممــد ناصــر الــدين  ،املتــوىف 9420ه ـ  ،ط : 3املكتــب
اإلسالمي – بريوت – 9408هـ .
صــحيح مســلم  ،مســلم بــن احلجــاج بــن احلســني القشــريي  ،املتــوىف 249هـ ـ ،تــرقيم حممــد ف ـؤاد عبــد
الباقي  :دار إحياء الرتاث العريب – 9173م .
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صــيد اخلــاطر  ،ابــن اجلــوزي  ،أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي  ،املتــوىف 517هـ ـ  ،حتقيــق حممــد عبــد
الرمحن عوض :دار الكتاب العريب – بريوت – 9429ه.
طبقات احلفاظ  ،السـيوطي  ،أبـو بكـر بـن عبـد الـرمحن السـيوطي املتـوىف 199ه ـ  ،ط :9دار الكتـب
العلمية – بريوت –9402هـ .
طبقات الشافعية  ،ابن قاضي شهبة  ،أمحد بن حممد الدمشقي  ،املتوىف 859هـ  ،حتقيق عبـد العلـيم
خان  ،وفهرسة أنيس الطباع  ،ط : 9عامل الكتب – بريوت –9407هـ .
العلَـم الشــامخ يف إيثــار احلــق علــى اآلبــاء واملشــايخ  ،املقبلــي  ،صــاحل بــن مهــدي املتــوىف  9908ه ـ ،
َ
ط : 9دار احلديث – بريوت – 9405هـ.
العلل  ،الدارقطين  ،علي بن عمر املتوىف 385ه  ،حتقيق وختريج  :د .حمفوظ الرمحن زين اهلل  ،ط
 :9دار طيبة الرياض  -شارع عسري 9405 ،هـ.
الكامــل يف ضــعفاء الرجــال  ،ابــن عــدي  ،عبــد اهلل بــن عــدي اجلرجــاين املتــوىف 345ه ـ  ،حتقيــق حيــي
خمتار عزاوي  ،ط : 3دار الفكر – بريوت –9401هـ .
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ،حاجي خليفة  ،املتـوىف 9047ه ـ  :دار الكتـب العلميـة
– بريوت – 9492هـ .
كنز العمال  ،املتقي اهلندي  ،عالء الدين علي بن حسام املتوىف 175هـ بعناية بكري حيـاين وصـفوة
السقا  ،ط : 9مؤسسة الرسالة – بريوت – 9493هـ.
لسان العرب  ،ابن منظور  ،حممد بن مكرم املصـري اإلفريقـي املتـوىف 799ه ـ  ،ط : 3دار الفكـر –
بريوت –9404هـ .
لسان امليزان  ،ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن علي  ،املتوىف 852هـ  ،حتقيق دائـرة املعـارف النظاميـة
– اهلند ط : 3مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت 9404 -هـ .
جممــوع الفتــاوى  ،ابــن تيميــة  ،أمحــد بــن عبــد احللــيم  ،املتــوىف 728ه ـ  ،طبعــة الشــيخ عبــدالرمحن بــن
قاسم( )37جملداً .

خمتــار الصـحاح  ،الـرازي  ،حممــد بــن أيب بكــر  ،املتــوىف 404ه ـ  :دار املنــار – دكــار – بــدون تــاريخ
طبع.
املستدرك على الصحيحني  ،احلاكم النيسابوري  ،أبـو عبـد اهلل حممـد بـن عبـد اهلل  ،املتـوىف 405ه ـ ،
حتقيق مصطفى عبد القادر عطا  ،ط : 9دار الكتب العلمية – بريوت –9499هـ .
معجم اصطالحات األحاديث النبويـة  ،عبـد املنـان الراسـخ  ،ط : 9دار ابـن حـزم – بـريوت – لبنـان
 9425هـ .معجم البلدان  ،احلموي  ،ياقوت بن عبد اهلل  ،املتوىف 424هـ  :،دار الفكر – بريوت ،بدون تـاريخ
طبع.
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معجــم علــوم احلــديث النبــوي  ،الــدكتور عبــدالرمحن اخلميســي  ،ط : 9دار األنــدلس اخلضـراء – جــدة
–94929هـ .
معرفة علوم احلديث  ،احلاكم النيسابوري  ،املتوىف 405هـ  ،حتقيق السيد معظم حسني  ،ط : 2دار
الكتب العلمية – بريوت –9317هـ .
مغين اللبيب عن كتب األعاريب  ،ابن هشام األنصاري  ،عبداهلل بن يوسـف  ،املتـوىف 749ه  ،د.ط:
املكتبة العصرية – بريوت – 9407هـ .
مقدمة ابن الصالح (علوم احلـديث)  ،ابـن الصـالح  ،أبـو عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرمحن الشـهروزوري
الكــردي  ،املتــوىف 443هـ ـ  ،حتقيــق نــور الــدين عــرت  :دار الفكــر املعاصــر – بــريوت – 9313هـ ـ -
9173م .
مقدمة فتح الباري  ،ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن علي ابن حجر املتوىف 852ه ـ  ،حتقيـق حممـد
فؤاد عبد الباقي  ،وحمب الدين اخلطيب  :دار املعرفة – بريوت – 9371هـ .
املقصــد األرشــد يف تـراجم أصــحاب اإلمــام أمحــد  ،ابــن مفلــح  ،إب ـراهيم بــن حممــد ابــن مفلــح احلنبلــي
املتوىف 884هـ  ،حتقيق عبد الرمحن العثيمني  ،ط : 9مكتبة الرشد – الرياض – 9110م.
مي ـزان االعتــدال يف نقــد الرجــال  ،الــذهيب  ،حممــد بــن أمحــد بــن قاميــاز املتــوىف 748هـ ـ  ،حتقيــق علــى
حممد معوض  ،وعادل أمحد عبد املوجود  ،ط :9دار الكتب العلمية – بريوت – 9115هـ .
النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــالح  ،ابــن حجــر العســقالين  ،أمحــد بــن علــي املتــوىف 852ه ـ  ،حتقيــق
ودراسـ ــة ربيـ ــع بـ ــن هـ ــادي املـ ــدخلي  ،ط ، 9مـ ــن منشـ ــورات اجلامعـ ــة اإلس ـ ـالمية باملدينـ ــة املنـ ــورة –
9404هـ.
النكت على مقدمة ابن الصالح  ،الزركشي  ،بدر الدين حممد بن عبـد اهلل بـن هبـادر ااملتـوىف 714ه ـ
 ،حتقيق زين العابدين حممد بال فريح  ،ط : 9دار أضواء السلف – الرياض – 9491هـ .
النكت الوفية مبا يف شرح األلفية ،البقاعي إبراهيم بن عمر  ،املتوىف 885ه  ،حتقيق د.مـاهر الفحـل
 ،ط :9مكتبة الرشد9428 ،ه.
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افرتاءات حول الصحابة 
يف كتاب" :الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة اإلسالمية"
عرض ونقد
الدكتور أبوبكر عبد املقصود محمد كامل
أستاذ الحديث وعلومه املساعد – بكلية الشريعة وأصول الدين – جامعة نجران-
السعودية
مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد بن عبد اهلل .
هذا البحث" :افتراءات حول الصحابة  في كتاب :الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة اإلسالمية
عرض ونقد" يشتمل على مقدمة ومتهيد وسبعة مباحث:
املقدمة :ذكرت فيها اآلثار الفكرية اليت تركها وخل ّفها االستعمار الغريب يف بالد املسلمني ،ومن هذه اآلثار:
مدعو ومروجو العلمانية واحلداثة واملتأثرون بالفكر املاركسي الشيوعي ومنهم مؤلف هذا الكتاب.
عرفت بكتاب" :الحزب
وفي التمهيدّ :
الهاشمي وتأسيس الدولة اإلسالمية" الذي تناول
اإلسالم والنيب  والصحابة  بتصور وفكر أقبح
من تصور وفكر املستشرقني ،ورماهم بالعصبية
والقومية اجلاهلية ،وأراد أن ينفي عن اإلسالم ارتباطه
بالوحي اإلهلي ،كما قمت بالتعريف مبؤلف هذا
الكتاب سيد القمين وفكره اليساري املاركسي ،ونظرته
لتأسيس الدولة اإلسالمية.
وفي المباحث السبعة :ذكرت افرتاءات القمين

يف كتابه" :الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة
اإلسالمية" ومنها :افرتاؤه يف أن قيام الدولة اإلسالمية
مبين على صراعات بني مكة واملدينة ،وافرتاؤه أن أصل
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الدين اإلسالمي وضعه عبد املطلب جد النيب  طلبا للزعامة ،وأن دعوة عبد املطلب مللة إبراهيم احلنيفية قد
أيضا أن عبد املطلب جد النيب  كان خيلو بغار حراء وأن النيب  سار على أثره ،وافرتاؤه
آتت مثارها ،وادعاؤه ً
أن هجرة النيب  وأصحابه وتأسيس الدولة اإلسالمية كانت لعصبية وقومية عربية وغرض دنيوي ،وافرتاؤه بأن
هناك أكثر من كعبة غري الكعبة املشرفة ببيت اهلل احلرام ،وافرتاءات القمين على بين أمية بطلبهم امللك وانتقامهم
من بين هاشم ،كما ذكرت بعض افرتاءات القمين من مقاالت له عن اخللفاء الراشدين .
وأعقبت كل افرتاء من هذا األفاك املسمى بالقمين بالرد عليه وتفنيده وإبطاله؛ ونظرا الرتباط البحث
باحلديث عن الصحابة والذب عنهم ورد الشبهات واالفرتاءات ،أسهبت يف الرد على افرتاء القمين أن تأسيس
الدولة كان لغرض دنيوي ولعصبية جاهلية وقومية عربية ،والصراع بني مكة واملدينة ،كما أسهبت أيضا يف رد
افرتائه على بين أمية من اهنم طلبوا امللك وانتقموا من بين هاشم ،وبيّنت طرفًا من فضائل ومناقب معاوية بن أيب
سفيان رضي اهلل عنهما مؤسس الدولة األموية.
وهدف البحث :هو تربئة النيب  من اهتامه بتأسيس دولة اإلسالم لغرض دنيوي ،أو عصبية أو قومية،

وتربئة اإلسالم من اهتامه بأنه نتاج بشري منقطع الصلة بالسماء والوحي اإلهلي ،وتربئة الصحابة  أيضاً مما
نسب إليهم من أهنم أسلموا لغرض دنيوي ،وهو تأسيس دولة على أساس العصبية اجلاهلية والقومية العربية؛ سواء
كانوا من قريش(بنو هاشم) أو من املدينة (األوس واخلزرج) ،وتربئة معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما من
دعوى طلبه للملك وانتقامه من بين هاشم الذين أسسوا دولة اإلسالم ،وإثبات كذب القمين وأمثاله وجتردهم من
املنهج العلمي ونزاهة النقل ،ودحض افرتائه من وجود كعبات غري الكعبة املشرفة.
مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين ،أما بعد:

فقد أدرك الغرب منذ زمن بعيد عظمة اإلسالم وقدرته الفائقة على الذيوع واالنتشار ،كما أدرك أن املسلمني
إذا أحسنوا العمل باإلسالم صاروا قوة من طراز فريد ،وأهنم باإلسالم يكونون مؤهلني – حبق -لريادة العامل أمجع
وأن ما عدا اإلسالم من النظم واأليديولوجيات سوف تتهاوى وتذوب أمام اإلسالم كما تذوب كتل اجلليد حتت
جهدا يف حماربة اإلسالم بكل وسيلة متاحة ،وكان هدفه –وما يزال-
أشعة الشمس وحرارهتا؛ لذلك مل ُ
يأل الغرب ً
من حماربة اإلسالم :إما القضاء عليه إن أمكن ،وإما حماصرته ووضع السدود أمامه حىت ال يصل إىل معاقلهم
وأوطاهنم ،وإما تشويه حقائقه لدى املسلمني أنفسهم واحليلولة بينهم وبني اإلسالم ليسلبوهم مصدر قوهتم وعزهتم
وكرامتهم.
ومن أجل هذا كان االستعمار للبالد اإلسالمية ،ويف كل بلد إسالمي خضع لالستعمار عمل املستعمرون
على عزل املسلمني عن إسالمهم.
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وملا تقلص ظل االستعمار العسكري يف أقطار اإلسالم ظلت بعده بدائل تؤدي أخطر األدوار يف حماربة
اإلسالم ،ومن أخطر هذه البدائل :العلمانيون واحلداثيون ،وهم تالميذ املستشرقني بال نزاع.
ومل تسلم كتابات هؤالء العلمانيني واحلداثيني ومن قبلهم املستشرقني من اخلطأ واالفرتاء وخمالفة الواقع وانعدام
املنهج العلمي يف البحث والكتابة والتوثيق ،ولكن الفروق جد كبرية بني األخطاء غري املتعمدة اليت صدرت عن
القسمني املنصف واحملايد وقليل ما هم ،وبني األخطاء املتعمدة واالفرتاءات اليت تورط فيها القسم املعادي
لنإسالم.
وقد جاء هذا البحث على النحو التالي:
المبحث األول :افتراء القمني في أن قيام الدولة اإلسالمية مبني على صراعات بين مكة والمدينة.

المبحث الثاني :افتراؤه أن أصول الدين اإلسالمي وضعها عبد المطلب جد النبي  طلبا للزعامة.

أثره.

المبحث الثالث :ادعاؤه أن عبد المطلب جد النبي كان يخلو بغار حراء وأن النبي  سار على
المبحث الرابع :افتراؤه أن هجرة النبي  وأصحابه كانت لتأسيس دولة على عصبية وقومية عربية.
المبحث الخامس :افتراؤه بأن هناك أكثر من كعبة غير الكعبة المشرفة ببيت اهلل الحرام.

المبحث السادس :افتراءات القمني على بني أمية بطلبهم الملك وانتقامهم من بني هاشم.

المبحث السابع :بعض مقاالت القمني عن اإلسالم والجهاد والصحابة .

التمهيد

التعريف بكتاب" :الحزب الهاشمي وتأسيس دولة الخالفة اإلسالمية"وبمؤلفه.
كتاب" :الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة اإلسالمية" ملؤلفه سيد حممود القمين( ،)1هو عنوان لدراسة تلقي
الضوء على الفرتة املتقدمة على ظهور النيب حممد  وبعد بعثته وهجرته ،واإلرهاصات األوىل لنشوء دولة العرب
اإلسالمية بقيادته ،ويدور حمور الكتاب املذكور ،على أن أجداد الرسول  كانوا يعملون على إحكام تسلطهم
على مكة وقريش ،وأن عبد املطلب قد استشف بثاقب نظره أن باستطاعة واحد من ذريته إنشاء دولة تضم قبائل
( )1سيد حممود القمين :مؤلف كتاب" :احلزب اهلامشي "من مواليد 9147م ببين سويف مبصر ،معظم أعماله األكادميية تناولت منطقة
شائكة يف التاريخ اإلسالمي ،يعتربه البعض باحثاً يف التاريخ اإلسالمي من وجهة نظر ماركسية يسارية ،والبعض اآلخر يعتربه صاحب أفكار
اتسمت باجلرأة يف تصديه للفكر الذي تؤمن به مجاعات اإلسالم السياسي ،بينما يعترب القمين نفسه أنه إنسان يتبع فكر املعتزلة ،وصفه
الكثريون بأنه مرتد أو بوق من أبواق الغرب واملستشرقني ،ألّف كتباً منها" :الدولة احملمدية" و"حروب دولة الرسول" وأراد أن يظهر دور العامل
السياسي يف اختاذ القرار الديين يف التاريخ اإلسالمي املبكر ،ومن مؤلفاته أيضاً« :رب هذا الزمان» ،والذي صادره جممع حبوث األزهر حينها
 9117م ،وأخضع كاتبه الستجواب يف نيابة أمن الدولة العليا املصرية؛ لكنه وإىل اآلن مازال بأفكاره وكتاباته ولقاءات اإلعالمية ،وضع نفسه
حتت عنوان :اإلسالم املستنري.
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حممدا  ،الذى كان أيامها يف السابعة من عمره قد التقط
العرب املتناحرة حتمل اسم اهلامشيني ،وأن حفيده ً

زورا وهبتانًا
العبارة  -قول عبد املطلب" :إذا أحب اهلل إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤالء" -اليت ينسبها القمين ً
وجهال وسذاجة إىل عبد املطلب ،أي أن املسألة هي مسألة مطامع سياسية هامشية ،وال دين هناك وال وحى ،بل
األمر كله من صنع حممد ،وهو ما يريده مؤلف الكتاب يف التو واللحظة ،إذ املعىن ظاهر بيِّـن ال حيتاج إىل شرح،
وهو أن بىن هاشم قد خططوا إلنشاء دولة يرتأسوهنا  ،مث انتقلوا بعد ذلك إىل استغالل الدين أو "اإليديولوجيا"
بتعبري الشيوعيني أيضا يف سبيل الوصول إىل هذا الغرض ،وما ورد يف الكتاب هو تكرار لشبهات املستشرقني
وامتداد هلا ،والكتاب له انتشار واسع بني احلداثيني والعلمانيني واليساريني ،وليست له قيمة علمية باملنهج
العلمي؛ ألنه قائم على التلفيق والكذب ،والروايات الضعيفة والباطلة ،فقد اعتمد على كتاب :األغاين
لألصفهاين ،وفجر اإلسالم ألمحد أمني ،واإلكليل للهمداين.
ويعتقد سيد القمين الفائز جبائزة الدولة التقديرية( ،)1وصاحب الدراسات املاركسية الشهرية ،أن اإلسالم جمرد
إفراز أرضي ال مساوي؛ فهو ال يفسر سلوك املسلمني وشريعتهم وفق القرآن الكرمي وسرية خامت النبيني واألحاديث
الواردة عنه ،ولكنه يفسر كل ذلك بصورة مادية حبتة؛فيؤكد يف كتبه مجيعا أن الظروف االجتماعية واالقتصادية
والسياسية اليت جرت يف اجلاهلية هي وحدها اليت مهدت لظهور اإلسالم ،وأن هذا الدين تعبري عن طموح
سياسي طغى على رأس اهلامشيني وتبلور يف ذهن جد الرسول عبداملطلب الذي أراد أن تكون اإلمرة يف يد بين
هاشم على كافة القبائل باجلزيرة العربية ،ويف وقت ظهرت الدعاوى لنبذ األصنام والعودة مللة ابراهيم أيب األنبياء
(احلنيفية) ،فقد فكر جد الرسول – حبسب اعتقاد القمين – يف أن ظهور نيب من بين هاشم هو وحده ما
حيقق هدفه على غرار النموذج اليهودي اإلسرائيلي الذي اعتمد على نيب اهلل داوود!
وبعد التعريف بالكتاب ومبؤلفه ،أذكر بعض االفرتاءات املتعلقة بالنيب  واإلسالم عامة؛كيف تأسست دولة
اإلسالم وكيف وصفها بالعصبية واالنتقامية ،مث االفرتاءات اخلاصة بالصحابة ؛ معتقدا هبا دور احلزب اهلامشي
والعقيدة احلنيفية يف التمهيد لقيام دولة العرب اإلسالمية ،مث أرد على تلك االفرتاءات ،ومنها:

المبحث األول
افتراء القمني أن قيام الدولة اإلسالمية مبني على صراعات بين مكة والمدينة
يف الفصل األول وحتت عنوان"تأسيس"1يذكر القمين" :أن عبد املطلب بن هاشم جد رسول اهلل  كان
حتديدا ،وكان ذلك يف وقت تسوده بيئة التفكك القبلية
يرغب يف وحدة سياسية بني عرب اجلزيرة نواهتا مكة ً
البدوية ،اليت يستثىن منها منطقة احلجاز مبدينتيها الرائدتني مكة ويثرب حيث هيأ وضعها اجلغرايف ووعورة الطريق

( )1فاز سيد القمين جبائزة الدولة املصرية التقديرية يف العلوم االجتماعية لعام 2001م ،وقيمتها  200.000مائيت ألف جنيه مصري.
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إليها أن تكون بيئة عربية خالصة بعيدة عن الصراع الدويل والتأثر باحلضارات األجنبية بدون أن تفقد التواصل
معها.
لكن العجب فعال أن ال ميضي من السنني غري قليل حىت تقوم يف جزيرة العرب دولة واحدة بل دولة قوية
ومقتدرة تطوي حتت جناحيها -ويف زمن قياسي -ممالك الروم والعجم بعد أن أعلن حفيد عبد املطلب بن هاشم
حممد بن عبد اهلل  أنه النيب املنتظر"(.)1
وربط القمين بني حتالف قريش مع األوس ضد اخلزرج ،وبني حتالف اخلزرج مع النيب  ضد قريش ،وبذلك
فهو يستبعد اهتداء أهل املدينة يثرب لدين اهلل وحماربتهم لقريش من هذا املنطلق الديين.
يقول القمين" :وما إن أطل القرن السادس امليالدي على ربعه األخري حىت بدأت املنافسة بني مكة ويثرب:
أهم حمطتني يف العصر اجلاهلي ،حبسباهنا حمطة مرور ضرورية مير عليها الطريق التجاري القادم من مكة مشاالً ،لوال
دخوهلا يف مرحلة متزق ،نتيجة اخلالفات الداخلية اليت رمبا كان سببها تركيبها اهلجني ،فربغم جتانس السكان -
فسكاهنا من األوس واخلزرج من اليمن وبطون اليهود يعودون إىل أصول مينية  -فإن العامل الديين ووجود اليهود
مؤججا للصراع الداخلي؛ حىت أشرفت على هالك كامل؛ أدى هبا إىل حماولة سبق ملكة؛
فيها كان ال شك عامال
ً
فكادت تقوم هبا مملكة على يد (عبد اهلل بن أُيب بن سلول) قبل اهلجرة النبوية إليها"(.)2
وللرد على هذا االفتراء أنقل ما كتبه د.محمد سيد أحمد المسير (رحمه اهلل) :أوال :كتب د/المسير:
"إن القمين يفرتي الكذب عندما يرى أن فكرة النيب املنتظر اخرتاع عريب جاهلي جلمع الشمل ،ويرى أن حفيد
عبد املطلب قد أعلن أنه النيب املنتظر بناء على هذا الوهم واالخرتاع ،واملؤلف بذلك يكون قد رفض حقيقة دينية
ص ِّد ٌق ل َما َم َعه ْم
اءه ْم كتَ ٌ
اب م ْن ع ْند اللَّه م َ
أكدها القرآن مرار حول النيب املنتظر يف مثل قوله تعاىلَ {:ولَ َّما َج َ
َّ
اءه ْم َما َع َرفوا َك َفروا به فَلَ ْعنَة اللَّه َعلَى
َوَكانوا م ْن قَ ْبل يَ ْستَ ْفتحو َن َعلَى الذ َ
ين َك َفروا فَ لَ َّما َج َ
ين}(البقرة)81:
الْ َكافر َ
ي م َن
وقوله تعاىلَ {:وإ ْذ قَ َ
ص ِّدقًا ل َما بَ ْي َن يَ َد َّ
يل إنِّي َرسول اللَّه إلَْيك ْم م َ
ال ع َ
يسى ابْن َم ْريَ َم يَا بَني إ ْس َرائ َ
شرا برس ٍ
اءه ْم بالْبَ يِّ نَات قَالوا َٰه َذا س ْح ٌر
اسمه أ ْ
ول يَأْتي م ْن بَ ْعدي ْ
َح َمد ۖ فَ لَ َّما َج َ
الت َّْوَراة َومبَ ِّ ً َ
ين}(الصف)4:
مب ٌ
ثانيا :مهَز املؤلف الصحابة  و َغ َمزهم عندما ّادعى أن حتالف اخلزرج مع النيب  ضد قريش يف أثناء
اهلجرة كان ردا على حتالف قريش مع األوس ضد اخلزرج ،واملعلوم أن أنصار النيب  كانوا من األوس واخلزرج
معا ،وأن أخوة اإلسالم مجعت بينهم مجيعا ،وأهنم استقبلوا املهاجرين من مكة ،ومل يفرقوا بني هامشي وغري هامشي،
ً
َّ
يما َن م ْن
وال بني قرشي وغري قرشيّ ،
َّار َو ْاإل َ
ين تَ بَ َّوءوا الد َ
وسجل القرآن الكرمي إيثارهم يف قوله تعاىلَ { :والذ َ

( )1وما قبلها :انظر احلزب اهلامشي وتأسيس الدولة اإلسالمية سيد القمين صـ ،57-59ط/مكتبة مدبويل الصغري القاهرة 9114م الطبعة
الرابعة
( )2املرجع السابق ص ـ.51
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اجةً م َّما أوتوا َوي ْؤثرو َن َعلَى أَنْ فسه ْم َولَ ْو َكا َن به ْم
اج َر إلَْيه ْم َوَال يَجدو َن في صدوره ْم َح َ
قَ ْبله ْم يحبُّو َن َم ْن َه َ
ك هم الْم ْفلحو َن}(احلشر)1:
اصةٌ َوَم ْن يو َق ش َّح نَ ْفسه فَأولَئ َ
َخ َ
ص َ
بل إن املؤلف يقطع صلة سيدنا حممد  بالوحي اإلهلي ،وجيعل األمر جمرد إعالن حفيد عبد املطلب أنه
النيب املنتظر ،وكأن املسألة صراع على السلطة واكتساب مواقف سياسية"(.)1
ثالثا :نتسائل :كيف ميكن أن ختطر ألعرايب كعبد املطلب فكرة إنشاء دولة ،ومل يعرف األعراب آنذاك إقامة

الدول ،إذ كانوا قبائل متناحرة مل يعرفوا الدول مبفهومها الشامل كما نعرفها حنن اآلن؟ والعرب كانوا جيهلون فكرة
الدولة بل إهنم مل يكونوا ينسبون مثل هذه األمور-اخللق والبعث والرزق -إىل اهلل سبحانه وال كان يدور يف
أذهاهنم يف ذلك الوقت من اجلاهلية مفهوم املشيئة واإلرادة اإلهلية على النحو الذى عرفوه بعد اإلسالم ،لقد كانوا
ين}(املؤمنون )37:ولدينا الشعر اجلاهلي،
يقولون{" :إ ْن ه َي إالَّ َحيَات نَا الدُّنْ يَا نَموت َونَ ْحيَا َوَما نَ ْحن ب َم ْب عوث َ
ليس فيه شيء يدل على أهنم كانوا يربطون بني مثل ذلك األمر وبني إرادة اهلل ،وكيف حيلم عبد املطلب بتأسيس
دولة-حسب زعم القمين -هو ملكها وسيدها يتوارث امللكية أوالده وأحفاده؟!
رابعاً :ملاذا مل حياول واحد من مؤسسي هذه الدولة كالعباس ومحزة رضي اهلل عنهما ،وأب هلب وأب طالب

حممدا؟
مثال يف إقامة الدولة ،اللهم إال أصغرهم وابن أخيهم ً
لقد وقف بعضهم منه أول ما بدأ دعوته إىل اإلسالم موقف العداء والعناد ،بل لقد انضم بعضهم إىل
معسكر املؤذين له املتآمرين عليه كأيب هلب ،كما أن الذين آمنوا من كبارهم إمنا أسلموا متأخرين ومل يسارعوا إىل
االنضمام إىل صفوف أتباع منشئ الدول هذا ،أما أبو طالب ،الذي بسط محايته على ابن أخيه وكان له يف كثري
من املواقف ردء صدق ،فلم يؤمن به قط رغم كل احلنان الذى كان يكنه له يف قلبه.
خامساً :لقد كان أبو طالب عم النيب  يطلب منه يف بعض األحيان أن يكف عن الدعوة إىل الدين
الذي جاء به إبقاء على العالقات اليت تربط اهلامشيني بسائر املكيني على ما تصوره لنا الرواية التالية من السرية
النبوية البن هشام واليت أوردها الكاتب نفسه يف كتابه موجزة" :ومضى رسول اهلل  على ما هو عليه يظهر دين
اهلل ويدعو إليه ،مث شرى األمر بينه وبينهم حىت تباعد الرجال وتضاغنوا ،وأكثرت قريش ذكر رسول اهلل  بينها
فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه ،مث إهنم َم َش ْوا إىل أيب طالب مرة أخرى فقالوا له :يا أبا طالب ،إن لك سنا
وشرفا ومنزلة فينا ،وإنا قد استَـْنـ َهْيناك من ابن أخيك فلم تَـْنـ َهه عنا ،وإنا واهلل ال نصرب على هذا من شتم آبائنا
وتسفيه أحالمنا وعيب آهلتنا حىت تك ّفه عنا أو ننازله وإياك يف ذلك حىت يهلك أحد الفريقني ،أو كما قالوا له ،مث
انصرفوا عنه ،فعظم على أيب طالب فراق قومه وعداوهتم ،ومل يطب نفسا بإسالم رسول اهلل  هلم وال
خذالنه"(.)2
( )1رد األستاذ الدكتور حممد سيد أمحد املسري-رمحه اهلل )2008-9148( -أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين وعضو اللجنة
العلمية الدائمة للعقيدة والفلسفة جبامعة األزهر-على كتاب القمين" :احلزب اهلامشي وتأسيس الدولة اإلسالمية".
( )2فضح سيد القمين يف كتابه :احلزب اهلامشي د/إبراهيم عوض مقالة مبوقع ديوان العرب:

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=19181
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قال ابن إسحاق :وحدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس أنه ح ّدث أن قريشا حني قالوا أليب طالب
هذه املقالة بعث إىل رسول اهلل  فقال له :يا ابن أخي ،إن قومك قد جاءوين فقالوا يل كذا وكذا الذي كانوا
حتملين من األمر ما ال أطيق .قال :فظن رسول اهلل  أنه قد بدا لعمه فيه
علي وعلى نفسك ،وال ِّ
قالوا له ،فأَبْ ِق َّ
وم ْسلِمه ،وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه .قال :فقال رسول اهلل  :يا عم ،واهلل لو وضعوا
بَ َداء أنه خاذله ُ
الشمس يف مييين ،والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر حىت يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته ،قال :مث استعرب
رسول اهلل  فبكى مث قام .فلما وىل ناداه أبو طالب فقال :أقبل يا بن أخي .قال :فأقبل عليه رسول اهلل ،
ُسلِمك لشيء أبدا"(.)1
فقال :اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت ،فو اهلل ال أ ْ
فهل يا ترى لو كانت هناك تلك التخطيطات اليت يزعمها أصحاب الكتابات املغرضة من املاركسيني
والتنويريني وغريهم ،أيكون هذا موقف أب طالب من ابن أخيه الساعي إلنشاء دولة العشرية؟!
مث إن الكاتب نفسه يقول بعد ذلك ما نصه" :وكانت النتيجة اليت سجلتها كتب التاريخ اإلسالمي أ ْن
ِ
بعضا ،وقام حزب عبد الدار يستجمع حلفاءه ملواجهة
ب األمر ،ومحيت احلرب ،وتنابذ القوم ،وبادأ بعضهم ً
َحق َ
ما بدأت نذره يف األفق برغم نداء بعض العقالء مثل عتبة بن ربيعة ،الذي التقى النيب  ،وأدرك األهداف
الكربى للدعوة ،فقام يقول لقريش :يا معشر قريش ،أطيعوين واجعلوها يب ،وخلوا بني هذا الرجل وما هو فيه
فاعتزلوه ،فو اهلل ليكونن لقوله الذي مسعت منه نبأ عظيم .فإن تُ ِ
صْبه العرب فقد ُك ِفيتموه بغريكم ،وإن يظهر على
ُ
العرب فملكه ملككم ،وعزه عزكم ،وكنتم أسعد الناس به ،وعلى الطرف اآلخر أعلن اهلامشيون أهنم قد منعوا
فتاهم برغم عدم متابعة دعوته دينيا ،اللهم إال أفرادا فرادي ،فكانت عصبيتهم القبلية درعا قويا لدعوة حفيد عبد
املطلب ،اليت استنفرت احلزب املناوئ الذي أصر على زعمه أهنا دعوة لو كتب هلا النجاح لصار األمر كله إىل
البيت اهلامشي"(.)2
وإن العاقل ليتساءل ":ملاذا تأخر اهلامشيون أو رفضوا متابعة حممد  يف دعوته ما دامت تؤدى إىل إنشاء
تكل عشريهتم عن التخطيط هلا والعمل على حتقيقها بكل وسيلة منذ أجيال؟ وماذا يضريهم يف أن
الدولة اليت ال ّ
يتابعوه على دعوته؟ أو فلنقل :وماذا كان يضريه لو ترك دعوته الدينية وركز على تنفيذ خطته السياسية ما دام
الدين الذى جاء به قد فرق قومه ،وفرق معهم عشريته أيضا ،بدال من توحيدهم؟ مث كيف يفسر كاتبنا :هذه
ابن ربيعة مل
احلكمة اليت بدت على ُعْتبة بن ربيعة فأراد من أهل مكة أن يك ّفوا عن مناوأة الرسول  ،وعتبة ُ
()3
يكن هامشيا؟

( )1دالئل النبوة اإلمام البيهقي (ت 458:هـ )  ،987/2ط/دار الكتب العلمية ،ودار الريان للرتاث الطبعة األوىل  9408هـ9188 /م،
والسرية النبوية البن هشام ،909/2ط/دار اجليل بريوت 9499ه ،والسرية النبوية البن كثري  ،474/9ط /دار املعرفة بريوت.
( )2وما قبلها :انظر احلزب اهلامشي وتأسيس الدولة اإلسالمية سيد القمين صـ959
( )3فضح سيد القمين يف كتابه :احلزب اهلامشي د/إبراهيم عوض مقالة مبوقع ديوان العرب:
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والكاتب هنا يُك ّذب ما يقوله الرسول  والصحابة عن عمرو بن هشام ،الذى َمسَّْوه" :أبا جهل" ،ومن
أبلها بداللة حتاكم العرب إليه يف النفورة واملشاورة
اجلدير بالذكر أن عمرو بن هشام مل يكن رجال أمح ًقا أو ً
واملخابرة منذ حداثته حىت إهنم أدخلوه دار الندوة صبيا ،وهذا يعىن أن ما قاله املسلمون والرسول  عن جهله
ومحقه يف قبول هذا الدين صحيح ،وكأن كل صاحب منصب ال بد أن يكون أهال لذلك املنصب ،أفال يكفي أن
يعادى دعوة اإلسالم وأن يظل طوال عمره مفعم القلب باحلقد على الرسول الكرمي عاميا عن القيم النبيلة املضيئة
اليت حيتوى عليها دينه ،مؤثرا عليها قيم اجلاهلية اجلهالء؟ أفال يكفي أن يكون هو ُموِرد قومه َم ْوِرد التهلكة يف بدر
غىب وكِ ْرب مقيت على متابعة جيش قريش تقدمه إىل بدر رغم توارد األنباء بنجاة القافلة القرشية
حني أصر يف عناد ٍّ
اليت خرج اجليش حلمايتها ،فكانت مثرة ذلك العناد اجلهول األمحق أن ُجْن ِدل العشرات من صناديد قريش وقوادها
()1
ورؤسائها ،ومنهم أبو جهل هذا؟
كما ختربنا السرية أن كفار قريش قد عرضوا على النيب  ،ضمن ما عرضوه ،ال ُـمْلك والسلطان ،إال أنه
ض على تلك الساحنة بالنواجذ فال يفلتها أبدا؟
رفض؛ فلم يا تُرى ،وقد كان حريًّا به أن يَـ َع ّ
جاء يف كتب السرية واألحاديث النبوية "أن عتبة وشيبة ابين ربيعة ،وأبا سفيان بن حرب ،ورجال من عبد
الدار ،وأبا البخرتي أخا بين أسد ،واألسود بن املطلب ،وزمعة بن األسود ،والوليد بن املغرية ،وأبا جهل بن هشام،
وعبد اهلل بن أمية ،وأمية بن خلف ،والعاص بن وائل ،ونبيها ومنبها ابين احلجاج السهميني اجتمعوا فقالوا :يا
ِ
ت الدين،
حممد ،واهلل ما نعلم رجال من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك .لقد شتمت اآلباء ،وعْب َ
ت األحالم ،وشتمت اآلهلة ،وفرقت اجلماعة ،فما من قبيح إال وقد جئته فيما بيننا وبينك .فإن كنت إمنا
َّه َ
وسف ْ
جئت هبذا احلديث تطلب ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال ،وإن كنت تطلب الشرف فينا
َس َّو ْدناك علينا ،وإن كنت تريد ُمْلكا َملَّكْناك علينا ،وإن كان هذا الذي يأتيك مبا يأيت َرئِي تراه قد غلب بذلنا
أموالنا يف طلب الطب لك حىت نربئك منه ونـُ ْع ِذر فيك.
علي كتابا ،وأمرين أن أكون لكم
فقال رسول اهلل  :ما يب ما تقولون ،ولكن اهلل بعثين إليكم رسوال ،وأنزل َّ
بشريا ونذيرا .قالوا :فإن كنت غري قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بالدا وال
أقل ماال وال أشد عيشا منا ،فَ َس ْل لنا ربك الذي بعثك به فَـْليُ َسيِّـْر عنا هذه اجلبال اليت ضيقت علينا وليبسط لنا
بالدنا وليجر فيها أهنارا كأهنار الشام والعراق ،وليبعث لنا من قد مضى من آبائنا .فإن مل تفعل فَ َس ْل ربك َملَ ًكا
يص ّدقك مبا تقول ،وأن جيعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة ويغنيك على ما نراك تبتغي ،فإنك تقوم
زعمت أن ربك إن شاء فعل ،فإنا ال
باألسواق وتلتمس املعاش .فإن مل تفعل فأسقط السماء علينا كِ َس ًفا كما
َ
نؤمن لك إال أن تفعل .فقام رسول اهلل  عنهم وقام معه عبد اهلل بن أيب أمية ،فقال :يا حممد ،عرض عليك
تعجل ما ختوفهم به من العذاب ،فو اهلل ال أؤمن لك أبدا حىت تتخذ
قومك ما عرضوا فلم تقبله ،مث سألوك أن ّ
إىل السماء سلما ترقى فيه ،وأنا أنظر حىت تأتيها وتأيت معك بنسخة منشورة ،ومعك أربعة من املالئكة ،فيشهدوا
( )1إحتاف أهل الفضل واإلنصاف بنقض كتاب ابن اجلوزي دفع شبه التشبيه وتعليقات السقاف ،سليمان بن ناصر عبد اهلل العلوان .45/9
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لك أنك كما تقول .فانصرف رسول اهلل  حزينًا ،فأنزل عليه ما قاله عبد اهلل بن أيب أمية" :وقالوا لن نؤمن لك"
()1
إىل قوله" :بشرا رسوال"...
وهناك عبارة حمورية يدور حوهلا كتاب" :الحزب الهاشمي" ،وهى ما نسبه القمين إىل عبد املطلب جد

الرسول الكرمي  من قوله" :إذا أحب اهلل إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤالء" ،وأشار إىل أوالده وأحفاده ،وهذا

هو النص الذى وردت فيه هذه العبارة كامالً وهو أول شيء يف الكتاب مما مساه على سبيل احلذلقة املتنطعة:
"تأسيس ا"" :إذا أراد اهلل إنشاء دولة خلق هلا أمثال هؤالء :قاهلا عبد املطلب بن هاشم ،وهو يشري إىل أبنائه
ً
وح َفدته ،فربغم التفكك القبلي يف بيئة البداوة ،اليت عاشتها جزيرة العرب ،فإن هناك من استطاع أن يقرأ الظروف
َ
املوضوعية ملدينة مكة بوجه خاص ،وأن خيرج من قراءته برؤية واضحة :هي إمكان قيام وحدة سياسية بني عرب
حتديدا برغم واقع اجلزيرة آنذاك ،وكان هناك من هو لرأى عبد املطلب من ذوى
اجلزيرة تكون نواهتا ومركزها مكة ً
النظر الثاقب والفكر املنهجي املخطط الذين استطاعوا أن يصلوا إىل النتيجة نفسها بعد قراءة واعية للخريطة
السياسية والظروف االجتماعية واالقتصادية ،لكن الكثرة الغالبة مل تكن مع هذه الرؤى ،حىت اليهود الذين كانوا
يعيشون بني ظَ ْهَر َِ
اين العرب كعرب ما خطر هلم هذا التوقع قط ،وإمنا كانوا يرتفعون على سائر العرب ،ويفاخرون
بأن هلم من األنبياء عددا وعدة"(.)2
وهذه العبارة" :إذا أحب اهلل إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤالء" قاهلا أحد األعراب عندما قدم على عبد

املطلب يف مكة وليست لعبد املطلب( ،)3والقمين –كما هو معهود عليه يف الكذب-نسبها لعبداملطلب.

المبحث الثاني
افتراؤه أن أصل الدين اإلسالمي وضعه عبد المطلب جد النبي  ودعا إليه طلبا للزعامة
كتب القمين" :انطلق عبد املطلب يضع أسس فهم جديد لالعتقاد؛ فهم جيمع القلوب عند إله واحد ،ويتميز
بأنه يلغي التماثيل واألصنام وغريها من الواسطات والشفاعات؛ ألنه ال يقبل من أحد وساطة وال شفاعة إال
العمل الصاحل!!..ومتهيداً ملا أزمع؛ أعلن يف الناس :أنه بينما كان نائماً بالكعبة أتاه رئي وغطّه ثالث مرات،
وأوحى إليه األمر حبفر البئر املعروفة باسم زمزم ،وتقول كتب األخبار اإلسالمية ،إهنا كانت بئراً جلرهم بني صنمي
إساف ونائلة دفنتها حني تركت مكة ،نعم لقد متثل تنافس بين العمومة من قبل يف احتفار اآلبار ،جذباً للقبائل
وقوافل التجارة ،فقدمياً حفر عبد الدار (أم جراد ،وملا حفر عبد مشس (الكوي)؛ رد عليه هاشم حبفر بدر؛ فزاد
أمية الكرم وحفر احلضر؛ فرد عليه عبد املطلب حبفر زمزم ،لكن زمزم ليست ككل اآلبار؛ فهي البئر الوحيدة اليت
( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ت199(:هـ)  445/1مركز هجر للبحوث-مصر .2003-9424
( )2فضح سيد القمين يف كتابه :احلزب اهلامشي د/إبراهيم عوض مقالة مبوقع ديوان العرب.
( )3أعالم النبوة للماوردي295/9ط/دار الكتاب العريب بريوت 9187م.
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قيل فيها إهنا ُحفرت بأمر غييب-يف حلم عبد املطلب-إضافة إىل ما شاع يرتدد حول أمرها ،فهي فعل إهلي ال
فجرها اهلل قدمياً حتت خد امساعيل بن ابراهيم؛ ليشرب وأمه منها.
إنساينَّ ،
لقد أعلن يف الناس  -أي عبد املطلب  -أن تربأوا من أرجاس اجلاهلية ،وعودته إىل دين جده إبراهيم ،وهو
أهل رمضان صعد إىل غار حراء متحنفاً ،مث عاد
الفطرة احلنيفية اليت ترفض أي توسط بني العبد والرب ،فإذا َّ
ينادي قومه أنه قد حرم على نفسه اخلمر ،وكل ضروب الفسق؛ حاثَّا على مكارم األخالق؛ داعيا الناس التباعه؛
مؤمنا بالبعث واحلساب واخللود؛ هاتفاً" :واهلل إن وراء هذه الدار دارا جيزى فيها احملسن بإحسانه ،ويعاقب فيها
املسيء بسيئاته"!!..مث مل يلبث يبشر قومه بقرب قيام الوحدة السياسية ،فيشري إىل أبنائه وحفدته الذين أصبحوا
له عزوة وشد أزر ،ويقول" :إذا أحب اهلل إنشاء دولة ،خلق هلا أمثال هؤالء .أولئك الذين كاد يقدم أحدهم
ذبيحاً ابنه عبد اهلل والد النيب حممد  كما كان يفعل جده البعيد إبراهيم مع ولده إمساعيل"(.)1
ويزعم القمني أن دعوة عبد المطلب لملة إبراهيم الحنيفية قد آتت ثمارها :فكتب" :ومبا أن لكل جمتهد
نصيب؛ فقد أتت مساعي عبد املطلب وجهوده اليت مل تكل بثمارها ،وأتبعه كثريون على ملته اإلبراهيمية
وعقيدته احلنفية ،اليت مل يستنكف املؤرخون والباحثون من نعتها بـ"دين عبد املطلب" ،ومن هؤالء التابعني (وفيهم
السابقون املمهدون) :قس بن ساعدة اإليادي ،وأمية بن أيب الصلت ،وأرباب ابن رئاب ،وسويد بن عامر
املصطلقي ،ووكيع بن سلمة بن زهري اإليادي ،وعمري بن جنب اجلهين ،وأبو قيس صرمة بن أب أنس ،وعامر بن
الظرب ،وعالف بن شهاب التميمي ،واملتلمس بن أمية الكناين ،وزهري بن أب سلمى ،وخالد بن سنان بن غيث
العبسي ،وعبد اهلل القضاعي ،وكعب بن لؤي بن غالب ،وعبد الطاخبة بن ثعلب ،وزيد الفوراس بن حصني ،وزيد
بن عمرو بن نفيل ،وأكثم بن صيفي ،وأبو قيس بن األسلت ،وحنظلة بن صفوان ،وغريهم كثري ،وبانتشار
األيديولوجيا احلنفية بدأ أتباعها يتنافسون يف التقوى والتسامي اخللقي؛ عل أحدهم يكون نيب األمة وموحد
كلمتها ،حىت شكلوا تياراً قوياً ،خاصة قبل ظهور اإلسالم بفرتة وجيزة"(.)2

وللرد على هذا االفتراء نقول :إن القمين اختذ من نقول بعض الرواة عن الصفاء الفطري لدى عبداملطلب؛
ليجعل ذلك ذريعة ينسج حوهلا خياله املريض ،في ّدعي أن عبد املطلب اخرتع أيديولوجيا أو عقيدة ذات مأرب
حممدا  للرئاسة فكان جيلسه على فراشه يف ظل الكعبة ويقول :إن البين
سياسي ،وأن عبد املطلب أع ّد حفيده ً
هذا شأناً ،ـأو بعبارة أخرى :دعوا ابين هذا إنه يؤسس ملكاً.
يفسر كل مصاهرة متت لعبد املطلب أو لولده عبد اهلل بالسعي إىل الرئاسة عن طريق امللك
بل إن املؤلف ّ
والنبوة املنتظرة ،ويسوق روايات مفادها أنه علم من أحبار اليهود أن امللك والنبوة عن طريق املصاهرة من بين زهرة،
وزوج ابنه عبد اهلل آمنة بنت وهب أخي وهيب هلذا الغرض.
فتزوج عبد املطلب هالة بنت وهيبّ ،
وهكذا خيرج املؤلف عن كل منطق علمي صحيح ،ويتخذ من روايات -ليس هلا صحة السند وال صدق
وهم اخرتعه وأساطري يسعى إليها ،ومىت كان األحبار والكهان يـُتّخذ من أفواههم نواميس قيام
النقل -دالئل على ْ
( )1احلزب اهلامشي ص ـ ـ ـ.909
( )2املرجع السابق ص ـ ـ ـ.905
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الدول واحلضارات؟! ،وإذا كانت هذه إرهاصات معينة للنبوة احملمدية فيقينًا هبا جاء بعد الرسالة وليس قبل أن
يوحى إىل حممد .
وإذا كان عبد املطلب قد أسس ألصول الدين اإلسالمي فلماذا مل يُسلم بنوه كأيب هلب وأيب طالب ،وملاذا مل
يكسر األصنام حول الكعبة ،وما هي مظاهر هذا التدين عند عبد املطلب وآثاره الدالة على وجوده ،وملاذا قال
ِّ

أبو طالب للنيب :على ملة عبد المطلب عندما عرض النيب  عليه اإلسالم وهو يف مرض موته ،أخرج
ال الْم ْش ِرُك ِعْن َد الْمو ِ
ِ
ت الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ.
َْ
البخاري رمحه اهلل باب إذَا قَ َ ُ
ِ ِ
َخبَـَرِين
صالِحَ ،ع ِن ابْ ِن ِش َهاب قَ َ
يم ،قَ َ
 َح َّدثـَنَا إِ ْس َح ُال :أ ْ
اق ،أ ْ
الَ :ح َّدثَِين أَِيبَ ،ع ْن َ
َخبَـَرنَا يَـ ْع ُق ُ
وب بْ ُن إبْـَراه َ
ِ
ِ
يد بْن الْمسيَّ ِ
ول اهللِ  فَـ َو َج َد ِعْن َدهُ أَبَا َج ْه ِل
ت أَبَا طَالِب الْ َوفَاةُ َجاءَهُ َر ُس ُ
ضَر ْ
َخبَـَرهُ أَنَّهُ لَ َّما َح َ
بَ ،ع ْن أَبِيه ،أَنَّهُ أ ْ
َسع ُ ُ ُ َ
ول اهللِ  :ألَِيب طَالِب يَا َع ِّم قُ ْل الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َكلِ َمةً أَ ْش َه ُد
ال َر ُس ُ
بْ َن ِه َشام َو َعْب َد اهللِ بْ َن أَِيب أ َُميَّةَ بْ ِن الْ ُمغِ َريةِ قَ َ
ال أَبُو َج ْهل و َعْب ُد اهللِ بْن أَِيب أ َُميَّةَ يَا أَبَا طَالِب أَتَـر َغب َع ْن ِملَّ ِة َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
ول
ب فَـلَ ْم يَـَزْل َر ُس ُ
ك ِهبَا ِعْن َد اهللِ فَـ َق َ
لَ َ
ُ
ُ
َ
ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
آخر َما َكلَّم ُهم ُهو َعلَى ِملَّ ِة َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
ب َوأ ََب
ك الْ َم َقالَِة َح َّىت قَ َ
ود ِان بِتِْل َ
اهلل  يَـ ْع ِر ُ
ض َها َعلَْيه َويَـ ُع َ
ُ
َ ْ َ
ال أَبُو طَالب َ
ول اهللِ  أَما واللَّ ِه أل ِ
اىل فِ ِيه { َما َكا َن
ال َر ُس ُ
ول الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ ،فَـ َق َ
أَ ْن يَـ ُق َ
ك فَأَنْـَزَل اللَّهُ تَـ َع َ
ك َما َملْ أُنْهَ َعْن َ
َستَـ ْغفَر َّن لَ َ
ْ
َ َ
َّ
َص َحاب
ين َولَ ْو َكانوا أولي ق ْربَى م ْن بَ ْعد َما تَ بَ يَّ َن لَه ْم أَنَّه ْم أ ْ
ين َ
آمنوا أَ ْن يَ ْستَ ْغفروا للْم ْشرك َ
للنَّب ِّي َوالذ َ
ْجحيم}(التوبة.)1()993:
ال َ

الَ :ح َّدثَِين َع ِّمي َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن َوْهب،
الر ْمحَ ِن بْ ِن َوْهب ،قَ َ
وذكر الطبري في تفسيرهَ " :ح َّدثـَنَا أ ْ
َمحَ ُد بْ ُن َعْب ِد َّ
ِ
يد بْن الْمسيِّ ِ
ِ
ت أَبَا طَالِب الْ َوفَاةُ،
بَ ،ع ْن أَبِ ِيه ،قَ َ
ي ،قَ َ
قَ َ
سَ ،ع ِن ُّ
الزْه ِر ِّ
ضَر ْ
ال :لَ َّما َح َ
الَ :ح َّدثَِين َسع ُ ُ ُ َ
الَ :ح َّدثَين يُونُ ُ
ول اللَّ ِه  :يَا
ال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه  ،فَـ َو َج َد ِعْن َدهُ أَبَا َج ْه ِل بْ َن ِه َشامَ ،و َعْب َد اللَّ ِه بْ َن أَِيب أ َُميَّةَ بْ ِن الْ ُمغِ َريةِ ،فَـ َق َ
َجاءَهُ َر ُس ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ب
ك ِهبَا ِعْن َد اللَّ ِه ،فَـ َق َ
َع ِّم قُ ْل الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َكل َمةً أَ ْش َه ُد لَ َ
ال أَبُو َج ْهل َو َعْب ُد الله بْ ُن أَِيب أ َُميَّةَ :يَا أَبَا طَالب :أَتَـ ْر َغ ُ
ال أَبو طَالِب ِ
ب ؟ فَـلَم يـزْل رس ُ ِ
َع ْن ِملَّ ِة َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
آخَر َما
ض َها َعلَْي ِهَ ،ويُعِ ُ
يد لَهُ تِْل َ
ول اللَّه  يَـ ْع ِر ُ
ك الْ َم َقالَةََ ،ح َّىت قَ َ ُ
ْ ََ َ ُ
ُ
ول اللَّ ِه  :أَما واللَّ ِه أل ِ
َكلَّم ُهمُ :هو َعلَى ِملَّ ِة َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
ك
ال َر ُس ُ
ول :الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ ،فَـ َق َ
بَ ،وأ ََب أَ ْن يَـ ُق َ
َستَـ ْغفَر َّن لَ َ
ْ
َ َ
ُ
َ ْ َ
َّ
ين َولَ ْو َكانوا أولي ق ْربَى} َوأَنْـَزَل
َما َملْ أُنْهَ َعْن َ
ين َ
آمنوا أَ ْن يَ ْستَ ْغفروا للْم ْشرك َ
ك ،فَأَنْـَزَل اللَّهُ { َما َكا َن للنَّب ِّي َوالذ َ
ِ
ال لِرس ِ
ت َولَك َّن اللَّهَ يَ ْهدي}اآليَةَ.
ول اللَّ ِه { :إنَّ َ
َحبَْب َ
ك الَ تَ ْهدي َم ْن أ ْ
اللَّهُ ِيف أَِيب طَالب ،فَـ َق َ َ ُ
وعن أَِيب سعِ ِ
ال:
ت ِيف أَِيب طَالِب؟ قَ َ
يد بْ ِن َرافِع ،قَ َ
ت ِالبْ ِن ُع َمَر{:إنَّ َ
َحبَْب َ
ت} نَـَزلَ ْ
ك الَ تَ ْهدي َم ْن أ ْ
ال :قُـْل ُ
َْ
َ
نَـ َع ْم"(.)2
ومعلوم أن الشفاعة اخلامسة :وهي خاصة بالنيب  ،وهي شفاعته يف عمه أيب طالب ،أبو طالب مات على
الشرك وعلى دين عبد املطلب املشرك ،قال :هو على ملة عبد املطلب ،ومات على ذلك ،فصار من أهل النار
اخلالدين فيها .ولكن اهلل عز وجل يشفع رسوله عليه الصالة والسالم يف ختفيف العذاب عنه ،فعن الْ َعبَّاس بْن
ال الْم ْش ِرُك ِعْن َد الْمو ِ
ِ
ت الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ ،حديث.9340 :
َْ
( )1أخرجه البخاري :كتاب بدء الوحي ،باب إ َذا قَ َ ُ
( )2جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي املؤلف :أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ( 284/98 )390 - 224ط/دار هجر.
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ب ، ،قَ َ ِ
َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
ضاح ِم ْن
ك قَ َ
ب لَ َ
ك فَِإنَّهُ َكا َن َحيُوطُ َ
ت َع ْن َع ِّم َ
ض ْح َ
ال ُه َو ِيف َ
ك َويَـ ْغ َ
ال للنِ ِّ
َّيب َ ما أَ ْغنَـْي َ
ُ
ضُ
(.)1
ِ
ِ
َس َف ِل م َن النَّار"
َّرك األ ْ
نَار َولَْوالَ أَنَا لَ َكا َن ِيف الد َ
يقول األستاذ العقاد -رمحه اهلل -يف كتابه" :مطلع النور"" :وحيث هنض رجل واحد مبا يأباه قومه ويأباه
معهم أقوام زمانه ،فليست هي إرادة إنسان ،ولكنها إرادة اهلل ،وما هي بقدرة أحد أو آحاد ،ولكنها قدرة اخلالق
فيما يوليها من يشاء وحيث يشاء.
فليست اجلاهلية مقدمة لنإسالم ،وليس الفساد يف العامل سببا للصالح ،وليست قريش وال جزيرة العرب ،وال
دولة القياصرة ،وال أهبة األكاسرة هي اليت بعثت حممدا  لينكر العصبية على قريش ،ويعلم العرب تسفيه الرتاث
املوروث من اآلباء واألجداد ،ويـَثُ ّل العروش اليت قام عليها الطغاة ،وتألّه عليها اجلبابرة من دون اهلل ،هؤالء مجيعا
كانوا ضحية البعثة احملمدية ،رسول يوحى إليه فيصنع العجائب "(.)2
ولقد شهد له  حبريا الراهب ،وورقة بن نوفل ،وهرقل عظيم الروم ،وحيي بن اخطب ،والنجاشي ،وعبد اهلل
بن سالم ،وأبو جهل ،ومارتني الشاعر الفرنسي ،والزعيم اهلندي املهامتا غاندي ،واألديب الروسي تولستوي،
واألمريكي مايل هارت ،واألماين جوته ،واإلجنليزي وليم موير ...وغريهم.

المبحث الثالث

ادعاؤه أن عبد المطلب جد النبي  كان يخلو بغار حراء وأن النبي  سار على أثره.
حتت عنوان" :ظهور النبي المنتظر"كتب القمين:
" وحني نزل اإلسالم مبكة املكرمة مل يلغ حرمة مكة ،وإمنا أخذ على عاتقه حماربة العصبية القبلية وتعدد
اآلهلة ،ونتدرج يف سرية النيب الكرمي  ،وأخذ يتابع –يقصد النيب - خطوات جده عبد املطلب إىل غار حراء؛
مما حول هذا الكهف إىل مكان مقدس ودخل التاريخ دون ماليني مثله ،وباحلنيفية آمن ،ومل يكد يبلغ األربعني
ك أَن اتَّب ْع ملَّةَ
من عمره حىت ُحسم األمر ،بإعالنه أنه نيب األمة ،بعد أن أوحى اليه إله إبراهيم{ :ث َّم أ َْو َح ْي نَا إلَْي َ
ين}(النحل ،)923:وبقية األحداث معروفة ،لذلك فلن أذكرها.)3("...
يم َحنيفاً َوَما َكا َن م َن الم ْشرك َ
إبْ َراه َ

وللرد على هذا االفتراء نقول :إن ما ذكره القمين من تأسي النيب  جبده عبد املطلب يف اخللوة بغار

حراء ،كله إحياءات تكشف عدم اعتقاد املؤلف بالوحي الذي نزل على خامت النبيني  فهو يفسر إعالنه للنبوة
بأسباب سياسية حبتة ،مث إنين ذكرت يف املبحث السابق كذب وافرتاء القمين يف أن عبد املطلب قد أسس ووضع
أصول هذا الدين اإلسالمي واتباع احلنيفية ،وبينت باألدلة أن هذا ليس بصحيح وأن أبا طالب عم النيب  وأحد
( )1أخرجه البخاري :كتاب بدء الوحي ،باب قصة أيب طالب ،حديث.3883 :
( )2مطلع النور للعقاد ص ـ 932 ،1باختصار ط /مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 2092م.
( )3وما قبلها :انظر  :احلزب اهلامشي للقمين ص ـ 939-921باختصار.
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أبناء عبد املطلب مات على ملة عبد املطلب أي الشرك ،فبطل افرتاء القمين من دعواه أن عبد املطلب كان خيلو
بغار حراء وأن النيب  تأسي به ،والصحيح أن تعبد النيب  بغار حراء وخلوته حبّبت إليه  لسالمة فطرته
ونقائها ،ورفضه كذلك ملا عليه قومه من عبادة األصنام وشرب اخلمر والربا والظلم وسائر أفعال اجلاهلية ،وإرهاصاً
من إرهاصات النبوة اليت أعده اهلل هلا:
الص ِ
ِ
ئ بِِه رس ُ َّ ِ ِ
ِِ
ِ
احلَةُ ِيف النـ َّْوِم ،فَ َكا َن
الرْؤيَا َّ
الو ْح ِي ُّ
ني أَنـ ََّها قَالَ ْ
َع ْن َعائ َشةَ أ ُِّم املُْؤمن َ
ت :أ ََّوُل َما بُد َ َ ُ
ول الله  م َن َ
الصب ِحُ ،مثَّ حبِّب إِلَي ِه اخلالَء ،وَكا َن خيَْلُو بِغَا ِر ِحراء فَـيتَحن ُ ِ ِ
الَ يـرى رْؤيا إَِّال جاء ِ
َّعبُّ ُد -
ََْ
ت مثْ َل فَـلَ ِق ُّ ْ
َّث فيه َ -وُه َو التـ َ
َ َ َ
ََ ُ َ
ُ َ ْ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
كُ ،مثَّ يَـْرج ُع إ َىل َخدجيَةَ فَـيَتَـَزَّوُد لمثْل َهاَ ،ح َّىت َجاءَهُ احلَ ُّق َوُه َو
ع إ َىل أ َْهلهَ ،ويَـتَـَزَّوُد ل َذل َ
الع َدد قَـْب َل أَ ْن يَـْن ِز َ
ايل َذ َوات َ
الليَ َ
َخ َذِين فَـغَطَِّين َح َّىت بـَلَ َغ ِم ِّين اجلَ ْه َد ُمثَّ
الَ " :ما أَنَا بَِقا ِرئ" ،قَ َ
ال :اقْـَرأْ ،قَ َ
ك فَـ َق َ
ِيف َغا ِر ِحَراء ،فَ َجاءَهُ امللَ ُ
ال" :فَأ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َ
ال :اقْـَرأْ،
ق
ـ
ف
،
ين
ل
س
َر
أ
مث
د
ه
اجل
ين
م
غ
ل
ـ
ب
ىت
ح
ة
ي
َّان
ث
ال
ين
ط
غ
ـ
ف
ين
ذ
َخ
أ
ف
،
ئ
ر
ا
ق
ب
ا
ن
أ
ا
م
:
ت
َّ
َ َ َ َّ ََ َ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
أ َْر َسلَِين ،فَـ َق َ
ال :اقْـَرأْ ،قُـْل ُ َ َ َ
َ َ َ ََ
ك الَّ ِذي َخلَ َقَ .خلَ َق ا ِإلنْ َسا َن ِم ْن
َخ َذِين فَـغَطَِّين الثَّالِثَةَ ُمثَّ أ َْر َسلَِين ،فَـ َق َ
اس ِم َربِّ َ
فَـ ُقْل ُ
تَ :ما أَنَا بَِقا ِرئ ،فَأ َ
ال{:اقْـَرأْ بِ ْ
ول اللَّ ِه  يـرجف فُـؤاده ،فَ َدخل علَى خ ِدجيةَ بِْن ِ
ت ُخ َويْلِد َر ِض َي اللَّهُ َعْنـ َها،
ك األَ ْكَرُم}"فَـَر َج َع ِهبَا َر ُس ُ
َعلَق .اقْـَرأْ َوَربُّ َ
َْ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
الروع ،فَـ َق َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يت َعلَى نَـ ْف ِسي
فَـ َق َ
ال خلَدجيَةَ َوأ ْ
ب َعْنهُ َّ ْ ُ
َخبَـَرَها اخلَبَـَر" :لََق ْد َخش ُ
الَ " :زِّملُوين َزِّملُوين"فَـَزَّملُوهُ َح َّىت َذ َه َ
ِ
ِ
صل َّ ِ
ِ
ِ
يك اللَّه أَب ًدا ،إِن َ ِ
ومَ ،وتَـ ْق ِري
"فَـ َقالَ ْ
ب املَْع ُد َ
ت َخدجيَةَُ :ك َّال َواللَّه َما خيُْ ِز َ ُ َ
الرح َمَ ،وَْحتم ُل ال َك َّلَ ،وتَكْس ُ
َّك لَتَ ُ
ِ
ني َعلَى نَـوائِ ِ
ب احلَ ِّق .......احلديث"(.)1
الضَّْي َ
فَ ،وتُع ُ
َ
وال ننكر ان عبد املطلب جد النيب  كان متصفا بصفات محيدة ،وكان سيدا يف قومه مطاعا:
قال ابن إسحاق ":وكان عبد املطلب من سادات قريش ،حمافظاً على العهود ،متخلّقاً مبكارم األخالق،
حيب املساكني ،ويقوم يف خدمة احلجيج .ويطعم يف األزمات ،ويقمع الظّاملني ،وكان يطعم حىت الوحوش والطّري
ّ
يف رؤوس اجلبال ،وكان شريفاً مطاعاً جواداً ،وكانت قريش تسميه (الفياض) لسخائه ،وهو الذي عقد احللف بني
قريش وبني النجاشي.
وكان عبد املطلب يشغل منصب الرئاسة يف قومه ،فهو رئيس بين هاشم وبين املطلب يف حرب الفجار،
تويف يف حياة أبيه .وأسلم من
وكان يف قومه شريفاً وشاعراً ،ومل يدرك اإلسالم ،وكان له أوالد أكربهم احلارثّ .
الزبري بن عبد املطلب شقيق عبد اهلل.
أوالد احلارث عبيدة .قتل ببدر .وربيعة ،وأبو سفيان ،وعبد اهلل ،ومنهمّ :
وكان عبد املطلب رئيس بين هاشم وبين املطلب يف حرب الفجار ،شريفاً شاعراً ،ومل يدرك اإلسالم"(.)2
ومع هذه الصفات اليت اتصف هبا عبد املطلب فإننا ال نستطيع أن نوافق القمين أو نقر مبا ّادعى به من أن
عبد املطلب وضع ديانة جديدة جتمع القلوب حول إله واحد ،أو أنه أوحي إليه حبفر زمزم ،أو أنه مارس التحنث
والدعوة إىل مكارم اخلالق ،وتعبد يف غار حراء متهيدا حلفيده حممد  كي يتأسى به ويقلده حىت يكرم بالنبوة.
ومل يكن الوحي رغبة نفسية للنيب حممد  ،ومل تكن الرسالة أمالً يراوده ،وال حلما يسعى إليه ،ولقد عاش
أربعني عاماً قبل أن يوحى إليه كما يعيش أقرانه مل يعرف عنه إال أنه الصادق األمني.
( )1أخرجه البخاري :كتاب بدء الوحي ،حديث رقم.3 :
( )2خمتصر سرية الرسول  54/9 للشيخ حممد بن عبد الوهاب (املتوىف 9204 :هـ) ط/جامعة األمام حممد بن سعود ،الرياض السعودية
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ال الَّذين َال ي رجو َن ل َقاءنَا ائْت بقر ٍ
قال تعاىل { :وإذَا ت ْت لَى َعلَْيهم آيات نَا ب يِّ نَ ٍ
آن غَْير َه َذا أ َْو بَ ِّدلْه
ات قَ َ
ْ َ َ
ْ
َ َْ
َ
َ
قل ما يكون لي أَ ْن أب ِّدلَه من ت ْل َقاء ن ْفسي إ ْن أَتَّبع إ َّال ما يوحى إلَي إنِّي أَخاف إ ْن عصيت ربِّي ع َذاب ي ومٍ
َ
َ
َ َ َّ
َ َْ َ َ َ َ ْ
ْ
َ
ْ َ َ
َعظ ٍ
يم.ق ْل لَ ْو َشاءَ اللَّه َما تَ لَ ْوته َعلَْيك ْم َوَال أَ ْد َراك ْم به فَ َق ْد لَبثْت فيك ْم عم ًرا م ْن قَ ْبله أَفَ َال
يسر له أسبابه ومجع القلوب حوله.
تَ ْعقلو َن}(يونس ،)94-95:ولنعلم ان اهلل تعاىل إذا أراد أمراً ّ
ومل يذكر التاريخ لنا أن عبد املطلب ذهب على غار حراء أو أنه كان يتعبد يف هذا الغار أو الكهف ،ومل
يتحول الغار –كما يدعي القمين -إىل مكان مقدس؛بدليل أنه مل يكن ضمن شعائر أي عبادة كاحلج أو العمرة،
ومل يأت حديث واحد يف كتب السنة حيث أو يرغب يف زيارته أو التعبد فيه أو حىت التربك به.
وهكذا تتساقط دعاوى القمين الكاذبة حول املنهج العلمي ،والرؤية املنصفة واجلهد الصارم ،والبحث اجلاد،
ويقدم إفرازات شاذة منكرة تقوم على التمويهات والتهويالت والتجرحيات.

المبحث الرابع
افتراؤه أن هجرة النبي  وأصحابه كانت لتأسيس دولة على عصبية وقومية عربية
يذكر القمين" :وتتابعت األحداث يف مكة واستمرت املنعة اهلامشية للنيب الذى اتبع خطى جده  -كما اتبع
خطواته إىل حراء من قبل  -وأعلن أنه نيب الفطرة احلنفي اليت نادى هبا الـأولون السابقون ،ونادى هبا عبد املطلب،
ومثلما أتى جده الُرئى وغطّه ثالثا ليحفر زمزم فقد أتاه جربيل وغطّه ثالثا ،وكما اهتم عبد املطلب بتأكيد
التحالف مع األخوال من أهل احلرب يف يثرب ،اهتم حفيده أيضا باألمر؛ فكان يلقي أهل احلرب اليثاربة عند
العقبة ،إىل أن هيأوا مدينتهم الستقباله؛ بعد أن مات عمه أبو طالب ،واشتد ضغط األحالف على اهلامشيني،
وكان احلل أن يُغادر إىل األخوال لريفع الضغط عن األعمام ،يف الوقت الذي كان فيه جلده عبد املطلب مكانة
خاصة ،وأصر ال ُميحى من نفسه؛ تربره محيته القتالية عند املعارك اليت كانت تدعوه ألن يهتف :أنا النيب ال
كذب ،أنا ابن عبد املطلب ،كأىن به ينادي طيف جده :أى جدي ،هاأنذا أحقق ُحلمك !!

يلمح سيد القمين إىل أن انتشار احلنيفية باجلزيرة العربية
وحتت عنوان" :جذور األيدولوجيا الحنيفية" ّ
مهد لدخول اإلسالم ،وأن اجلاهليني كانوا يتطلعون لظهور نيب منهم يصلح أحواهلم ،وكان من
واحلجاز ً
حتديدا ّ
املتوقع لو مل يظهر اإلسالم أن يدخل العرب يف أحد الدينني السماويني القدميني النصرانية أو اليهودية ،ولكنهم
()1
كانوا يرغبون بدين يعرب عن قوميتهم كعرب!
وللرد على هذا االفتراء نقول :إن املؤلف وقد أخذ على عاتقه منطلقا اخرتعه وهو أن احلنفاء كانوا
ينتظرون نبيّا تقع على يده حركة اإلصالح املنشود يف مجيع العرب ،ويزعم أن العرب كانوا على استعداد لدخول

( )1احلزب اهلامشي ص ـ ـ ـ.959
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اليهودية أو النصرانية لوال أهنم بدأوا النهضة القومية باإلسالم؛ تلك الديانة اخلاصة اليت اعتربها رمزاً لقومية العرب
ومعربة عن عروبتهم وأن احلنيفية أعلنت عن نفسها حتت اسم اإلسالم عندما تنبأ حممد .
وهكذا بكل اخلبث واملكيدة والدس يطعن املؤلف يف اإلسالم ونيب اإلسالم  وحىت يف الصحابة 
فاملسألة عنده جمرد ّادعاء نبوة تلبية جلوانب نفسية لدى احلنفاء ،وجوانب سياسية لدى احلزب اهلامشي.
ومىت أسلم احلنفاء أنفسهم حملمد  لينوب عنهم يف ادعاء النبوة؟ ومىت كان العرب على استعداد العتناق
النصرانية وقد مضى عليها سبعة قرون ومل يلتفتوا إليها ،أو اعتناق اليهودية وقد تقادم عهدها؟!!
وهل اإلسالم دعوة قومية؟! أال فلتخرس األلسنة اليت تفرتي الكذب ،...فاإلسالم من يومه األول وهو
ينادي العاملني ويتخطى حجب الزمان واملكان ،ويتحدى اإلنس واجلن....قال تعاىلَ {:وَما ه َو إ َّال ذ ْك ٌر
ار َك الَّذي نَ َّز َل
ين}(التكوير ،)27:وقال تعاىل{:تَ بَ َ
ين}(القلم ،)52:وقال تعاىل{ :إ ْن ه َو إ َّال ذ ْك ٌر لل َْعالَم َ
لل َْعالَم َ
ين نَذ ًيرا}(الفرقان)9:
الْف ْرقَا َن َعلَى َع ْبده ليَكو َن لل َْعالَم َ
وهذا طرف من فضائل الصحابة وآل البيت يف القرآن والسنة ،والذين اتبعوا النيب  وآمنوا به ،وناصروه
حبا هلل ولرسوله؛ وبذلوا أنفسهم وأمواهلم رخيصة يف سبيل إعالء كلمة اهلل تعاىل:
إن الصحابة وآل البيت  مل يسلموا عصبية وال قومية وال ألغراض دنيوية دنيئة كما يزعم القمين ،وإن
آل البـي ِ
وتعاىل عن ِآل
ت وَزَّكى َّ
أكثر ِم ْن آية ُمباركة ،فقال ُسْب َحانَهُ َ
ال ُقْرآن ال َك ِرمي قد طَ َّهَر َ َ ْ
الص َحابَةَ َ
ومدحهم يف َ
ِ
َّ
س أ َْه َل الْبَ ْيت َويطَ ِّه َرك ْم تَطْه ًيرا}[األحزاب ]33 :وهذه اآليةُ هي
ب َعنكم ِّ
البَـْيت{:إنَّ َما يريد الله لي ْذه َ
الر ْج َ
ِ
ِ
َهل البـي ِ
ِ
نبع فَ ِ
اخلبيثة
األفعال
س ِم َن
حيث َّ
ت النَّبَ ِو ِّ
عنهم ِّ
يُ ،
ضائل أ ِ َ ْ
َم ُ
شرفَـ ُه ُم اهللُ تعاىل هبا وطَ َّهَرُهم ،وأَ ْذ َه َ
ب ُ
الر ْج َ
ِ َّ ِ
يم ِة.
واألخالق الذم َ
ِ
ال قَام رس ُ ِ
ِ ِ
ني َم َّكةَ َوالْ َم ِدينَ ِة
ول اللَّه  يَـ ْوًما فينَا َخطيبًا مبَاء يُ ْد َعى ُمخًّا بَـ ْ َ
وعن زيد بن أرقم  أن قالُ :مثَّ قَ َ َ َ ُ
ِ ِِ
ِ
ال ........« :وأَنَا تَا ِرك فِي ُكم ثـَ َقلَ ْ ِ
ُّور
فَ َح ِم َد اللَّهَ َوأَثْـ َىن َعلَْي ِه َوَو َع َظ َوذَ َّكَر ُمثَّ قَ َ
ني أ ََّوُهلَُما كتَ ُ
ْ
اب اللَّه فيه ا ْهلَُدى َوالن ُ
َ
ِ ِ َّ ِ
فَخ ُذوا بِ ِكتَ ِ ِ
ال « َوأ َْه ُل بَـْي ِيت أُذَ ِّكُرُك ُم اللَّهَ يف أ َْه ِل
استَ ْم ِس ُكوا بِِه » .فَ َح َّ
ب فِ ِيه ُمثَّ قَ َ
ُ
اب اللَّه َو ْ
ث َعلَى كتَاب الله َوَرغَّ َ
()1
بَـْي ِيت أُذَ ِّكُرُك ُم اللَّهَ يف أ َْه ِل بَـْي ِىت أُذَ ِّكُرُك ُم اللَّهَ يف أ َْه ِل بَـْي ِيت» .
وتعاىلُّ {:م َح َّم ٌد َّرسول اللَّه
وم َد َح اهلل تعاىل َّ
الص َحابَةَ وأثـَ َىن عليهم يف آيات كثرية مباركة ،فقال ُسْب َحانَهُ َ
َ
َّ
يماه ْم في
ض ًال ِّم َن اللَّه َور ْ
ين َم َعه أَشدَّاء َعلَى الْك َّفار ر َح َماء بَ ْي نَ ه ْم تَ َراه ْم رَّك ًعا س َّج ًدا يَ ْبتَ غو َن فَ ْ
ض َوانًا س َ
َوالذ َ
ظ
استَ غْلَ َ
وجوههم ِّم ْن أَثَر ُّ
السجود َٰذل َ
ك َمثَ له ْم في الت َّْوَراة َوَمثَ له ْم في ْاإلنجيل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَه فَ َ
آزَره فَ ْ
َّ
آمنوا َو َعملوا َّ
استَ َو ٰى َعلَ ٰى سوقه ي ْعجب ُّ
اع ليَغي َ
الصال َحات م ْن هم َّم ْغف َرةً
الزَّر َ
فَ ْ
ين َ
ظ بهم الْك َّف َ
ار َو َع َد اللَّه الذ َ
ال َّ ِ
وتعاىل كذلك َح َ
ني اهللُ ُسْب َحانَهُ َ
َوأ ْ
يما}[الفتح ،]21 :وبَـ َّ َ
الص َحابَة  فيما بينَهم فقال خماطبًا َر ُسولَهُ
َج ًرا َعظ ً
َّ
ف بَ ْي َن ق لوبه ْم}[األنفال]43-42 :
ين * َوأَلَّ َ
ي أَيَّ َد َك بنَ ْ
صره َوبالْم ْؤمن َ
{:ه َو الذ َ
"إن خريكم ِ
ويف الصحيحني عن ِعمرانَّ :
وهنم" ،قال
وهنم ،مثَّ الذين يلُ َ
قرين مثَّ الذين يلُ َ
أن النِ َّ
َّيب  قالَ َّ :
( )1صحيح مسلم :باب من فضائل علي بن أيب طالب  حديث ،4378 :ط/دار اجليل بريوت 9118م.
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ِعمران :فال أدري أقال رسول اهلل  بعد قرنه قرنني أو ثالثة" ،مثَّ يكون بعدهم قوم يشهدون وال يُستشهدون،
وخيونون وال يؤمتَنونِ ،
وينذرون وال يوفون" .....احلديث"(.)1
ُ
"وإن الدارس لتاريخ لدولة اإلسالمية ،والباحث يف كياهنا ومقوماهتا ،يالحظ جليا أهنا قامت ونشأت على
أكتاف وجهود الصحابة ،ذكورا وإناثا ،منذ بدء تنزل الوحي وظهور اإلسالم ،واالجتماع بدار األرقم بن األرقم،
فمراحل الدعوة سرا إىل أن أذن اهلل باجلهر هبا ،ويف كل املراحل جندهم أول املؤمنني ،والسباقني حنو االلتفاف حول
النيب  ومناصرته ،والذود عن الدين اجلديد ،وهم أكرب املناهضني ألعداء اإلسالم والباذلني أنفسهم وأمواهلم يف
سبيل نصرته وهنضته ،وهم املبادرين لتنفيذ تعاليمه وتوجيهاته ،وهم أول املهاجرين من دار الكفر إىل دار اإلميان،
فرارا بدينهم من الفتنة إىل مستقرهم حيث األمان واالطمئنان ،وهو املبادرون إىل الغزو يف سبيل اهلل ،وقتال
()2
الكافرين والظاملني ،إىل أن أمت اهلل نوره ،ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا".
ويتبني يف النهاية أن سيد القمين أراد يف كتابه" :الحزب الهاشمي" إفراغ اإلسالم من كل اتصال بالوحي
والسماء ،ويفسر احلوادث التارخيية بطريقة جتعل ظهور اإلسالم حتميًّا ،وبالتايل فإن اإلسالم-يف نظره -كان جمرد
ِ
كرته سنصل ملراده من القول ،وهو أننا نعلن انتماءنا
وسيلة عربية لتحقيق أهداف العرب القومية ،وإذا تتبعنا ف َ
حلضارة – أي اإلسالم  -ال منت هلا بصلة حنن العرب وعلينا أن نعيش عاملنا بطريقتنا اخلاصة بعيداً عن الدين،
وهو جوهر الفكر العلماين.
ويرد الباحثون على ما ورد بالكتاب يف اهلدف السياسي من دعوة النيب  :أن من يريد توحيد العرب مجيعا
حتت إمرته سيعتمد على نزعتهم القبلية وعروبتهم كأسس للوحدة ،وليس لعقيدة توحد بين البشر وال تضع فارقًا
بني عريب وأعجمي ،وتقيد الشهوة وخيسر صاحبها حياة أتباعه يف حروب طويلة بسببها ،وحني قال القمين أهنا
كانت دعوة هامشية فلماذا آمن باإلسالم يف أحرج وأضعف حلظاته أناس ذوي مال وجاه وسلطان من بين أمية،
وكيف يؤكد أن جد الرسول  كان على علم بنبوته واهلل يقول بكتابه احلكيم:
ت تَ ْت لو م ْن قَ ْبله م ْن كتَ ٍ
اب الْم ْبطلو َن}(العنكبوت.)48:
اب َوَال تَخطُّه بيَمين َ
{وَما ك ْن َ
ك ۖ إ ًذا َال ْرتَ َ
َ

المبحث الخامس

افتراؤه أن هناك أكثر من كعبة غير الكعبة المشرفة ببيت اهلل الحرام.
يف الفصل الثالث" :مكة حلم السيادة" يتحدث القمين عن كثرة الكعبات اليت كان العرب يف اجلاهلية
حيجون إليها ويقدمون عندها النذور آلهلتهم ويطوفون هبا ،وكيف انتهى املطاف بأن استضافت مكة مجيع أرباب

( )1صحيح البخاري :كتاب بدءالوحي ،3450ط/دار الشعب القاهرة 9407ه ،وصحيح مسلم :باب فضل الصحابة حديث4432:
( )2حياة الصحابة /حممد يوسف الكاندهلوي .237 / 9
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التجار الوافدين من العرب اجلاهليني (أصنامهم) فحظت بقداسة خاصة لديهم ،وضاعف من ارتفاع جنمها هزمية
محلة الفيل بقيادة أبرهة اليت أرادت هدم الكعبة ،يقول:
"وقد اشتهرت من بيوت اآلهلة أو الكعبات( ...بيت الالت ،وكعبة جنران ،وكعبة شداد اإليادي ،وكعبة
غطفان ،وبيت ذي اخللصة املعروف بالكعبة اليمانية ،بيت ثقيف،كعبة ذي الشري ،وكعبة ذي غابة ،وامللق
بالقدس ،االت ،وديان ،وصاحل ،ورضا ،وحرمي ،وكعبة مكة ،وبيت العزى قرب عرفات ،وبيت مناة)...
وكان موقع مكة اجلغرايف بعيداً عن يد البطش اإلمرباطوري (فارسية أو رومانية) ،إضافة إىل حالة الضعف
واالهنيار اليت أصابت هذه اإلمرباطوريات؛ مع الفشل الذريع الذي ُمنيت به احملاولة اليتيمة من روما لضرب مكة
كمركز جتاري قوي بواسطة جيش أبرهة احلبشي يف عام الفيل ،عوامل ساعدت علي صعود النجم املكي واتساع
السطوة املكية؛ مما أعطى القرشيني الضوء األخضر للقيام بالدور التارخيي الذي حتمته الظروف عليهم ،خاصة
بعد أن تدهورت اليمن مرة أخرى ،وأصبحت قاصرة عن القيام هبذا الدور ،وانتهت كتابع للدولة الفارسية.
ومسيت هذه الكعبات بيوت اهلل ألن كل بيت فيها حجر من بيت اهلل الذي يف السماء متيزا له عن األرباب
اليت مل تكن سوى جمرد متاثيل أو أحجار بركانية توضع يف أفنية الكعبات انتفاعا بربكات األسالف الصاحلني
وتشفعا هبم عند إله السماء.
وأحيانا أخرى كانت هذه الكعبات تقام تقديسا لألحجار الغريبة والنادرة ،مثل األحجار الربكانية أو النيزكية
وكالمها يغلب عليه اللون األسود ،ونظن أن هذا التقديس ناجتا –إضافة لغرابة شكل احلجر -من كونه قادما من
عامل غييب جمهول ،فاحلجر الربكاين مقذوف ناري من باطن األرض وما صيغ حوله من أساطري قسمته طبقات
ودرجات واحتسبته عاملا ألرواح السالفني املقدسني ،ووصول احلجر إىل األرض وسط احتفالية مساوية تأخذ لب
البدوي؛ لذلك كان هول رؤيته يف التصور اجلاهلي دافعا حلسبانه ساقطا من عرش اآلهلة يف السماء حامال معه
ضياء هذا املكان النوراين ،مث كان طبيعيا أن حياط بالتكرمي والتبجيل"(.)1
وللرد على هذا االفتراء نقول:
يعتقد املؤلف أن الكعبة عبارة عن البناء املكعب والصيغة املعمارية املفضلة لبيوت أرباب اجلاهلية ،وأن
الكعبة املشرفة كانت إطارا حلجر أسود كما كانت باقي الكعبات تتسم بذات السمة فهي أطر حلجار سود.
بعيدا كل
تصورا جاهلياً ً
وهكذا يطعن املؤلف يف تقديس الكعبة املشرفة ويضعها يف عداد الوثنيات ،ويقدم ً
البعد عن املفهوم اإلسالمي الصحيح حول بناء إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم للكعبة املشرفة ودعوة الناس
صلًّى َو َعه ْدنَا إلَى
للحج إليها ،قال تعاىلَ { :وإ ْذ َج َعلْنَا الْبَ ْي َ
يم م َ
ت َمثَابَةً للنَّاس َوأ َْمنًا َواتَّخذوا م ْن َم َقام إبْ َراه َ
السجود}(البقرة ،)925:وقوله تعاىلَ { :وإ ْذ
الرَّكع ُّ
ين َو ُّ
ين َوال َْعاكف َ
يل أَ ْن طَ ِّه َرا بَ ْيت َي للطَّائف َ
إبْ َراه َ
يم َوإ ْس َماع َ
السميع ال َْعليم}(البقرة)927:
ت َّ
يَ ْرفَع إبْ َراهيم الْ َق َواع َد م َن الْبَ ْيت َوإ ْس َماعيل َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إنَّ َ
ك أَنْ َ

( )1احلزب اهلامشي وتأسيس الدولة اإلسالمية سيد حممود القمين صـ.903
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ويرى املؤلف أن مكة هتيأت إلفراز عناصر قيادية عربية ،وق ّدرت األحداث أن تكون لكعبة مكة املكانة
األوىل عند العرب ،واجملد األقدس دون غريها من الكعبات بسبب األسواق التجارية يف مكة ،وتسامح أهل مكة
الديين الذي دفعهم إليه أن صعود النجم املكي واتساع السيطرة املكية أعطى للقرشيني الضوء األخضر للقيام
بالدور التارخيي الذي حتمته الظروف عليهم؛ خاصة بعد أن تدهورت اليمن.
ويرى املؤلف أنه مما ساعد على ارتفاع النجم املكي هزمية
أصحاب الفيل ،األمر الذي أدى إىل االعتقاد الواثق برب الكعبة
املكية الذي صد عن بيته اجليش الغازي ،وإننا نالحظ إصرار املؤلف
على استخدام تعبريات :الكعبة املكية – رب الكعبة املكية -حتمية
الظروف ...وكلها مقوالت من ال يؤمن باإلسالم.
حممدا  هو الزعيم العريب الذي
إنه ميهد لفكرته الشيطانية بان ً
أنتجته الظروف وحولته إىل قائد عسكري ودفعت به إىل تأسيس دولة
حلُم هبا أجداده!!..

ولنأخذ نموذجا من هذه الكعبات :كعبة نجران :وعن الكعبات اليت ي ّدعي املؤلف وجودها يف جزيرة
العرب ومنها الكعبة املشرفة مبكة ،فإن بعض املؤرخني أطلقوا تسمية كعبة جنران على كنيستها اليت بناها النصارى
ملا استقروا بنجران وكانت مركز النصرانية يف جنوب اجلزيرة يذكر د/حممد آل زلفة:
"ألن كلمة كعبة تطلق على كل بيت مكعب ،مشريين إىل أنه بعد وصول النصرانية إىل احلبشة املقابلة
للجزيرة العربية من الغرب واليت ترتبط بصالت قدمية هبا ،انتقلت النصرانية للجزيرة وجاء بعض املنصرين من احلبشة
لتنصري أهل جنران فقاموا بتأسيس الكنيسة ،وتركزت النصرانية يف جنران عام 525م وحينها اختذ أبرهة األشرم
كزا رئيسيًا لنشر النصرانية يف بالد العرب.
احلبشي جنران مر ً
وعند ظهور اإلسالم كانت جنران وكنيستها املركز الرئيسي للنصرانية يف اليمن ،وكان يف كنسية جنران أساقفة
معتمدون ،وقد اشتهر من بينهم قس بن ساعدة ،كما يذكر أدباء العرب أنه كان أسقف جنران.
ويشري الدكتور حممد آل زلفة عضو جملس الشورى السعودي إىل حقيقة بناء أول كنيسة نصرانية يف منطقة
جنران ،وموقعها على جبل تصالل الذي يبعد عن جنران حوايل  35كم فيقول:
"درج عند العرب إطالق اسم كعبة جنران على هذه الكنيسة نظرا لشكلها والذي يشابه شكل املكعب ،ومن
الطبيعي أن تشهد هذه املنطقة يف تلك الفرتة وهي منتصف األلفية األوىل من امليالد بناء كنيسة قال املؤرخون إن
العرب حجوا اليها أكثر من40عاما حىت ظهر اإلسالم.
وأضاف أن كتب التاريخ تناقلت أن الكنيسة كانت مصنوعة من اجللد ومل يبق منها شيء اآلن ،إال ما ذكره
املؤرخ عبداهلل فيليب عام  9131يف كتاب له من وجود مكان أو مساحة تأخذ شكل الطواف .
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كما أكد املؤرخ السعودي الدكتور عبدالرمحن االنصاري على أن منطقة جنران شهدت بناء كنيسة كانوا
يطلقون عليها فيما سبق كعبة جنران ،وكان يتعبد هبا نصارى جنران يف عهد الرسول  نافيا أن يكون الرسول
كدا على أن الكنيسة اآلن غري موجودة بسبب إسالم النصارى وقتها"(.)1
الكرمي قد أمر حينها هبدمها ،مؤ ً
وهذه –كنيسة جنران-منوذج من مناذج الكعبات اليت ّادعى القمىن منافستها للكعبة املشرفة وشتان بني
كنائس ومعابد وثنية ،وبني بيت اهلل احلرام الذي رفع إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم قواعده وبنيا الكعبة وهبا
احلجر السود.
والسؤال هنا :هل لو بىن العرب أو غريهم كعبات أخرى للعبادة ،هل هذا ينقص من الكعبة املشرفة بالبيت
احلرام شيئا؟! ،احلقيقة :ال؛ ألن العبادات كلها اليت وضعها احلق سبحانه وتعاىل على الناس مجيعا منذ آدم عليه
السالم هبا صالة (قيام وركوع وسجود) ،وقد أخذ الفراعنة رمسا من هذه الصالة ،وأخذت البوذية صورة من هذه
الصالة ،فهل نقول إن الصالة ما دامت قد أخذ من صورهتا أناس غري مؤمنني تكون هذه الصالة-وهي صالة
املؤمنني -صالة غري معمول هبا ،وكذلك بقية العبادات.

المبحث السادس

افتراءات القمني على بني أمية بطلبهم الملك وانتقامهم من بني هاشم.
يقول القمين" :وهكذا قامت الدولة اإلسالمية ،جبهود البيت اهلامشي ،وفضل ال يُنكر ألهل احلرب واحللقة
اليثاربة -يقصد األنصار  -وخؤولتهم ،لكن ذلك كله مل يفت يف عضد احلزب األموي-يقصد معاوية 
وبين أمية ،-فظل هؤالء يرتقبون الفرص حىت ما بعد اتساع الدولة بالفتوحات ،وعندما سنحت الفرصة اقتنصوها،
واستولوا على احلكم استيالء صرحياً بعد أن كان ضمنيا باستبعاد علي  بعد وفاة الرسول  ،وساعتها جتلت
مشاعرهم جتاه بين عمومتهم يف اجملازر الدموية اليت راح ضحيتها كل من أيد البيت اهلامشي؛ حىت امتدت يد
االنتقام احلمقاء إىل حفدة املصطفي  استئصاالً هلذا البيت وأهله ووصل هبم اهلوس إىل ضرب الكعبة
باملنجنيق؛ مشاعر عرب عنها لسان يزيد بن معاوية األموي منسوباً إليه عن قصيدة طويلة البن الزبعري :لعبت
هاشم بامللك فال خرب جاء وال وحي نزل
ُ
أو كما أورده ابن كثري :لعبت هاشم بامل ِ
لك فال ملك جاء وال وحي نزل
ُ
ورد على هذه الفرية د/إبراهيم عوض كاتباً(" :)2وهى فقرة ال تَ ُسوق لنا ما حدث من وقائع التاريخ ،بل
تعكس ما يزعمه مؤلف الكتاب بشأن اإلسالم وما يريد تروجيه من أنه ليس دينا مساويا ،بل سياسة ودهاء ومكرا
وكيدا خبيثا كشفه األمويون فتصرفوا جتاهه مبا يناسبه ،فكان كفرهم بدين حممد  ،فلذلك مل ينخدعوا كما

( )1حقيقة بناء كنيسة نصرانية يف جنران د/حممد آل زلفة وعبدالرمحن األنصاري
http://www.alarabiya.net/articles/2006/05/03/23415.html
( )2فضح سيد القمين يف كتابه :احلزب اهلامشي د/إبراهيم عوض مقالة مبوقع ديوان العرب.
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ينخدع أمثالنا من اجلهال والعوام الذين بلعوا طعم اهلامشيني متمثال يف الدين الذى اخرتعه ابنهم حممد وزيف له
الس َّذج األغرار الذين ال يستطيعون تصور الدين من غري كتاب مقدس.
قرآنا يضحك به على ُّ
()1
احا ال ميكن
ذلك أنه ال ابن الزبعري قال ذلك البيت وال يزيد ردده ،ولو كان يزيد قاله لكان هذا كفرا ُ
صَر ً
لت أن أجده يف شعر ابن الزبعري
أن يسكت املسلمون عليه مهما كانت شدة وطأة األمويني وقتئذ ،ولقد حاو ُ
فلم أ َُوفَّق ،وما كان ميكن أن أوفق ،إذ من املعروف أن ابن الزبعري مل يقل ذلك البيت البتة ،بل هو من وضع
الشيعة ليسيئوا إىل يزيد وخيلصوا من هذا إىل اهتامه بالكفر ،والكاتب اخلبيث إمنا نقله عن مرجع شيعي( )2ال
يصلح للنقل عنه ،وهو الذى ال يتنبه إليه وإىل أمثاله عادة إال مستشرق أو مبشر يبحث عن إثارة الشغب والطعن
ت جهدا،
يف اإلسالم وتارخيه ،وإمنا حاولت أن أحقق البيت رغم معرفيت تلك ال لشيء إال لكيال أكون قد أَلَْو ُ
ولقد وجدت يف بعض املواقع الشيعية البيت وبيتا آخر خمتلقا على يزيد مع بيتني البن الزبعري ،وواضح أنه قد
ِ
وضعا يف هذا املكان لكى تَـ ْعلَق هتمة الكفر بيزيد واألمويني.
ُوضع ً
واحلق أن ابن الزبعري ال ميكن أن يكون قد قال هذا البيت :أوال ألنه غري موجود يف ديوانه وال يف أي مرجع
حمرتم نعرفه ،وثانيا فإن الشاعر يتهكم باخلزرج ،واملقصود باخلزرج هنا حسان بن ثابت ،الذى كان قد نظم قصيدة
يهجو فيها قريشا عقب هزميتها يف بدر ويفتخر باخلزرج قومه وما أ ََّد ْوه من خدمات لنإسالم ،فلما اهنزم املسلمون
ُحد َع ِم َل ابن الزبعري هذه القصيدة رداً على قصيدة حسان من العام
بسبب عصيان الرماة ألوامر الرسول يف أ ُ
الفائت ،فليس للسخرية من اهلامشيني إذن موضع يف هذه القصيدة ،مث إنه مل يكن يف املدينة آنذاك حكم هامشي
حىت يقال إن اهلامشيني قد لعبوا باحلكم ،بل كانت هناك حكومة يرأسها النيب  ويعاونه يف تدبري شؤوهنا
أصحاب له من قبائل خمتلفة مكية وأوسية وخزرجية ،ولنفرتض أنه كانت هناك حكومة هامشية ،أفيظن أي عاقل
مرا
جدا كل اجلد ،بل ًّ
أن ابن الزبعري أو غريه ميكن أن يقول عن الرسول  إنه يلعب باحلكم ،وقد كان األمر ً
كل املرارة يف تلك الفرتة اليت تقعقع فيها السيوف وتتطاير الرقاب وتسيل الدماء؟ ومن هذا نرى أن مؤلف الكتاب
اجلاهل إمنا خيبط خبط عشواء .ذلك أنه ال يفهم أصول املنهج العلمي يف التأليف ،وكل مهه أن يسيء إىل
اإلسالم جبميع الوسائل املمكنة بغض النظر عن سخفها وتفاهتها ومحقها وضالهلا"(.)3
وللرد على هذا االفرتاء أيضاً يقول د .حممد املسري يف مقالة له " :إن املؤلف توهم أن األحفاد يسريون وفق
خطة مرسومة إلقامة دولتني متصارعتني ،وتناسى أن التاريخ من صنع بشر وليس هناك رابط بني هذه األجيال
حقيقي ،وأكد على أن الدولة األموية احتضنت اإلسالم وواصلت مسرية الفتح اإلسالمي وجاءت بعد ذلك
الدولة العباسية لتقيم احلضارة العلمية فوق هذه البقاع اإلسالمية ،أي أن قصة صراع األحفاد األبدي مفتعلة ،وإن
( )1هو :عبد اهلل بن الزبعري بن عدي بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر شاعر
قريش يف اجلاهلية،كان حيارب املسلمني يف شعره حىت فتحت مكة ،فهرب إىل جنران ،مث عاد إىل مكة ،واعتذر للنيب حممد  ،ومدحه ،فأمر
له حبلّة-
( )2فاجعة الطف :أبعادها مثراهتا توقيتها حملمد سعيد الطباطبائي احلكيم القزويين ط/مؤسسة احلكمة للثقافة اإلسالمية ص ـ.80
( )3فضح سيد القمين يف كتابه :احلزب اهلامشي د/إبراهيم عوض مقالة مبوقع ديوان العرب.
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أنصار رسول اهلل  كانوا من األوس واخلزرج معا ومجعت بينهم أخوة اإلسالم وقد استقبلوا املهاجرين من مكة
"()1
ومل يفرقوا بني هامشي وغريه ،وال قرشي وغريه
َّ
ين
لقد كره اإلسالم الفنت أشد الكراهية ،فأمر القرآن الكرمي باتقائها قال تعاىلَ { :واتَّقواْ ف ْت نَةً الَّ تصيبَ َّن الذ َ
آصةً َوا ْعلَمواْ أ َّ
َن اللّهَ َشديد الْع َقاب}(سورة األنفال)25:
ظَلَمواْ منك ْم َخ َّ
ِ
ِ ِ
فع ْن َج ِرير أ َّ
ال
َّاس » فَـ َق َ
َن النيب  قَ َ
ال لَهُ يف َح َّجة الْ َوَد ِاعْ « :
وحذر الرسول  من شرورهاَ ،
استَـْنصت الن َ
ِ
ِ
اب بَـ ْعض »()2؛ ألهنا تصيب قدرة العقالء أنفسهم بالشلل جتاه ما
َّارا يَ ْ
ب بَـ ْع ُ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ
« الَ تَـْرج ُعوا بَـ ْعدى ُكف ً
يرون ويسمعون ،فيعجزون وهم أصحاب العقل واحلِلم عن متييز احلق من الباطل والصواب من اخلطأ ،وهذا موت
حمقق للمجتمع كله لو مل تتداركه عناية اهلل!
وقد مشلت الفتنة جزءا من خالفة أمري املؤمنني عثمان  ومجيع خالفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
حىت تنازل احلسن بن علي ملعاوية بن أيب سفيان  عن اخلالفة يف عام اجلماعة ،فاستقرت األمور ،وهدأت
الفتنة ،وإن تركت جراحاً عمي ًقة ،وآثاراً ونتائج سيئة.
ومل يكن هذا احلادث الضخم  -أي الفتنة  -منزوعا من سياق تارخيي غريب عنه متاماً ،بل كانت له جذوره
ومقدماته وأسبابه وبواعثه فيما سبقه من أحداث ،كما هتيأ له املناخ املناسب يف الطبيعة القاسية لكثري من العرب
البدو ،الذين دخلوا يف اإلسالم  -بعد انتصاره على قريش واليهود -مع الداخلني ،دون أن تُتاح الفرصة الكافية
وخلقه"(.)3
لتأديبهم بأدب اإلسالم ُ
وإن احلسن بن علي بن أيب طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتني ،بايعهم على األمرة ،وبايعهم على
أن يدخلوا فيما دخل فيه ،ويرضوا مبا رضي به ،ويستفاد من الروايات السابقة ابتداء احلسن  يف التمهيد
للصلح فور استخالفه وقد باشر احلسن بن علي سلطته كخليفة ،فرتب العمال و ّأمر األمراء وجند اجلنود وفرق
العطايا ،وزاد املقاتلة يف العطاء مائة مائة فاكتسب بذلك رضاهم ،وكان يف وسعه أن خيوض حرباً ال هوادة فيها
ضد معاوية  ،وكانت شخصيته الفذة من الناحية العسكرية واألخالقية ،والسياسية ،والدينية تساعده على ذلك
مع وجود عوامل أخرى ،كوجود قيس بن سعد بن عبادة ،وحامت بن عدي الطائي وغريهم يف صفه من الذين هلم
من القدرات ،القيادية الشيء الكثري ،إال أن احلسن بن علي رضي اهلل عنهما ،مال إىل السلم والصلح حلقن
الدماء ،وتوحيد األمة ،والرغبة فيها عند اهلل وزهده يف امللك وغري ذلك من األسباب وقد قاد احلسن بن علي
تشري إىل ذلك
مشروع اإلصالح الذي ّتوج بوحدة األمة ،وقد تنازل احلسن بن علي من موقف قوة وهناك دالئل ُ
منها:
 -1الحق الذي كان يملكه الحسن ( الخالفة):

( )1رد األستاذ الدكتور حممد سيد أمحد املسري(رمحه اهلل)( )2008-9148أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين وعضو اللجنة
العلمية الدائمة للعقيدة والفلسفة جبامعة الزهر-على كتاب القمين" :احلزب اهلامشي".
( )2أخرجه البخاري :كتاب بدء الوحي ،حديث ،932 :ومسلم يف الفنت :باب" :ال ترجعوا بعدي كفارا ،حديث.323:
( )3الفتنة يف عهد الصحابة  71/9علي نايف الشحود.
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لقد اختري احلسن بن علي بعد والده اختياراً شورياً وأصبح اخلليفة الشرعي على احلجاز واليمن والعراق ،وكل
األماكن اليت كانت خاضعة لوالده ،وقد استمر يف خالفته ستة أشهر وتلك املدة تدخل ضمن اخلالفة الراشدة
اليت أخرب عنها رسول اهلل  بأن مدهتا ثالثون سنة مث تكون ملكاً ،فقد روى الرتمذي بإسناده إىل رسول اهلل 
حيث قال" :اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد ذلك"( ،)1وقد علق ابن كثري على هذا احلديث فقال(:)2
إمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن بن علي ،فإنه نزل عن اخلالفة ملعاوية يف ربيع األول من سنة إحدى وأربعني
سنة ،وذلك كمال ثالثني سنة من موت رسول اهلل  فإنه تويف يف ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلجرة وهذا
من دالئل نبوته  ،وبذلك يكون احلسن بن علي خامس اخللفاء الراشدين ،وقد حتدث عن أحقية احلسن بن
علي رضي اهلل عنهما باخلالفة كثري من علماء أهل السنة منهم أبو بكر بن العريب ،والقاضي عياض ،وابن كثري،
وشارح الطحاوية ،واملناوي ،وابن احلجر اهليثمي ،ولو أراد احلسن أن يتعب معاوية حبكم أن احلق معه ألمكن
ذلك ،ولقام برتتيب محلة إعالمية منظمة يف أوساط أهل الشام ،لكسب ثقتهم أو على األقل زعزعة موقف
معاوية بينهم ،فقد كان ميلك قوة معنوية ونفوذ روحي ال يستهان به حبكم احلق اليت يستند إليها ،ولكونه حفيد
الرسول .
 -9تقييم الحسن بن علي  للموقف وقدراته القيادية:
تنازل احلسن بن علي عن اخلالفة وسلّم األمر إىل معاوية رضوان اهلل عليهم أمجعني ،بعد أن أجنى اهلل
سبحانه وتعاىل احلسن بن علي من الفتنة اليت وقعت يف معسكره ،ترك املدائن وسار إىل الكوفة وخطب يف أهلها
فقال :أما بعد فإن أكيس الكيس التُّقى ،وإن أمحق احلمق الفجور ،وإن هذا األمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية
إما كان حقاً يل تركته ملعاوية إرادة إصالح هذه األمة وحقن دمائهم ،أو يكون حقاً كان المريء كان أحق به
()3
ع إلَى حي ٍن"(األنبياء)999:
مين ففعلت ذلكَ " :وإ ْن أَ ْدري لَ َعلَّه ف ْت نَةٌ لَك ْم َوَمتَا ٌ

ثانياً :أهم أسباب الصلح ودوافعه:
وأما أهم األسباب والدوافع للصلح الذي متَّ بني احلسن ومعاوية رضي اهلل عنهما ،فهي:
 9ـ الرغبة فيما عند اهلل وإرادة صالح هذه األمة :قال احلسن بن علي رضي اهلل عنهما رداً على نفري
احلضرمي عندما قال له :إن الناس يزعمون أنك تريد اخلالفة ،فقال :كانت مجاجم العرب بيدي ،يساملون من
ساملت وحياربون من حاربت فرتكتها ابتغاء وجه اهلل.
 2ـ أن معاوية  ما كان يسب علياً  وال بين هاشم كما تقدم حىت يأمر غريه بسبه ،بل كان معظماً
له ،معرتفاً له بالفضل والسبق إىل اإلسالم ،كما دلت على ذلك أقواله الثابته عنه ،فقد قال ابن كثري :وقد ورد
من غري وجه :أن أبا مسلم اخلوالين ومجاعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له :هل تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال:
( )1اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،حديث ،2224:ط/دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
( )2البداية والنهاية ،97/8أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي(املتوىف774هـ)،دار إحياء الرتاث العريب 9408،هـ-
9188م.
( )3االنتصار للصحب واآلل من افرتاءات السماوي الضال ،إبرهيم بن عامر الرحيلي ص ـ.39
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واهلل إين ألعلم أنه خري مين وأفضل ،وأحق باألمر مين ،وعن جرير بن عبد احلميد عن املغرية قال :ملا جاء خرب
قتل علي  إىل معاوية  جعل يبكي ،فقالت له امرأته :أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال:
" وحيك إنك ال تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم ،فهل يسوغ يف عقل ودين أن يسب معاوية
علياً بل وحيمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه هذا(.)1
 3ـ أنه ال يعرف بنقل صحيح عن معاوية أنه تعرض لعلي رضي اهلل عنهما بسب أو شتم أثناء حربه له يف
حياته ،فهل من املعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته ،فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول ،وأبعد منه
أن حيمل الناس على سبه وشتمه.
4ـ أن معاوية  كان رجالً ذكياً مشهوراً بالعقل والدهاء ،فلو أراد محل الناس على سب علي  ـ حاشاه
ذلك ـ أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أيب وقاص  ،وهو من هو يف الشجاعة والفضل والورع ،مع عدم
دخوله يف الفتنة أصالً ،فهذا ال يفعله أقل الناس عقالً وتدبرياً ،فكيف مبعاوية.
 5ـ أن معاوية  انفرد باخلالفة بعد تنازل احلسن بن علي رضي اهلل عنهما له واجتمعت عليه الكلمة
ودانت له األمصار بامللك ،فأي نفع له يف سب علي؟ بل احلكمة وحسن السياسة تقتضي عدم ذلك ،ملا فيه من
()2
هتدئة النفوس ،وتسكني األمور ،ومثل هذا ال خيفي على معاوية"
ومن فضائل معاوية تسليم الحسن بن علي الخالفة إليه : 
مما ال شك فيه أن تسليم احلسن بن علي اخلالفة إليه مع أن أكثر من أربعني ألفاً بايعوا احلسن على املوت،
فلم يكن أهالً هلا ملا سلمها السبط الطيب إليه ،وحلاربه كما حاربه أبوه . 
ّ
واخلالف بني علي ومعاوية هو مقتل عثمان وليس من أجل اخلالفة ،كما يدعي الرافضة وغريهم:
"ملا انتهى علي  من أهل اجلمل فقال :ال بد أن يبايع اآلن معاوية ،وجهز اجليش ملقاتلة معاوية أو يبايع،
وكان معاوية قد رفض البيعة فخرج علي جبيش قوامه مائة ألف يف صفني.
ومعاوية مل يطالب احلكم ،فعن أيب مسلم اخلوالين" :أنه دخل على معاوية فقال له :أنت تنازع علياً أأنت
مثله ؟ فقال معاوية :ال واهلل إين ألعلم أن علياً أفضل وأحق ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً ؟ وأنا
إيل قتلة عثمان وأُسلِّم له األمور ،فَأَتوا عليا فكلموه فأب
ابن عمه وأنا أطلب بدمه فأتوا علياً فقولوا له فليدفع ّ
()3
عليهم ومل يدفع القتلة"
فهذا يؤكد أن اخلالف بني علي ومعاوية هو مقتل عثمان وليس من أجل اخلالفة ،كما يدعي الرافضة،
والقضية اجتهادية ،فلم يقل معاوية  إنه خليفة ومل ينازع عليا اخلالفة أبداً.
ثانياً :معاوية كان متأوالً وقد استند إىل النصوص احلق ،واليت تظهر أن عثمان  يقتل مظلوماً ويصف
اخلارجني عليه باملنافقني ،وهو ما رواه الرتمذي وابن ماجه عن عائشة قالت :قال رسول اللله  يا عثمان! إن
( )1قاهلا يف حوار تليفزيوين ومناظرة بتاريخ  2094/92/7على قناة :القاهرة والناس.
( )2البداية والنهاية ( ،)204/99 ،44 /8وعمر بن عبد العزيز معامل التجديد واإلصالح الراشدي على منهاج النبوة237 /9علي الصاليب.
( )3حقبة من التاريخ :ص ـ 984عثمان بن حممد اخلميس ط/مكتبة اإلمام البخاري الطبعة الثالثة 9427ه.
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والك اهلل هذا األمر يوما ،فأرادك املنافقون أن ختلع قميصك الذي قمصك اهلل فال ختلعه ( –)1قاهلا ثالث مرات -
ِ
وما فَـ َق ْد َج َعْلنَا لَِولِيِّ ِه
" :وكان معاوية  يقول إن ابن عمي قتل ظلماً وأنا كفيله واهلل يقولَ َُ { :وَم ْن قُت َل َمظْلُ ً
ورا}(اإلسراء.)33:
ُسْلطَانًا فَ َال يُ ْس ِر ْ
ف ِيف الْ َقْت ِل إِنَّهُ َكا َن َمْن ُ
صً
واملتأول املخطئ مغفور له بالكتاب وبالسنة ،قال تعاىل {ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة،)284:
()2
وثبت يف الصحيح أن اهلل عز وجل قال" :قد فعلت" ،وقال " :إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان"
وتناقض الرافضة :فهم يعظمون من قاتل مع علي  ،وميدحون من قتل عثمان ،مع أن الذم واإلمث ملن قتل
عثمان أعظم من الذم واإلمث ملن قاتل عليا ،فإن عثمان كان خليفة اجتمع الناس عليه ،ومل يقتل مسلما.
وكان الصواب أن ال يكون قتاالً ،وكان ترك القتال خري للطائفتني ،فليس يف االقتتال صواب ،ولكن علي
 كان أقرب للصواب إىل احلق من معاوية ،والقتال فتنة ليس بواجب وال مستحب ،وكان ترك القتال خريا
للطائفتني ،ومع أن علياً كان أوىل باحلق.
ولذلك كان مذهب أهل السنة اإلمساك عما شجر بني الصحابة ،فإنه قد ثبتت فضائلهم ،ووجبت مواالهتم
وحمبتهم ،وما وقع منه ما يكون هلم فيه عذر خيفي على اإلنسان ،ومنه ما تاب صاحبه منه ،ومنه ما يكون
مغفورا ،فاخلوض فيما شجر يوقع يف نفوس كثري من الناس بغضا وذما.
وقد دل الكتاب والسنة على أن الطائفتني مسلمون ،وأن ترك القتال كان خرياً من وجوده قال تعاىلَ { :وإ ْن
َّى
َصلحوا بَ ْي نَ ه َما ۖ فَإ ْن بَغَ ْ
ت إ ْح َداه َما َعلَى ْاأل ْخ َر ٰى فَ َقاتلوا الَّتي تَ ْبغي َحت ٰ
ين اقْتَتَ لوا فَأ ْ
طَائ َفتَان م َن الْم ْؤمن َ
َّ
ين}
َصلحوا بَ ْي نَ ه َما بال َْع ْدل َوأَقْسطوا ۖ إ َّن اللَّهَ يح ُّ
اء ْ
ت فَأ ْ
ب الْم ْقسط َ
يء إلَ ٰى أ َْمر الله ۖ فَإ ْن فَ َ
تَف َ
(احلجرات )1:فسماهم اهلل مؤمنني إخوة مع وجود االقتتال والبغي" (.)3
يقول القاضي أبوبكر بن العريب :مبيناً ما اجتمع ىف معاوية من خصال اخلري إمجاالً قال" :معاوية اجتمعت
فيه خصال :وهى أن عمر مجع له الشامات كلها وأفرده هبا ،ملا رأى من حسن سريته ،وقيامه حبماية البيضة وسد
الثغور ،وإصالح اجلند ،والظهور على العدو ،وسياسة اخللق .وقد شهد له ىف صحيح احلديث بالصحبة والفقه،
فيما رواه البخاري ىف صحيحه بسنده عن ابن أب مليكه قال" :أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده موىل البن
عباس ،فأتى ابن عباس ،فقال :دعه؛ فإنه صحب رسول اهلل  ،وىف رواية أخرى قيل البن عباس :هل لك ىف
أمري املؤمنني معاوية؛ فإنه ما أوتر إال بواحدة ،قال :إنه فقيه"(.)4
( )1سنن ابن ماجه  89/9أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين (املتوىف273 :هـ) حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ط/دار الفكر بريوت.
بد ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت (املتوىف:
( )2صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
354هـ) وعلي بن بلبان بن عبد اهلل هو :عالء الدين الفارسي ،املنعوت باألمري (املتوىف731 :هـ) 202/94ط/مؤسسة الرسالة
( )3أبو عبدالعزيز سعود الزمانان موقع صيد الفوائد
http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?article_no=5933
( ) 4أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب فضائل الصحابة ،باب ذكر معاوية رضي اهلل عنه  930/7رقمى  ،3745 ،3744وينظر:
كتاب مروان بن احلكم إىل معاوية بن أب سفيان يستفتيه ىف جمنون قتل رجالً .أخرجه مالك ىف املوطأ كتاب العقول ،باب ما جاء ىف دية
العمد إذا قبلت وجناية اجملنون  448/2رقم  ،3وينظر :أسد الغابة
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المبحث السابع

بعض مقاالت القمنى عن الخلفاء الراشدين 
ذكرت يف املباحث السابقة بعض افرتاءات القمين يف كتابه":الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة اإلسالمية"،

وهناك من املقاالت اليت تطفح بالكذب واالفرتاء ،بل رمبا فاقت يف كثري من األحيان كتابات غري املسلمني من
املستشرقني وغريهم ،مع ادعاء القمين اإلسالم قائال '' :أنا مسلم صحيح اإلسالم وصحيح الدين ،وال أحد ميلك
حق تكفريي ،وأنا مسلم أخذ بالعلم واحرتمه ،وأنا مؤمن باآلخرة وبإبعاد العلم عن الدين ألن الدين حمله القلب،
واجملتمع احملرتم يقوم على احلرية واملساواة"(.)1
ولم يكتف القمني بما بثه في كتابه :الحزب الهاشمي من افتراءات وسموم ،وإنما تحدث بافتراء

وهمز ولمز -كعادته – عن الخالفة الراشدة والخلفاء الراشدين قائالً" :لقد كان النظام اإلسالمي "اخلالفة"

حكما عربيا قرشيا أضفي عليه رجال الدين يف حلفهم مع اخللفاء الصفة الدينية لالحتماء مبظلة احلق الدينية
ً
للدفاع عن نظام سياسي بشري ال عالقة له مبا يريد اهلل وال بالشريعة وأن الدولة اإلسالمية عرب تاريخ اخلالفة مل
تعرف تطبيق الشريعة إال مبا خيدم السلطان وسيطرة رجال الدين.
واخللفاء الراشدون قدوة املسلمني والذين حتولت فعاهلم يف املذهب السين إىل سـُنة كسنة الرسول مكملة له
بالضرورة ،فاخلليفة الذي قبل من اإلعرايب قوله :أن يقومه بسيفه ،هو من ّقوم اجلزيرة كلها بسيفه ،فقتل أهلها شر
قتلة ،قتل من اعرتضوا على خالفته وشكوا يف شرعية حكمه وصحة بيعته ،وقتل من قرر ترك اإلسالم إىل دين
قومه ،فأمر برمي اجلميع من شواهق اجلبال وتنكيسهم يف اآلبار وحرقهم بالنار ،وأخذ األطفال والنساء والثروات
غنيمة للمسلمني املخالفني حلكم أيب بكر ،وهو ما دونته كتب السري واألخبار اإلسالمية على اتفاق واخلليفة
الثاين العادل ،هو من استعبد شعوبا بكاملها ومات مقتوال بيد واحد ممن تعرضوا للقهر واالستعباد يف خالفته ،أما
اضحا من البداية يف التمييز وعدم العدل خاصة يف العطاء فكان أن قتله أقاربه وصحابته
اخلليفة الثالث فكان و ً
الذين هم صحابة النيب  قتال أقرب إىل املثلة ،فكسروا أضالعه بعد موته عندما نزوا عليه بأقدامهم ،ورفض
املسلمون دفنه يف مقابرهم فدفن يف حش كوكب مدفن اليهود"(.)2
ومن أقوال القمين" :إذا كنت تقصد اإلسالم حتديداً ،فإين أقول لك إنه حبالته الراهنة ،ومبا حيمله من قواعد
فقهية بل واعتقاديه هو عامل ختلف عظيم ،بل إنه القاطرة اليت حتملنا إىل اخلروج ليس من التاريخ فقط ،بل رمبا
من الوجود ذاته"(.)3
وللرد على هذه االفتراءات نؤكد ما بدأناه عن هذا القمين األفاك الذي افرتى الكذب على اإلسالم وعلى

النيب  وعلى الصحابة  ،فليس بالغريب ما سطرته يداه اآلمثتان من أن خليفة رسول اهلل  ورفيقه يف الغار
( )1قاهلا يف حوار تليفزيوين ومناظرة بتاريخ  2094/92/7على قناة القاهرة والناس.
( )2مقاالت لسيد القمىن ميونخ  -ص "23عن جملة املكتبة العربية ( اليدن  -هولندا ) يوليو .2004
( )3جملة روز اليوسف عدد.2007/3/7 :
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قوم اجلزيرة كلها بسيفه ،فيقتل أهلها شر قتلة ،ويقتل من اعرتضوا على خالفته ويشكوا يف شرعية حكمه وصحة
يّ
بيعته ،ويقتل من قرر ترك اإلسالم إىل دين قومه ،فيأمر برمي اجلميع من شواهق اجلبال وتنكيسهم يف اآلبار
وحرقهم بالنار ،وأخذ األطفال والنساء والثروات غنيمة للمسلمني املخالفني ،ومع كل هذه االفرتاءات اليت تطفح
هبا كتبه ومقاالته ولقاءاته التلفزيونية؛ إال إنه يعجز عن أن يأيت بدليل واحد صحيح يثبت ما قاله وافرتاه ،وإن أتى
دل ذلك على شيء فإمنا يدل على عدم نزاهته العلمية وخبث
بأدلة فالغالب عليها البهتان وعدم الثبوت؛ وإن ّ
مقصده ،وسوء منهجه وقبح تفكريه ،وشدة غيظه من اإلسالم وأهله.
()1
أجل العبادات ،بل هو ذروة سنام اإلسالم -كما أخرب النيب  ، واجلهاد
إن اجلهاد يف اإلسالم عبادة من ّ
حىت ال تكون فتنة
مر مبراحل استقر حكمه يف املرحلة األخرية على وجوب قتال الكفار من قاتلنا منهم ومن ّ
كف عنّا ّ
ّ
ويكون الدين كله هلل ،وهذه املرحلة هي اليت استقر عندها حكم اجلهاد ومات عليها رسول اهلل .
َّ
َّ
ين يَلونَك ْم م ْن الْك َّفار َولْيَجدوا فيك ْم
ين َ
آمنوا قَاتلوا الذ َ
قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
الصديق  ،وقد مال الدين ميلة كاد
غ ْلظَةً}(التوبة" :)923:وقام باألمر بعده وزيره وص ّديقه وخليفته أبو بكر ّ
ورد أهل الردة إىل اإلسالم،
ورد شارد الدين وهو راغم ّ
أن ينجفل فثبته اهلل تعاىل به ،فوطّد القواعد وثبّت الدعائم ّ
وبني احلق ملن جهله وأدى عن رسول اهلل ما محله ،مث شرع يف جتهيز اجليوش اإلسالمية إىل
وأخذ الزكاة ممن منعها ّ
الروم عبدة الصلبان ،...وقد انفرد أبو بكر  دون اخللفاء من بعده هبذه املزية ،أال وهي قتال املرتدين حفظا
لرأس مال اإلسالم ،كما قال أبو هريرة " :والذي ال إله إال هو لوال أبا بكر أُستخلف؛ ما عبد اهلل"(.)3()2
ويف الصحيحني قال أبوبكر " :واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ،واهلل لو منعوين عقاال كانوا
يؤدونه إىل رسول اهلل  لقاتلتهم على منعه"(.)4
وذكر الطربي يف تارخيه :أن أبا بكر الصديق  كتب كتابا إىل أهل الردة قال فيه :وإين بعثت إليكم فالنا
حىت
يف جيش املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان ،وأمرته أال يقبل من أحد إال اإلميان باهلل ،وأن ال يقتله ّ
عز وجل"(.)5
يدعوه إىل اهلل ّ
الردة؛ أن ال يقبل منهم إال اإلسالم أو القتل
وأبوبكر الصديق  كما سبق ذكره من إرسال رسالة ألهل ّ
حمل إمجاع الصحابة  ،فقد تبايعوا على رأي أيب بكر يف حرهبم ،وعلى قراره
والقتال ،فكالمه  مع املرتدين؛ ّ
الصلح بعد املشورة وقول عمر  ،وقبل ذلك ففعله  مؤكد ملا جاءت به النصوص
فيهم حني جاءوا يسألون ّ
الشرعية من الكتاب والسنة ،ومل يثبت يف تاريخ اجلهاد يف اإلسالم أن النيب  أو خلفاؤه الراشدون من بعده،
فعلوا ما ذكره القمين من افرتاءات.
( )1املستدرك على الصحيحني كتاب اجلهاد84/2حملمد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري ط/دار الكتب العلمية بريوت9110- 9499

( )2إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء  907/5شاه ويل اهلل دهلوي رمحه اهلل.
( )3تفسري القرآن العظيم أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي(ت774ه)995/1ط/دار طيبة للنشر والتوزيع9111-9420
( )4أخرجه البخاري :كتاب بدء الوحي ،حديث ،7285 :ومسلم :باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا :ال إله إال اهلل ،حديث.933 :
( )5تفسري الطربي.393/4 :
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وكانت ردود الفعل الغاضبة من فوز القمين جبائزة الدولة التقديرية متواصلة ،إال أنه كان من األمهية مبكان أن
نتبني سبب هذا اهلجوم بقراءة يف أحد أهم كتبه "الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة اإلسالمية" الصادر عن
دار"مدبويل الصغري" ،والذي عدته جلنة األزهر مسيئًا علنا لعقيدة املسلمني.
()1

وسوف يلمس القارئ املصطلحات املاركسية

يف كتاب "الحزب الهاشمي" مثل" :امللكية اجلماعية"

"تسارع اجملتمع املكي يف التفكيك " و "عرق الكادحني" و"التمايز الطبقي" و"عمل
و"اجلماهري احملرومة" و
ُ
الشغيلة" و"فائض القيمة" مما جتد بعض صداه يف كتاب القمين ،وتأثره هبذه املذاهب الفكرية الضالة.
خاتمة البحث
ويف ختام البحث أود أن أشري إىل أن هذا الكتاب الذي تطاول صاحبه فيه على اإلسالم والنيب 
والصحابة ،ال بد من تناول افرتاءاته وتفنيدها وتوضيحها ،وبيان كذب وافرتاء كاتبها نصرة هلذا الدين ودفاعا عن
خامت املرسلني وصحبه الكرام األطهار الذين رضي اهلل عنهم ورضوا عنه ،وكان هذا الذي ينبغي أن نبدأ به؛ وقد
حاولت الرتكيز على جانب الصحابة وتربئتهم مما نسب إليهم من افرتاء وكذب يف هذا الكتاب ،راجيا من اهلل
تعاىل أن يتقبل عملي هذا وأن جيعله خالصا لوجهه ،وأن ينال القبول منه سبحانه ،وأن ينفع به.
كما ينبغي تعرية هؤالء الكتّاب أدعياء التنوير واحلداثة والعلمانية وفضحهم ،وحتذير الناس من افرتاءاهتم
وشبهاهتم ،فهم أشد ضررا من كتّاب الغرب؛ ألهنم يدعون اإلسالم ويتكلمون بلساننا ويصلون إىل قبلتنا وخطرهم
على الشباب بالغ؛ تفتح هلم الصحف واجملالت والقنوات لنشر مسومهم وأفكارهم؛ بل وتكرمهم الدول أحيانا
جبوائز تقديرية .وال حول وال قوة إال باهلل.
وصل اللهم وسلِّم وبارك على خير الخلق وحبيب الحق رحمة اهلل للعالمين سيدنا محمد  الذي بلّغ
ِّ
الرسالة وأدى األمانة ،وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين.


( )1املاركسية هي ممارسة سياسية ونظرية اجتماعية مبنية على أعمال كارل ماركس الفكرية ،وهو فيلسوف من أصول أملانية من القرن التاسع
عشر ،عامل اقتصاد ،وصحفي وثوري ،واملاركسية فكر فلسفي واقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل يتناول خمتلف جوانب حياة اإلنسان
واجملتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية عرب خمتلف مراحل تطور احلياة واجملتمع واالنسان ،وهو فكر يتطور مع تطور احلياة وحاجات
االنسان  ،نشأت يف ظل سيطرة وقوة رجال الكنيسة يف القرن التاسع عشر .الفكر املاركسي والظاهرة القومية حملمد بودواهي ص ـ ـ.23
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ظاهرة اختالل القيم اإلسالمية يف املجتمع اإلسالمي
األسباب والحلول
الدكتور عبد الرحمن األغربي
تركيا- جامعة أديامان- أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية كلية التربية

Disruption of Islamic Values Phenomenon in the Muslim Community:
Causes and Solutions
key words
Islamic values - Social and moral values - Value imbalance- Islamic
culture- Religious, educational and governmental institutionsCompliance- Constipation
Abstract:
This research intended to show the day-to-day values disruption among
Muslims and even between Muslims and others. It also points out this
disruption’s manifestations in the transactions, behaviors, and manners,
which led the Muslim nation “Ummah” to lose its position after it was
leading the nations with its human high values. Furthermore, the
research showed the causes and factors that led the Muslim community
to reach such status. Then, the research gave proposed possible shortterm and long-term solutions for this disruption.
In the research, the researcher used the descriptive and analytical
methods to get important results such as:
.4
The Ummah lost itself when it lost its values.
.1
There is no way for the Muslim community but to true
return to its genuine values, which are derived from the source of its
glory: Islamic creed.
.4
The Muslim communities should be unified, even gradually,
because unity is one of the greatest values.
Other results are mentioned in the research conclusion.
The following are key recommendations of the research:
.4
Public agencies, educational and religious institutions, and social
institutions should take responsibility and stand up to reduce the
aggravation of this problem.
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.1
Teachers should attempt to plant the good values and virtue in the
youth and teenagers to grow good generation and better community.
.4
Scholars and thinkers should play their role by reorient the
Ummah, individuals and communities, to consider behave and conduct
with good manners and values when dealing among themselves as well
as with others.



مقدم

ة:

متثل القيم يف ديننا اإلسالمي املبادئ واألسس اليت تقوم عليها حياة اجملتمع؛ وهلذا أسهمت تلك القيم
بإجياد مناذج راقية يف األمة عند امتثاهلا لتلك املبادئ يف جوانب احلياة املختلفة.
ولقد كان امتثال األمة املسلمة للقيم مبثابة السد املنيع واحلصن احلصني وأقوى سبب َمنَع عن األمة
سرطان التشرذم وأنانية االهنيار ،فحال دون ختلخل النسيج االجتماعي للمجتمع.
إن استمساك األمة بالقيم اإلسالمية حقق هلا قفزات وإجنازات يف سلم الرقي احلضاري والعطاء اإلنساين
حينًا من الدهر ،فكان هلا السيادة والقيادة.
وإنه من املعلوم لدى كل مسلم أنه مطالب بالتزام القيم عامة؛ والقيم األخالقية ،واالجتماعية على وجه
اخلصوص؛ ذلك أهنا األصل الثالث بعد العقيدة والعبادة ،فهي أصل من أصول الدين اإلسالمي ،وامتثال
األمة هلا يعد من أوجب الواجبات؛ بل هي مالزمة للعقيدة والعبادات.

مشكلة البحث:

إننا ولألسف نعيش اليوم أزمة حقيقية يف مسألة امتثال القيم! ،واختالل يف تطبيقها بني األفراد
واجملتمعات؛ بله التعامل هبا مع الغري أو مع اآلخر.
وهنا مكمن املعضلة ،األمر الذي يفرض علينا -كحال وواقع نعيشه-عدة تساؤالت ملحة ،وحنن يف
الوقت نفسه بأمس احلاجة إىل إجابات صادقة وموضوعية.

تساؤالت البحث:

غرينا؟

ملاذا مل نعد نقيم للقيم وزنًا يف أنفسنا؟ فال نكاد نتعامل هبا مع بعضنا كمسلمني فضالً عن التعامل هبا مع

هل اختلفت عقيدتنا -باعتبارها منتجة للقيم-عن عقيدة سلفنا؟
هل تغريت حماضن الرتبية اليت يتشكل فيها ومنها الوعي القيمي لدى أفراد األمة؟
هل أصبحت ثقافتنا كأمة إسالمية ختتلف عن ثقافة سلفنا؟
هل تعيش أمتنا فرتة استالب حضاري؟
أال تزال األمة تنظر للحضارة الغربية بانبهار؟
ملاذا صرنا يف ذيل القافلة احلضارية ،وقد كنا منسك بزمامها يف فرتة من الدهر؟
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ملاذا يشكو الكثري منا يف قضية التعامل؟
كثريا من القيم اإلنسانية كروح احملبة ،واأللفة والتعاون،
ملاذا أصبحنا وأضحينا وأمسينا وصرنا نفتقد ً
والصدق ،والرمحة ،واإلحسان ،وإحسان الظن و ..وحنن أمة تنتسب لنإسالم؟؟!!!
كيف نستطيع أن نستل أمتنا من هذا املأزق الذي وقعنا فيه؟
كيف ننفذ من هذا التيه _ إن جاز التعبري _ الذي سلكناه؟
أسئلة كثرية ،وتساؤالت عديدة جندها تلح على عقولنا ،ما املخرج من هذه األزمة؟ وكيف نعاجل اختالل
القيم يف أنفسنا وجمتمعاتنا؟
كيف نستطيع أن نساهم يف بناء أمتنا وانتشاهلا من اهلوة الساحقة والنفق املظلم؟
أهداف البحث:
أقدم هذا البحث هبدف إبراز نواحي اخللل القيمي يف اجملتمع اإلسالمي.
وضع تصور لعالج هذا الواقع املرير بالبحث عن وسائل ممكنة للخروج من األزمة اليت تعيشها األمة اإلسالمية
برمتها.
حث األمة بشكل أو بآخر على العودة إىل منهجها األصيل الذي جيعل من القيم النيب صلى اهلل عليه وسلملة
ركيزة مهمة ال ميكن لألمة النهوض إال بالتمسك به.
منهج البحث :وصفي حتليلي.

أهمية الدراسة:
تنبع من كوهنا تعاجل وضع األمة املزري وتذكري هلا بذاهتا ،وأنه جيب يف األصل أن تكون قائدة ال مقودة،

حيث وضعها الطبيعي ورسالتها السماوية اليت حتتم عليها أن تكون كذلك.
كما تتضح أمهية املوضوع من خالل ما صارت إليه من حال وخسارة مل تقتصر عليها؛ بل مشلت العامل
كله حني سلمت القيادة لغريها حيث عم الظالم األرض وانتشر الظلم وفقد الناس أهم القيم العدل واحلرية.
وألن أمتنا اليوم تعيش أزمة قيم ،ومشكلتنا تتجسد بعدم الصدق يف القول وعدم اإلخالص يف العمل
واحلرص على التعامل بالنفعية العاجلة ،فهذا األمر حتم علي وغريي وهم كثر البحث عن املخرج وإجياد حل
ممكن وكلنا يعرفه ولكنها مسامهة أرى ضرورية وملحة ألجل ذلك كله حاولت بذل اجلهد يف هذا البحث،
والذي أمسيته ظاهرة اختالل القيم اإلسالمية في المجتمع اإلسالمي األسباب والحلول وذلك من خالل

املنهجية الوصفية التحليلية وسأقسمه إىل مباحث عدة:
املبحث األول :مفهوم القيم اإلسالمية.
املبحث الثاين :مصادر القيم اإلسالمية.
املبحث الثالث :أمهية القيم اإلسالمية للفرد واجملتمع.
املبحث الرابع :واقع القيم اإلسالمية يف اجملتمعات اإلسالمية.
املبحث اخلامس :أسباب هذا االختالل.
املبحث السادس :احللول املمكنة لعالج هذا االختالل.
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المبحث األول :مفهوم القيم

تشتق كلمة "قيمة" يف اللغة العربية من القيام وهو نقيض اجللوس ،أو القيام مبعىن العزم ومنه قوله تعاىل :
ِ
ادوا يَ ُكونُو َن َعلَْي ِه لِبَ ًدا) [سورة اجلن آية  ،]91أو القومة ومعناها النهضة،
(وأَنَّهُ لَ َّما قَ َام َعْب ُد اللَّه يَ ْد ُعوهُ َك ُ
َ
ِ
ك قَـ َواماً)
ني َذل َ
(..وَكا َن بـَ ْ َ
والقومي ومعناه املعتدل ،واستقام اعتدل واستوى ،والقوام معناه العدل ،لقوله تعاىل َ
[الفرقان ،]47 :والقيوم القائم احلافظ لكل شيء وهو اسم من أمساء اهلل احلسىن ،والقائم بالدين :املستمسك
به الثابت عليه .وكل من ثبت على شيء فهو قائم عليه والقائم يف امللك احلافظ له .وماء قائم أي دائم .وأمر
قيم :مستقيم ،وكتاب قيم :ذو قيمة ،وقيمة الشيء قدره ،وقيمة املتاع :مثنه ،واألمة القيمة :املستقيمة املعتدلة،
قال تعاىل( :ذَلِ ِ
ين الْ َقيِّ َم ِة) [البينة.]5 :
َ
كد ُ
ِّس ِاء
(الر َج ُ
ويدل لفظ القيام عند العرب على احملافظة واإلصالح ومنه قوله جل وعالِّ :
ال قَـ َّو ُامو َن َعلَى الن َ
ِ
ض ُه ْم َعلَ َٰى بَـ ْعض﴾[سورة النساء آية .]34
َّل اللَّهُ بَـ ْع َ
مبَا فَض َ
واالستقامة :االعتدال ،يقال استقام له األمر .ومنه قوله تعاىل...(:فَ ِ
يموا إِلَْي ِه[ )...فصلت اآلية ،]4
ْ
استَق ُ
أي يف التوجه إليه دون غريه .وقام األمر واستقام :اعتدل واستوى ،وقد تأخذ القيم أحيانًا هذا املعىن
لالستقامة ،يقول كعب بن زهري:
حىت استقمتم على القيم
فهم صرفوكم ،حني جزمت عن اهلدى بأسيافهم ّ
وقوام الرجل أيضا قامته وحسن طوله ،وقِوام األمر :نظامه وعماده ِ
ومال ُكه الذي يقوم به ومنه قوله
تعاىل( :أموالَ ُك ُم الَِّيت َج َع َل اللَّهُ لَ ُك ْم قِيَ ًاما) [النساء ،اآلية  ]5أي هبا تقوم أموركم ،وال َقيِّ ُم :املستقيم ،ومنه قوله
ِ
ِّين الْ َقيِّ ُم) [سورة الروم.اآلية  ]21أي الذي ال زيغ فيه وال ميل عن احلق .وقوله تعاىل (:
تعاىلََٰ ( :ذل َ
ك الد ُ
فِ َيها ُكتُب قَـيِّ َمة) [سورة البينة.اآلية ،]3أي مستقيمة تبني احلق من الباطل ،واملقام واملقامة :املكان الذي تقيم
فيه ،وقَـيِّ ُم املرأة :زوجها الذي يقوم بأمرها .وأما القوام مبعىن العدل فقد فسره بذلك ابن منظور يف لسان العرب
مستشهدا بقوله تعاىل (والَّ ِذين إِذَا أَنْـ َف ُقوا َمل يس ِرفُوا وَمل يـ ْقتـروا وَكا َن بـ ِ
ك قَـ َو ًاما ﴾[1سورة الفرقان آية
ً
ني َٰذل َ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َ ْ َ
َ َ
" ،] 47والقيمة مثن الشيء بالتقومي ،و(مسي الثمن قيمة) ألنه يقوم مقام الشيء يقال :كم قامت ناقتك؟ أي
كم بلغت ،ومنه :قومت الشيء تقومياً ،وأصله أنك تقيم هذا مكان ذاك .ويف احلديث :قالوا يا رسول اللّه لو
املقوم ،وهو من قيمة الشيء ،واملراد حددت لنا قيمتها.
ّقومت لنا (أي لو ّ
سعرت لنا) ،فقال :اللّه هو ّ
2
واالستقامة واالعتدال نظام األمر ،وعماده الثبات والدوام واالستمرار .
 - 1ابن منظور حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،لسان العرب ،دار صادر بريوت )418/92( ،ط9494/3هـ املكتبة الشاملة (املعجم
الوسيط  ،)748/2و اجلوهري يف الصحاح يف اللغة (( ،)902 /2مادة قوم).

 - 2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم هارون(،)43/5( ،ط  2سنة 9312هـ ،دار الفكر بريوت ،والفريوز آبادي،
القاموس احمليط ،)948/4( ،واحلديث عن أيب سعيد اخلدري ،يف مسند اإلمام أمحد ،حتقيق شعيب األرناؤوط ( ،ط الرسالة )( ،
.)328/98
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مما تقدم ميكننا استنتاج أن مادة (قوم) ذات مفهوم جامع لكثري من املعاين والدالالت ،وقد استعملت
يف اللغة من هذا املنطلق ،فتضمنت عدة معان منها القيام ،والقومة أي النهضة ،واحملافظة ،واإلصالح،
الثمنيَّة.
والعدل ،واالعتدال ،واالستقامة ،والثبات ،والدوام ،واالستمرارية ،و َ
وتبعا هلذا األصل اللغوي فإن القيم هي تلك املبادئ اخللقية اليت متتدح وتستحسن وتذم خمالفتها
ً
أيضا املظهر اخلارجي لتلك السجايا.
وتستهجن ،وباختصار فهي تلك السجايا الكامنة يف النفس ،وهي ً
فال يسمى قيمة إال ما كان مستحسنًا على أن حيظى باستحسان عام ومستمر ،فما حيبه شخص من
عاما
قاصرا على جمتمع معني أو يكون ً
طعام ال ميكن أن يُسمي قيمة ،لكن هذا االستحسان العام قد يكون ً
للبشرية كلها.1

ثانيًا :من الناحية االصطالحية:

تعددت املعاين االصطالحية املستعملة لكلمة "قيمة" ،وهي تتعلق باجلوانب الروحية ،واملادية،
واالجتماعية ،ومن هنا جند الفرد أو اجملتمع كالمها يسعيان إىل حتقيق القيمة يف أي جانب من جوانبها؛
وباألخص ما كان فيه مصلحة ،ويتجنبان بل ويبتعدان عما فيه مفسدة ،وهذا ما استند إليه الدكتور طه عبد
الرمحن بقوله" :القيم هي مجلة املقاصد اليت يسعى القوم إىل إحقاقها مىت كان فيها صالحهم ،عاجال أو
2
آجال ،أو إىل إزهاقها مىت كان فيها فسادهم ،عاجال أو آجال".
وقد ُعِّرفت القيم يف االصطالح اإلسالمي بتعريفات عديدة ،ولعلي أشري إىل بعض منها ،واختيار ما
يوافق البحث املقدم وحجمه ،منها" :جمموعة األخالق اليت تصنع نسيج الشخصية اإلسالمية ،وجتعلها
متكاملة قادرة على التفاعل احلي مع اجملتمع وعلى التوافق مع أعضائه ،وعلى العمل من أجل النفس واألسرة
والعقيدة".3
والتعريف يشري إىل توجيه الفرد واجلماعة ،وصياغة الشخصية الفردية أو اجملتمعية اإلجيابية يف تعاملها
املتفاعلة مع جمتمعها.
وعرفت كذلك بأهنا( :معيار وغاية نابعة من الشرع ،ومنبثقة عن العقيدة اإلسالمية ،يقصدها املسلم عند
قيامه باألعمـال ،وتقف يف أعالها غاية الغايات وهي مرضاة اهلل) .4ويبدو يف التعريف ملمح املعيارية النابعة
من الشرع الذي يأخذ به املسلم كفرد أو مجاعة ،فهو متصل باملنهج األخالقي املنبثق من الشريعة اإلسالمية،
فيحدد به احلسن والسيء.
 - 1بن بيَّه الشيخ العالمة عبد اهلل (القيم املشرتكة) ،جملة حبوثislamtoday.net/bohooth/artshow-86-8931.htm،
االربعاء  30صفر  9430املوافق 25/11/2009عن موقعه الرمسي.
 - 2عبد الرمحان د .طه( ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي) - ،املركز الثقايف العريب الدار البيضاء املغرب  ،2004ط 2/ص .48
 - 3انظر قميحة د.جابر (املدخل إىل القيم اإلسالمية) ،ود.املبيض( ،مفهوم القيم اخللقية يف اإلسالم) ،عن موقعه نداء الروح رسائل من نور
2092/5/8م.
 - 4مفهوم القيم اخللقية يف اإلسالم ،د .املبيض ،مرجع سابق.
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كما عرفت بأهنا"ِ :طيع الفرد من خالهلا التفاعل مع نفسه واآلخرين أو مع اإلنسان والكون واحلياة يف
كل زمان ومكان ،وهذه احملددات تؤهله الختيار كل أهدافه وتوجهاته وسلوكياته بطريقة مباشرة أو غري
1
مباشرة".
ويف هذا التعريف إشارة واضحة أن كل تصرف أو نشاط يقوم به املسلم حيال نفسه أو مع غريه من قول
أو فعل ظاهر أو باطن جيب أن يكون وفق الشريعة اإلسالمية ،وذلك لعلمه أنه حماسب على كل صغرية
وكبرية.

المبحث الث اني :مصادر القيم اإلسالمية

من البديهي القول بأن مصادر القيم اإلسالمية هي نفسها مصادر التشريع اإلسالمي ،ولن أخوض
كثريا ،إال أين سأذكرها بشيء من اإلمجال ،وهي على النحو التايل:
يف هذا احملور ً

أوالً :المصادر الرئيسة:

القرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،والقياس ،وهي املصادر الرئيسة ،واليت تتضمن القيم االعتقادية واخللقية والعملية
(العبادات واملعامالت) ،وجاءت الشريعة فشجعت مكارم األخالق املوجودة ومتَّمتها بأحسن منها وحرمت
الظلم والعدوان بأنواعه وكافة أشكاله ،وهنت عن كل ما يضر باإلنسان يف معتقده ونفسه وماله وعرضه
وعقله ،مبا بات يعرف مبقاصد الشريعة اإلسالمية يف الكليات اخلمس.

ثانيًا :المصادر الفرعية:

وهناك مصادر فرعية الستقاء القيم :كاالستحسان ،واالستصحاب ،واملصاحل املرسلة ،والعرف والعادة
باإلضافة إىل املوروث التارخيي واإلرث الثقايف ،مع التأكيد على ضرورة عرض املصادر الفرعية للقيم على
مصدري التشريع اإلسالمي :القرآن
والسنة ،فإن وافقتهما قُبلت وإال فال اعتبار ألي قيمة ختالف الشرع احلنيف.2

 - 1املبيض( ،مفهوم القيم) ،مرجع سابق .وانظر تعريفات مشاهبة ،مصطفى علي خليل( ،القيم اإلسالمية والرتبوية) ،بريوت دار طيبة ط،9
9180م صـ  ، 34ونضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،صاحل بن عبد ااهلل وآخرون ،جدة :دار الوسـيلة للنشـر والتوزيع ،ط،4ج9
،صـ 8ـ .وانظر حبثنا نظرة مقارنة بني القيم الدينية والتعليمية ،املبحث األول :مفهوم القيم.
 - 2قميحة أ.د .جابر( ،القيم اإلسالمية مفهومها مصادرها خصائصها) ،عن موقع حب اإلسالمhttp://www.islam-،
أيضا (القيم اإلسالمية نتائج وخالصات) ،عن شبكة األلوكة الشرعية،
 love.com/ar/topic/138ولقميحة ً
9435/1/98 http://www.alukah.net/sharia/0/73518هـ 2094/7/94م ،وانظر مسعود أ .أمحد طاهر( ،املدخل إىل
علم االجتماع العام) (كتاب يب دي إف) ،ص.954
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المبحث الثالث :أهمية القيم اإلسالمية للفرد والمجتمع
كون النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى اهلل عليه وسلم يشري إىل أن مكارم األخالق من أهم غاية
بعثته بالرسالة اخلامتة؛ وذلك يف قوله صلى اهلل عليه وسلم" :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"- 1مع أن
العقيدة والعبادة أهم -إال أن الذي يظهر للناس هو التعامل معهم ،واالحتكاك هبم من خالل منظومة القيم
األخالقية ،لذا فهي اجلانب األهم يف احلياة برمتها ،فالتعامل بالقيم األخالقية يكسب القلوب ،وجيذب
النفوس ،ويرغب اآلخرين بقيَمك؛ بل بدينك الذي أمرك هبا ،ومن هنا جند شعوبا بكاملها اجنذبت إىل هذا
أبدا؛ وإمنا كان عن رغبة إليه ،وحب له؛ ملا رأوا من
الدين ،ومل يكن اعتناقهم لنإسالم عن رهبة أو دفع مضرة ً
املسلمني -الذين احتكوا هبم -من قيم نبيلة وأخالق فاضلة ،هذا ما جيعلنا حنكم على أمهية القيم األخالقية
يف حياة األمم ورقيها وهنضتها.
إن التزام املسلم بالقيم يعين أن يسري يف حياته جبملة من الصفات اخللقية الرائعة ،حيثما كان وأينما
مسرتشدا بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ﷺ ":اتق اهلل حيثما كنت ،وأتبع السيِّئة احلسنة متحها،
توجه،
ً
وخالق الناس خبلق حسن " 2حامالً معه صفات الرمحة ،والصدق ،والعدل ،واألمانة ،واحلياء ،والعفة،
والتعاون ،والتكافل ،واإلخالص ،والتواضع و ..وغري ذلك من القيم األخالقية الراقية ،فالقيم بالنسبة للفرد
اها) [الشمس،]90-1 :
اب َمن َد َّس َ
املسلم أساس الفالح والنجاح ،يقول تعاىل( :قَ ْد أَفْـلَ َح َمن َزَّك َ
اها َوقَ ْد َخ َ
ِ
صلَّى) [األعلى ،]95-94 :والتزكية يف مدلوهلا ومعناها:
ويقول سبحانه( :قَ ْد أَفْـلَ َح َمن تَـَزَّكى َوذَ َكَر ْ
اس َم َربِّه فَ َ
تعين :هتذيب
وظاهرا ،يف حركاته وسكناته.3
النفس باطنًا
ً
ومن هنا تتش ّكل شخصية الفرد اإلجيابية املتزنة القوية املتماسكة ،وتسري به وفق مبادئ ثابتة ،فتجعل منه
قيمة له منزلته ومكانته بني الناس .4وبقدر ما تتجسد هذه القيم فيه ويتحلى هبا؛ تزداد ثقة الناس به
واعتمادهم عليه ،فال ميكن أن خيافوا منه بعد ذلك على أنفسهم أو أموالهم وأعراضهم وأعماهلم ومهامهم،
وإن هو اصطبغ بالقيم كثقافة ومنهج يف مجيع شؤون حياته ،فال تسأل بعد عن إحساسه الدائم بالرضا
واالطمئنان والسعادة القلبية ،والتجلد بالصرب يف معرتك احلياة ،والثقة بالنفس ،وقوة اإلرادة وجتنبه مظاهر
 - 1أخرجه اإلمام ملك يف املوطأ بال ًغا،)104/2(،وأخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ( ،)273وابن أيب الدنيا يف "مكارم األخالق"
()93
 - 2مسند اإلمام أمحد ط الرسالة ،من حديث أيب ذر الغفاري ،)284/35(،سنن الرتمذي( ،)9187واأللباين صحيح اجلامع(.)17
 - 3الدرر السنية( ،موسوعة األخالق) ،أمهية األخالق ،موقع إلكرتوين ،املشرف العام :علوي بن عبد القادر السقاف.
http://www.dorar.net/enc/akhlaq/8
 - 4ينظر األسطل مساهر عمر( ،القيم القرآنية املتضمنة آيات النداء القرآين للمؤمنني وسبل توظيفها يف التعليم) ،رسالة ماجسيت  ،جامعة
غزة ،كلية الرتبية ،لعام 9428/9427هـ 2007/2004-م .وأبو العينني علي( ،القيم الرتبوية واإلسالمية يف القرآن الكرمي) ،مكتبة إبراهيم
حليب ،املدينة املنورة ،ط(.)17-15/9188
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اإلحباط
والضجر والتربم والسخط يف مجيع أحواله.
يف حني نرى الشخص الذي ال يلتزم بالقيم متذبذباً مشتت النفس ،تنتابه الكثري من الصراعات النفسية،
التضجر والتربم من احلياة ،وما ذلك إال لتنكبه طريق السعادة والتخلق بقيم الدين،
والقلق ،والسآمة وهو دائم
ُّ
ِ
ضْن ًكا َوَْحن ُشُرهُ يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة أ َْع َمى [سورة طه.اآلية ،]924
ض َع ْن ذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َمعِ َ
يشةً َ
قال تعاىلَ (:وَم ْن أ َْعَر َ
وقال تعاىل( :أَفَ َمن ميَْ ِشي ُم ِكبًّا َعلَى َو ْج ِه ِه أ َْه َدى أ ََّمن ميَْ ِشي َس ِويًّا َعلَى ِصَراط ُّم ْستَ ِقيم) [سورة
امللك.اآلية.1]22:
وأما أثر االلتزام بالقيم يف سلوك اجملتمع كلِّه ،فإهنا األساس لبناء اجملتمعات اإلنسانية إسالمية كانت أو
غري إسالمية ،وضرورة اجتماعية ألي جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية وال يستطيع أفراده أن يعيشوا متفامهني
متعاونني سعداء ما مل تربط بينهم روابط متينة من القيم الكرمية كقيميت الثقة واألمانة على أقل تقدير.
ومىت فقدت القيم يف اجملتمع تفككت أفراده ،وتصارعت مصاحلهم ،ما يؤدي هبم إىل االهنيار
واهلالك2،وهذا ما جرى جملتمعاتنا اإلسالمية فسرت املصيبة على األمة كلها.
(كما تبدو أمهية القيم األخالقية للمجتمع يف أهنا "حتفظ له كيانه واستقراره ومتاسكه ،فتحدد أهداف
حياته ومبادئه الثابتة املستقرة اليت توفر له هذا التماسك والثبات الالزمني
ملمارسة حياة اجتماعية سليمة ،وتساعده علي مواجهة التغريات اليت حتدث فيه بتحديدها االختيارات
الصحيحة اليت تسهل علي الناس حياهتم ،وحتفظ للمجتمع استقراره وكيانه يف إطار موحد ،كما أهنا تربط
أجزاء ثقافة اجملتمع بعضها ببعض حيت تبدو متناسقة ،وتعمل علي إعطاء النظم االجتماعية أساساً إميانياً
وعقلياً فيصبح عقيدة يف ذهن أعضاء اجملتمع املنتمني واملتفاعلني هبذه الثقافة ،وتزوده بالصيغة اليت يتعامل هبا
مع العامل ،وتضع له أهدافاً ومربرات وجوده ،وبالتايل يسلك يف ضوئها ،وترشده إيل املثل العليا اليت يسعي
3
مجيع أعضاء اجلماعة للوصول إليها)
إذن بقيم العدل والرمحة واإلحسان والدفع باليت هي أحسن يتمكن اجملتمع اإلنساين بله اإلسالمي على
بناء جمد عظيم كما كان شأنه حني كان يقدم للناس حضارة إنسانية عادلة .مكا ميكنه بالقيم نفسها رد
مؤهال الرتقاء مراتب الكمال اإلنساين إذا كانت القيم مسيطرة عليه،
عدوان املعتدين وظلم الظاملني ،ويكون ً
حتثه على العطاء والتضحية واإليثار.4
ويشري الدكتور حبنكة إىل هذا املعىن فيقول( :لقد دلَّت التجارب اإلنسانية ،واألحداث التارخيية ،أن
 - 1عطار د .ليلى عبد الرشيد( ،أمهية القيم للفرد واجلماعة واجملتمع) ،اجلزيرة ،العدد (9439/9/92 ،)93404هـ.،
 - 2موسوعة األخالق ،أمهية األخالق ،مرجع سابق.
 - 3سنجي د.سيد( ،القيم اإلسالمية واألخالق) ، ،عن املوقع الرتبوي للدكتور أبو لب أ.د وجيه املرسي،
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/275626بتاريخ 2099/5/1م( ،بتصرف).
 - 4أمهية األخالق ،مرجع سابق.
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ارتقاء القوى املعنوية لألمم والشعوب مالزم الرتقائها يف سلم القيم واألخالق الفاضلة ،ومتناسب معه ،و َّ
أن
اهنيار القوى املعنوية لألم والشعوب مالزم الهنيار قيمها وأخالقها ،ومتناسب معه ،فبني القوى املعنوية والقيم
صعودا وهبوطًا).1
دائماً ،
األخالقية تناسب طردي ً
ويعلل قوله ذلك بأن القيم واألخالق هي مبثابة املعاقد للروابط االجتماعية ،فإذا فقدت هذه القيم
اهنارت األمة وفقدت متاسكها فيقول( :ذلك َّ
ألن القيم واألخالق الفاضلة يف أفراد األمم والشعوب متثل
املعاقد الثابتة اليت تعقد هبا الروابط االجتماعية ،ومىت انعدمت هذه املعاقد أو انكسرت يف األفراد مل جتد
الروابط االجتماعية مكانًا تنعقد عليه ،ومىت فقدت الروابط االجتماعية صارت املاليني يف األمة املنحلة عن
بأسا فيما بينها ،مضافًا إىل
بعضها مزودة بقوة األفراد فقط ،ال بقوة اجلماعة ،بل رمبا كانت القوى املبعثرة فيها ً
قوة عدوها).2

المبحث الرابع :ظاهرة اختالل القيم في المجتمعات اإلسالمية

أوالً :اختالل القيم على مستوى القمة والقاعدة؟

شديدا يف القيم األخالقية،
املتأمل يف الواقع الراهن لألمة اإلسالمية يلحظ اختالالً بيِّنا ،وضع ًفا
ً
والتعامل هبا ،وذلك يف كل امليادين وعلى كافة املستويات اخلاص منها والعام ،حىت غدت ظاهرة مقلقة على
مستوى القمة والقاعدة ،أي بني الراعي والرعية ،و كذا بني املدير يف املؤسسة والعاملني ،واملعلم والتالميذ،
والرجل وزوجته ،واألب وأوالده ،والبائع واملشرتي ،وانتشرت كثري من القيم السلبية بني املسلمني؛ كالكذب،
واخليانة ،والغش ،واخلداع ،واحلقد ،والغل ،والظلم ،والتظامل ،وغري ذلك من السلبيات مما سبب اختالالً يف
نسيج اجملتمع ،وزعزعة يف األمن ،فضاعت احلقوق وانتشرت القطيعة بني أفراد اجملتمع وضعفت الشريعة يف
نفوس أهلها وانقلبت املوازين ،3وأقبلت السنون اخلداعات٭ على األمة ،مما ينذر خبطر عظيم تنتظره األمة إن مل
يكن قد وقع عليها يف أكثر أجزائها.

ثانيًا:مظاهر اختالل القيم في المجتمع:

ولقد تفشَّت هذه الظاهرة يف اجملتمعات اإلسالمية بشكل خميف؛ ما شكل أزمة حقيقية يف اجملتمع برمته،
ومن األمثلة الواقعية على هذه الظاهرة :التهاون بالشعائر الدينية ،وغياب الوفاء بالوعود والعهود ،وانتشار
 - 1حبنكة عبد الرمحن حسن( ،األخالق اإلسالمية) )21/9( ،دار القلم دمشق ،ط9420(5ه9111/م) .بتصرف بسيط
 - 2املرجع نفسه .الصفحة نفسها ،وانظر (موسوعة األخالق) ،أمهية األخالق ،مرجع سابق.
 ورد ذلك فيما رواه أبو هريرة من قول النيب صلى اهلل عليه وسلم اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :سيأيت على الناس سنوات خداعة؛ يصدق فيهاالكاذب ،ويكذب فيها الصادق ،ويؤمتن فيها اخلائن ،وخيون فيها األمني ،وينطق فيها الرويبضة ،قيل :ومن الرويبضة يا رسول اهلل؟! قال :الرجل
التافه يتكلم يف أمر العامة) رواه أمحد ،وابن ماجه وصححه األلباين.
 - 3عطية حممد بن ناجي( ،إهنا أزمة أخالقية) عن شبكة األلوكة االجتماعية ،بتاريخ 79432/4هـ املوافق 42099/4م رابط املوضوع:
http://www.alukah.net/social/0/32459/#ixzz4flLklTrp
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بقصد
ظاهرة خيانة األمانة يف األموال واألعراض ،والغش يف البيع والشراء ،وظهور االحتكار ورفْع األسعارْ ،
املشقَّة ،والرتبُّح على اآلخرين ،وانتشار عقوق اآلباء واألمهات ،وقطيعة األرحام ،وانتشار احلسد واحلقد والغِل
ْبني املسلمني ،وسوء الظن فاختالل العالقات االجتماعية ،وانتشار ظاهرة أ ْكل أموال الناس بالباطل ،وشهادة
للكبار ،وفقد الصغار عطْف ِ
الصغار ِ
الكبار عليهم،
ُّ
احم بني املسلمني ،وانعدم توقري ِّ
الزور ،وغاب ُخلُق الرت ُ
كما وجدت ظاهرة عدم مراعاة ِ
مشاعر اآلخرين ،وعدم االهتمام ِ
حبقوق اإلنسان ،فضالً عن حقوق املسلِم،
َ
وإهدار األوقات ،وعدم تقدير قيمة الوقت ،واإلسراف والتبذير والكرب والغرور ،وتقليد الكفار والفساق،
وانتشار ظاهرة السب واللعن خاصة بني األوساط الشبابية ،وحب الراحة وعدم اجلدية يف العمل ،وهذا فقط
على سبيل املتال ال احلصر.1
كل هذا وغريه أوصلنا إىل حال ال حنسد عليه ،حىت مشت بنا العدو ،وتعجب منا الصديق.


المبحث الخامس :أسباب هذا االختالل

وإذا كان هذا حالنا اليوم ،فما السبب ياترى؟! إنه ليس سبب واحد ،وإمنا أسباب عديدة ميكننا
إمجاهلا فيما يلي:

أسباب عامة:

أعظم سبب بليت به األمة؛ الغثائية وحب الدنيا ،وكراهية اآلخرة ،وهو ما َّقرره النيب صلى اهلل عليه
ِ
داعى األ َكلَة على قصعتِها ،قال :قلنا:
تداعى عليكم األُمم ِمن ِّ
كل أُفق كما تَ َ
وسلم يف الصحيح" :يُوشك أن َ
السْيل ينتزع املهابَة ِمن
يا َ
رسول اهلل؟ ِأمن قلَّة بنا يومئذ؟ قال :أنتم يومئذ كثري ،ولكن تكونون غثاءً كغُثاء َّ
حب احلياة وكراهية املوت" 2إذن حب
عدوكم ،وجيعل يف قلوبِكم الوهن ،قال :قلنا :وما الوهن؟ قالُّ :
قلوب ِّ
الدنيا وكراهة املوت أعظم داء حل باألمة.
االنبهار باحلضارة الغربية واالنسياق وراءها واتباعها يف كل ما من شأنه يؤدي إىل ضياع اهلوية.

أسباب خارجية وداخلية:

الغزو الفكري:

ردحا من الزمن وال يزال؛ إىل ضعف الوازع الديين ،وتذبذب
أدى الغزو الفكري الذي جثم على األمة ً
الفكري ،وفقدان البوصلة ،وزاد الطني بلة غياب القدوات أو تغييبها أو ندرهتا.
اإلعالم وأدلجة القيم:
ال خيفى على ذي لب ما يقوم به اإلعالم بطغيانه املمنهج -يف ظل العوملة والتطور اهلائل وتكنولوجيا
االتصاالت املتسارعة ،-والفضاء املفتوح ،فالشبكة العنكبوتية شكلت ثورة هائلة يف التواصل بالشعوب
 - 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها ،بتصرف.
 -2من حديث ثوبان يف مسند اإلمام أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون نشر مؤسسة الرسالة،ط9420/9ه)332/94( ،

 321جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

والثقافات من غري مراعاة للخصوصية الثقافية ،دون رقيب وال حسيب ،حىت مل تدع بيت مدر وال حجر إال
دخلته؛ فانتشرت املواقع اإلباحية وكثرت بشكل خميف ،وألن الشباب ميكثون أمامها وقتًا طويالً؛ فإهنم
يتعرضون لتسطيح الوعي ،وزعزعة الفكر ،والرتكيز على الشهوات وامللذات ،إذ أن أغلبها أفالم هابطة تتحدث
عن احلب والشوق واملعاناة واحلزن ،ما سبب يف إخراج جيل مائع يقتصر مهه فقط إشباع الرغبة ،وقضاء
الوطر .وترك احلكومة احلبل على الغارب واحنسار دورها إىل حد العدم أدى إىل اختالل القيم وتفشي الظلم
وعدم األخذ باحلقوق ،وغياب العدالة ،وظهور املشاكل السياسية ،واملشاكل األسرية.1
الشباب والفراغ القاتل:

باإلضافة إىل تفشي اجلهل والظلم والفقر؛ فإن الفراغ لدى الشباب والبطالة النامجة عن ذلك الفراغ طريق
حتمي إىل الفساد اخللقي واخلواء الفكري ،خاصة مع عدم تلقي الرتبية الصحيحة من الوالدين ،ومرحلة
املراهقة وما يصاحبها من تغريات نفسية وعضوية ،ورفاق السوء والصحبة السيئة ،وضياع األوقات أمام
الشاشات والشبكات كل ذلك مما يقع فيه الشباب غب عليهم يف الدنيا وخسارة يف اآلخرة ،ذلك بأهنم ال
يدركون قيمة الوقت وال أمهيته ،وأهنم مسئولون عن كل دقيقة يضيعوهنا .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
2
" نِعمتَ ِ
ان َم ْغبُون فِي ِه َما َكثِري ِم َن الن ِ
ول
الص َّحةُ " وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":الَ تَـُز ُ
َّاس :الْ َفَراغُ َو ِّ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
يم
قَ َد َما ابْ ِن َ
يم أَفْـنَاهُ َ ،و َع ْن َشبَابه ف َ
آد َم  ،يَـ ْوَم الْقيَ َامة  ،م ْن عْند َربِّه َ ،ح َّىت يُ ْسأ ََل َع ْن مخَْس َ :ع ْن ُع ُمره ف َ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
يما َعلِ َم".3
يم أَنْـ َف َقهُ َ ،وَما َذا َعم َل ف َ
أَبْالَهُ َ ،وَماله م ْن أَيْ َن ا ْكتَ َسبَهُ َوف َ

غياب دور المؤسسات التربوية:
ورمبا أتى اخللل من عدم قيام األسرة بدورها املنوط هبا ،وكذلك املدرسة واملؤسسات الرتبوية أغفلت دورها
الصحيح يف تعليم الطفل املبادئ الصحيحة ،أو عدم كفاءة املعلم أخالقيا ،باإلضافة إىل الرفقة السيئة
وأصدقاء السوء ،وجنوح الشباب إىل وسائل التواصل االجتماعي اهلابطة ،واليت أغلبها موجهة لتجهيل
َّمرِد على أوامر اهلل تعاىل ،و ِ
انتهاك حرماته ،واالجرت ِاء على شريعته ،يف كثري من
الشباب ،وتربيتهم على الت ُّ
القضايا ،وباألخص القضايا اليت هتم املرأة ،وعرض مشاهد السفور واالختالط ،وتكرار املشاهد املخلة ،حىت
تبدوا املعصية سهلة فتقرها النفوس وتستمرؤها .4ما أدى إىل تفشي اجلهل ،وضعف التعليم ....1إخل إىل غري
 - 1أ.العنزي سليمان بن زعل (االحنراف اخللقي أسبابه وأنواعه وعالجه والوصايا) ،مقال عن األلوكة اجمللس العلمي ،موقع بإشراف د .سعد
احلميد ،وخالد اجلريسي 30 ،إبريل 2097م  4 -شعبان 9438ه / http://majles.alukah.net/t76057وينظر الرضا أسعد
طارش عبد( ،اآلثار االجتماعية للعوملة على العامل الثالث) ،دراسات دولية العدد الثالث واألربعون ،يب دي إف صـ (،)907-904
 iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60556وللمزيد ينظر أبو طالب الشيخ عبد القادر ( ،عالج االحنراف األخالقي) يب دي
إف فقد عاجل املوضوع باستفاضة ودقة تأصيل.
 2من حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما ،مسند اإلمام أمحد.)277/5( ،
 - 3ينظر سنن الرتمذي صفة القيامة والرقائق والورع ،رقم ( )2495والسلسلة الصحيحة لألباين ( )444/2رقم (.)144
-4ينظر الزاحم الشيخ عبد اهلل بن ناصر ،االختالط وآثاره
السيئةhttp://www.alukah.net/sharia/0/67138/#ixzz4mztFHtSw،

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 321

ذلك من اآلفات.
وبعد أن تعرفنا على جممل أسباب ضعف القيم ،فما هي السبل املمكنة ،واحللول اجملدية اليت نأمل أن
تساهم يف رفع املستوى القيمي والوعي األخالقي لدى األمة ،ومن أين ميكن أن نبدأ؟ هذا ما سنعاجله يف
احملور السادس واألخري.


المبحث السادس :الحلول
إن ما صرنا إليه من حال ال يكمن تغيريه مبا يكتب العلماء يف مصنفاهتم فقط ،وال األدباء يف هجائهم
ورثائهم ،وال ما تنشره الصحف واجملالت من مقاالت ساخنة ،وال ما يلقيه الوعاظ يف وعظهم وتذكريهم ،أو
اخلطباء يف محاسهم وإنذارهم ،وإن كنا نؤمن أن ذلك كله من وسائل التغيري واإلصالح.2
إن احلل األول يكمن يف ذواتنا ،فالتغيري يبدأ من أنفسنا قال تعاىل ﴿ :إِ َّن اللَّهَ الَ يـُغَيِّـُر َما بَِق ْوم َح َّىت يـُغَيِّـُروا
َما بِأَنْـ ُف ِس ِه ْم ﴾ [الرعد ،]99 :فلن نستطيع حل أي معضلة إال أن يكون لدينا استعداد نفسي للتغيري من
داخل أنفسنا أوالً ،مث االعتزاز بذواتنا وثقافتنا األصيلة ،مع االستقالل بقرارنا وعدم انبهارنا باحلضارة الغربية
اليت افتقدت اجلانب الروحي واكتفت باملادية الصرفة ،حبيث ننجو وتنجو أمتنا من السقوط يف مغبة التقليد
مرورا
واحملاكاة ،وحىت يكون التحول واإلصالح
ً
إصالحا شامالً يتضمن كل طبقات اجملتمع بدءًا من الفرد ً
3
باألسرة فاجملتمع ومؤسساته وصوالً إىل احلاكم.
وميكننا تقسيم هذا احملور إىل قسمني؛ القسم األول ،احللول العاجلة ،والقسم اآلخر ،احللول اآلجلة.

أوالً :الحلول العاجلة :ويكون ذلك:
بالتوعية املكثفة من خالل كافة وسائل اإلعالم عن القيم وأمهيتها للفرد واجملتمع ،واختيار برامج منوعة
وهادفة للغرض ذاته.
ال نكتفي باإلعالم؛ بل ال بد من أخذ كافة التدابري هلذه املهمة والتحرك السريع لتثقيف األفراد من خالل
األسرة -نواة اجملتمع ،-حيث البد من دور فعال لألبوين حيرصان على أن يكونا منوذجان صاحلان ،وإال
سارت جهودنا أدراج الرياح.

 - 1االحنراف اخللقي ،أسبابه وأنواعه وعالجه ،مرجع سابق.
 - 2الفيومي الشيخ عاطف عبد اهلل( ،أمتنا اإلسالمية بني الواقع املعاصر وطريق العودة) ،املوقع الرمسي للكاتب
www.alfayyumy.com
 - 3ينظر النقيب أ.د .عبد الرمحن( ،أزمة الرتبية اخللقية وحلوهلا اإلسالمية)( ،يب دي إف) حماضرة ألقيت بقاعة رواق املعرفة مبركز الراسات
املعرفية بالقاهرة2004/2/97،م.و مسعود أ عبد اجمليد( ،القيم اإلسالمية الرتبوية واجملتمع املعاصر) ،الفصل اخلامس أزمة القيم وإشكالية
التخلف احلضاري أسباب ومظاهر األزمة ،كتاب األمة العدد ،47وعطية حممد بن ناجي( ،إهنا أزمة أخالقية) عن شبكة األلوكة
االجتماعية2099/4/4،م9432/7/4-هhttp://www.alukah.net/social/0/32459/#ixzz4flLklTrp
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ولتأخد املؤسسات التعليمية دورها بالرتكيز على اختيار املعلم الكفء والقدوة الصاحلة ،وذلك لغرس القيم
يف األجيال.
وعلى املؤسسات الدينية حتمل مسؤوليتها بتكثيف الدروس العلمية ،والعملية ،واحملاضرات التوعوية ،وترشيد
خطب اجلمعة فيما خيدم توجيه العامة إىل هتذيبهم بالقيم الراقية حىت تصبح ثقافة سلوكية لدى كافة أفراد
اجملتمع صغريهم وكبريهم على السواء.
تفعيل القراءة املوجهة اليت ختدم اجلانب القيمي ،وحتبيبها للنشء والشباب ورصد املسابقات واجلوائز
وحتفيزا.
تشجيعا ً
ً
تشجيع العمل الطوعي يف املؤسسات املدنية واملنظمات الطوعية واملشاركات الفعالة من خالل املراكز
الصيفية اليت تعمل على تربية القيم االجتماعية واخللقية واإلنسانية يف نفس الفرد ناشئًا كن أم شابًّا.
تعزيز الثقة بالنفس لدى أفراد واألمة "والعمل على حتقيق اعتزازهم بإمياهنم وزرع األمل املشرق يف مستقبل
حياهتم حىت يستشعروا واجبهم ومسؤولياهتم جتاه خدمة هذا الدين الذي رضيه اهلل لنا ديناً وأمت علينا به
النعمة ،حنن أمة شرفها اهلل باإلسالم أعزنا اهلل به بعد ذلة ومجعنا به بعد فرقة وجعلنا فيه إخوة".1

القسم اآلخرالحلول اآلجلة:

وهنا ال بد من خطط اسرتاتيجية تضمن التغيري اإلجيايب يف اجملتمع ،ومما يسهم يف ذلك:
* -إصالح املناهج التعليمية وتنقيتها من كل شائبة تكدر فكر اجملتمع وتزعزع عقيدته وحترف والءه،
ومن مث تطعيمها بالقيم اليت تعزز هوية اجملتمع وتنمي فيه شخصيته الوطنية ،والرتكيز على القيم االجتماعية
واخللقية.2
* -إصالح كافة مؤسسات الدولة -،خاصة املؤسستني الرتبوية واإلعالمية -ووضع الشخص املناسب يف
املكان املناسب ومن مث ووضع خطط حيوية لغربلة عامة لكافة املؤسسات هتدف حبق إىل التغري اإلجيايب.
* -وضع خطط اسرتاتيجية مزمنة للقيام بربامج علمية وعملية تقوم هبا مراكز دراسات ومؤسسات ثقافية
حكومية وأخر خاصة ختدم ذات اهلدف ،وتقف دون التماهي والذوبان مع القيم الوافدة اليت تتعارض وثقافتنا
األصيلة.
احدا أمام اهلجمات اإلعالمية اهلدامة سواءً كانت داخلية أم خارجية.
* -الوقوف صفَّا و ً
وهبذا نكون قد وصلنا إىل هناية البحث ،ولننتقل إىل اخلامتة والنتائج والتوصيات.

 - 1احلمود د.إبراهيم بن ناصر( ،حال األمة يف عاملنا املعاصر) ،مقال يف صحيفة اجلزيرة اإللكرتونية2094/9/39،مal-.
jazirah.com/2014/20140131/rj2.htm
 - 2التوجيري أ.د .عبد العزيز ( ،القيم اإلسالمية ودورها يف تقدمي احللول للمشكالت البيئية العالَمية)(،يب دي إف) قدم كبحث للمؤمتر
اخلامس عشر ألكادميية آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي20-98 ،شوال9439هـ املوافق 21-27سبتمرب2090م .وينظر اخلليلي أمحد
بن محد ،يف توصيات لبحثه بنفس االسم يف املؤمتر نفسه.
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ائج:

إن البحث يف قيم األمة وواقعها ،إمنا يعد حبثًا عن ذات األمة ،وقيمتها بني األمم ومدى تأثر األمم هبا
ثقافيَّا وأخالقيَّا واجتماعيَّا و..إخل.
ال ميكن أن حتيا األمة وتنهض إال بالعودة الصادقة ملنهجها األصيل وعقيدهتا الصافية اليت حتمل من القيم
ما يكفل هلا ولغريها صالح احلال واملآل.
تعيش األمة حالة مأساوية من التهميش والتغييب واإلقصاء ،لرتكها لقيمها مما يدعو إىل تكاتف اجلهود
وبذل الغايل والنفيس إلخراجها من حالتها املهينة.
كل األمم اليوم تدعو إىل التكتل واالستقواء ببعضها؛ وهي من أعظم القيم ،إال أمتنا ولألسف فهي ال
تزال تعيش حالة الفرقة والتشتت واالنقسام ،وتتجزأ إىل دويالت ال متلك لنفسها حوالً وال قوة.
مل تعد األمة قادرة على احملافظة على قيمها وذلك لتنكرها لذاهتا وعقيدهتا وفكرها األصيل.
عندما نتأمل واقع األمة جندها يف معظمها تعيش منزوعة اهلوية مزعزعة العقيدة مسلوبة التفكري حتاكي قِيَم
غريها من األمم مما جر عليها اخلزي والوبال وجرأ األقوياء عليها.
لقد اتبعت األمة غريها من قرون عدة ،وهي ال تزال حتتاج إىل فرتة للعودة احلقيقية ألصلها.

التوصي

ات:

ويف ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث مبا يلي:
أن يتحمل صانعوا القرار مسؤوليتهم جتاه األمة للنهوض هبا.
أن تقوم املؤسسات احلكومية والتعليمية والدينية واالجتماعية بدورها وتقف بقوة أمام هذا اخللل الذي
عصف باألمة وأفقدها قيمتها بني األمم ،وأال يقفوا موقف املتفرج كما هو احلال اآلن.
على املعلمني بالذات الدور األكرب يف حتمل الواجب ،وأن يستشعروا مسؤوليتهم أمام ضمائرهم ،ويتذكروا
دائما مدى احتياج النشء والشباب هلم لغرس القيم النيب صلى اهلل عليه وسلملة فيهم للحفاظ على هوية
ً
األمة من خالهلم.
على كافة الدعاة والعلماء واملفكرين والنخب أن يقفوا صفًّا وأن يضطلعوا بدورهم يف توجيه أفراد األمة
ومجاعاهتا إىل مراعاة القيم االجتماعية واألخالقية يف التعامل فيما بينهم واحلرص على التعامل هبا مع اآلخر.
أن حيرص كل فرد من األمة على التعايش مع أخيه اإلنسان ما دام غري حمارب له ،وأن ننشر القيم املثلى
يف تعامالتنا مع كل الناس.
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أوالً  :القرآن الكرمي.

المراج ع:

ثانيًا المعاجم:

ابن منظور لسان العرب ،دار صادر.
ابن فارس معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم هارون(،ط  2سنة 9312هـ
اجلوهري يف الصحاح يف اللغة.
الفريوز آبادي القاموس احمليط ، ،دار الفكر بريوت.

ثالثًا :كتب الحديث:
ابن أيب الدنيا يف "مكارم األخالق" .
ابن حنبل مسند اإلمام أمحد  ،حتقيق شعيب األرناؤوط ( ،ط الرسالة ).)328/98 ( ،
البخاري يف "األدب املفرد".
مالك اإلمام يف املوطأ بال ًغا.
سنن الرتمذي(.)9187
األلباين صحيح اجلامع.

رابعا :الكتب:
ً
أبو العينني علي( ،القيم الرتبوية واإلسالمية يف القرآن الكرمي) ،مكتبة إبراهيم حليب ،املدينة املنورة ،ط(.)17-15/9188
أبو طالب الشيخ عبد القادر ( ،عالج االحنراف األخالقي) يب دي إف.
األسطل مساهر عمر( ،القيم القرآنية املتضمنة آيات النداء القرآين للمؤمنني وسبل توظيفها يف التعليم) ،رسالة ماجستري،
جامعة غزة ،كلية الرتبية ،لعام 9428/9427هـ 2007/2004-م.
األغربي عبد الرمحن( ،نظرة مقارنة بني القيم الدينية والتعليمية) ،املبحث األول :مفهوم القيم.
بن بيَّه الشيخ العالمة عبد اهلل (القيم املشرتكة) ،جملة حبوثislamtoday.net/bohooth/artshow-86-،
 8931.htmاالربعاء  30صفر  9430املوافق 25/11/2009عن موقعه الرمسي.
التوجيري أ.د .عبد العزيز ( ،القيم اإلسالمية ودورها يف تقدمي احللول للمشكالت البيئية العالَمية)(،يب دي إف) قدم
كبحث للمؤمتر اخلامس عشر ألكادميية آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي20-98 ،شوال9439هـ املوافق -27
21سبتمرب2090م .وينظر اخلليلي أمحد بن محد ،يف توصيات لبحثه بنفس االسم يف املؤمتر نفسه.
حبنكة عبد الرمحن حسن( ،األخالق اإلسالمية) )21/9( ،دار القلم دمشق ،ط9420(5ه9111/م) .بتصرف
بسيط
احلمود د.إبراهيم بن ناصر( ،حال األمة يف عاملنا املعاصر) ،مقال يف صحيفة اجلزيرة اإللكرتونية2094/9/39،مal-.
jazirah.com/2014/20140131/rj2.htm
الدرر السنية( ،موسوعة األخالق) ،أمهية األخالق ،موقع إلكرتوين ،املشرف العام :علوي بن عبد القادر السقاف.
http://www.dorar.net/enc/akhlaq/8
الرضا أسعد طارش عبد( ،اآلثار االجتماعية للعوملة على العامل الثالث) ،دراسات دولية العدد الثالث واألربعون ،يب دي
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إف صـ (iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60556،)907-904
سنجي د.سيد( ،القيم اإلسالمية واألخالق) ، ،عن املوقع الرتبوي للدكتور أبو لب أ.د وجيه املرسي،
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/275626بتاريخ 2099/5/1م،
(بتصرف).
عبد الرمحان د .طه( ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي) - ،املركز الثقايف العريب الدار البيضاء املغرب  ،2004ط2/
ص .48
عطار د .ليلى عبد الرشيد( ،أمهية القيم للفرد واجلماعة واجملتمع) ،اجلزيرة ،العدد (9439/9/92 ،)93404هـ.،
عطية حممد بن ناجي( ،إهنا أزمة أخالقية) عن شبكة األلوكة االجتماعية ،بتاريخ 79432/4هـ املوافق 42099/4م
رابط املوضوعhttp://www.alukah.net/social/0/32459/#ixzz4flLklTrp :
العنزي سليمان بن زعل (االحنراف اخللقي أسبابه وأنواعه وعالجه والوصايا) ،مقال عن األلوكة اجمللس العلمي ،موقع
بإشراف د .سعد احلميد ،وخالد اجلريسي 30 ،إبريل 2097م  4 -شعبان
9438هmajles.alukah.net/t76057
الفيومي الشيخ عاطف عبد اهلل( ،أمتنا اإلسالمية بني الواقع املعاصر وطريق العودة) ،املوقع الرمسي للكاتب
قميحة أ.د .جابر( ،القيم اإلسالمية مفهومها مصادرها خصائصها) ،عن موقع حب اإلسالم،
 www.alfayyumy.com http://www.islam-love.com/ar/topic/138قميحة أ.د.جابر،
الشرعية،
األلوكة
شبكة
عن
وخالصات)،
نتائج
اإلسالمية
(القيم
9435/1/98 http://www.alukah.net/sharia/0/73518هـ 2094/7/94م.
قميحة د.جابر (املدخل إىل القيم اإلسالمية)،
املبيض( ،مفهوم القيم اخللقية يف اإلسالم) ،عن موقعه نداء الروح رسائل من نور 2092/5/8م.
مسعود أ .أمحد طاهر( ،املدخل إىل علم االجتماع العام) (كتاب يب دي إف).
مصطفى علي خليل( ،القيم اإلسالمية والرتبوية) ،بريوت دار طيبة ط9180 ،9م.
نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،صاحل بن عبد ااهلل وآخرون ،جدة :دار الوسـيلة للنشـر والتوزيع ،ط.4
النقيب أ.د .عبد الرمحن( ،أزمة الرتبية اخللقية وحلوهلا اإلسالمية)( ،يب دي إف) حماضرة ألقيت بقاعة رواق املعرفة مبركز
الدراسات املعرفية بالقاهرة2004/2/97،م.و مسعود أ عبد اجمليد( ،القيم اإلسالمية الرتبوية واجملتمع املعاصر) ،الفصل
اخلامس أزمة القيم وإشكالية التخلف احلضاري أسباب ومظاهر األزمة ،كتاب األمة العدد ،47وعطية حممد بن ناجي،
االجتماعية2099/4/4،م9432/7/4-ه
األلوكة
شبكة
عن
أخالقية)
أزمة
(إهنا
http://www.alukah.net/social/0/32459/#ixzz4flLklTrp
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توظيف وصف الرواة عند النقاد وأثره يف التصحيح والتضعيف
منكر الحديث عند اإلمام البخاري أنموذجا
األستاذ أبوبكر الصديق عالمي
باحث مغربي

تمهيد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد؛ فإن إنتاج الوصف الصاحل لبيان حال الراوي واحلكم عليه لدى النقاد من احملدثني يلزم اإلحاطة
بأحواله وأخباره وكل ما يتعلق به ،وهذه اإلحاطة تقوى كلما قويت عزمية الناقد يف العلم ولذلك جند أحكامهم
على الرواة كثرية ألفاظها متباينة عباراهتا خمتلفة معانيها ومدلوالهتا ،وهذه األحكام إما ألفاظ وإما عبارات ،وكل
منها إما مفرد أو مكرر أو مركب ،وقد أبان عن هذا املوضوع األستاذ أمحد معبد عبد الكرمي يف كتابه "ألفاظ
وعبارات اجلرح والتعديل بني اإلفراد والتكرير والرتكيب وداللة كل واحد منها على حال الراوي واملروي".1
وبعد إنتاج الوصف يأيت توظيف هذا الوصف ومحله على معناه الذي رامه منتجه الستبانة حال الراوي ومن
مث تبىن عليه أحكام املرويات تصحيحا أو تضعيفا غالبا.
وقد جعلت هذا البحث يف ثالثة مباحث
المبحث األول:أسباب االختالف في مدلوالت ألفاظ الجرح والتعديل
المبحث الثاني :أنموذج مدلول عبارة "منكر الحديث" عند البخاري

المبحث الثالث:أثر االختالف في مدلول "منكر الحديث" على التصحيح والتضعيف.


 1طبع الطبعة األوىل سنة 4119هـ1001/م عن مكتبة أضواء السلف بالرياض يف حنو أكثر من  100صفحة.
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المبحث األول

أسباب االختالف في مدلوالت ألفاظ الجرح والتعديل

ميكن القول أن معرفة مدلوالت ألفاظ اجلرح والتعديل من املطالب الرئيسة يف علم الرجال؛ وذلك بتحريرها
وحتقيقها وإدراك مقاصد اصطالحات العلماء اخلاصة والعامة خصوصا الفروق بني األلفاظ املتشاهبة واستعماالت
األئمة هلا وكيف محلوها .وقد دعا أهل الصنعة احلديثية إىل ذلك ،يقول الذهيب" :وحنن نفتقر إىل حترير عبارات
التعديل واجلرح وما بني ذلك من العبارات املتجاذبة " 1مث أعقب ذلك بقوله" :إن حترير عبارات األئمة تكون
باالستقراء التام ألقواهلم مث أهم من ذلك أن نعلم باالستقراء التام :عرف ذلك اإلمام اجلهبذ ،واصطالحه،
ومقاصده ،بعباراته الكثرية". 2
وفقه هذه املدلوالت متوقف يف البداية على معرفة أصل وضع األلفاظ من حيث اللغة ومن حيث التصريف
حىت ال حييد عن املعىن العام ،قال الدكتور نور الدين عرت يف معرض ذكره شروط املعدل واجملرح" :أن يكون عاملا
بتصاريف كالم العرب ال يضع اللفظ لغري معناه ،وال جيرح بنقله لفظا هو غري جارح" ،3أما إن كان جاهال باللغة
واأللفاظ اليت هي قوالب املعاين ،فال شك أنه يصري اجلرح تعديال والعدل جمروحا ،ولذلك شنع العلماء على غري
العارف مبدلوالت األلفاظ ،وهذا اإلمام التاج السبكي عندما أراد أن يبني سبب وقوع شيخه اإلمام الذهيب يف
الصوفية؛ اهتمه بأنه غري عامل مبدلوالت األلفاظ كما ينبغي فرمبا ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها ملا نطق هبا-4
وإن كان هذا ال يقال يف الذهيب فقد حاله احلافظ ابن حجر بوصف أهل االستقراء التام ،5وال أدل على أمهية
هذا الشرط هو طلب توفره وحضوره يف املؤرخ الذي ال يشرتط فيه ما يشرتط يف الناقد احملدث الذي جيب أن
حيتاط يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،يقول السبكي" :العلم ومعرفة مدلوالت األلفاظ فلقد وقع
كثريون فيما ال يقتضي جرحا جلهلهم هبذا" 6واحملدث من باب أوىل كما سبق؛ فهذا يصون الوحي وذاك يصون
التاريخ.
ومعرفة الوضع اللغوي ال يكفي يف إظهار حال الراوي فال بد من الوقوف على املعطيات املصاحبة لأللفاظ
والعبارات وكيف استعملت ،مث يتلو هذه املرحلة مرحلة يف غاية األمهية وهي كيف فهم تلك األلفاظ والعبارات
النقاد ،وقد أوضح هذه األسس القاضي أبو الوليد الباجي ولزوم حترير السياقات وكشف القرائن واألوجه -يف
كالم طويل دقيق -،قال رمحه اهلل" :واعلم أنه قد يقول املعدل :فالن ثقة؛ وال يريد به أنه ممن حيتج حبديثه .ويقول
فالن ال بأس به؛ ويريد أنه حيتج حبديثه ،وإمنا ذلك على حسب ما هو فيه ،ووجه السؤال له ،فقد يسأل عن
 1املوقظة ،ص81
 2نفسه.
 3منهج النقد يف علوم احلديث ،ص.11
 4قاعدة يف اجلرح والتعديل ،ص.19
 5نزهة النظر ،ص.478
 6قاعدة يف املؤرخني ،ص.78
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الرجل الفاضل يف دينه ،املتوسط يف حديثه ،فيُـ ْقرن بالضعفاء ،فيقال :ما تقول يف فالن وفالن؟ فيقول :فالن ثقة؛
يريد أنه ليس من َمنَط من قُرن به ،وأنه ثقة باإلضافة إىل غريه .وقد يسأل عنه على غري هذا الوجه فيقول :ال بأس
به؛ فإذا قيل :أهو ثقة؟ قال :الثقة غري هذا [ ]...فهذا كله يدل على أن ألفاظهم يف ذلك تصدر على حسب
السؤال ،وختتلف حبسب ذلك ،وتكون حبسب إضافة املسئول عنهم بعضهم إىل بعض ،وقد حيكم باجلرحة على
الرجل مبعىن لو وجد يف غريه مل جيرح به ملا شهر من فضله وعلمه وأن حاله حيتمل مثل ذلك [ ]...فعلى هذا
َْحيمل ألفاظ اجلرح والتعديل من فهم أقواهلم وأغراضهم ،وال يكون ذلك إال ملن كان من أهل الصناعة والعلم هبذا
الشأن ،وأما من مل يعلم ذلك ،وليس عنده من أحوال احملدثني إال ما يأخذه من ألفاظ أهل اجلرح والتعديل ،فإنه
ال ميكنه تنزيل األلفاظ هذا التنزيل ،وال اعتبارها بشيء مما ذكرنا ،وإمنا يتّبع يف ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع
االتفاق عليه ويقف عند اختالفهم ،واختالف عباراهتم".1
وزاد السخاوي ما رمسه الباجي بيانا وحجة؛ فمثل لبعض الضوابط اليت ذكرها ،قال رمحه اهلل " :ومما ينبه عليه
أنه ينبغي أن تتأمل أقوال املزكني وخمارجها ،فقد يقولون :فالن ثقة أو ضعيف ،وال يريدون به أنه ممن حيتج حبديثه
وال ممن يُرد ،وإمنا ذلك بالنسبة ملن قُرن معه ،على َوفْ ِق ما ُو ٍّجه إىل القائل من السؤال ،كأن يسأل عن الفاضل
املتوسط يف حديثه ويقرن بالضعفاء فيقال :ما تقول يف فالن وفالن؟ فيقول :فالن ثقة؛ يريد أنه ليس من منط من
قرن به ،فإذا سئل عنه مبفرده َّبني حاله يف التوسط .وأمثلة ذلك كثرية ال نطيل هبا ،ومنها :قال عثمان الدارمي:
سألت ابن معني عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه كيف حديثهم؟ فقال :ليس به بأس ،قلت :وهو أحب إليك
املقربي؟ قال :سعيد أوثق والعالء ضعيف ،فهذا مل يرد به ابن معني أن العالء ضعيف مطلقاً بدليل قوله:
أو سعيد ُ
إنه ال بأس به؛ وإمنا أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد املقربي ،وعلى هذا حيمل أكثر ما ورد من اختالف كالم أئمة
بنصها
اجلرح والتعديل ممن وثق رجال يف وقت وجرحه يف آخر ،فينبغي هلذا حكاية أقوال أهل اجلرح والتعديل ِّ
2
ليتبني ما لعله خفي منها على كثري من الناس .وقد يكون االختالف لتغري اجتهاده".
وكذلك معرفة تاريخ تطور استعمال األلفاظ ضرورية ،فقد تتغاير مدلوالت األلفاظ على حسب الزمن ،وعلى
سبيل املثال لفظ «الثقة»؛ قال اإلمام الذهيب " :تشرتط العدالة يف الراوي كالشاهد ،وميتاز الثقة بالضبط
واإلتقان" ،3فجعل للثقة مقومني العدالة يف النفس والضبط يف الرواية ،مث تطور هذا اللفظ فصار يف عرف
املتأخرين كما قال الذهيب نفسه" :وقد اشتهر عند طوائف من املتأخرين ،4إطالق اسم الثقة على من مل جيرح ،مع
ارتفاع اجلهالة عنه .وهذا يسمى :مستورا ،ويسمى :حمله الصدق ،ويقال فيه :شيخ ".1
 1التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف اجلامع الصحيح ،ج،4ص 181/184و.188 /187
 2فتح املغيث شرح ألفية احلديث ،ج،1ص .117ويبدو أن السخاوي اقتبس هذا الكالم من شيخه ابن حجر (ينظر :مقدمة لسان امليزان،
ج،4ص .47وهتذيب التهذيب ،ج،8ص 487دار الفكر.
 3املوقظة ،ص.67
 4اشتهر ابن حبان بأنه متساهل يف توثيق الرواة حىت قيل إن الذهيب يقصده هنا بقوله " :طوائف من املتأخرين"  ،ومن رجع إىل مقدمة كتابه
"الثقات" وجد رأيه فيه واضحا يف املسألة وأفصح بقوله " :إن العدل من مل يعرف فيه جرح ،إذ التجريح ضد التعديل ،فمن مل جيرح فهو عدل
حىت يتبني جرحه".
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وكل هذه القواعد املنهجية اليت ذكرها العلماء ال يتحقق منها شيء إال إذا نقلت هذه األلفاظ والعبارات
كما قاهلا أصحاهبا من املعدلني واجملرحني ،فال بد إذا من االعتناء بالكتب اليت تنقل عبارات اجلرح والتعديل بدقة،
و"وثِّق" ،فاألوىل منهما قد تكون باالجتهاد،
فعلى سبيل املثال؛ هناك فرق بني لفظيت "لَِّني" و"لُِّني" وكذا "ثقة" ُ
أما الثانية فالبد أن تكون نقال  ،2قال العالمة حممد عوامة " :فال بد من مراجعة املصادر األصلية ،أو املصادر
اليت تعىن بنقل ألفاظ اجلرح والتعديل بدقة ،ومنها كتاب اإلمام املزي " هتذيب الكمال" فإنه ينفل -غالبا -
األلفاظ كما هي".3
خالصة
تبني من خالل استعراض نقول العلماء يف ضوابط وأسس حترير ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل؛ كمعرفة
الوضع اللغوي لكل لفظة وكيف استعملها العلماء وأي وجه من الوجوه اليت محالت عليه ،وكيف تطورات عرب
التاريخ ،والبحث عن القرائن توضح مقصود الناقد وتوجه كالمه إىل املعىن املراد أن للعلماء منهج كامن وراء كل
نظر ونقد.
كل هذا يدعونا إىل تعميق البحث والكشف لبيان مراد كل عامل من األلفاظ والعبارات اليت أطلقها على
رواة احلديث ،ألن ذلك له أثره يف احلكم على األحاديث النبوية تصحيحا وتضعيفا.
ومن هذه العبارات مدلول "منكر احلديث" عند النقاد ،فما هو إذن مدلول تلك العبارة ؟ وهل اختالف
العلماء فيها؟ وهل هلا أثر يف التصحيح والتضعيف؟

السؤال :كيف جيوز للذهيب أن يقصد ابن حبان ،وابن حبان مسبوق إىل هذا املذهب ،قال الذهيب نفسه يف امليزان (ج4ص )996عند ترمجة
حفص بن بغيل " إن ابن القطان يتكلم يف كل من مل يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته.وهذا شيء
كثري ،ففي الصحيحني من هذا النمط خلق كثري مستورون ،ما ضعفهم أحد وال هم مبجاهيل" ،هذا نص الذهيب وقد تعقبه احلافظ ابن حجر
فيما قاله يف لسان امليزان (ج6ص " :)141وهذا الذي نسبه للجمهور مل يصرح به أحد من أئمة النقد إال ابن حبان ،نعم هو حق يف حق
ابن ِحبَّان يف تاريخ الثقات فهو ثقة
من كان مشهورا بطلب احلديث واالنتساب إليه كما هو مقرر يف علوم احلديث.وهذا الرجل قد ذكره ُ
عنده وكذا نص احلاكم يف مستدركه على أنه ثقة .مث إن قول الشيخ" :إن يف رواة الصحيح عددا كبريا  "...إىل آخره مما ينازع فيه ،بل ليس
كذلك بل هذا شيء نادر ألن غالبهم معروفون بالثقة إال من خرجا له يف االستشهاد  ،واهلل أعلم".
وقد مسى الذهيب الثقة عند املتأخرين باملستور وحمله الصدق ويقال فيه شيخ ،وكل هذه الدرجات هي عنده يف املرتبة األخرية من التوثيق ،أ هذا
ميكن أن يكون عليه حال كثري من رواة الصحيحني؟
فمهما يكن من أمر ،فاملسألة حتتاج إىل حبث مستقل ،وقد أشبع املسألة يف شق أن ابن حبان مسبوق يف مذهبه البحاثة حممد عوامة من ص
 460إىل ص 488يف كتابه "دراسات الكاشف".
 1املوقظة ،ص78
 2دراسات الكاشف ،ص64
 3نفسه ،ص.69
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المبحث الثاني

أنموذج مدلول عبارة "منكر الحديث" عند البخاري

إن عبارة "منكر احلديث" من عبارات التجريح الشائعة يف كتب احملدثني النقاد ،ومل خيتلف أحد منهم يف
كوهنا درجة من درجات التجريح ،وإمنا وقع اخلالف يف أي مرتبة هي؟ هل حيتج بصاحبها؟ أم يكتب حديثه؟ أم
ال حتل الرواية عنه؟ أم يكتب فقط يف الشواهد؟
وعليه ،فما هو املعىن املقارب هلا؟
ومبا أن هذا املقال ال ميكن أن يأخذ بتالبيب املوضوع إال إذا ضيقنا مساحته فنقصره يف بيان مدلول هذه
العبارة عند اإلمام البخاري -رمحه اهلل-خاصة.
وتراث اإلمام البخاري ذو طابعني األول :املكتوب ،والثاين :الشفهي ،وعليه فلزاما علينا ،أن نستوعبهما حبثا
ودراسة ،وبعد القراءة لذاك النتاج العلمي جند أن البخاري استعمل هذه العبارة "منكر احلديث" يف حكمه على
الرواة ،إذن فما هو مدلول هذه العبارة عنده؟ اجلواب عن هذا السؤال حيصل بأحد مسلكني؛ إما بالنقل عنه،
ِ
النقل عنه فتلك هي الغاية ،ومل يبق
وإما باستقراء مروياته وكتبه ومنقوالته وكل ما أثر عنه استقراءً تاماً .فإذا ُوجد ُ
سوى مطابقة قوله لعمله ،فإن كان عمله خمالفا لقوله أو بعضه يوافق وبعضه خيالف فاملعترب هو العمل ،أما إذا مل
جند قوال له يبني قصده فامللجأ هو االستقراء .وإليكم بيان ذلك:
أوال :مسلك النقل
فكل من درس هذه العبارة وحبث عن مدلوهلا عند البخاري ،يذكر نقال عن ابن القطان الفاسي صاحب
ِ
قلت فيه" :منكر
احلديث" ،فال حتل الروايةُ
"بيان الوهم واإليهام" أن البخاري قال يف تارخيه األوسط" :كل من ُ
عنه" ، 1فكالم البخاري هذا يف أعلى وأشد مراتب التجريح .وحيسن التنبيه أن جل العلماء عالة على ابن القطان
يف هذا النقل ،ذلك أنه ال وجود له قبله -حسب اطالعي.-
ولقد جاء اإلمام السخاوي برواية ثانية عن البخاري ختتلف ومدلول الرواية األوىل ،حيث قال يف "فتح
املغيث"" :لكن قال البخاري :كل من قلت فيه منكر احلديث......ال حيتج به ،ويف لفظ :ال حتل الرواية عنه". 2
وهذه الرواية تقتضي أن حديثه فيه ضعف خفيف يعترب يف الشواهد ،وهبذا يتبني الفرق بني الروايتني.
فتجلى بعد الذي ذُكِر أن األحكام تبىن على الرواة أوال مث على األحاديث ،وأن احلكم كلما اختلف يف
الرواة فال ريب أن خيتلف يف احلديث ،فهناك فرق بني الراوي الذي ال حتل الرواية عنه والراوي الذي ال حيتج به.
 1بيان الوهم واإليهام :ج ،1ص161؛ ج ،4ص 14و477؛ ج ،1ص144؛ ج،9ص 411و .411ونقله عن ابن القطان ن ْق َل إقرار
الذهيب يف (امليزان ج4ص )64وغريُه من املتأخرين؛ قال الذهيب يف (امليزان)" :أبان بن جبلة الكويف أبو عبد الرمحن :يروي عن أيب إسحاق
ُّ
السبيعي ،ضعفه الدارقطين وغريه ،وقال البخاري :منكر احلديث ،ونقل ابن القطان أن البخاري قال" :كل من قلت فيه :منكر احلديث ،فال
حتل الرواية عنه " ؛ وزاد ابن حجر يف (لسان امليزان ج4ص" :)10وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد السالم بن أمحد اخلفاف عن
البخاري" .
 2فتح املغيث ،ج ،1ص169.

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 331

وعليه ،فما مدلول عبارة "منكر احلديث" عند البخاري 1سيما وأن احلفاظ ينقلون عنه روايتني خمتلفتني؛
رجح ابن حجر وابن القطان األولى وهي "ال حتل الرواية عنه" ،ورجح السخاوي الثانية وهي "ال حيتج به"؟
وما ذُكر آنفا يشغل الذهن بإشكالني:
األول :ملاذا عبارة اإلمام البخاري مل تظهر إال يف القرن السابع على يد ابن القطان الفاسي؟ وأين كانت
هذه املدة علما أن البخاري عاش يف القرن الثالث وابن القطان يف القرن السابع؟
الثاين :ملاذا هذا النقل ال يوجد يف كتب البخاري وهي مطبوعة؟ أو يف كتب تالميذه اليت يعرب عنها
بالسؤاالت؟
واجلواب عنهما كاآليت:
فأما اجلواب على اإلشكال األول :قلت من الصعب اإلجابة عنه ألنه يقتضي التفتيش يف كل املصنفات
مطبوعها وخمطوطها ومفقودها ،وهذا مما يستحيل عادة وجوده من لدن البخاري إىل عصر ابن القطان ،إال إذا
أمكننا معرفة موارد ابن القطان اليت كان يستقي منها ،فحينها قد حنصل على املطلوب ،وقد نفسر ذلك بأن النقاد
استعملوا ذلك يف تطبيقاهتم ومل يعربوا عن ذلك بألفاظهم وهذا ال يستبعد ألنه كثري من القضايا جتلت من خالل
استنطاق تنزيالت العلماء على اجلزئيات كشرط البخاري.
وأما على التساؤل الثاين :فإنه طبع األكثر من كتب البخاري ،وفتش الباحثون عن تلك العبارة حىت جزم
بعضهم بعدم وجودها يف كتبه ،قال اجلديع" :ومل أجد له ذكراً فيما يف أيدينا من مصنَّـ َفات البخاري" ،2وإن كان
كذلك فقد تكون يف كتاب ما يزال خمطوطا أو مفقودا؛ ولكن اإلشكال حاصل يف أن ابن القطان نسبه إىل
"التاريخ األوسط" لنإمام البخاري ،وهذا الكتاب مطبوع منذ دهر وال أثر لتلك العبارة فيه،مث أعيد طبعه على
أصول عتيقة ،فاطلعت على هذه النسخة وفتشت فيها فوجدت عبارة قريبة من العبارة اليت ذكرها ابن القطان
وهي "هؤالء الذين قيل فيهم منكر احلديث لست أرى الرواية عنهم".3
ومن َمثَّ ،فعبارة البخاري خمالفة ملا نقله ابن القطان كما هو ظاهر ،أما الرواية األخرى للسخاوي فلم أجد
من نقلها غريه.

 1ألن مدلول عبارة " منكر احلديث" عند العلماء فيه خالف كبري وواسع مبحوث ومدروس ،قال ابن حجر يف (النكت على كتاب ابن
الصالح)" :أطلق اإلمام أمحد والنسائي وغري واحد من النقاد لفظ املنكر على جمرد التفرد لكن حيث ال يكون املتفرد يف وزن من حيكم حلديثه
بالصحة بغري عاضد يعضده" ،قال اللكنوي يف (الرفع والتكميل ،ص " :)140بل جيب عليك أن تثبت وتفهم أن املنكر إذا أطلقه البخاري
على الراوي فهو ممن ال حتل الرواية عنه ،وأما إذا أطلقه أمحد ومن حيذو حذوه فال يلزم أن يكون الراوي ممن ال حيتج به".
 2حترير علوم احلديث ،ج ،4ص.641
 3التاريخ األوسط ،ج ،1ص.407
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وعلى هذا األساس ،ختتلف أحكام النقاد على احلديث الذي يف سلسلته راو قال فيه البخاري" :منكر
احلديث".
ثانيا:مسلك االستقراء
وغاية هذا السبيل هو تتبع ما وصل إليه بعض الباحثني يف حترير عبارة "منكر احلديث" ،وهو استقراء
غري تام ألن التام متعذر جدا.
وقال الدكتور علي بقاعي " :استقرأت قول البخاري يف الراوي" :منكر احلديث" يف كتابه "الضعفاء
ِ
مشتقاهتا يف عشرين راوياً آخرين [ ]...مث أحببت
بعض
الصغري" فوجدت أنه قاهلا يف مثانية وستني راوياً.
ُ
ووجدت َ
أن أرى مدى تطابق معاين هذه األلفاظ مع ما نقله ابن القطان عن البخاري فلم أجد تطابقاً تاماً" ، 1مث مثَّل
لقوله برتاجم هؤالء الرواة:
إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة
فرج بن فضالة احلمصي
مسلم بن خالد الزجني
النضر بن حممد املروزي
ناصح بن العالء أيب العالء البصري
زمعة بن صاحل اجلندي
سليمان بن موسى األموي األشدق
فكل هؤالء الرواة قال فيهم البخاري "منكر احلديث" .وقد أثبت ذلك الدكتور بقاعي يف ثنايا حبثه.
وإذا أخذنا ترمجة "مسلم بن خالد الزجني" على سبيل الدراسة ،فإنه قد نقل ابن حجر يف "هتذيب التهذيب"
أن البخاري قال فيه" :منكر احلديث يكتب حديثه وال حيتج به يعرف وينكر" ،2وهذا كالم صريح من البخاري
يف أن الراوي الذي قيل فيه منكر احلديث يكتب حديثه -أي يصلح أن ينجرب.-
و"مسلم" هذا قال فيه ابن حجر يف التقريب " :فقيه صدوق له أوهام كثرية"3؛ فجعله من الطبقة اخلامسة
حسب مراتبه اليت رمسها يف مقدمته ،فقال فيها" :من اخلامسة ]...[ :صدوق سيء احلفظ ،وصدوق يهم"، 4
وقد يلحق بالسادسة ألنه وصف بكثرة األوهام .وقال فيه الذهيب يف الكاشفُ " :وثِّق وضعفه أبو داود لكثرة
غلطه".5
 1االجتهاد يف علم احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي ،ص.444
 2هتذيب التهذيب (طبعة دار الفكر) ،ج ،40ص .449
 3تقريب التهذيب ،ص.998
 4تقريب التهذيب ،ص440.
 5الكاشف ،ج ،1ص.177
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وعليه ،فمهما يكن من أمر فال خيلو حديث مسلم بن خالد الزنجي من االعتبار ،فيكون هذا النقل الذي

نقله ابن حجر يف "التهذيب" عن البخاري يرجح الرواية الثانية اليت نقلها السخاوي 1يف "فتح املغيث".
و لكن عند التحقيق جند ما نقله ابن حجر يف "التهذيب" غري صحيح ،وإمنا نسب إىل البخاري خطأ؛
ذلك أن حمقق كتاب "التهذيب" وقع له سقط فنسب آخر الكالم إىل البخاري ،فقد جاء يف طبعة دار الفكر -و
كل الطبعات اليت قبلها -يف ترمجة "مسلم بن خالد الزجني" أن البخاري قال" :منكر احلديث يكتب حديثه وال
حيتج به يعرف وينكر" ،2وعند الرجوع إىل الكتاب املخطوط وإىل النسخ احملققة حتقيقا علميا كطبعة مؤسسة
الرسالة 3جند العبارة هكذا" :وقال البخاري :منكر احلديث؛ وقال النسائي :ليس بالقوي؛ وقال أبو حامت :ليس
بذاك القوي ،منكر احلديث ،يكتب حديثه وال حيتج به ،تَعرف وتُنكر" ،4فسقط كالم النسائي و بعض كالم أيب
حامت ونسب آخر كالم أيب حامت إىل البخاري.
إذن ،يُفهم من الذي خال أن عبارة "منكر احلديث" عند البخاري تبقى جمملة ،والصحيح أن البخاري قال
يف مسلم بن خالد منكر احلديث ، 5ومع ذلك اعتربه الذهيب وابن حجر.
وكذا إذا مثلنا برتمجة "النضر بن حممد املروزي"؛ قال فيه البخاري" :منكر احلديث" ،6وقال فيه الذهيب" :ثقة
من أئمة مرو" ، 7وقال فيه ابن حجر" :صدوق رمبا يهم ورمي باإلرجاء".8
وهذا كله ،جيعل البحث يتوقف يف اجلزم مبراد البخاري بعبارة "منكر احلديث" ،وال يُسلَّم للدكتور علي
بقاعي بنتائجه قائال " :فال يبعد إذاً أن نتأول ما نقله ابن القطان عن البخاري بأنه يقصد أنه ال حيل له أن يروي
عنه يف "صحيحه" لقوله يف بعضهم :أنا ال أروي عنه ،وكل من كان مثل هذا فأنا ال أروي عنه؛ ويؤيد هذا
الكالم اللفظ اآلخر للبخاري الذي نقله السخاوي :كل من قلت فيه" :منكر احلديث" ال حيتج به؛ كما يؤيده
أيضاً قول ابن حجر العسقالين يف "النكت على كتاب ابن الصالح"" :أطلق اإلمام أمحد والنسائي وغري واحد
من النقاد لفظ املنكر على جمرد التفرد لكن حيث ال يكون املتفرد يف وزن من حيكم حلديثه بالصحة بغري عاضد
يعضده" 9؛ وهكذا إذا تتبعنا كل الذين قال فيهم البخاري" :منكر احلديث" فإننا جند بعضهم ممن ينجرب ضعفه،
وجند بعضاً آخر ممن ال ينجرب ضعفه ،ويصدق على مجيعهم قوله "كل من قلت فيه :منكر احلديث ال حيتج به"،
 1ومن التطبيقات العملية؛ حديث ":التمسوا الرزق يف النكاح" ،قال املناوي يف (فيض القدير ،ج ،1ص" :)497فيه مسلم بن خالد ،قال
الذهيب يف الضعفاء :قال البخاري وأبو زرعة :منكر احلديث  .وقال السخاوي وشيخه :ضعيف لكن له شواهد عن ابن عباس" .
 2هتذيب التهذيب (طبعة دار الفكر)  ،ج ،40ص .449
 3سئل الدكتور أمحد معبد عبد الكرمي -حفظه اهلل -عن أفضل نسخة لكتاب "هتذيب التهذيب" ،فأجاب أهنا طبعة مؤسسة الرسالة.
 4هتذيب التهذيب (طبعة الرسالة)،
 5هتذيب الكمال ،ج ،17ص.941
 6الضعفاء الصغري ،ج ،4ص.441
 7الكاشف،ج ،1ص .416
 8تقريب التهذيب ،ص .914
9النكت ،ج ،1ص.671
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ولكن ال يصدق على مجيعهم اللفظ اآلخر "ال حتل الرواية عنه"؛ فينبغي ترجيح لفظ "ال حيتج به" على عمومه،
حبيث يشمل الضعف الذي ينجرب والذي ال ينجرب".1
وال كذلك للدكتور اجلديع الذي خلص إىل قوله" :والذي وجدته بالتتبُّع أن استعمال البخاري هلذه اللفظة
حق من غلبت النكارة على
ال خيتلف عن استعمال من سبَقه أو حلِقه من علماء احلديث ،فهو إمنا يقول ذلك يف ِّ
غريه مبثل ُحكمه ،ورمبَّا ُوصف بكونه "مرتوك احلديث" ،ورمبا
حديثه ،أو استحكمت من مجيعه ،ورمبا حكم عليه ُ
البخاري يف الراوي اجملهول الذي مل يرو إال احلديث
ُّاهتم بالكذب ،ورمبا ُوصف مبجرد الضعف ،ورمبا قال ذلك
ُّ
الواحد املنكر؛ وهذه أمثلة متفاوتة من الرواة ". 2
وهذه النتائج فيها نظر؛ كيف يكون مراد البخاري من عبارة منكر احلديث مثل من سبقه وحلقه من العلماء،
وهو مل ُخيِّرج ملن قال هو فيهم "منكر احلديث" مطلقا ال يف األصول وال يف الشواهد وال يف املتابعات إال حديثا
واحدا يف كتابه "األدب املفرد" .وهذا هو احلديث بسنده:
قال اإلمام البخاري:
حدثنا محمد بن أمية قال :حدثنا عيسى بن موسى ،عن عبد اهلل بن كيسان ،عن عكرمة ،عن ابن
عباس قال :استب رجالن على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فسب أحدهما واآلخر ساكت ،والنبي

صلى اهلل عليه وسلم جالس ،ثم رد اآلخر .فنهض النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فقيل :نهضت؟ قال:
«نهضت المالئكة فنهضت معهم ،إن هذا ما كان ساكتا ردت المالئكة على الذي سبه ،فلما رد نهضت
3

المالئكة»
فاإلمام البخاري قال يف عبد اهلل بن كيسان منكر احلديث ،كما أتت بذلك النقول اليت نقلها العلماء عن
اإلمام البخاري ،ومنها ما أورده:
اإلمام املزي" :قال البخاري :له 4ابن يسمى إسحاق منكر احلديث ،وقال أبو حامت :ضعيف احلديث،
وذكره بن حبان يف "كتاب الثقات" روى له البخاري يف األدب وأبو داود".5
واحلافظ ابن حجر " :وقال البخاري يف ترمجة عبد اهلل بن كيسان :له ابن يسمى إسحاق منكر احلديث".6
وقوهلما عن البخاري " :له ابن يسمى إسحاق منكر احلديث" يوجد يف التاريخ الكبري وفيه نقصان؛ ونصه:
"منكر ليس من أهل احلديث" ،7فزاد املزي وابن حجر وغريهم "منكر احلديث" ،فتعقب احلافظ مغلطاي اإلمام
 1االجتهاد يف علم احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي ،ص.449
 2حترير علوم احلديث ،ج ،4ص.641
 3األدب املفرد؛ باب السباب ،ج ،4ص.494
 4اهلاء عائدة على عبد اهلل بن كيسان.
 5هتذيب الكمال ،ج ،49ص.184
 6لسان امليزان ،ج ،1ص.64
 7التاريخ الكبري ،ج ،9ص.418
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املزي قائال" :ويف قول املزي عن البخاري :منكر احلديث أيضا نظر؛ ألن البخاري إمنا قال :منكر ليس هو من
أهل احلديث كذا هو خبط مجاعة من احلفاظ يف تارخيه الكبري".1
بينما أمحد على سبيل املثال يطلق منكر احلديث على الراوي وقد يروي عنه وقد ال يروي وليس له استعمال
خاص هبا وإن كان احلافظ ابن حجر رجح خصوصية االستعمال باالستقراء قال يف اهلدي يف ترمجة يزيد بن عبد
اهلل بن خصيفة " عن أمحد أنه قال منكر احلديث قلت هذه اللفظة يطلقها أمحد على من يغرب على أقرانه
باحلديث عرف ذلك باالستقراء من حاله" ،2والرواية عن اإلمام أمحد ال تسعف االستقراء جاء يف كتاب العلل
ومعرفة الرجال " ذكر أيب حممد بن كثري املصيصي فضعفه جدا وقال مسع من معمر مث بعث إىل اليمن فأخذها
فرواها وضعف حديثه عن معمر جدا وقال هو منكر احلديث أو قال يروى أشياء منكرة".3


المبحث الثالث

أثر االختالف في مدلول "منكر الحديث" على التصحيح والتضعيف

قد متهد لنا مما تقدم أن عبارة "منكر احلديث" يف استعمال البخاري داللتها جمملة ،وهذا اإلمجال ال حمالة له
أثر يف احلكم على احلديث تصحيحا وتضعيفا ،خصوصا واإلمام البخاري من املعتمدين يف اجلرح والتعديل ،بل
يعترب رأس الطبقة اخلامسة عند اإلمام الذهيب .4وهو أمري املؤمنني يف حديث سيد املرسلني.5
واإلمام البخاري صدر منه أحكاما كثرية هبذه العبارة على الرواة ،وهلم أحاديث كثرية جدا ،والوقت ال
يُسعِف يف دراسة تلك األحاديث مجيعها ،إال أنه ما ال يدرك كله ال يرتك جله ،6لذلك سأقتصر على بعض من
أحاديث "مسلم بن خالد الزجني" -وهو راو تقدم كالم البخاري فيه ،-فأعمل على إيراد مواطن خترجيها وبيان
أثر اختالف احملدثني يف احلكم على الراوي "مسلم" يف اختالفهم يف احلكم على أحاديثه ،وهذه هي الغاية عينها.

احلديث األول« :الخراج بالضمان»

هذا احلديث قام بتخرجيه جمموعة كبرية من احملدثني ،منهم :ابن امللقن يف البدر املنري ،7العالمة أمحد شاكر
يف حتقيقه لرسالة الشافعي ، 1وكذلك العالمة أمحد بن صديق الغماري يف اهلداية ،2فال حاجة لتخرجيه خشية
اإلطالة؛ ففي سنده "مسلم بن خالدا لزجني" ،و قد تقدم احلديث عنه وكالم البخاري فيه.
1إكمال هتذيب الكمال ،ج ،40ص.410
 2هدي الساري ،ص.971
 3العلل ومعرفة الرجال ،ج ،4ص.194
 4ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ،ص.411
 5أمراء املؤمنني يف احلديث ،العالمة عبد الفتاح أبو غدة ،ص .444
 6وهذه صيغة مسموعة عن العالمة حممد الروكي ،وليست " ما ال يدرك جله ال يرتك كله".
 7البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري ،ج ،6ص.914
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أما عن حكم النقاد على احلديث ،فاختلف باختالف نظرهم يف "مسلم" ،وكشف ذلك كاآليت:
االجتاه األول
قال احلاكم :صحيح اإلسناد ،3ووافقه الذهيب ،ومسلم بن خالد الزجني فيه ضعف لكنه توبع؛ تابعه خالد
بن مهران.4
قال عبد احلق اإلشبيلي" :وإمنا يعرف هذا مبسلم بن خالد الزجني عن هشام ،ومسلم بن خالد ال حيتج
به".5
6
قال ابن حجر" :صححه الرتمذي وابن خزمية وابن اجلارود وابن حبان واحلاكم وابن القطان"
الظاهر من حكم الذهيب و عبد احلق اإلشبيلي أن مسلم بن خالد ينجرب حديثه باملتابعات والشواهد .
االجتاه الثاين
قال ابن اجلوزي " :اخلراج بالضمان قال املؤلف وقد رواه مسلم بن خالد عن هشام وهذا احلديث ال
7
يصح"
8
وقال ابن حجر " :رواه اخلمسة ،وضعفه البخاري وأبو داود"
حكم ابن اجلوزي يقتضي أن مسلم بن خالد حديثه ال ينجرب
احلديث الثاين" :كرم المؤمن دينه ،ومروءته عقله ،وحسبه خلقه"

هذا احلديث رواه احلاكم يف املستدرك9وخرجه غري واحد من العلماء ،منهم حمقق كتاب "خمتصر تلخيص
10
يدان وخترجيه جيد فال يبسط الكالم يف ذلك ،فهو حديث يف سنده
اللح َ
الذهيب" الشيخ َعبد اهلل بن محد َ
"مسلم بن خالد الزنجي"
أما عن كالم أهل احلديث يف احلكم على احلديث ،فبيانه كالتايل:
االجتاه األول
11
قال احلاكم" :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ومل خيرجاه وله شاهد".
 1الرسالة ،ص .194
 2اهلداية يف ختريج أحاديث البداية ،ج ،7ص.444
3املستدرك على الصحيحني ،ج ،1ص.48
 4نفسه.
 5األحكام الوسطى ،ج ،4ص.417
 6بلوغ املرام من أدلة األحكام ،ص.444
 7العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،ج ،1ص.916
 8بلوغ املرام من أدلة األحكام ،ص.444
9املستدرك على الصحيحني ،ج ،4ص.100
10خمتصر استدراك احلافِظ ال ّذهيب على مستدرك أيب عبد اهلل احلاكم ،ج ،1ص.611
 11املستدرك على الصحيحني ،ج ،4ص.100
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قال الذهيب" :بل مسلم يعين مسلم بن خالد الزجني ضعيف وله شاهد".

1

قال الزرقاين" :وروى بعضه أمحد ،والبيهقي ضعفه واحلاكم صححه على شرط مسلم وتعقب".

2

ومبا أن حديث مسلم بن خالد يقبل أن يعزز بشاهد فهو حيتج به كما ظاهر
االجتاه الثاين
قال املناوي :بعد ذكر قول احلاكم وتعقب الذهيب له .قال البخاري :منكر احلديث ،وقال الرازي ال حيتج
به".

3

فهذه أقوال بعض النقاد من أئمة علم احلديث قد وظفت وصف اإلمام البخاري يف مسلم بن خالد مبنكر
احلديث ،فلم تغادر أقواهلم اجتاهني :
األول :إن مسلم بن خالد ال حيتج به وهذا الذي قاله ابن اجلوزي يف احلديث األول والرازي يف احلديث
الثاين
الثاين :أن حديثه ينجرب بغريه اعتبارا للمتابعات وللشواهد وهذا قول الذهيب يف كل من احلديث األول
والثاين.
مجاع القول :بناء على ما تقدم فإن االختالف يف مدلول وصف علماء احلديث للراوي (جرحا  -تعديال)
سببا يف االختالف يف التصحيح والتضعيف.
خالصة:
إن الكاشف عن أسباب اختالف احملدثني يف التصحيح والتضعيف يوقفك على مكامن القوة يف املنهج
اإلسالمي من حيث توثيق األخبار املنصب على دراسة األصل الثاين يف اإلسالم هو السنة النبوية ،وهذه النظرة
الفاحصة ألسس علم احلديث اليت تكشف عن خبايا الرواية وتسفر عن مدركات الدراية ،كافية يف شحذ الذهن
مبلكة أصحاب الصنعة احلديثة يف تصرفاهتم جتاه الراوي واملروي ،وهبذا ترتسخ هيئة االجتهاد يف علوم احلديث يف
نفوس طالبه الذين يـُنَـ ِّورون العقول ويستنبطون الفروع ويثرون النفوس بأحباثهم اجلادة ساحة العلم.

1خمتصر استدراك احلافِظ ال ّذهيب على مستدرك أيب عبد اهلل احلاكم  ،ج ،1ص.611
2شرح الزرقاين على املوطأ ،ج ،4ص.96
 3الفيض القدير ،ج ،1ص741
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المصادر والمراجع

االجتهاد يف علم احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي ،علي نايف بقاعي (دار البشائر اإلسالمية :بريوت) ط،2
3311هـ2112/م.
األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية ،مشس الدين السخاوي ،حتقيق حممد إسحاق حممد
إبراهيم (دار الراية للنشر والتوزيع) ط9498 ،9هـ.
األحكام الوسطى من حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ،عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي األندلسي املعروف بابن
اخلراط ،حتقيق محدي السلفي /صبحي السامرائي (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع :الرياض)  9494هـ  9115/م.
األدب املفرد ،حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي (دار البشائر اإلسالمية :بريوت) ط،3
9401هـ9181 /م.
أربع رسائل يف علوم احلديث (قاعدة يف اجلرح والتعديل وقاعدة يف املؤرخني للتاج السبكي /املتكلمون يف الرجال
للسخاوي /ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل للذهيب) ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة (دار البشائر اإلسالمية :بريوت)
ط3321 ،7هـ2117/م.
إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،مغلطاي بن قليج ،حتقيق أبو عبد الرمحن عادل بن حممد  /أبو حممد أسامة بن
إبراهيم (الفاروق احلديثة للطباعة والنشر) ط 9422 ،9هـ  2009/م.
ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل ،أمحد معبد عبد الكرمي (أضواء السلف :الرياض) ط9425 ،9هـ2004/م.
الساري يف ختريج وحتقيق األحاديث اليت ذكرها احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح البَاري ،نبيل بن منصور بن
أنِيس َّ
مؤس َسة الريَّان :بريوت) ط 9424 ،9هـ  2005/م.
السماحةَّ /
يعقوب البصارة َّ
(مؤس َسة َّ
الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري ،أمحد حممد شاكر ،تعليق ناصر الدين األلباين ،حتقيق علي
بن حسن احلليب (مكتبة املعارف للنشر والتوزيع :الرياض) ط9497 ،9هـ9114/م.
البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري ،سراج الدين ابن امللقن ،حتقيق مصطفى أبو الغيط/
عبداهلل بن سليمان /ياسر بن كمال (دار اهلجرة للنشر والتوزيع :الرياض) ط9425 ،9هـ2004/م.
بلوغ املرام من أدلة األحكام ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق ماهر ياسني الفحل (دار القبس للنشر والتوزيع :الرياض)
ط 9435 ،9هـ  2094/م.
بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام ،ابن القطان الفاسي ،حتقيق احلسني آيت سعيد (دار طيبة:
الرياض)ط9498 ،9هـ9117/م.
بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ،ابن القطان الفاسي ،حتقيق احلسني آيت سعيد (دار طيبة:
الرياض)9498هـ9117/م.
التاريخ األوسط ،أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري ،تـحقيق حممد بن إبراهيم اللحيدان (دار الصميعي)
3331هـ3221/م.
التاريخ الكبري ،حممد بن امساعيل البخاري ،حممد – ازهر
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حترير علوم احلديث ،عبد اهلل بن يوسف اجلديع (مؤسسة الريان :بريوت) ط9424 ،9هـ2003 /م.
عوامة (دار املنهاج :جدة) ط3311 ،1هـ2112/م.
تقريب التهذيب ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق حممد َّ
التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصالح ،زين الدين العراقي (مؤسسة الكتب الثقافية :بريوت) ط،3
3331هـ3221/م.
تنقيح األنظار يف معرفة علوم اآلثار ،حممد بن إبراهيم الوزير ،حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق وعامر حسني (دار
ابن حزم :بريوت)ط3321 ،3هـ3222/م.
حممد إبراهيم (مكتبة دار السالم :الرياض)
التّنوير شرح اجلامع ّ
حممد إسحاق ّ
الصغري ،حممد بن األمري الصنعاين ،حتقيق ّ
ط 9432 ،9هـ  2099/م.
هتذيب الكمال ،مجال الدين املزي ،حتقيق بشار عواد معروف (مؤسسة الرسالة :بريوت) ط 9400 ،9هـ9180/م.
هتذيب جامع اإلمام الرتمذي والكالم على أحاديثه وخترجيها،عبد اهلل التليدي الطنجي (دار األمان :الرباط) ط،3
3311هـ2132/م.
ثالث رسائل يف علم مصطلح احلديث (رسالة اإلمام أيب داود السجستاين إىل أهل مكة /شروط األئمة الستة للمقدسي/
شروط األئمة اخلمسة للحازمي) ،حتقيق عبد الفتاح أبوغدة (دار البشائر اإلسالمية :بريوت) ط3312 ،1هـ2133/م.
مثرات النظر يف علم األثر ،حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ،حتقيق رائد بن صربي بن أيب علفة (دار العاصمة للنشر
والتوزيع :الرياض) ط9497 ،9هـ 9114 /م.
جواب احلافظ أيب حممد عبد العظيم املنذري املصري على أسئلة اجلرح والتعديل ،احلافظ املنذري ،حتقيق عبد الفتاح أبو
غدة (دار البشائر اإلسالمية :بريوت) ط9424 ،2هـ.
احلديث املنكر (دراسة نظرية تطبيقية يف كتاب "علل احلديث" البن أيب حامت) ،عبد السالم أبو مسحة (دار النوادر:
دمشق)ط9433 ،9هـ2092/م.
السلمي (مكتبة الرشد ناشرون:
احلديث املنكر عند نقاد احلديث (دراسة نظرية وتطبيقية) ،عبد الرمحن نويفع بن فاحل ُّ
الرياض) ط9424 ،9هـ2005/م.
خالصة تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،صفي الدين اخلزرجي األنصاري اليمين ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة (دار
البشائر اإلسالمية :بريوت)  3331هـ.
عوامة (دار املنهاج :جدة) ط،2
دراسات الكاشف لنإمام الذهيب وحاشيته لنإمام سبط ابن العجمي ،حممد َّ
3311هـ2112/م.
الرسالة ،حممد بن إدريس الشافعي ،أمحد حممد شاكر (مكتبة دار الرتاث :القاهرة) ط9424 ،3هـ2005/م.
الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل ،حممد عبد احلي اللكنوي ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ( دار السالم :القاهرة) ط،7
2111م.
الرواة الذين قال فيهم الذهيب يف الكاشف :ثقة ،وقال عنهم ابن حجر يف التقريب :مقبول (دراسة تطبيقية مقارنة على
مروياهتم يف الكتب الستة) .إعداد الطالبة دعاء بنت مازن بن إسحاق صلُّوحة ،إشراف د .حممد بن ماهر بن حممد
املظلوم ،رسالة املاجستري (كلية أصول الدين -اجلامعة اإلسالمية :غزة) 9437هـ2095/م.
عوامة (دار املنهاج :جدة) ط3313 ،1هـ2131/م.
سنن أيب داود،حتقيق حممد ّ
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السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ،مؤبف السنن:أبو بكر البيهقي ،مؤلف اجلوهر النقي :عالء الدين علي بن عثمان
املارديين الشهري بابن الرتكماين (جملس دائرة املعارف النظامية :حيدر آباد) ط3133 ،3هـ.
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ( دار البشائر اإلسالمية :بريوت) ط،2
3311هـ2132/م.
شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي الزرقاين ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي (دار احلديث :القاهرة)
9427هـ2004/م.
شرح موقظة الذهيب ،د .الشريف حامت بن عارف العوين ،دار ابن اجلوزي ،ط3327 ،3هـ.
شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر ،مال علي القاري ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة (دار األرقم :بريوت).
عوامة (دار املنهاج:
الشمائل احملمدية أليب عيسى الرتمذي ومعه املواهب اللّدنية على الشمائل احملمدية ،حتقيق حممد ّ
جدة) ط3313 ،3هـ2131/م.
صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط ،عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الكردي
الشهرزوري املعروف ب(ابن الصالح) ،حتقيق موفق عبد اهلل عبد القادر (دار الغرب اإلسالمي :بريوت) ط9408 ،2هـ.
الضعفاء الصغري ،حممد بن امساعيل البخاري ،حتقيق حممد إبراهيم زايد (دار املعرفة :بريوت).
طبقات الشافعية الكربى ،ابن السبكي ،حتقيق حممود الطناحي
العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي ،حتقيق خليل امليس (دار الكتب العلمية :بريوت)
ط9403 ،9هـ.
العلل ومعرفة الرجال ،أمحد بن حنبل ،حتقيق وصي اهلل بن حممد عباس (املكتب اإلسالمي /دار اخلاين :بريوت /الرياض)
ط9408 ،9هـ9188/م.
فتح املغيث ،مشس الدين السخاوي ،حتقيق علي حسني علي /اخلضري (دار الكتب العلمية :بريوت) ط9403 ،9هـ
فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،املناوي( ،دار الكتب العلمية بريوت :لبنان)  9495هـ9114 /م.
الكامل يف ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين ،حتقيق مازن السرساوي (مكتبة الرشد ناشرون).
كشف اإليهام ملا تضمنه حترير التقريب من األوهام ،ماهر ياسني الفحل (دار امليمان للنشر والتوزيع :الرياض) ط،9
9427هـ2004/م.
الكفاية يف علم الرواية ،اخلطيب البغدادي ،حتقيق حسن شليب (مؤسسة الرسالة ناشرون :دمشق) ط،3
3311هـ2112/م.
لسان امليزان ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة (دار البشائر اإلسالمية :بريوت) ط2002 ،9م.
خمتصر استدراك احلافِظ ال ّذهيب على مستدرك أيب عبد اهلل احلاكم ،سراج الدين ابن امللقن ،حتقيق َعبد اهلل بن محد
يدان /سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل محيَّد (دار الع ِ
اص َمة :الرياض) ط 9499 ،9هـ.
َ
َُ َ
َ َ
اللح َ َ
َ
املدخل إىل دالئل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة ،أبو بكر البيهقي (بريوت :دار الكتب العلمية) 3312هـ.
السلوم (دار ابن حزم :بريوت) ط،9
املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل ،أبو عبد احلاكم النيسابوري ،حتقيق أمحد بن فارس ّ
9423هـ 2003/م.
املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري (دار احلرمني :القاهرة) ط3331 ،3هـ3227/م.
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املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي
معرفة أنواع علوم احلديث املعروف ب(مقدمة ابن الصالح) ،عثمان بن عبد الرمحن تقي الدين املعروف ب(ابن
الصالح) ،حتقيق نور الدين عرت (دار الفكر املعاصر :بريوت) 9404هـ 9184 /م.
معرفة علوم احلديث وَكميَّة أجناسه ،أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،حتقيق أمحد بن فارس السلوم (دار ابن حزم :بريوت)
ط9424 ،9هـ2003 /م.
الصديق (دار اليشائر اإلسالمية :بريوت) ط،3
مقاالت وحماضرات يف احلديث الشريف وعلومه ،إبراهيم ابن ِّ
3321هـ2112/م.
منهج اإلمام أمحد يف التعليل وأثره يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه العلل ومعرفة الرجال ،أبو بكر كايف (دار ابن حزم:
بريوت) ط9424 ،9هـ2005/م.
منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها ،أبو بكر كايف (دار ابن حزم :بريوت) ط9429 ،9هـ2000/م.
منهج النقد يف علوم احلديث،نور الدين عرت (دار الفكر :دمشق) ط ،13هـ2132/3311م.
املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،مشس الدين الذهيب ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ( دار السالم :القاهرة) ط،1
3321هـ2117/م
ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،مشس الدين الذهيب ،حتقيق علي البجاوي وابنته.
نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي
(مطبعة سفري :الرياض) ط9422 ،9هـ.
النكت على كتاب ابن الصالح ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق ربيع بن هادي املدخلي (عمادة البحث العلمي باجلامعة
اإلسالمية :املدينة املنورة) ط9404 ،9هـ9184/م.
اهلداية يف ختريج أحاديث البداية (بداية اجملتهد البن رشد) ،أبو الفيض أمحد بن الصديق الغماري ،حتقيق يوسف عبد
شالق /علي نايف بقاعي /علي حسن الطويل (عامل الكتب:
الرمحن املرعشلي /حممد سليم إبراهيم مسارة  /عدنان علي ّ
بريوت) ط9439 ،2هـ2090/م.
هدي الساري مقدمة فتح الباري ،ابن حجر العسقالين،علَّق عبد السالم علُّوش (مكتبة الرشد ناشرون :الرياض) ط،3
3322هـ2113/م.
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خ ِتلَافِ َوتَغَيُّرِ الْ َفتْوَى
أثَرُ ال َفهْمِ ِفيْ ا ْ
الدكتور صالح علي ناصر الخَدَرِي
َ
ْ ُّ
ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َّ ْ ْ
س ِب َج ِام َع ِة أ ْد َي َامان الت ْر ِك َّي ِِة
عضو هيئ ِة التد ِري ِ

الم على رسول اهلل ،وبَـ ْع ُد:
َّمة :احلَ ْم ُد هللِ ،و َّ
الصالةُ و َّ
م َقد َ
الس ُ
عز وج َّل ملن َشاء من ِ
ِ ِ
فَ َّ
تتفاوت نسبةُ تَوفُّره عند من أراد اهلل هلم فَـ ْه َم ِعْلم من العلوم
عبادهِ،
ُ
إن الْ َف ْه َم هبةُ اهلل َّ َ َ
َ
أو أمر من األمور ،جاء يف اإلحكام " :فالناس يف ذلك على مراتب" ،1يظهر ذلك من خالل مقدار إدراك
االنسان لألمور بنظرة عميقة ،أو أخرى سطحيَّة ،وثالثة بني هذه وتلك ،وبدرجات متفاوتة ،والبعض بنظرة إجيابيَّة
وغريه بنظرة سلبيَّة ،جاء يف روح املعاين " :ما من شيء من أمر الدين والدنيا إال ميكن استخراجه من القرآن وقد
بني فيه كل شيء بيانا بليغا واعترب يف ذلك مراتب الناس يف الفهم فرب شيء يكون بيانا بليغا لقوم وال يكون
كذلك آلخرين ،بل قد يكون بيانا لواحد ،وال يكون بيانا آلخر ،فضال عن كون البيان بليغا أو غري بليغ وليس
هذا إال لتفاوت قوى األبصار ونظري ذلك اختالف مراتب اإلحساس لتفاوت قوى اإلبصار " ،2وجاء يف رشاد
الفحول " :أن اهلل تعاىل جعل من األحكام جليا وجعل منها خفيا ،ليتفاضل الناس يف العمل هبا ،ويثابوا على
االستنباط هلا ،فلذلك جعل منها مفسرا جليا ،وجعل منهما جممال خفيا " ،3والذي ال خالف فيه َّ
أن الفهم هو
أصل الفقه الذي من خالله ظهرت املدارس الفقهيَّة املتعدِّدة ،ومناهجها املتباينة أو املتقاربة ،قال يف فتح الباري
عند ذكر حديث النيب -صلى اهلل عليه وسلم" :-من يرد اهلل به خريا يفقه يف الدين"" ،4والفقه هو الفهم قال اهلل
ادو َن يَـ ْف َق ُهو َن َح ِديثًا) ،5أي ال يفهمون واملراد الفهم يف األحكام الشرعية" ،6وجاء يف اإلهباج" :
تعاىل(َ :ال يَ َك ُ
 ) 1اإلحكام يف أصول األحكام :علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد ،دار احلديث – القاهرة ،الطبعة األوىل .995/5 ،9404 ،
 ) 2روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :حممود األلوسي أبو الفضل ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.295/94 ،
حممد بن علي الشوكاين ،دار الكتاب العريب ،حتقيق :أمحد عزوز عناية ،ط.259/9 ،9111/9
إرشاد الفحول يف علم األصول :اإلمام َّ
ُ )3
الصحيح املختصر :حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري ،اليمامة ،بريوت ،ط ،3حتقيق :د .مصطفى
 ) 4اجلامع َّ
الرتاث العريب ،بريوت،
احلجاج أبو احلسني القشريي النِّيسابوري ،دار إحياء ُّ
ديب البغا9422 ،ه ،31/9،مسلم صحيح مسلم :مسلم بن َّ
حممد فؤاد عبد الباقي.798/2 ،
حتقيقَّ :
 ) 5النساء.78:
 ) 6فتح الباري شرح صحيح البخاري :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار املعرفة  -بريوت ،949/9 ،9371 ،
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاب احلنفى بدر الدين العيىن ،املتوىف:
حممد بن علي الشوكاين ،دار الكتاب العريب،
إرشاد الفحول يف علم األصول ،لنإمام َّ
855ه،ـ دار إحياء الرتاث العريب  -بريوتُ ،43/2:
حتقيق :أمحد عزوز عناية ،ط.5/9111،9/9
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والفقه هو مطلق الفهم وهو صفة يتعدى إىل املفهوم" ،1وورد يف روضة الناظر" :والفقه يف أصل الوضع الفهم،
احلُ ْل ُع ْق َد ًة ِّمن لِّ َس ِاين ،يَـ ْف َق ُهوا قَـ ْوِيل) ،3 "2وقد اعترب بعضهم
(و ْ
قال تعاىل أخبارا عن موسى -عليه السالمَ :-
الفهم ذات احلكمة ،4واعترب بعضهم الفهم نوعا من أنواع احلكمة اليت يبلغها املرء ،5وجاء يف فيض القدير يف
َ
احلديث عن فئة من املتصوفة وفهمهم لألمور" :الفقه انكشاف األمور ،والفهم هو العارض الذي يعرتض يف
القلب من النور ،فإذا عرض انفتح بصر القلب؛ فرأى صورة الشيء يف صدره حسنا كان أو قبيحا ،فاالنفتاح هو
الفقه ،والعارض هو الفهم ،وقد أعلم اهلل أن الفقه من فعل القلب بقولهَ ( :هلُ ْم قُـلُوب َّال يَـ ْف َق ُهو َن ِهبَا.7")6
الصادرة عن العامل أو الشَّيخ
ومن خالل كل ما سبق فإنه يظهر للقارئ أثر الفهم يف وقوع ُّ
تغري الفتوى َّ
السابقني و َّ
الالحقني ،من القدامى واملعاصرين ،نتيجة وأثرا ملا يدور خبلد من تصدر عنه الفتوى ،وأنه
الفالين ،من َّ
إمنا تصدر عنه مبا غلب على ظنه ،8جاء يف احملصول" :ألنا نسلم أن اجملتهد بعد أن اجتهد وغلب على ظنه أن
احلكم كذا فإنه يكلف بأن يعمل مبقتضى ذلك الظن وحكم اهلل تعاىل يف هذه احلالة يف حقه ليس إال ذلك"،9
وتغريها
الصادرة عن املفيتُّ ،
وموضوع هذا البحث سيتناول هذا األمر :وهو أثر الفهم الذي يسرى على الفتوى َّ
لكل أحد
عنده من مكان عن مكان ،أو زمان عن زمان ،وكذلك ُّ
تغريها من عند شخص آلخر ،ويظهر بذلك ِّ
10
َّأمل يف األحداث
أنَّه لوال اختالف الفهم ملا حصل اخلالف يف الفتوى ،فالفتوى هي مثرة فهم النُّصوص  ،والت ُّ
والوقائع ،بطريقة ما ،جاء يف أحكام القرآن" :وأن مراد اهلل من كل واحد من اجملتهدين اعتقاد ما أداه إليه نظره إذ
مل يكن لنا سبيل إىل استدراكه إال من طريق السمع وكان جائزا تعبد كل واحد منهم من طريق النظر مبثل ما
حصل عليه اجتهاده فوجب من أجل ذلك أن يكون من حيث جعل لفظ الكتاب حمتمال للمعاين أن يكون
مشرعا لكل واحد من اجملتهدين ما دل عليه عنده فحوى اآلية وما يف مضمون اخلطاب ومقتضاه من وجوه
 ) 1اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي :علي بن عبد الكايف السبكي ،دار الكتب العلمية – بريوت،
ط.37/9 ،9404 ،9/
 ) 2طه.27:
 ) 3روضة الناظر وجنة املناظر :عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد ،جامعة اإلمام حممد بن سعود – الرياض ،ط،9311 ، 7/
حتقيق  :د .عبد العزيز عبد الرمحن السعيد .7/9
 ) 4فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري :اإلمام حممد بن علي الشوكاين ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق،
بريوت ،ط 9494 - 9/ه.438/9 ،
 ) 5فتح الباري.907/9 :
 ) 6األعراف.971:
 ) 7فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة التجارية الكربى – مصر ،ط.455/5 ،9354 ، 9/
 ) 8ينظر اإلهباج.70/3 :
 ) 9احملصول يف علم األصول ،حممد بن عمر بن احلسني الرازي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – الرياض ،الطبعة األوىل ،
 ،9400حتقيق  :طه جابر فياض العلواين.71/4 ،
 ) 10ينظر :أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ،مؤسسةالرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل
 ،9184 ،حتقيق  :القاضي حسني بن أمحد السياغي و الدكتور حسن حممد مقبويل األهدل ،494/9 ،شرح املعتمد.904/9 :
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َّخص
مهم ،وهو حماولة الت ُّ
االحتمال"  ،وهذا الذي يدفعنا إىل أمر ٍّ
َّعرف على منشأ ذلك الفهم ،وكيف وصل الش ُ
َّخص قد
إىل تلك املرحلة منه ،أياً كان مستواها ،وما هي اخللفيَّة العلميَّة والنَّظريَّة اليت أكسبته ذلك الفهم ،فالش ُ
عام
تتغري منهجيَّته وفهمه وأسلوبه ،من خالل تأثُّره ببيئة معيَّنة ،أو منهج علمي َّ
َّ
معني ،أو دراسة معيَّنة ،أو ظرف ٍّ
معني ،كما أن ذلك سيساعدنا كثريا يف فهم األسباب و َّ
الدواعي اليت دفعت هبذا أو ذاك الشَّخص إىل الفهم
مؤثِّر َّ
العميق أو ما هو دونه.
وبذلك نستطيع القول َّ
سيتضح جلياً ،حال معرفة وإدراك َّ
الدوافع األساسيَّة لفهم ما ،وإدراك دورها
بأن األمر ِّ
يف توفري الثَّروة الفكريَّة ،اليت من خالهلا ظهر ذلك الفهم ،والذي بدوره ترتَّبت عليه هذه الفتوى أو تلكَ ،،،والْلهُ
السبِْيل.
امل َوفِّ ُق واهلَ ِادي َإىل َس َو ِاء َّ
ُ
أ َْه َداف الْبَ ْحث :تتمثَّل أهداف البحث يف اآليت:
تغري الفتوى عند ذات الشَّخص أو مع غريه.
 /9بيا ُن أمهِّيَّ ِة الفهم ابتداءً ،ودوره يف ُّ
تغري الفهم وعوامل تقويته ،إضافة إىل معرفة أثره سلباً أو إجياباً.
 /2معرفة أسباب ُّ
ِِ
العمليَّة لتلك النَّتائج اليت أوصل إليها ذلك الفهم ،ودورها يف بناء اجملتمع.
 /3دراسة اآلثار العلميَّة و َ
السليم ،مع ذكر ما ميكن من ذلك.
 /4بيان ضرورة وضع ضوابط للفهم َّ
بكل جزئيَّة يف احلياة،
أ ََه ِّميَّة الْبَ ْحث :تكمن أمهِّية البحث يف مناقشة قضيَّة دقيقة ،تتعلَّق مبوضوع له صلة ِّ
كل
ِّ
وباألخص ما يتعلَّق باجلانب الدِّيين ،من فهم النُّصوص ،وحتليل األحداث ،وإصدار الفتوى ،مبا يتناسب مع ِّ

حال.

َم ْن َهجيَّة الْبَ ْحث :العمل بطريقة املنهج الوصفي التَّحليلي ،مع اعتبار األخذ بالعناصر اآلتية:
أ ََّوَالً :عزو اآليات القرآنيَّة ،وختريج األحاديث النَّبويَّة الواردة.
الصفحات.
ثَانِيَاً :اإلشارة إىل املصادر واملراجع هبامش َّ
السياق.
ثَالِثَاً :االستشهاد مبا تتطلَّب احلاجة إليه من كالم أهل العلم ،مبا يتناسب مع ِّ
َرابِ َعاً :ذكر اخلامتة والتَّوصيات واملقرتحات هناية البحث.

املتأخرين ،-واالختالفات
َسبَاب ا ْختيَار الْبَ ْحث :من خالل النَّظر يف فتاوى العلماء -املتقدِّمني منهم و ِّ
أْ
احلاصلة يف الفتاوى املتعلِّقة مبوضوع ما ،إضافة إىل املعايشة للوقائع اليت يعيشها سائر النَّاس ،وبالنَّظر إىل أثر الفهم
أكتب عن املوضوع بغرض جتليةَ األمر ،واخلروج بنتيجة نافعة ،بإذن اهلل تعاىل.
على ِّ
كل فتوى ،بدا يل أن َ
صع ْوبَات الْبَ ْحث :إن كان من صعوبة تُ ْذ َكرَّ ،
فإهنا تتمثَّل يف ِدقَّة جزئيَّات املوضوع الذي جيري عليه البحث،
من حيث التَّشابه يف اخلطوات واملراحل املتَّصلة ببعضها ،ودورها يف تكوين صورة علميَّة واحدة.

الصادرة عن املفيت ،واحلاجة إىل ما
م ْشكلَة الْبَ ْحث :عالقة الفهم بالفتوى ،من حيث تأثريه على الفتاوى َّ
ِ
األخذ به.
يضبط طريقة وكيفيَّة االستفادة من الفهم ،حال
 ) 1أحكام القرآن ،أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  ،9405 ،حتقيق  :حممد الصادق
قمحاوي.34/4،
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اصط َال َحاً.
ال َْم ْب َحث ْاأل َّول :تَ ْعريْف الْ َف ْهم لغَةً َو ْ

ال َْمطْلَب ْاأل َّول :الْ َف ْهم لغَةً.
ِ 1
ِ
تصور
سن ُّ
جاء يف لسان العرب :ال َف ْه ُم َم ْع ِرفَـتُ َ
ك الْشَّيء ،فَه َمه فَـ ْهماً ،وفَـ َه َماً وفَـ َهامةَ :عل َمه  ،وال َف ْه ُم ُح ُ
ِ
ِ
َّيء فَـهماً وفَ ِ
املعىن ،وجودةُ استعداد ِّ
هاميَةًَ :علِ ْمتُهُ،
ت الْش ْ
الذهن لالستنباط ،وفَ ِه َم الشَّيء أي َعل َمه ،ومعىن فَ ِه ْم ُ
استَـ ْف َه َمين الْشَّيء فَأَفْـ َه ْمتُهُ ،وفَـ َّه ْمتُهُ تَـ ْف ِهْي َماًَ ،وتَـ َف َّه َم الْ َك َال َم ،إِ َذا فَ ِه َمهُ َشْيئَاً بـَ ْع َد َشيءَ ،واملر ُاد
وفَُالن فَ ِهم ،وقَد ْ
ُ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِِ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.2-
مبع ِاين َك َالم اهلل وَك َالم َر ُس ْولهَ -
بال َف ْه ِم َع ِن اهلل َوَر ُس ْوله:الْعْل ُم َواملَْع ِرفَةُ َ
اصط َال َحاً.
ال َْمطْلَب الْثَّاني :الْ َف ْهم ْ
مثل َشخص أو موقف أو رسالة ،حيث
وال َف ْه ُم :هو عمليَّة نفسيَّة ترتبط مبفهوم َّ
جمرد ،أو شيء ِّ
حسيُ ،
يكون الشَّخص قادراً على التَّفكري يف هذا املفهوم أو الشَّيء ،وأن يستعمل مفاهيم للتَّعامل املناسب مع
3
تبصر و تعقُّل ،فهذه ال حتتاج إىل حفظ أكثر من احتياجها
الغرض" "،وأغلب ما يكون الفهم يف أمور حتتاج إىل ُّ
إىل الفهم والتَّدبُّر ،والفهم هو تفتيق ِّ
للذهن وإعمال لوظيفته ،وهو صعب يف َّأوله ،لكنَّه مع اإلدمان و ُّ
الدربة
4
َّص
يسهل"  ،وقد ورد يف بعض املراجع األجنبيَّة املرتمجة عن الفهم بأنَّه :عمليَّة تفاعل يلعب فيها القارئ والن ُّ
السياق دوراً أساسيَّاً ،وفيها يقوم القارئ بعمليَّة إنتاج للمعىن ،وذلك بتفسري حمتوى النَّص ،انطالقاً من معلوماته
و ِّ
وأفكاره الشَّخصيَّة ،ومن خالل ما يرمي إليه من عمليَّة القراءة،5
ِ
إعطاء معىن لألشياءَّ ،
َّص إىل املستمع أو القارئ ،بل القارئ هو الذي
وإن املعىن ال يأيت من الن ِّ
"كما إنَّه عمليَّةُ
ً
6
تلق و استقبال"َّ ،7
و"إن ما يعرفه الفرد وطريقة
َّص " ،فهو عبارة عن إنتاج ملعىن و ليست عملية ٍّ
يأيت باملعىن للن ِّ
لكن
ص ،فليس حمتوى الن ُّ
معرفته له ،تؤثِّر على الطَّريقة اليت يتعامل هبا مع النَّ ِّ
َّص هو الذي يؤثِّر على املتعلِّم ،و َّ
املعلومات اليت ميتلكها هذا األخري ،هي اليت ِّ
َّص" ،8كل ما سبق تعريفات ملصطلح الفهم
متكنهُ من فهم معىن الن ِّ
تدور حول كالم متقارب يف مضمونه ،وإن اختلفت بعض الكلمات أو التَّعبريات عن بعضها ،فتقارهبا يف املعىن
واختالفها يف املبىنُّ ،
يدل على شيء بعينة ،وخيدم فكرًة واحد ًة ،بداللة واحدة ،وهي َّ
أن الفهم ناتج عن شيء
مسبق يف النَّفس ،من فكر وثقافة ،تؤثِّر على ذلك الفهم ،وعليه َّ
فإن خالصة القول يف تعريف الفهم :أنَّه قدرةُ
1
حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،ط9494 /9ه .451/92،
) لسا ُن العربَّ ،
2
الرازي ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت ،حتقيق :حممود خاطر ،ط.597/9111،9/5
) خمتار ِّ
الصحاحَّ ،
حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر َّ
 )3موقع املعرفة.http://www.marefa.org/index.php ،
 )4موقع صيد الفوائد. https://saaid.net/Doat/thomaaly/11.htm ،
(5BLOOM ( B. S ); Caractéristiques individuelles et apprentissage scolaire, Paris,
Fernan Nathan, 1979.
6
( GREBOT ( E ); Images mentales et stratégies d’apprentissage, Paris, ESF, 1994
(7– MOIRAND ( S ); Situations d’écrit, Paris, CLE international, 1979
8
( SAINT – ONGE ( M ); Moi, j’enseigne, mais eux, comprennent – ils ?, Lyon,
Chronique sociale, 2 Ed, 1993
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الش ِ
َّخص على إظها ِر ما ميكن من املعاين واملدلوالت املتعلِّقة بالشَّيء الذي يُر ُاد الفهم عنه ،وجعلها ضمن
معرب عن حقيقته ،بناءً على خمزون فكري أو ثقايف سابق حاصل يف ِّ
الذهن.
توصيف ِّ
سانَ ،وتَ َفاوتَ َها.
ال َْم ْب َحث الْثَّاني :ق ْد َرة الْ َف ْهم لَ َدى ْاإلنْ َ

ك.
سان بق ْد َرة الْ َف ْهم ،وتَ َفاوت ْاألْ ْش َخاص ف ْي َذل َ
ال َْمطْلَب ْاأل َّول :تميُّز ْاإلنْ َ

وهب اهلل تعاىل اإلنسان قدرةً على الفهم واإلدراك ما جعله متميِّزاً على سائر املخلوقات ،وهو نوع من تكرمي اهلل
اه ْم َعلَى َكثِري ِمم َّْن َخلَ ْقنَا
اه ْم ِم ْن الطَّيِّبَات َوفَ َّ
(ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِين َ
ضْلنَ ُ
اه ْم ِيف الْبَـّر َوالْبَ ْحر َوَرَزقْـنَ ُ
آدم َو َمحَْلنَ ُ
تعاىل القائلَ :
تَـ ْف ِ
ض ًيال) ،1كما أن ذلك التكرمي املتنوع يتفاوت فيه الناس ،سواء يف أمور الدين أو الدنيا ،وقد ورد يف إحياء علوم
الدين التأكيد على " :تفاوت اخللق يف أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذ خيتلف ذلك باختالف االجتهاد

واختالف الفطرة يف الذكاء والفطنة" ،2وجاء يف إيثار احلق" :وثبت عن علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنه -أنه
قال :ما عندنا إال كتاب اهلل ،وما يف هذه الصحيفة ،أو فهم أوتيه رجل ،فدل على التفاوت يف الفهم ،ويدل عليه
من كتاب اهلل قوله سبحانه( :ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما)" ،3وورد يف التحرير والتنوير" :فمعىن
قوله تعاىل( :ففهمناها سليمان ) أنه أهلمه وجها آخر يف القضاء أرجح ،ملا تقتضيه صيغة التفهيم من شدة
حصول الفعل أكثر من صيغة اإلفهام ،فدل على أن فهم سليمان يف القضية كان أعمق" ،4جاء يف املوسوعة
الفقهية " :أ ّن اللّه تعاىل جعل من األحكام جلياً وجعل منها خفياً ليتفاضل النّاس يف العلم هبا ،ويثابوا على
مفسراً جلياً وجعل منها جممالً خفياً " ،5ولوال الفهم بعد اهلل تعاىل ما عقل
االستنباط هلا ،فلذلك جعل منها ّ
النَّاس كل ما يدور حوهلم ،ولصاروا يعيشون حياة قاصرة ،حياة يغيَّب عنها إعمال العقل ،فيجمد وميوت،
السواء ،من حيث أدوارهم اليت يقومون هبا ،نظراً َّ
ألن جهودهم ستكون
وسيصبح النَّاس يف تلك احلياة على َّ
متقاربة ،وعطاءاهتم متساوية ،ولن يكون هنالك تفاوت بني أحد عن غريه ،يف اإلنتاج والعطاء ،6وال فضل ألحد
كل شيء ،وال
يتميَّز به عن غريه ،ولنا أ ْن نتخيَّل شخصاً يعيش بال فهم ،وليس له إال التَّعامل بظواهر األمور يف ِّ
مير عليه من احلوادث واملواقف ،كيف سيكون حاله فيما يتعلَّق بأمر دينه ودنياه؟!
يكلِّف نفسه شيئاً من التَّفهم ملا ُّ
وكيف ستجري تفصيالت حياته؟! ماذا لو كان أكثر النَّاس حاهلم على مثل ذلك احلال؟! مثَّ ماذا لو كان هذا هو
 )1اإلسراء.70:
 ) 2إحياء علوم الدين ،حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،دار ااملعرفة – بريوت.14/9 ،
 ) 3إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات اىل املذهب احلق من أصول التوحيد ،حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل احلسين
القامسي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط.934/9 ،9187 ، 2/
 ) 4التحرير والتنوير :حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد :حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور
التونسي ،املتوىف9313 :هـ ،الدار التونسية للنشر – تونس 1984 ،هـ.2730/9 ،
 ) 5املوسوعة الفقهية.994/34:
 ) 6ينظر :أصول البزدوي ،كنز الوصول اىل معرفة األصول :علي بن حممد البزدوي احلنفىي ،مطبعة جاويد بريس – كراتشي ،278/9 ،روضة
الناظر.345/9 :
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شك َّ
بكل ما تعنية الكلمة ،بل ستتوقَّف متاماً،
كل النَّاس؟! ،ال َّ
ُ
أن احلياة ستكون خمتلفة ،وستصبح سلبيَّة ِّ
حال ِّ
يبني مدى فضل هذه النِّعمة على النَّاس ،و َّ
َّ
أن اهلل حكيم
ألن إدراك األمور وفهمها والشُّعور هبا غائب عنها ،وهذا ِّ
وج ْعلِ ِه ْم متفاوتني فيها ،وذلك من خري ما نال العبادَّ ،
فإن غياب الفهم عن احلياة
يف تفضيل النَّاس بتلك ِّ
الصفةَ ،
قضاء عليها ،وقبل ذلك فَـ ْهم أمور الدِّين اليت ال َّ
بد هلا من إدراك ،كي يُعبد اهلل سبحانه وتعاىل على علم بصرية،
السواء ،وذلك لن يكون
واستواء النَّاس يف الفهم كذلك جيعلهم على درجة يف العلم ،وإدراك أمور الدِّين على َّ
حبالَّ ،
ألن سنة اهلل تعاىل اقتضت ِخالفَهُ ،وقد قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي( :نَـْرفَ ُع َد َر َجات َّمن نَّ َشاءُ،
1
تستقر احلياة على حال ،ولن يتحقَّق يف النَّاس التَّسخري الذي ورد يف قول
َوفَـ ْو َق ُك ِّل ِذي ِعْلم َعلِيم)  ،كذلك لن َّ
2
ِ
وجل املذكر يتمثَّل يف
ضا ُس ْخ ِريًّا) َ ،فرفْ ِع اهلل َّ
عز َّ
ض ُهم بَـ ْع ً
ض ُه ْم فَـ ْو َق بَـ ْعض َد َر َجات لِّيَتَّخ َذ بَـ ْع ُ
(وَرفَـ ْعنَا بَـ ْع َ
اهلل تعاىلَ :
جعل الفهم بينهم على تفاوت ،حلكمة يعلمها هو سبحانه ،مثَّ لِ َما يظهر من حاجتهم خلدمة بعضهم ،ونفع
كل
بعضهم بعضاً ،ولو َّأهنم كلُّهم على َّ
كل واحد أمرياً حباله ،و ُّ
السواء يف توفِّر الفهم ،ملا ُس ِّخر أحد ألحد ،ولصار ُّ
كل شيء ممَّا ميكن أن يُطْلِ َع اهللُ عليه عباده ،لذلك كان الفقه يف اللغة -كما سبق الكالم
أحد سيشعر أنَّه يفهم َّ
عليه -هو الفهم ،3أو ُّ
أخص
جمرد العلم فقط ،كما ورد يف إعالم املوقعني" :والفقه ُّ
أدق درجةً من الفهم ،وأنَّه ليس َّ
4
َّيب -صلَّى
من الفهم ،وهو فهم مراد املتكلِّم من كالمه ،وهذا قدر زائد على جمرد فهم وضع اللَّفظ يف اللُّغة"  ،والن ُّ
5
يفهمه ،ومل يقل يعلِّمهَّ ،
ألن الفهم ُّ
أدق وأوسع
اهلل عليه وسلَّم -قال" :من يرد اهلل به خرياً يفقِّه يف الدِّين"  ،أي ِّ
جمرد العلم ،6وجاء يف اإلحكام" :إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة هتيئه القتناص كل ما يرد عليه من
من َّ
املطالب" ،7و َّ
مساع كالم دون فهم ،كما قال ذلك
أن الكالم ال يكون مقبوالً إال بفهمه ،وإال فهو عبارة عن ِ
(وَما َكا َن الْ ُم ْؤِمنُو َن لِيَـْن ِفُروا َكافَّةً فَـلَ ْوال نَـ َفَر ِم ْن ُك ِّل فِْرقَة ِمْنـ ُه ْم
َّ
السرخسي يف األصول ،وقبل ذلك يقول اهلل تعاىلَ :
8
ِ ِ
ِ ِ
لكل أحد من النَّاسَّ ،
وإمنا
َّهوا ِيف الدِّي ِن َوليُـْنذ ُروا قَـ ْوَم ُه ْم إِذَا َر َج ُعوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َْحي َذ ُرون)  ،فالفقه ليس ِّ
طَائ َفة ليَتَـ َفق ُ
بالرعاية له ،وبالقدر الذي وهب اهلل به عبده ،وهذا يب َّني احلكمة املشار إليها سابقاً ،من
لِ َمن حبثوا عنه وَمنَّْوهُ ِّ
كل األمور ،على اختالف يف نسبة االحتياج ،سواء يف األمور
تسخري النَّاس لبعضهم ،وحاجة بعضهم لبعض يف ِّ
الدكتور عبد الكرمي َّ
الدِّينيَّة أو الدُّنيويَّة ،قال ُّ
بكار يف بيان حقيقة التَّفاوت بني النَّاس يف الفهم " :وأنَّه ال ميكن
 )1يوسف.74:
2
الزخرف.32:
) ُّ
3
إرشاد
) ينظر :اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوتُ ،521/9
حممد بن علي الشوكاين ،دار الكتاب العريب ،حتقيق :أمحد عزوز عناية ،ط.5/9 ،9111/9
الفحول يف علم األصول ،لنإمام َّ
4
الرؤوف سعد9119 ،م
حممد بن أيب بكر أيُّوب َّ
إعالم املوقِّعني عن ِّ
رب العاملنيَّ ،
الزرعي أبو عبد اهلل ،دار اجليل -بريوت ،حتقيق :طه عبد َّ
) ُ
.291/9 ،
 )5البخاري ،31/9:مسلم.798//2:
السرخسي أبو بكر ،دار املعرفة ،بريوت.348/9 ،
)6
ُ
للسرخسيَّ ،
حممد بن أمحد بن أيب سهل َّ
األصول َّ
 ) 7اإلحكام يف أصول األحكام ،علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن ،دار الكتاب العريب – بريوت ،ط ،9404 ، 9/حتقيق  :د .سيد
اجلميلي.22/9 ،
 )8التَّوبة.922 :
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كل أمر ،بل َّ
إن اهلل جل وعال خلقهم خمتلفني ،ليكمل بعضهم بعضاً
جعلهم نسخاً مكررةً بعضهم عن بعض يف ِّ
1
ِ
ض ُهم بَـ ْعضاً ُس ْخ ِرياً ) ففي االختالف ثراء
ض ُه ْم فَـ ْو َق بَـ ْعض َد َر َجات لِّيَتَّخ َذ بَـ ْع ُ
(وَرفَـ ْعنَا بـَ ْع َ
على مجيع املستوياتَ ،
العامة ،2ويؤِّكد القول كذلك َّ
لكل
وتنوع وإخصاب وتعاون ،وهو عامل أساسي يف توازن احلياة َّ
ُّ
بأن الفهم ليس ِّ
السالم،
أحد من النَّاس ،كما أنَّه ليس على إطالقه؛ ما ورد يف القرآن الكرمي من الثَّناء و ِّ
املن على سليمان عليه ِّ
كما يف قول اهلل تعاىل( :فَـ َّهمنَاها سلَيما َن ،وُك ًّال آتَـيـنَا حك ِ
ال يُ َسبِّ ْح َن َوالطَّْيـَر ،
ود ْ
اجلِبَ َ
ْما َوعْل ًماَ ،و َس َّخْرنَا َم َع َد ُاو َ
ْ ُ ً
ْ َ ُ َْ َ
3
ِِ
خيتص به أناس عن غريهم ،ويتفاوتون يف قدره ،ملا ذكر اهلل ما ورد بتلك اآلية
ني)  ،ولو مل يكن الفهم ُّ
َوُكنَّا فَاعل َ
الصفة ،قال ابن القيِّم -رمحه اهلل-
املن والتَّكرمي ،فذلك أوضح برهان على تأكيد فضل تلك ِّ
على سبيل ِّ
أقدام
" :وتفاوت َّ
األمة يف مراتب الفهم عن اهلل ورسوله ال حيصيه إال اهلل ،ولو كانت األفهام متساوية لتساوت ُ
خص سبحانه سليمان بفهم احلكومة يف احلرث ،وقد أثىن عليه وعلى داود بالعلم واحلكمة،
العلماء يف العلم ،وملا َّ
ِ
ِ
ك ،وقال علي :إال فهماً يؤتيه اهلل عبدا يف
يل إِ ْلي َ
وقد قال عمر أليب موسى يف كتابه إليه :الْ َف ْه ُم الْ َف ْه ُم ،فْي َما أ ُْد َ
كتابه" ،4وقال يف الطرق احلكمية" :وقال رجل إلياس بن معاوية علمين القضاء ،فقال إن القضاء ال يعلم إمنا
القضاء فهم ،ولكن قل علمين من العلم ،وهذا هو سر املسألة فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقول" (وداود وسليمان إذ
ًّ
ْما َو ِعْل ًما)،
حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين فَـ َّه ْمنَ َ
اها ُسلَْي َما َنَ ،وُكال آتَـْيـنَا ُحك ً
فخص سليمان بفهم القضية وعمهما بالعلم ،وكذلك كتب عمر إىل قاضيه أيب موسى يف كتابه املشهور والفهم
الفهم فيما أديل إليك" ،5وقبل ذلك وبعده جتدر اإلشارة إىل حاجة العبد إىل جلوء العبد إىل ربِّه أن يرزقه الفهم
عنه -سبحانه ،-وعن رسوله -صلى اهلل عليه وسلم ،-وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيميَّة -رمحه اهلل  -يدعو
ويقول " :اللَّ ُه َّم يَا ُم َف ِّه ْم ُسلَْي َما َن فَـ ِّه ْم ِين" ،6فاملؤمن حاله على َّ
الدوام االستعانة باهلل تعاىل ،واإلحلاح عليه بالدُّعاء،
فالدُّعاء سالحه ،كما يف احلديث عن النَّيب –صلَّى اهلل عليه وسلَّم – أنَّه قال" :الدُّعاء سالح املؤمن" ،7كما أنه
ينبغي السعي إىل متثل الشروط اليت جتب على املفيت ،وأبرزها ما ورد يف إعالم املوقعني" :عن االمام امحد أنه قال
ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حىت يكون فيه مخس خصال :أوهلا أن تكون له نية ،فإن مل يكن له نية مل
 )1الزخرف.32:
 )2موقع صيد الفوائد. http://www.saaid.net/Doat/bakkar/4.htm ،
 )3األنبياء.71:
 ) 4مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،دار الكتاب العريب – بريوت ،ط، 2/
 ،9173 – 9313حتقيق  :حممد حامد الفقي .249 :9 ،
 ) 5الطرق احلكمية الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،مطبعة املدين  -القاهرة
حتقيق  :د .حممد مجيل غازي.41/9 ،
الرؤوف سعد،
)6
حممد بن أيب بكر أيُّوب َّ
إعالم املوقِّعني عن ِّ
رب العاملنيَّ :
الزرعي أبو عبد اهلل ،دار اجليل -بريوت ،حتقيق :طه عبد َّ
ُ
9119م.95/9 ،
7
حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النِّيسابوري ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت ،ط ،9/حتقيق :مصطفى عبد
) املستدرك على َّ
الصحيحنيَّ :
القادر عطا ،مع تعليقات َّ
الذهيب يف التَّلخيص.441/9 :9110،
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يكن عليه نور ،وال على كالمه نور ،والثانية :أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة ،الثالثة :أن يكون قويا على ما
هو فيه وعلى معرفتة ،الرابعة :الكفاية واال مضغه الناس ،اخلامسة :معرفة الناس ،وهذا مما يدل على جاللة امحد
وحمله من العلم واملعرفة ،فإن هذه اخلمسة هي دعائم الفتوى ،وأي شئ نقص منها ظهر اخللل يف املفيت حبسبه"،1
وخالصة ما سبق ،أ َّن اهلل ميَّز النَّاس على غريهم من املخلوقات بصفات عديدة ،منها القدرة على الفهم ،و َّ
أن
2
استقرت األمور على حال ،يف شؤون الدُّنيا
ذلك الفهم على درجات بني النَّاس  ،وأنَّه لوال ذلك الفهم ملا َّ
واآلخرة.
سانَ ،سلْبَاً َوإيْ َجابَاً.
ال َْمطْلَب الْثَّانيِّ :
أهميَّة الْ َف ْهم الم ْسبَق ل َما يَ ْ
صدر َعن ْاإلنْ َ
كل ما يصدر عن اإلنسان من فتوى أو تصريح حول أمر ما ،غالباً ما يكون عن فهم مسبق عن الشَّيء الذي
ُّ
3
تكلَّم عنه ،أو أفىت حوله ،وهذا ُّ
يدل على أمهِّيَّة الفهم املسبق ،وأنَّه يُ ُّ
عد األساس لذلك التَّصريح أو الفتوى  ،ومن
أراد أن تكون فتواه أقرب إىل موافقة الشَّرع ،أو أن يكون تصرحيه بيِّناً وصادقاً وصحيحاً ،فال َّ
بد من التَّأسيس
4
َّعرف على احلادثة أو املوقف فهماً كامالً،
لذلك بفهم الن ِّ
َّص الذي بني يديه ،فهماً كامالً صحيحاً وواضحاً  ،والت ُّ
وأن يستوعبه من مجيع زواياه ،كما أنَّه ال َّ
املتفهم للنَّص أو للحادثة ،أن يكون فهمه صحيحاً ،وأن
بد للشَّخص ِّ
جيتهد قصارى جهده يف ذلكَّ ،
ألن ما يصدر عنه من كالم ،سواء كان فتوى شرعيَّة أو غريها ،سيصبح مثرةً للفهم
حتري املفيت لفهمه
التصرفات املختلفة ،وذلك يوجب َّ
السابق لتلك الفتوى ،وستُبىن على تلك الفتوى األحكام و ُّ
َّ
يصرح بأمر ذي بال ،فيما يتعلَّق بأمر الدُّنيا والدِّين ،فإ ْن أصاب املفيت يف فهمه ،وكان فهماً
قبل أن يُفيت أو ِّ
صائباً ،وبضوابط الفهم اليت وضعت لذلك ،فإنَّه سيوفَّق يف فتواه -بالنظر يف األسباب ،-وسيكون لفتواه األثر
عامة النَّاس ،فيما يتعلَّق بأمور الدارين ،والعكس كذلكَّ ،
صب يف فهمه
تصرفات َّ
النَّافع على ُّ
فإن الذي مل يُ ْ
السليب
للنُّصوص الشَّرعية ،أو الوقائع واحلوادث الطَّبيعيَّة ،سينعكس فهمه على فتواه كذلك ،وسيكون له األثر َّ
على واقع النَّاس ،يف أمور الدارين كذلكَّ ،
ألن ما كان أساسه صواباً كان صواباً ،وما كان أساسه خاطئاً كان
َّص إال بعد فهمه ،5وليس على كثرة احلفظ للنصوص" ،فاحلفظ شيء
خطأً ،فلزم أن ال يبين الفقيه فتواه على الن ِّ
والفقه وفهم النصوص شيء آخر ألن عددا من الناس يف عصرنا خييل إليهم أن كثرة الكتب اليت تقذف هبا املطابع
اليوم ووفرة الفهارس اليت تصنع هلا  :جتعل ( االجتهاد ) أمرا ميسورا ملن أراده وهو خيال باطل وتوهم خادع"،6
حىت ال يقع املسلم يف احلكم اخلطأ ،وال يفيت
وقد جاء ُّ
احلث يف القرآن الكرمي على الت ُّ
َّبني والتَّثبُّت يف األمر َّ ،
بسبب أساس باطل ،قال اهلل تعاىل( :يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اسق بِنَبإ فَـتَبـيَّـنُوا أَن تُ ِ
صيبُوا قَـ ْوًما ِجبَ َهالَة
َ َ
َ َ
َ َ
ََ ْ
 ) 1إعالم املوقعني.911/9:
 ) 2شرح املعتمد.30/9:
 )3ينظر :أصول السرخسي :حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ،املتوىف483 :هـ ،دار املعرفة  -بريوت .13/2 ،
 )4شرح املعتمد يف أصول الفقه ،حممد حبش ،مقدمة الدكتور حممد الزحيلي .98/9
 )5ينظر :املرجع السابق  ،نفس الصفحة.
 ) 6موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي ،دار القلم  -دمشق ،ط 9493 ،9/هـ  9119 -م ،حتقيق  :د .تقي الدين
الندوي.99/9 ،
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1
السديد ،وهو القول
صبِ ُحوا َعلَ َٰى َما فَـ َعْلتُ ْم نَ ِاد ِمني)  ،ويف قراءة( :فَـتَثَبَّتُـ ْوا) ،وأوصى اهلل تعاىل عباده بالقول َّ
فَـتُ ْ
ِ
الصائبَّ ،
َّخص عن أمر ما من األمور ،فقال اهلل
َّ
ألن القول يف الغالب يكون مثرًة ألساس سابق ،ولفهم فَه َمه الش ُ
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَـ ْغ ِفْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع
َّ
ين آَ َمنُوا اتَّـ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَـ ْوًال َسد ً
يدا ،يُ ْ
عز وجل( :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
يما) ،2ومفهوم املخالفة التَّحذير من الوقوع يف القول الفاسد ،ألنَّه مفسدة ومهلكة،
اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد فَ َاز فَـ ْوًزا َعظ ً
السابقة سبب لصالح
السديد كما يف اآلية َّ
لفساده يف ذاته أوالً ،مثَّ ملا يرتتب عليه من تبعات ،وإذا كان القول َّ
األعمال وغفران ُّ
الذنوبَّ ،
فإن القول الفاسد على خالف ذلك ،3وهذا أمر جلل ،حيتاج املرء عنده إىل وقفات مع
وباألخص املفيت ألنَّه يتكلَّم يف دين اهلل تعاىل ،وإن
َّحري يف القول،
ِّ
كل كالم عنه بالت ِّ
نفسه ،ينبِّـ ُهها عند صدور ِّ
س
كان ُّ
(وال تَـ ْق ُ
كل كالم ليس له أساس صحيح ،وال بُين على نور من اهلل أمر باطل ،فقد قول اهلل تعاىلَ :
ف َما لَْي َ
ك َكا َن َعْنهُ َم ْسئُوالً) ،4تنبيه كذلك َّ
ص ُدر عن املرء َّإال ما يعلم
ك بِِه ِعْلم إِ َّن َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولَئِ َ
لَ َ
بأال يَ ْ
الس ْم َع َوالْبَ َ
صدر منه ما ليس له به علم ،ألنَّه قول باطل ،أساسه اجلهل ،وما بُين على باطل هو باطل،
به أنَّه َّ
الصواب ،و َّأال يَ ُ
يصح النباء عليه ،ووجوده كعدمه ،مع ترتُّب اآلثار
وهو نوع من البناء على غري أساس صحيح وال سليم ،فال ُّ
السلبيَّة اليت تسبَّب فيها القول الباطل ،وخالصة ما سبق أن َّ
البد من فهم للنُّصوص والوقائع قبل صدور الفتوى،
َّ
حىت ال تكون مبنيَّة على فهم خطأ ،أو وهم وزيفَّ ،
ألن للفهم آثاره ،فإن كان الفهم صائباً كانت النَّتائج إجيابيَّة
َّ
السلبيَة
كما ينبغي ،وإن كان خاطئاً كانت النَّتائج سلبيَّة مثرًة لذلك الفهم اخلاطئ ،وتلك النَّتائج اإلجيابيَّة أو َّ
كل ذلك على أمور حياة النَّاس
ستنعكس حتماً على الفتوى ،فتكون موافقةً َّ
للصواب أو جمانبةً له ،وسيؤثِّر ُّ
أي شخص ،تأثرياً سلبيَّاً وإجيابيَّاً ،وإمنا غاية ما جيب
َّصريح َّ
عموماً ،من حيث األخذ بالفتوى أو الت َّ
الصادر عن ِّ
على الفقيه تفهمه للنصوص والسعي إىل جمانبة اخلطأ قدر استطاعته ،واالجتهاد يف الوصول إىل موافقه الصواب،
فيكون بذلك كاشفا ملا ورد به النص ،من خالل متلُّ َكه آللة الفهم املناسبة ،وحبسب الضوابط اليت يشرتطها
العلماء لفهم النص ،حىت ال يقع املرء فيما مل يقصده الشارع ،أو ينقص أو يزيد على املراد من التشريع ،ألنه العامل
مبلغ وناقل ال واضع ،جاء يف نصب الراية " :وقصارى ما يعمل الفقيه فهم النصوص فقط ،فمن جعل للفقيه
حظا من التشريع مل يفهم الفقه والشرع ،بل ضل السبيل وجعل شرع اهلل من األوضاع البشرية ،وحاش هلل أن جيعل
للبشر دخال يف شرعه ووحيه هذا ".5

 )1احلجرات.4:
 )2األحزاب.72-70 :
 ) 3ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أبو عبد اهلل ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار
الكتب املصرية  -القاهرة ، 225/94 ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ،حممد بن حممد العمادي أبو السعود ،دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت ، 948/2 ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممود األلوسي أبو الفضل ،دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت ،15/22 ،التحرير والتنوير.3402/9،
 )4اإلسراء.34 :
 ) 5نصب الراية ألحاديث اهلداية :عبداهلل بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي ،دار احلديث  -مصر  ،9357 ،حتقيق  :حممد يوسف
البنوري.97/9 ،
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صادر الْ َف ْهم َوم ْنطَلَ َقاتهَ ،و َع َوامل تَطَُّوره.
ال َْم ْب َحث الثَّالثَ :م َ

سان.
ال َْمطْلَب ْاأل َّولَ :م َ
صادر الْ َف ْهم َوم ْنطَلَ َقاته لَ َدى ْاإلنْ َ
وطبيعي احلالَّ ،إمنا يقوله لدافع يف نفسه ،ومن ذلك ما يصدر
سوي النَّفس
أي شخص َّ
كل قول يصدر عن ِّ
ُّ
َّ
وحمصلة ملا
عن املفيت من فتوى تتعلَّق بأمر من أمور الدِّين ،فالفتوى كما مضى هي أثر لذلك الفهم املسبقِّ ،
الصواب ،وعلى ذلك ختتلف الفتوى يف
أي أمر ،أو غلب على ظنِّه أنَّه هو َّ
انغرس يف ذهن املفيت من مفاهيم عن ِّ
مدى قرهبا وبعدها من املوافقة للشَّرع بالنَّظر إىل أمور عديدة ،من أمهِّها مدى سالمة الفهم للنُّصوص ،1واحلوادث
والوقائع اليت يراد الفتوى ألجلها ،وهو األمر الذي يتعلَّق مبوضوع هذا البحث ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أمر ُم ِهم،
وهو احلاجة إىل معرفة مصادر الفهم الذي يكتسبه املفيت من خالل نظره فيما بني يديه من النُّصوص والوقائع،
والدَّافع الذي يدفع باملفيت إىل قول هذا الكالم أو ذاك ،كي يُعرف مدى قرب الفتوى وبُعدها من الشَّرع ،ومدى
صحة اإلجراء الذي َّاختذه املفيت بقصد الفتوى ،وال يدخل يف هذا الكالم ما ميكن أن يكون من املفيت حال
َّ
ِّاختاذه إجراءاً صحيحاً ،وبذالً لألسباب َّ
الصحيحة اليت جتب ألجل الفتوى مبا ينبغي ،مثَّ يظهر له بعد ذلك شيئاً
َّيب –صلَّى اهلل عليه وسلَّم -حني حتدَّث يف أمر اخلصومة بني
خفيَّاً يف األمر ،مثال ذلك ما ورد يف حديث الن ِّ
كويل أمر ،أو قاض بينهم ،أو مفت يف أمر من أمورهم ،فقد قال -صلَّى اهلل عليه وسلَّم" :-
النَّاس ،وبيان حاله ِّ
حبجته من بعض ،فأقضي له على حنو ممَّا أمسع منه ،فمن قطعت
لعل بعضكم أن يكون أحلن َّ
إنَّكم ختتصمون َّ
إيل و َ
2
حق أخيه شيئاً فال يأخذهَّ ،
له من ِّ
فإمنا أقطع له به قطعةً من النَّار"  ،ففي هذا يكون املفيت واملتكلِّم قد سار سرياً
صحيحاً يف األمر ،وبىن فتواه على علم ،لذلك غلب على ظنِّه َّ
الصواب ،فليس خماطباً عند ذلك
أن ما فهمه هو َّ
مبا هو فوق جهده وطاقته ،وليس حماسباً على ما مل يعلم به ،ألنَّه ال يعلم العيب إال اهلل ،جاء يف عمدة القاري:
"وأن القاضي إمنا يقضي على اخلصم مبا يسمع منه من إقرار وإنكار أو بينات على حسب ما أحكمته السنة يف
ذلك" ،3إضافة إىل أن موضوع هذا البحث يتحدَّث عن طريقة احلصول على الفهم وأساسها ،مبعىن هل بَىن
املفيت فهمه للنَّص والواقعة -اليت يريد أن يبين عليها الفتوى -على أمور بني يديه يقينيَّة! ،أم على ختمني ووهم!،
أو اعتقاد سابق! ،وفكرة ماضية! ،وعلى ما سبق ومن خالل النَّظر يف االجتهادات الفقهيَّة ،والفتاوى الشَّرعيَّة،
أي أمر ،ميكن القول َّ
بأن مصادر الفهم ومنطلقاته ،ويف ذات
أي شخص حول َّ
والتَّصرحيات اليت تصدر عن ِّ
الوقت هي بذاهتا تُـ َع ُّد األسباب املوصلة إىل ذلك الفهم ،وتتمثَّل يف اآليت:
 ) 1ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل  ،9404 ،حتقيق :
د .سيد اجلميلي ،31/2 ،اإلحكام يف أصول األحكام ،علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد ،دار احلديث  -القاهرة
ط ، 95/9 ،9404 ،9/اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف ،أمحد بن عبد الرحيم ويل اهلل الدهلوي ،دار النفائس – بريوت ،الطبعة الثانية
 ،9404 ،حتقيق  :عبد الفتاح أبو غدة.41/9 ،
 )2البخاري ،2422/4:مسلم.9337/3 :
 ) 3عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاب احلنفى بدر الدين العيىن ،املتوىف:
855ه،ـ دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.257/24 ،244/9:
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ابق املؤثِّر على الفهم لذلك النَّص أو الواقعة .ثانياً :القصور الطَّبيعي يف الفهم لدى
أوالً :املعتَـ َق ُد والفكر َّ
الس ُ
الشَّخص ،ال يأيت إال بقصور يف الفقه .ثالثاً :االشتباه يف األمر الذي جرى عليه الفهم ،ومساواته بغريه ،وقد
للصواب .رابعاً :القناعة بأولويَّة أمر على غريه .خامساً :امليل إىل قواعد مذهب معني .سادساً:
يكون فهماً موافقاً َّ
التَّأثُّر بالبيئة احمليطة .سابعاً :النَّظرة احملدودة والقاصرة للشَّيء ،يف حال َّ
أن الفهم كان قاصراً ،ثامناً :العلم القاصر
املتخصص ،يوصل إىل
حبقيقة الشَّيء الذي جرى عليه الفهم ،يورث فهماً قاصراً .تاسعاً :الضَّعف
العلمي العام و ِّ
ِّ
فهم قاصر.1
ي.
ال َْمطْلَب الْثَّانيَ :م َراحل ْارتبَاط الْ َف ْهم الْ َق ْبل ِّي َوالْبَ ْعد ِّ
تبني لنا فيما سبق َّ
الصحيح ،أو سبباً يف
َّ
أن الفهم يتأثَّر بأمور عديدة ،تكون سبباً يف احلصول على الفهم َّ
خطأ الفهم أو اعوجاجه ،وهذا بدوره ينتج الفتوى اليت تتوافق مع الفهم للشَّيء ،والتَّصريح الذي يتناسب مع
ِ
احلاصل عن الشَّيء املراد احلديث عنه ،ومستوى العلم لدى املفيت قد يؤثر كذلك على إصدار ما قد جيانب
الفه ِم
ال صواب من الفتيا املبينة على فهم معني ،كما جاء يف املدخل إىل مذهب أمحد " :اجلرأة على الفتيا تكون من قلة
العلم ومن غزارته وسعته ،فإذا قل علمه أفىت عن كل ما يسأل عنه بغري علم ،وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه "،2
فالفهم يتأثَّر مبا قبله ،ويؤثِّر على ما بعده سلباً وإجياباً ،كما سبق اإلشارة إىل ذلك يف التَّعريف ،فهو يف احلقيقة
التصور حول شيء له ارتباطات عدَّة ،فكان ال َّ
بد من اعتبار التَّأثريات اليت تكون سبباً يف نقل صورة
شيء من ُّ
معيَّنة عن ذلك الشَّيء ،أو املشاركة يف تشكيل صورة معيَّنة ،واعتبار التَّأثريات كذلك من حيث َّ
املعىن
إن الشَّخص ِّ
خاصة به ،تتميَّز عن ذهنيَّة غريه ،وهي بدورها تساهم يف تشكيل صورة عن ذلك الشَّيء،
بالفهم له ذهنيَّة َّ
الصورتان ِّ
خاصاً بذلك الشَّيء ،يـُ َعبَّـُر عنه بال َف ْهم ،وهو املوضوع الذي عناه هذا البحث
وتكتمل ُّ
فتشكالن تصوراً َّ
بالدراسة ،وعلى هذا َّ
الصادرة عنه ،تسري على مراحل عدَّة
ِّ
فإن العملِّيَّة اليت تتعلَّق هبا تصرحيات الشَّخص والفتاوى َّ
كاآليت:3
األوىل :مرحلة اخللفيَّة الفكريَّة والعقديَّة ،وغري ذلك من املعاين اليت تَـ ْعلَ ُق يف ِّ
الذهن قبل النَّظر يف الشَّيء
املعين بفهمه .الثَّانية :مرحلة النَّظر يف الشَّيء الذي يراد احلديث أو الفتوى فيه .الثَّالثة :مرحلة فهم ذلك الشَّيء
ِّ
فهما سلبيَّاً أو إجيابيَّاً ،حبسب تأثُّر الفهم باخللفيَّة ِّ
الرابعة :مرحلة صدور الفتوى يف األمر ،أو التَّصريح،
الذهنيَّةَّ .
 ) 1ينظر :آداب الفتوى واملفيت واملستفيت ،حيىي بن شرف النووي أبو زكريا ،دار الفكر – دمشق ،الطبعة األوىل  ،9408 ،حتقيق  :بسام
عبد الوهاب اجلايب ،9،44 ،أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،310/9/أصول السرخسي ،355/9:روضة الناظر وجنة
املناظر ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد ،جامعة اإلمام حممد بن سعود – الرياض ،الطبعة الثانية  ،9311 ،حتقيق  :د .عبد
العزيز عبد الرمحن السعيد ،925/9 ،االعتصام ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب املتوىف710 :هـ،
حتقيق :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن عفان ،السعودية ،الطبعة :األوىل9492 ،هـ 9112 -م ،941/9 :املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد:
.920/9
 ) 2املخل إىل مذهب اإلمام أمحد.920/9 :
 ) 3وجهة نظر من الباحث ،من خالل االطالع على كالم أهل العلم ،مبا يتعلق بالفتوى وإصدارها ،وينظر :كتاب الورقات ،21/9أدب
املفيت واملستفيت ،29/9 :آداب الفتوى.91/9 :
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اخلامسة :مثَّ يلي ذلك اآلثار -على من له صلة بالفتوى من النَّاس -مرحلة ما بعد الفتوى اليت تتناسب مع
الفتوى أو التَّصريح ،فتكون متوافقةً مع تلك الفتوى أو ذلك التَّصريح ،من حيث كوهنا تُ ُّ
عد آثاراً سلبيَّة أو إجيابيَّة.
وبناءً عليه فإنَّه ميكن القول َّ
بأن الفهم لدى الشَّخص ُّ
مير مبراحل ضروريَّة ،أل َّهنا متالزمة مع بعضها ،إضافةً
إىل َّ
َّفهم للشَّيء -أياً كان -مقيَّداً بتلك املراحل ،وهذا األمر له عالقة مبا سيأيت من الكالم
جيعل الت ُّ
أن اعتبارها ُ
كل شخص التزامها حال التَّفهم
على ضوابط الفهم َّ
السليم ،من حيث القول بضرورة وجود ضوابط للفهم يلزم َّ
ألي نص من النُّصوص ،أو واقعةً من الوقائع ،وهو يسري على املراحل اليت ذُكرت يف هذا املطلب ،باعتبار كوهنا
ِّ
أموراً الزمةً للفهم ،وما يتِّصل به من مالبسات قبليَّة وبعديَّة ،تكتمل هبا صورة الفهم للشَّيء وإصدار الفتوى عنه،
وهذا يف الواقع يتحقَّق يف األمور الدِّينيَّة والدُّنيويَّة.
ض َوابطَه.
ال َْم ْب َحث ال َّْرابعَ :ع َوائق الْ َف ْهمَ ،و َ
َّخلُّص م ْن َها.
ال َْمطْلَب ْاأل ََّول :م ِّ
عوقَات الْ َف ْهم ال َّ
ْسل ْيمَ ،وطرق الْت َ

اجلادة
الصحيح انعكس على الفتوى ،فاحملاولة َّ
يتيسر الفهم َّ
السليم سبب للفتوى َّ
الصحيحة ،وإذا مل َّ
الفهم َّ
الصحيحة ،والفتوى من غري
الصحيح يكون ذلك سبباً يف الثَّمرة الطَّيِّبة ويراد هنا الفتوى َّ
يف الوصول إىل الفهم َّ
الصواب ،1كما َّ
الصحيح كلَّما توفَّر لدى املفيت كانت
أن الفهم َّ
نظر وفهم صحيح ال ميكن أن متنح اخلطأ صفة َّ
السليم نعمة من نعم اهلل يهبها من يشاء من عباده ،وقد ندب اهلل عباده إىل
فتواه صواباً أو قريبةً منه ،فالفهم َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّهوا
َّ
السعي يف التَّفقُّه يف الدِّين ،وجعل سبحانه ذلك نفوراً ،قال تعاىل( :فَـلَ ْوال نـَ َفَر م ْن ُك ِّل فْرقَة مْنـ ُه ْم طَائ َفة ليَتَـ َفق ُ
ِيف الدِّي ِن َولِيُـْن ِذ ُروا قَـ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َْحي َذ ُرو َن) ،2وجعل رسول اهلل -صلَّى اهلل عليه وسلَّم -اخلرييَّة قرينة
3
صحة الفهم
ملن تفقَّه يف الدِّين ،فقال" :من يرد اهلل به خرياً يـُ َفقِّهُ يف الدين " ،وقد قال ابن القيِّم -رمحه اهللَّ ":-
وحسن القصد من أعظم نعم اهلل اليت أنعم هبا على عبده ،بل ما أُعطي عبد عطاءً بعد اإلسالم أفضل وال أجلَّ
منهما ،بل مها ساقا اإلسالم ،وقيامه عليهما ،وهبما يأمن العبد طريق املغضوب عليهم الذين فسد قصدهم،
وطريق الضَّالِّني الذين فسدت فهومهم ،ويصري من املْنـ َع ِم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم ،وهم أهل
ُ
وصحة الفهم نور يقذفه اهلل يف قلب
كل صالةَّ ،
ِّ
الصراط املستقيم الذين أمرنا أن نسأل اهلل أن يهدينا صراطهم يف ِّ
وحتري
العبد ،مييِّز به بني َّ
الصحيح والفاسد ،و ِّ
الغي و َّ
احلق والباطل ،واهلدى والضَّالل ،و ِّ
الرشاد ،ومي ّده حسن القصد ّ
مادته اتَّباع اهلوى وإيثار الدُّنيا ،وطلب حممدة اخللق وترك التَّقوى)،4
السِّر والعالنية ،ويقطع َّ
ِّ
الر ِّ
احلق وتقوى َّ
ب يف ِّ
السري حنو ِّاجتاه
احلق والوقوع يف الباطل ،وحرمان الوصول إىل َّ
وسوء الفهم سبب للبعد عن ِّ
الصواب يف األمر ،و َّ
كل بدعة وضاللة
خاطئ ،قال ابن القيِّم -رمحه اهلل " :-سوء الفهم عن اهلل ورسوله -صلَّى اهلل عليه وسلَّم -أصل ِّ
 ) 1ينظر :املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل.347 /9 :
 )2التَّوبة.922:
 )3البخاري ،31/9:مسلم.798//2:
 )4إعالم املوقِّعني.87/9 :
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كل خطأ يف األصول والفروع ،وال سيَّما إ ْن أُضيف إليه سوء القصد) ،1وعلى
نشأت يف اإلسالم ،بل هو أصل ِّ
يتبني لنا أمهيَّة ما يصدر عن املفيت ،وأمهيَّة ما جيب عليه قبل الفتوى ،من بذل األسباب املوصلة إىل الفهم
هذا َّ
الصحيحَّ ،
الغلو
َّ
السقيم ظهرت بسببه الفتاوى اليت زاغ بسببها كثري من أبناء اإلسالم ،متثَّلت يف فتاوى ِّ
وإن الفهم َّ
بالرفق واللِّني واللُّطف ،وبالفهم
والت ُّ
َّسم ِّ
َّطرف واالحنراف ،وما يتناقض مع هدي اإلسالم ومساحته وتعاليمه اليت تت ُ
السديدة واحلكيمة ،كما قال الشَّاعر:
السقيم قد ترفض يف بعض األحيان األفكار والتَّعاليم َّ
َّ
ِ 2
ِ
َوَك ْم ِم ْن َعائب قَـ ْوالً َسلْي َماً  ...وآفَـتُهُ ِم َن ال َف ْه ِم الْ َّسقْي ِم
الصواب ،وجتعله فهماً سقيماً ،وذلك الفهم الفاسد بدوره يثمر
لذلك كان للفهم عوائق وأسباب تصرفه عن َّ
َّعر ِ
للصواب ،فكان ال َّ
ف على طرق التَّخلُّص منها
فتاوى وتصاريح جمانبةً َّ
بد من بيان عوائق الفهم ،مثَّ الت ُّ
وعالجها ،والذي يظهر َّ
أن أبرز عوائق الفهم تتمثَّل يف اآليت:
ُّ
جيب التَّنبُّه له ،فالفهم لألشياء نعمة من نعم اهلل ،ال يناهلا
 /9الذنوب واملعاصي :وهذا األمر من أعظم ما ُ
الذنوب واملعاصي ،قال اهلل –تعاىل( :-أَولَ َّما أَصابـْت ُكم م ِ
كل أحد ،وأعظم ما حيجب اإلنسان عن النِّعمُّ ،
صيبَة
ُّ
ََ ْ ُ
َ
3
الرجل
َصْبتُ ْم ِمثْـلَْيـ َها قُـْلتُ ْم أ َّ
َىن َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَنْـ ُف ِس ُك ْم)  ،وقال النَّيب -الصلَّى اهلل عليه وسلَّم":-إنَّ َّ
قَ ْد أ َ
الرق َّ
بالذنب يصيبه" ،4وقال علي -رضي اهلل عنه" :-ما نزل بالء َّإال بذنب وما رفع إال بتوبة" ،وقال ابن
ليحرم ِّ
فحرم صفاء قلبه ،أو آثر شبهة يف
اجلوزي –رمحه اهللُ ":-ر َّ
فحرم اعتبار بصريته ،أو لسانه ُ
ب شخص أطلق بصره ُ
5
غض بصره عن احملارم،
وحرم قيام اللَّْيل وحالوة املناجاة "  ،وقال أبو الفوارس الكرماين ":من َّ
مطعمه فأظلم ُّ
سرهُ ،
وعود نفسه أكل احلالل ،مل ختطيء
وعمر باطنه بدوام املراقبة ،وظاهره بإتِّباع ُّ
وأمسك نفسه عن الشُّبهاتّ ،
السنَّةّ ،
له فراسة".6
تصوره ،قال
 /2قلَّةُ العلم ،ألن اجلهل بالشَّيء يسبِّب احلكم اخلطأ ،وكما قيل :املعرفة بالشَّيء فرع عن ُّ
الغزايل -رمحه اهلل " :-لو سكت من ال يعلم ،لسقط اخلالف".
 /3غياب اإلخالص ،قال ابن اجلوزي –رمحه اهللَّ :-
"إمنا يتعثَّر من مل خيلص".7
 /4عدم التثبُّت يف األمر ،وقد قال اهلل تعاىل( :فتبيَّنوا)( ،1فتثبَّتوا) ،وقال بعض العلماءَّ " :
وإمنا يُؤتى النَّاس
من تَـ ْر ِك التثبُّت وقلّة احملاسبة".
1
الزرعي أبو عبد اهلل ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت .43/9 ،
حممد بن أيب بكر أيُّوب َّ
الروحَّ :
) ُّ
2
تقي الدِّين أيب بكر علي بن عبد اهلل احلموي األزراري ،دار ومكتبة اهلالل  -بريوت ،ط ،9حتقيق :عصام
) خزانة األدب وغاية األربّ :
شعيتو2004 ،م .912/9 ،
 )3آل عمران.945 :
 ) 4مسند أمحد.227/5 :
 )5صيد اخلاطر :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،دار القلم ،دمشق ،ط 1425 ،9/هـ 2004 -م .50/9
6
حممد رواس قلعه جي،
) صفة َّ
حممد أبو الفرج ،دار املعرفة ،بريوت ،ط ،2حتقيق :حممود فاخوري ،دَّ .
الرمحن بن علي بن َّ
الصفوة :عبد َّ
.47/4 ،9429
 )7صيد اخلاطر.358/9 :
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السطحيَّ ،
ألن الضَّعف يف الفهم ،ال يوصل إال إىل ضعف مثله ،أو خطأ صرف.
 /5الفهم َّ
الصدر يعمي عن ِ
ِ
احلق.
رؤية ِّ
 /4األمراض اليت تفسد القلب ،وتُسبِّب الفهم َّ
السيء ،فضيق َّ ُ
 /7هوى النَّفس ،قال علي –رضي اهلل عنه " : -واتِّباع اهلوى ُّ
احلق" ،2وقال الفضيل -رمحه اهلل -
يصد عن ِّ
":من استحوذ عليه اهلوى وإتِّباع الشَّهوات ،انقطعت عنه موارد التَّوفيق".3
4
َّووي -رمحه
 /8التَّنطُّع سبب للهالك ،قال -صلَّى اهلل عليه وسلَّم ":-هلك املتنطِّعون قاهلا ثالثاً "  ،قال الن ُّ
املتعمقون ،الغالُون ،اجملاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم".5
اهلل-يف املتنطِّعنيِّ ":
ضِ
َّيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم -رجالً فقال" :ال تغضب ،ف َّردد مراراً ،قال :ال
ُ /1سْر َعةُ الغَ َ
ب :فقد أوصى الن ُّ
6
السليم ،ويسوق إىل ما ال ُحيمد ،قال ابن عقيل -رمحه
تغضب"  ،فالغضب يذهب العقل ،ويصرف عن الفهم َّ
7
َّيب -صلَّى
":قل أن َّ
اهللَّ -
يصح رأي مع فورةِ طبع – َغ َ
ضب ،-فوجب التَّوقُّف إىل حني االعتدال"  ،لذا قال الن ُّ
اهلل عليه وسلَّم -قبل ذلك" :ال يقضي القاضي وهو غضبان".8
ْسل ْيم.
ض َواب َ
ط ل ْل َف ْهم ال َّ
ضرْوَرة َو ْ
ضع َوتَ ْدويْن َ
ال َْمطْلَب الْثَّانيَ :

َّص وإصدار فتواه على
َّ
احلجة يف الفهم كونه بقيوده ال على إطالقه ،فال ينبغي للمفيت اكتفاءه يف فهمه للن ِّ
اخلاصة ،بل ال َّ
حىت يكون أهالً للفتوى
السابقة ،وفكرته
بد من شروط ومواصفات جيب توفُّرها فيهَّ ،
ًّ
ثقافته َّ
وإصدار األحكام ،وقد اشرتط العلماء شروطاً للمجتهد ،وضوابط لالجتهاد ،9جيب ُّ
حتق َقها يف شخصيَّة اجملتهد
ينصب نفسه مفتياً ،وكذلك احلال فيمن يقضي يف أحوال النَّاس ،10وهنا ال ينبغي القول :بأنَّه ال ِ
يص ُّح أن
ومن ِّ ُ َ ُ
 )1احلجرات.4:
2
الرياض ،حتقيق :كمال يوسف احلوت،
) املصنَّف يف األحاديث واآلثار :أبو بكر عبد اهلل بن َّ
حممد بن أيب شيبة الكويف ،مكتبة ُّ
الرشدِّ ،
9401ه .900/7 ،
3
الزرعي ،دار الكتب العلميَّة-بريوت.471/9 ،9112 ،
حممد بن أيب بكر أيُّوب َّ
) روضةُ احملبِّني ونزهة املشتاقنيَّ :
4
حممد فؤاد عبد الباقي،
احلجاج أبو احلسني القشريي النِّيسابوري ،دار إحياء ُّ
) صحيح مسلم :مسلم بن َّ
الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيقَّ :
.2055/4
5
الصفحة.
السابق :نفس َّ
) املصدر َّ
6
الصحيح املختصر :حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري ،اليمامة ،بريوت ،ط ،3حتقيق :د.
) البخاري اجلامع َّ
مصطفى ديب البغا9422 ،ه.2247/5 ،
 )7األحكام الشَّرعيَّة البن مفلح :حممد بن مفلح أبو عبد اهلل مشس الدين املقدسي ،عامل الكتب .305/9 ،
 ) 8اجلامع الصحيح سنن الرتمذي :حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر
وآخرون.420/3 ،
 ) 9ينظر :نصب الراية ،91/9:فيض القدير ، 1/9 :املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو
حممد ،دار الفكر – بريوت ،الطبعة األوىل  ،389/99 ،9405 ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،عبد القادر بن بدران
الدمشقي ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية  ،9409 ،حتقيق  :د .عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،373/9 ،الشرح الكبري:
.310/92
 ) 10ينظر :بداية اجملتهد وهناية املقتصد :أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد (املتوىف:
515ه ،دار احلديث  -القاهرة ،289/9:الشرح الكبري على منت املقنع :عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي
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الصحيح أن يقالَّ :
بأن حماولة فهم النَّص أمر
يتفهم النَّص إال من توفَّرت لدية ضوابط وشروط االجتهاد ،بل َّ
َّ
يتعرف أكثر على خطاب
حىت يُعبَد اهلل على بصرية من أمرهَّ ،
كل مسلم قدر استطاعتهَّ ،
وحىت َّ
مطلوب من ِّ
للسن َِّة فيكون
الوحي ،ألنَّه نزل لسائر َّ
األمة َّ
احملم ِديَّة ،وهم متعبَّدون بتالوته والعمل به ،هذا يف القرآن ،وأما بالنِّسبة ُّ
والشك َّ
بأن هذا الفهم يبقى حمدوداً ومبنيَّاَ على ما حيمله املسلم غري اجملتهد من
مبباشرة العمل هبا بعد فهمها،
َّ
اعتقاد ومعرفة بقواعد وأصول الدِّين ،وما ينقله عن اجملتهدين الذين توفَّرت لديهم ملكة االجتهاد ملا حيتاج إىل
السليم.
اجتهاد ،والفهم ملا يبىن فهمه على أساسيَّات يف اللُّغة والعقيدة وضوابط الفهم َّ
فاألمر إذاً ال يتوقَّف عند حفظ النَّص وقراءته فحسبَّ ،
وإمنا عند الفهم له ،ألنَّه العمل الذي تدور عليه
السابق الذي يؤثِّر على ذلك الفهم سلباً أو إجياباً ،وهنا
الثَّمرة (الفتوى واحلكم) ،سلباً وإجياباً ،إضافة إىل الفكر َّ
السابق على الفهم ،و َّ
كأن الفكر على هذا هو
َّ
يتبني لنا أمهيَّة الفهم يف تأثريه على الفتوى ،ومن قبله تأثري الفكر َّ
حد كبري ،مثَّ ما يصل إليه املفيت من الفهم تكون الفتوى.
املوجه للفهم إىل ٍّ
ِّ
الضوابط العلميَّة للفهم ،قبل أن نذكر ضوابط الفتوى ،وبيان مدى احلاجة إىل
وهذا يؤِّكد لنا ضرورة اعتبار َّ
َّص ،قبل مباشرة العمل بضوابط الفتوى ،وإن كانت مرتتَّبةً على ضوابط الفهم ،أو هي
أسس وضوابط الفهم للن ِّ
املؤهل من الفتوى َّإال بعد
حىت ال يقرتب الشَّخص َّ
لكن الرتَّكيز عليها واعتبارها من األمهيَّة مبكانَّ ،
جزء منهاَّ ،
إدراك ضوابط الفهم ،وتتبُّع املراحل من أساسها ،بدأً بضوابط الفهم ،مثَّ ضوابط الفتوى ،مثَّ اصدار الفتوىَّ ،
ألن
النَّتائج تتعلَّق هبا أحكام شرعيَّة ،جيب األخذ بأسسها وأصوهلا العلميَّة بصورة صحيحة ،وعلى أكمل وجه ،ومن
صحة النُّصوص الشَّرعيَّة ،من خالل عرضها على قواعد التَّصحيح  -فيما ِسوى القرآن الكرمي – مثَّ
ذلك اعتبار َّ
قراءهتا قراء ًة صحيحةً من ِّ
مضاهنا املعروفة ،واألخذ بعد ذلك بضوابط االجتهاد والفتوى ،واليت منها معرفة النَّاسخ
املدونة يف
الصريح والكناية ،وغريها من َّ
واملنسوخ ،واملطلق واملقيَّد ،والعام واخلاص ،واحلقيقة واجملاز ،و َّ
الضوابط َّ
كل ما سبق من الكالم
كتب االجتهاد ،1والنَّظر للنُّصوص نظرًة شاملةً ودقيقةً ،والفهم هلا َّ
بالضوابط احملدَّدة ،و ُّ
خيص املفيت فيما يتعلَّق مبسألة االجتهاد والفتوى ،وإصدار االحكام القضائيَّة ،وما يتِّصل هبما من أحكام شرعيَّة،
َّ
اجملرد للنُّصوص الشَّرعيَّة ،وكذلك قراءة وفهم ما يرتتَّب عليها من أحكام وفتاوى،
َّأما ما يتعلَّق مبوضوع الفهم َّ
وتتبُّع ما قاله العلماء يف سائر كالمهم ،وما يتعلَّق باألمور الدِّينيَّة  -غري الفتوى والقضاء  -من اآلداب واألخالق
واملعامالت ،إضافةً إىل ما يتعلَّق بسائر ما ُكتب ،وما قيل يف أمور الدُّنيا املختلفة ،سواء كتابات املسلمني أو
احلنبلي ،أبو الفرج ،مشس الدين (املتوىف482 :ه ،دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع ،381 :اإلقناع :حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري
أبو بكر ،حتقيق عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين ،ط9،9408/ه  ،348/4الروضة الندية شرح الدرر البهية :أبو الطيب حممد صديق خان بن
حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري ِ
القنَّوجي ،املتوىف9307 :هـ ،دار املعرفة ،245/2:إعالم املوقعني.918-917/4 :
 ) 1ينظر :املعتمد يف أصول الفقه ،حممد بن علي بن الطيب البصري أبو احلسني ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل ،9403 ،
حتقيق  :خليل امليس ،1/9 ،سبل السالم :حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين،
املعروف كأسالفه باألمري ،املتوىف9982 :هـ،دار احلديث ،294/9،آداب املفيت  ،91/9:الورقات ،32-21/9:أدب املفيت واملستفيت:
 ،29/9صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ،أمحد بن محدان النمري احلراين أبو عبد اهلل ،املكتب اإلسالمي  -بريوت
الطبعة الثالثة 9317 ،حتقيق  :حممد ناصر الدين األلباين 93/9 ،وما بعدها.
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غريهم ،فهذا موضوع آخر يتعلَّق مبسألة قدرة الشَّخص وإمكانيَّاته على فهم ما يقرأ بصورة جيِّدة نافعة ،يتَّفق يف
العامة والشَّاملة ،مبا فيه صالح الدُّنيا واآلخرة ،وسواء النَّفع اخلاص أو
اجلملة مع روح ومساحة اإلسالم ،وخرييَّته َّ
العام.
وعلى ذلك فإنَّه َّ
السقيم أن يفيت حبسب
والبد من ضوابط للفتوى ،يصعب على صاحب الفهم اخلاطئ أو َّ
فهمه القاصر وما يوافق هواه ،وأنَّه ال َّ
بد من التَّقيُّد بضوابط الفهم للنُّصوص اليت وضعها علماء االختصاص
وأمجعوا عليها ،أو اتَّفقوا على أغلبها ،واليت ُّ
يدون
تعد أساساً وقاعد ًة للمفيت ينطلق منها إىل إصدار فتواه ،وما مل َّ
منها جيب تدوينه ،ومامل يذكر جيب ذكره ،وما مل يعترب سابقاً وظهر مع املمارسة للفتوى ضرورَة اعتبا ِره ،وجيب
بكل وسيلة ممكنة هلا
ض ّمه إىل ما متَّ تدوينه واعتباره ،وينبغي أن يكون ذلك العمل بصورة عاجلة ،وأن تنشر ِّ
َ
املؤسسات الدِّينيَّة يف بالد اإلسالم وغريها ،كاملراكز الدِّينيَّة يف بالد الغرب على
ارتباط بالعلم الشَّرعي وأهله ،يف َّ
سبيل املثال.
اخلاصة هبم،
اخلاص ملن ليس يف بالد اإلسالم من املسلمني ،وحاجتهم ملراعاة الظُّروف
مع مراعاة الوضع
َّ
ِّ
أسست ملثل هذا األمر كاجملمع الفقهي األورويب ،والذي يبقى
املؤسسات العلميَّة يف غري بالد اإلسالم َّ
لعل بعض َّ
و َّ
املتخصصني بضوابط الفتوى يف فتواهم ،مبا
املؤسسات ،هو التَّحقُّق من انتفاع
َّ
الكالم عليه هنا فيما يتعلَّق بتلك َّ
املؤسسات
يناسب َّ
َّرعي فيها ،وهو األمر الذي يطلب يف ِّ
كل َّ
حق ِّ
الزمان واملكان ،والقضيَّة اليت طلب احلكم الش ّ
الشَّرعيَّة حيثما كانت.
َّ
إن االهتمام بذلك األمر له أمهيَّة بالغة ،كما سبق اإلشارة إليه عند ذكر كالم ابن القيِّم وغريه ،بل يكاد
كل زمانَّ ،
الضوابط أُسس لفتاوى ينشأ
العامة ،كون َّ
وبالذات ما يتعلَّق باحلياة َّ
يكون َّ
أهم أمر يف حياة املسلمني يف ِّ
لعل ما نراه اليوم من
عنها ظلم أو عدل ،حق أو باطل ،خري أو شر ،مساحة وحسن معاملة أو غلو ُّ
وتطرف ،و َّ
ظهور فَِرق ال حصر هلا يف بالد املسلمني تنتسب إىل اإلسالم ،سواء كانت يف نشأهتا عفويةً يراد منها مجع النَّاس
على أمر من األمور الدِّينيَّة أو الدُّنيويَّة ،أو كانت مصنوعة لغرض من األغراض املتعدِّدة اليت يراد هبا حرب اإلسالم
من الدَّاخل ،وتشويه اإلسالم والتَّفريق بني أبناءه ،وحماولة حتقيق مآرب خمتلفة ،وما أكثر تلك الفرق اليوم ،وما
معني ،وفتوى
مؤسسوها بذلك اخلري ،وهلم بذلك فهم َّ
أسرع ظهورها ،فكلَّما انقرضت فرقة ظهرت أخرى ،ويزعم ُّ
َّعونَه ،وهذا الذي جيب التَّوقف عنده ،وتدقيق النَّظر فيه ،ومن أجل ذلك كتب
شرعيَّة يستدلُّون هبا على ٍّ
حق يَد ُ
هذا البحث.
شك َّ
متخصصني يف الفقه اإلسالمي راسخني فيهَ ،خ ُربوا األمر وعرفوه من مجيع
أن األمر حيتاج إىل
وال َّ
ِّ
السابقني و َّ
الالحقني ،والقواعد اليت
زواياه ،وفهموا الظَّاهر يف األمر ،واملعىن الدَّقيق منه ،واطَّلعوا على اجتهادات َّ
لعل أنسب من
كل فريق فتواه ،و َّ
كل أحد منهم ،وعرفوا اختالفات الفتوى ،وأسسها اليت بىن عليها ُّ
انطلق منها ُّ
الضوابط وبيان حقيقتها ،وسرد أدلَّتها
ميكن االستفادة منه يف هذا العصر
اجملامع الفقهيةُ املعتربةُ فيما يتعلَّق بتدوين َّ
ُ
وكيفيَّة االستفادة منها بطريقة صحيحة سليمة كاملة ،ومبنهجيَّة علميَّة جمردة ،وعوداً على بدءَّ ،
الضوابط
فإن من َّ
تفهم النُّصوص أو الوقائع ،ممَّا يظهر يف كالم أهل العلم من الفقهاء وغريهم ،ما يأيت:
اليت ميكن مراعاهتا عند ُّ
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ملماً حبقيقة النَّص ،أو ُمالبَ َسات الواقعة ،إملاماً كامالً.
 /9أن يكون الشَّخص َّ
 /2أن يكون الشَّيء الذي جرى عليه الفهم أمراً واضحاً وشيئاً حمدداً بيِّناً ،ليس ومهاً.
اجملرد).
كل القيود اليت تقيِّد فهمه ،مبعىن (ضرورة الفهم َّ
 /3أن يكون الشَّخص ِّ
متجرداً من ِّ
احلسيَّة.
َّخص بكامل قواه الشَّخصيَّة ،والعقليَّة ،و ِّ
 /4أن يكون الش ُ
فيتفهم األمر ،وهو بعيد عن الغَ َ ِ
َّسُّرع يف الفهم.
 /5استقرار نفسيَّة الشَّخصَّ ،
ضب والت َ
الصحيحَّ ،
ف عن احلقيقة.
الرغبة يف إرادة الفهم َّ
 /4أن يكون صادق َّ
ص ِر ُ
ألن عدم املصداقيَّة يف األمر تَ ْ
بتخصصه ،أو لديه اخلربة الكافية عنهَّ ،أما غري ذلك فال
بكل أمر له عالقة
ُّ
 /7أن يكون ُّ
تفهمه يتعلَّق ِّ
يتقوى بَِف ْه ِم َم ْن لَ َديْ ِه ِعْلم خبفاياها.1
اعتبار لفهمهَّ ،
حىت يكون مطلعا َح َّد الكفاية ،أو َّ
الْلُّ ُه َّم يَا ُم َعلِّ ْم إِبْـَر ِاهْي َم َعلِّ ْمنَاَ ،ويَا ُم َف ِّه ْم ُسلَْي َما َن فَـ ِّه ْمنَا.
نَتَائج الْبَ ْحث:
 /9للفهم أمهية كبرية يف معرفة أمور اإلنسان العلميَّة والعمليَّة ،وهو أساس ملا يصدر عنه.
 /2للفهم دور فاعل يف التَّأثري على الفتوى َسلباً وإجيَاباً.
 /3تفاوت النَّاس يف الفهم ينعكس على ما يصدر عنهم.
بتغري الزمان ،واملكان ،واحلال ،والفهم للنَّص ،ومالبسات احلَ َدث.
تتغري ُّ
 /4ميكن للفتوى أن َّ
 /5للفتوى آثار كبرية على حياة النَّاس العلميَّة والعمليَّة ،ينعكس نوعها على الفهم الذي بُنِْيت عليه.
املتخصصني ،لتأثريه املباشر على الفتوى.
أهل العلم
ِّ
 /4ضرورة العمل بضوابط الفهم اليت يضعها ُ
أهم األمور اليت جيب التَّنبُّه هلا ،ضبط الفهم لتأسيس الفتوى ،لتعلُّق ذلك بأمر الدِّين ،وما
أج ِّل و ِّ
 /7من َ
يتَّصل به من األمور العلميَّة والعمليَّة للنَّاس.
الْت َّْوصيَات َوالْم ْقتَ َر َحات:
السليم يف إصدار الفتوى.
 /9إعداد دراسة توجيهيَّة خبصوص أمهِّيَّة الفهم ،ودوره َّ
السليم ،ووجوب تقيُّد املفيت هبا ،مع ما يليها من ضوابط الفتوى.
 /2لزوم إعداد ضوابط للفهم َّ
متدرج للطُّرق اليت جيب على املفيت سلوكها ،من ذلك طرق الفهم وضوابطه.
 /3إعداد منهج ِّ
الدراسة الفقهيَّة.
 /4وضع منهجيَّة علميَّة ملا حيتاج إليه املفيت ،خالل مرحلة ِّ

 ) 1ينظر :آداب الفتوى واملفيت واملستفيت :حيىي بن شرف النووي أبو زكريا ،دار الفكر – دمشق ،الطبعة األوىل ،9408 ،حتقيق  :بسام عبد
الوهاب اجلايب ، 91/9،أدب املفيت واملستفيت :عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو ،مكتبة العلوم واحلكم ،عامل الكتب –
بريوت ،الطبعة األوىل  ،9407 ،حتقيق  :د .موفق عبد اهلل عبد القادر ،29/9،الورقات :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين ،حتقيق :
د .عبد اللطيف حممد العبد ،21/9،الفتاوى الشرعية ،59/9:املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية –
الكويت ،ط ،2/دار السالسل  -الكويت.98/32 :
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املتغريات املختلفة يف اجملتمع ،كون
مؤسسة متكاملة
متخصصة يف جانب الفهم ،وتأثريه على ِّ
ِّ
 /5إجياد َّ
الفتوى املرتتِّبة عليه تتعلَّق بسائر أمور الدِّين والدُّنيا ،سلبَاً وإجيابَاً.
تخصصة.
السقيم على أمور احلياة ،من خالل وسائل تعليميَّة وإعالميَّة ُم ِّ
 /4بيان خماطر الفهم َّ
السليم.
 /7إغالق املنافذ اليت يصدر عنها الفهم الفاسد ،من خالل بيان َخطَرها ،وتوسيع دائرة الفهم َّ

قَائ َمة ال َْم َراجع:

 /9القرآن الكرمي.
 /2أحكام القرآن ،أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  ،9405 ،حتقيق :حممد
الصادق قمحاوي.
 /3إحياء علوم الدين :حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،دار ااملعرفة – بريوت.
 /4أدب املفيت واملستفيت ،عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو ،مكتبة العلوم واحلكم ،عامل الكتب –
بريوت ،ط ،9407 ،9/حتقيق  :د .موفق عبد اهلل عبد القادر.
 /5آداب الفتوى واملفيت واملستفيت :حيىي بن شرف النووي أبو زكريا ،دار الفكر – دمشق ،ط ،9408 ،9/حتقيق :بسام
عبد الوهاب اجلايب.
حممد بن علي الشوكاين ،دار الكتاب العريب ،حتقيق :أمحد عزوز عناية،
/4
إرشاد الفحول يف علم األصول ،لنإمام َّ
ُ
ط.9111/9
 /7إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ،حممد بن حممد العمادي أبو السعود ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
السرخسي أبو بكر ،دار املعرفة ،بريوت.
ُ /8
السرخسيَّ ،
حممد بن أمحد بن أيب سهل َّ
أصول َّ
 / 1أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل :حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ،مؤسسة الرسالة –
بريوت،ط ،9184 ،9/حتقيق :القاضي حسني بن أمحدالسياغي ،و الدكتور حسن حممد مقبويل األهدل.
 /90أصول البزدوي ،كنز الوصول اىل معرفة األصول :علي بن حممد البزدوي احلنفىي ،مطبعة جاويد بريس – كراتشي.
 /99أصول السرخسي :حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ،املتوىف483 :هـ ،دار املعرفة – بريوت.
 / 92إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات اىل املذهب احلق من أصول التوحيد ،حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى
بن املفضل احلسين القامسي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط.9187 ، 2/
 / 93إعالم املوقعني عن رب العاملني :حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،دار اجليل  -بريوت ،9173 ،
حتقيق :طه عبد الرءوف سعد.
الزرعي أبو عبد اهلل ،دار اجليل -بريوت،
حممد بن أيب بكر أيُّوب َّ
إعالم املوقِّعني عن ِّ
رب العاملنيَّ ،
ُ /94
الرؤوف سعد9119 ،م.
حتقيق :طه عبد َّ
 / 95بداية اجملتهد وهناية املقتصد :أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد
(املتوىف515 :ه) ،دار احلديث – القاهرة.
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تقي الدِّين أيب بكر علي بن عبد اهلل احلموي األزراري ،دار ومكتبة اهلالل  -بريوت،
 /94خزانة األدب وغاية األربّ ،
ط ،9حتقيق :عصام شعيتو2004 ،م.
 / 97روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممود األلوسي أبو الفضل ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
الزرعي ،دار الكتب العلميَّة-بريوت.9112 ،
 /98روضةُ احملبِّني ونزهة
املشتاقني،حممد بن أيب بكر أيُّوب َّ
َّ
 / 91روضة الناظر وجنة املناظر ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد ،جامعة اإلمام حممد بن سعود – الرياض،
ط ،9311 ، 7/حتقيق  :د .عبد العزيز عبد الرمحن السعيد.
 /20شرح املعتمد يف أصول الفقه ،نظم وشرح :حممد حبش ،مقدمة الدكتور حممد الزحيلي.
حممد
احلجاج أبو احلسني القشريي النِّيسابوري ،دار إحياء ُّ
 /29صحيح مسلم ،مسلم بن َّ
الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيقَّ :
فؤاد عبد الباقي.
حممد
 /22صفة َّ
حممد أبو الفرج ،دار املعرفة ،بريوت ،ط ،2حتقيق :حممود فاخوري ،دَّ .
الرمحن بن علي بن َّ
الصفوة ،عبد َّ
رواس قلعه جي.9429 ،
صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ،أمحد بن محدان النمري احلراين أبو عبد اهلل ،املكتب اإلسالمي  -بريوت
الطبعة الثالثة 9317 ،حتقيق  :حممد ناصر الدين األلباين.
 / 23صيد اخلاطر ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،دار القلم ،دمشق ،ط 1425 ،9/هـ
 2004م. /24عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاب احلنفى بدر
الدين العيىن ،املتوىف855 :ه،ـ دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 / 25فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار املعرفة  -بريوت،
9371
 / 24فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن علي الشوكاين دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب
 دمشق ،بريوت ،ط 9494 9/ه. /27فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر ،ط.9354 ،9/
حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت،ط 9494 /9ه.
 /28لسا ُن العربَّ ،
الرازي ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت ،حتقيق :حممود خاطر،
/21خمتار ِّ
الصحاحَّ ،
حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر َّ
ط.9111/5
 /30موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي ،دار القلم  -دمشق ،ط 9493 ،9/هـ  9119 -م،
حتقيق  :د .تقي الدين الندوي.
 /39نصب الراية ألحاديث اهلداية :عبداهلل بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي ،دار احلديث  -مصر  ،9357 ،حتقيق:
حممد يوسف البنوري.
 /32مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني :حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،دار الكتاب
العريب – بريوت ،ط ،9173 – 9313 ، 2/حتقيق  :حممد حامد الفقي.
مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،حتقيق :األرنؤوط.9115 ،
 /33مسند أمحد :أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشَّيباينَّ ،
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 / 34االجتهاد من كتاب التلخيص إلمام احلرمني ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين أبو املعايل ،دار القلم ،دارة
العلوم الثقافية  -دمشق  ،بريوت ،ط ،9408 ،9/حتقيق  :د .عبد احلميد أبو زنيد.
 /35األحكام الشَّرعيَّة البن مفلح :حممد بن مفلح أبو عبد اهلل مشس الدين املقدسي ،عامل الكتب.
 /34اإلحكام يف أصول األحكام :علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل ،
 ،9404حتقيق  :د .سيد اجلميلي.
 /37اإلحكام يف أصول األحكام :علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد ،دار احلديث – القاهرة ،ط.9404 ، 9/
 /38اإلحكام يف أصول األحكام :علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد ،دار احلديث  -القاهرةط..9404 ،9/
 /31اإلحكام يف أصول األحكام :علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن ،دار الكتاب العريب – بريوت ،ط،9404 ، 9/
حتقيق  :د .سيد اجلميلي
 /40اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي :علي بن عبد الكايف السبكي ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،ط.9404 ،9/
 /49االعتصام :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب املتوىف710 :هـ ،حتقيق :سليم بن عيد
اهلاليل ،دار ابن عفان ،السعودية ،ط9492 ،9/هـ 9112 -م.
 /42اإلقناع :حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري أبو بكر ،حتقيق عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين ،ط9،9408/ه.
 /43اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف ،أمحد بن عبد الرحيم ويل اهلل الدهلوي ،دار النفائس – بريوت ،الطبعة الثانية،
 ،9404حتقيق  :عبد الفتاح أبو غدة.
 / 44الربهان يف أصول الفقه ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين أبو املعايل ،الوفاء  -املنصورة – مصر ،ط،4/
 ،9498حتقيق  :د .عبد العظيم حممود الديب.
 / 45التحرير والتنوير" ،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد" ،حممد الطاهر بن حممد بن
حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،الدار التونسية للنشر – تونس 1984 ،ه.
 /44اجلامع ألحكام القرآن :حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أبو عبد اهلل ،حتقيق :أمحد لربدوين وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املصرية  -القاهرة.
الصحيح املختصر ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري ،اليمامة ،بريوت ،ط،3
 /47اجلامع َّ
حتقيق :د .مصطفى ديب البغا9422 ،ه.
 /48اجلامع الصحيح سنن الرتمذي :حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،
أمحد حممد شاكر وآخرون.
الرتاث العريب ،بريوت،
السلمي ،دار إحياء ُّ
حممد بن عيسى أبو عيسى ِّ
الصحيح سنن ِّ
 /41اجلامع َّ
الرتمذيَّ :
الرتمذي ُّ
حممد شاكر وآخرون9118.م.
حتقيق :أمحد َّ
 /50اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن :عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت.
الزرعي أبو عبد اهلل ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت.
حممد بن أيب بكر أيُّوب َّ
الروح َّ :
ُّ /59
 /52الروضة الندية شرح الدرر البهية :أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري
ِ
القنَّوجي ،املتوىف9307 :هـ ،دار املعرفة.
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 /53الشرح الكبري على منت املقنع :عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي ،أبو الفرج ،مشس
الدين (املتوىف482 :ه ،دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع.
 /54الطرق احلكمية الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية :حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،مطبعة املدين –
القاهرة ،حتقيق  :د .حممد مجيل غازي.
 /54احملصول يف علم األصول :حممد بن عمر بن احلسني الرازي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – الرياض،
ط9400 ،9/ه ،حتقيق :طه جابر فياض العلواين.
حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النِّيسابوري ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت ،ط،9/
/55املستدرك على َّ
الصحيحنيَّ :
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،مع تعليقات َّ
الذهيب يف التَّلخيص.9110،
 /54املسودة يف أصول الفقه :عبد السالم عبد احلليم أمحد بن عبد احلليم آل تيمية ،املدين – القاهرة ،حتقيق  :حممد
حمىي الدين عبد احلميد.
الرياض ،حتقيق :كمال
 /57املصنَّف يف األحاديث واآلثار :أبو بكر عبد اهلل بن َّ
حممد بن أيب شيبة الكويف ،مكتبة ُّ
الرشدِّ ،
يوسف احلوت9401 ،ه.
 /58املعتمد يف أصول الفقه :حممد بن علي بن الطيب البصري أبو احلسني ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة
األوىل ،9403 ،حتقيق  :خليل امليس.
 / 51املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين :عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد ،دار الفكر – بريوت،
الطبعة األوىل  / 91 .9405 ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،عبد القادر بن بدران الدمشقي ،مؤسسة
الرسالة – بريوت ،ط ،9409 ،2/حتقيق  :د .عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي.
 /40املوافقات يف أصول الفقه ،:إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي ،دار املعرفة– بريوت ،حتقيق :عبد اهلل دراز.
 /49املوسوعة الفقهية الكويتية :صادر عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،ط ،2/دار السالسل –
الكويت.
 /62الورقات ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين ،حتقيق  :د .عبد اللطيف حممد العبد.
64 http://www.marefa.org/index.php
61 http://www.saaid.net/Doat/bakkar/4.htm
65BLOOM ( B. S ); Caractéristiques individuelles et-1 apprentissage scolaire, Paris,
Fernan Nathan, 1979.
66GREBOT ( E ); Images mentales et stratégies d’apprentissage,-2 Paris, ESF, 1994.
– MOIRAND (S); Situations d’écrit, Paris, CLE international,-3 1979.
67 SAINT – ONGE ( M ); Moi, j’enseigne, mais eux,-4 comprennent – ils ?, Lyon,
Chronique sociale, 2 Ed, 1993.
68http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5957.
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التحكيم بني الزوجني يف دعاوى الطالق
من خالل النوازل الفقهية والقانون الوضعي
الدكتور بياض عبد اهلل
باحث في قضايا ألاسرة-املغرب

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على اهلادي إىل الصراط املستقيم ،وعلى آله وصحبه والتابعني.
أما بعد فإن األصل يف العالقة الزوجية أهنا تقوم على املودة والرمحة وحسن العشرة ،واحرتام كل طرف
لآلخر ،لكن قد حيدث أن خيتل هذا األصل ،فتصبح العالقة الزوجية صعبة وشاقة ،قائمة على التنافر والتنازع
وعدم االحرتام ،إلضرار أحد الطرفني باآلخر لسبب من األسباب ،مما جيعل استمرار العالقة الزوجية صعبا .األمر
الذي يدفع أحد الزوجني أو كالمها إىل رفع األمر إىل القضاء إلنصافه أو انتزاع حقه ،أو للتفريق بينه وبني الزوج
الذي أضر به وأساء معاملته .لكن إذا عجز القضاء عن اإلنصاف وانتزاع احلق من الظامل للمظلوم ،ال ميكن بأي
حال احلكم بالطالق أو بالتطليق قبل إجراء حماولة أو أكثر لنإصالح بني الزوجني ،طمعا يف إرجاع املياه إىل
جماريها ،وإرجاع عالقتهما إىل سالف عهدها .وحماولة الصلح هاته اليت تكون بعد رفع الدعوى إىل القضاء قد
يتوالها القاضي بنفسه ،أو يدفع الزوجني وحيثهما على إصالح ذات بينهما بنفسيهما ،أو يعني حكمني يتوليان
ذلك ،أو يسند هذا األمر للزوجني بأن خيتار كل واحد منهما حكما ميثله.
وطريقة إهناء هذا النزاع واخلالف بينها القرآن الكرمي وبينتها السنة النبوية ،ووضعت هلا وسائل أمهها نظام
التحكيم ،الذي يعترب من أهم وسائل فض النزاعات واخلصومات .ونظام التحكيم عرفته احلضارات واألمم
السابقة كوسيلة لفض النزاعات وحسم اخلصومات اليت تقع بني األفراد أو اجلماعات والقبائل ،وقد اختذ صورا
اختلفت باختالف احلضارات واألمم اليت وظفته ،مث تطور مع تطور الفكر اإلنساين ورقي اجلماعات البشرية .فقد
عرفه السومريون ،وعرفته احلضارة يف العراق القدمي ،حيث كان أعضاء الدولة األكرب سنا يتولون مهمة التحكيم.
وعرفه كذلك اإلغريق والرومان ،وأسسوا له جمالس خاصة كانت تتوىل فصل اخلصومات اليت تقع يف اجملتمع.
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والعرب عرفت قدميا الكثري من احملكمني ،رجاال ونساء ،حكموا بني الناس ،وفصلوا بني القبائل والعشائر 1.وقد
حتاكم الناس يف اجلاهلية إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل نبوته ،والقصة يف هذا الباب مشهورة ،عندما حكمته
قريش عند بناء الكعبة يف وضع احلجر األسود فانتهى حبكمه النزاع ،وكان له شرف وضع احلجر بيديه
الشريفتني 2.وحتاكمت الناس كذلك إىل عمر بن اخلطاب قبل أن يبعث النيب صلى اهلل عليه وسلم 3.وبعد جميء
اإلسالم وبزوغ فجر الرسالة كان التحكيم من الوسائل املهمة يف فض النزاعات واخلصومات بني الناس ،فقد نص
عليه القرآن الكرمي ووضعه يف أهم موقع ضمن أهم عالقة ميكن أن جتمع بني اجلنسني ،أال وهي العالقة الزوجية،
ملا له من أمهية وملا حيققه من مقاصد ومنافع مقارنة بغريه من وسائل الصلح ،مثل احلفاظ على كيان األسرة
واجملتمع سليما ،واإلسراع يف فض النزاع .وملا فيه من جتنب للحقد والبغضاء والعداوة بني املتخاصمني ،والتخفيف
والتوسيع على القضاء واملتقاضني واالقتصاد يف املصروفات ،واإلعفاء من اإلجراءات املعقدة ،والذهاب واإلياب
إىل احملاكم ،وجتنب احلرج والضيق من علنية اجللسات وعمومية التقاضي .كما أن من مقاصد الشريعة جلب
املنافع ودفع املفاسد ،والنزاع واخلصام مفسدة يتعني دفعها جبلب املنفعة اليت هي السالم والوفاق والتآخي،
والتحكيم من وسائل جلب هذه املنفعة.
والعقل السليم يقتضي مشروعية التحكيم وجوازه .وهو وإن كان مشرعا لعالج أي خالف وأي نزاع ،سواء
كان بني األفراد أو بني اجلماعات ...إال أن أمهيته تزداد يف عالج اخلالفات والنزاعات النامجة عن العالقة
الزوجية ،نظرا لكون هذه العالقة ذات خصوصية مقارنة بغريها من العالقات األخرى .ولكون األسرة األساس
األول يف تكوين اجملتمع ،وهي الركيزة األوىل اليت يقوم عليها ،فإذا صلحت صلح اجملتمع كله ،وإذا فسدت فسد كله.
هلذه األمهية اليت يكتسيها نظام التحكيم ارتأيت أن أخصص هذا البحث ملوضوع التحكيم بني الزوجني يف
دعاوى الطالق مقسما إياه إىل:
املقدمة:
املبحث األول :تعريف التحكيم وبيان أدلته وشروطه :املطلب األول :تعريف التحكيم وبيان أدلته :املطلب
الثاين :شروط احلكمني.
املبحث الثاين :بعث احلكمني ،ومراحل عملهما:
املطلب األول :بعث احلكمني:
املطلب الثاين :مهام احلكمني ،ومراحل عملهما:
خامتة.
 -1انظر املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد علي ،ط:الثانية9493 ،هـ9113 /م 435/5 ،وما بعدها .وانظر كذلك آثار احلرب
يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ،وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق9491 ،هـ9118 /م ،ص 749 :وما بعدها .وعقد التحكيم يف الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي ،قحطان عبد الرمحان الدوري ،دار الفرقان ،عمان ،ط :األوىل9422 ،هـ2002 /م ،ص 38 :وما بعدها.
 -2السرية النبوية البن هشام ،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،د ط ،وال ت .978/9 ،وانظر الطبقات الكربى ،البن سعد ،دار صادر –
بريوت ،ط :األوىل9148 ،م957/9،
 -3طبقات ابن سعد.953/4 ،
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المبحث األول :تعريف التحكيم وبيان أدلته وشروطه:
المطلب األول :تعريف التحكيم وبيان أدلته:

الفرع األول :تعريف التحكيم في اللغة واالصطالح:
أوال :تعريف التحكيم لغة:

ْم :القضاء .واحلاكِ ُم :القاضي .يقال للذي ُْحي ِك ُم األشياء ويتقنها :حاكم
التحكيم لغة ،اسم احلُكْم ،واحلُك ُ
ْم :القضاء بالعدل .واحلاكِ ُم واحلَ َك ُم :منفذ احلكم ،واجلمع ُح ّكام.
وحكيم .و َح َك َم بينهم ،أي قضى بينهم .واحلُك ُ
وحا َك َمهُ إىل احلَ َك ِم :دعاه وخاصمه .و َح َّكموه بينهم حتكيما :أمروه أن حيكم بينهم ،وأجازوا حكمه بينهم.
َح َك َمهُ :منعه من الفساد .وحكم ،أصله منع منعا،
وح َك َم الشيء وأ ْ
وأ ْ
َح َك َمه :أتقنه ،ورده وأرجعه وكفهَ .
لنإصالح.
ْم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا ،سواء ألزمت ذلك غريك أم مل تلزمه.
واحلُك ُ
ِ
ت الرجل بالتشديد فوضت
ت بني القوم :فصلت بينهم ،فأنا حاك ُم و َح َكم ،مجع ُح ّكام .و َح َّك ْم ُ
و َح َك ْم ُ
1
احلكم إليه.
أصل التحكيم يف اللغة إذا ،يدور حول القضاء واإلحكام واإلتقان ،واملنع من الفساد واملخاصمة والفصل،
وتفويض األمر واحلكم وجعله للغري .ومن هذا املعىن أخذ التحكيم تعريفه االصطالحي.
ثانيا :تعريف التحكيم اصطالحا:
في الفقه اإلسالمي:

2

عرف احلنفية التحكيم بأنه ":تولية اخلصمني حاكما حيكم بينهما".
وعرفه ابن فرحون من املالكية فقال ":ومعناه أن اخلصمني إذا حكما بينهما رجال وارتضياه ألن حيكم بينهما
3
فإن ذلك جائز".
4
وعرفه الشافعية بقوهلم ":التحكيم أن يتخذ اخلصمان رجال من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعا".
5
وعرفه احلنابلة بقوهلم ":إن حتاكم رجالن إىل رجل يصلح للقضاء فحكماه بينها فحكم ،نفذ حكمه".

 -1لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،د ط ،وال ت 949/92 ،و  942و  .943واملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،للرافعي،
املكتبة العلمية بريوت ،د ط ،وال ت .945/9 ،وتاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ،مطبعة حكومة الكويت ،تواريخ الطبع
خمتلفة 590/9،و 599و 593و594و 529و.522
 -2البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،حلافظ الدين النسفي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د ت .49/7 ،ورد احملتار على الدر املختار شرح تنوير
األبصار ،البن عابدين ،دار عامل الكتب ،الرياض ،د ط.925/8 ،
 -3تبصرة احلكام ،البن فرحون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل50/9 ،
 -4أدب القاضي ،للماوردي ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد9319 ،هـ9179 /م.320/9 ،
 -5املمتع يف شرح املقنع ،لزين الدين ابن املنجى ،ط :الثالثة9424 ،هـ2003 /م .520/4 ،واملغين ،البن قدامة ،دار عامل الكتب،
الرياض ،ط :الثالثة9497 ،هـ9117 /م.12/99 ،
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وعرفه األستاذ مصطفى الزرقا بقوله ":هو أن يلجأ طرفان خمتصمان إىل شخص خيتارانه برضامها ليفصل يف
1
اخلالف الذي بينهما بدال من القاضي".
في القانون الوضعي:
مل خيرج تعريف التحكيم عند فقهاء القانون الوضعي عن فقهاء الشريعة.
فقد عرف املشرع املغريب التحكيم يف الفصل  304من قانون املسطرة املدنية بأنه ":حل نزاع من لدن هيئة
حتكمية تتلقى من األطراف مهمة الفصل يف النزاع بناء على اتفاق حتكيم".
وتنص املادة  90من قانون التحكيم املصري رقم  27لسنة  9114على أن
9ـ اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفني على االلتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت تنشأ أو ميكن
أن تنشأ بينهما مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غري عقدية.
فعرفته حمكمة التمييز بأنه":طريق استثنائي يلجأ إليه اخلصوم
وترك القانون األردين تعريف التحكيم للقضاءّ ،
لفض ما ينشأ بينهم من منازعات مبوجب اتفاق قائم بينهم بقصد اخلروج عن طريق التقاضي العادية".
وعرفته جملة األحكام العدلية يف املادة ( )9710بأنه ":اختاذ اخلصمني حاكماً برضامها لفصل خصومتهما
ودعوامها".
التحكيم إذن هو عبارة عن أسلوب لفض املنازعات واخلصومات ،وهو ملزم ألطرافه ،ويتم بناءً على اختيار
اخلصوم بإرادهتم هليئة حتكيم خيتاروهنا ،تتشكل من فرد واحد أو أفراد عاديني أو هيئة أو منظمة غري قضائية
للفصل فيما يثور بينهم أو حيتمل أن يثور من منازعات قصد إهنائها ووضع حد هلا ،دون احملكمة املختصة.
الفرع الثاني :أدلة مشروعية التحكيم:

اق بَـْينِ ِه َما فَابْـ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أ َْهلِ ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ َْهلِ َها إِ ْن
من القرآن الكريم :قال تعاىل﴿:وإن ِخ ْفتُ ْم ِش َق َ
الحا يـُ َوفِّ ِق اللَّهُ بَـْيـنَـ ُه َما﴾ النساء .35:اآلية كما يقول ابن العريب من اآليات األصول يف الشريعة ،وهي
يُِر َ
يدا إِ ْ
ص ً
نص يف بعث احلكمني ،دالة فقط ال على اجلواز بل على الوجوب 2.ومما يدل على ذلك ،أن اخلطاب يف اآلية
جاء بصيغة األمر ،وصيغة األمر للوجوب ما مل تصرفه قرينة عن ذلك ،وال قرينة هنا .وقال اإلمام البيضاوي":
3
اآلية مما يستدل به على جواز التحكيم".

 -1املدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط :األوىل9498 ،هـ9118 /م.528/9 ،
 -2أحكام القرآن ،البن العريب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :الثالثة9424 ،هـ2003 /م 537/9 ،و .538
 -3أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،املعروف بتفسري البيضاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،ومؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،د ت .74/2 ،قال
اإلمام السمرقندي :هذه اآلية دليل على إثبات التحكيم .انظر تفسري السمرقندي ،املسمى حبر العلوم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط:
األوىل9493 ،هـ9113 /م . 352/9 ،وانظر كذلك تفسري البحر احمليط ،أليب حيان األندلسي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل،
9493هـ9113 /م.254/2 ،
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والتحكيم يف اآلية وسيلة وقائية أكثر مما هو وسيلة عالجية ،فقبل وقوع الشقاق ،ومبجرد اخلوف من وقوعه
شرع اهلل بعث احلكمني 1،وال ننتظر حىت يقع ،ألن األمر قد يصعب حينئذ ويستفحل على العالج ،ويصبح من
العسري احتواء أسبابه وإزالتها.
وعالقة مبعىنِ ﴿:خ ْفتُ ْم ﴾ يف اآلية ،وألقرب الصورة أكثر أقول إن اآلية ذكر فيها نوعني من اخلوف :اخلوف
األول :يقصد به الظن أو الشك بإمكان حدوث النشوز ،باألمارات والعالمات اليت تظهر وتنبئ بوقوعه يف
املستقبل ،فإن فشل العالج مع الزوجة واحلالة هذه ،وبقيت على نشوزها ،أصبح النشوز أمرا واقعا يقينا .وهذا
النشوز حيمل يف ذاته معىن خلوف ثان ،وهو "الظن" بإمكان وقوع الشقاق ،ألنه قد يتطور ويتحول إىل شقاق إن
بقي على ما هو عليه ،دون عالج.
وك
ضُّر َ
واستدلوا كذلك بقوله تعاىل ﴿:فَِإ ْن َجاءُ َ
ض َعْنـ ُه ْم فَـلَ ْن يَ ُ
ض َعْنـ ُه ْم َوإِ ْن تُـ ْع ِر ْ
اح ُك ْم بَـْيـنَـ ُه ْم أ َْو أ َْع ِر ْ
وك فَ ْ
2
ِِ
ك َال
اح ُك ْم بَـْيـنَـ ُه ْم بِالْ ِق ْس ِط إِ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
ني ﴾ املائدة .44:وبقوله تعاىل ﴿:فَال َوَربِّ َ
ب الْ ُم ْقسط َ
َشْيئًا َوإِ ْن َح َك ْم َ
ت فَ ْ
3
ِ
ِ
يوِمنو َن ح َّىت ُحي ِّكم َ ِ
ِ
يما ﴾النساء.44:
يما َش َجَر بَـْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َال َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُفس ِه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلِّ ُموا تَ ْسل ً
وك ف َ
ُ ُ َ َ ُ
من السنة النبوية الشريفة :عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال«:نَـَزَل أ َْه ُل قُـَريْظَةَ َعلَى ُح ْك ِم َس ْع ِد بْ ِن
معاذ ،فَأَرسل النَِّيب صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم إِ َىل سعد فَأَتَى علَى ِمحار ،فَـلَ َّما دنَا ِمن الْمس ِج ِد قَ َ ِ
وموا إِ َىل
َ َ
ُ َ ْ َ َ َ َْ
ال ل ْألَنْ َ
ْ َ َ ُّ َ
َُ
صا ِر :قُ ُ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ك ،فَـ َق َ
َسيِّد ُك ْم أ َْو َخ ِْريُك ْم ،فَـ َق َ
الَ :ه ُؤَالء نَـَزلُوا َعلَى ُحكْم َ
ال :تَـ ْقتُ ُل ُم َقاتلَتَـ ُه ْمَ ،وتَ ْسِيب َذ َرا ِريـَّ ُه ْم .قال :قَ َ
ضْي َ
ِ
ِ
ال ِحب ْك ِم الْملِ ِ
ك 4».وجه الداللة يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل حتكيم بين قريظة
حبُ ْك ِم اللَّه َوُرَّمبَا قَ َ ُ
َ
له ،ملا نزلت على حكمه ،ووكل سعد بن معاد ،أن يكون حكما بينهم ،برضاهم ،فدل ذلك على جواز
التحكيم 5.وقال اإلمام النووي :احلديث فيه جواز التحكيم يف أمور املسلمني ويف مهماهتم العظام ،وقد أمجع
6
العلماء عليه.
 -1هذه النظرة للتحكيم من كونه وسيلة عالجية ،استحضرها جمموعة من العلماء ،خاصة املفسرون ،يف حني يالحظ من خالل ما جاء به
الفقهاء ،أن البعد الوقائي للتحكيم كان غائبا عند معظمهم ،ومت الرتكيز على كون التحكيم وسيلة عالجية أكثر مما هو وسيلة وقائية.
2ـ قال ابن العريب ":وكل من حكم رجال يف الدين فأصله هذه اآلية ...والضابط أن كل حق اختص به اخلصمان جاز التحكيم فيه ".أحكام
القرآن البن العريب 924/2 ،و  . 925وقال اإلمام أبو حيان األندلسي ":ظاهر اآلية يدل على جميء املتداعني إىل احلاكم ورضامها حبكمه
كاف يف اإلقدام على احلكم بينهما ".تفسري البحر احمليط.502/3 ،
3ـ قال اإلمام القرطيب يف شرحه لآلية ...":وإن ارتبطت اخلصومة مبسلم جيب احلكم .وقال املهدوي :أمجع العلماء على أن على احلاكم أن
حيكم بني املسلم والذمي ".اجلامع ألحكام القرآن)تفسري القرطيب( ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط :األوىل9427 ،هـ2004 /م.481/7 ،
 -4صحيح البخاري ،دار ابن كثري دمشق ـ بريوت ،ط :األوىل9423 ،هـ2002 /م ،كتاب :املغازي ،باب :مرجع النيب صلى اهلل عليه وسلم
من األحزاب وخمرجه إىل بين قريضة ،وحماصرته إياهم ،ح ر  ،4929ص  .9092وكتاب :اجلهاد والسري ،باب :إذا نزل العدو على حكم
رجل ،ح ر  ،3043ص .741 :وصحيح مسلم ،دار إحياء الكتب العربية ،ط :األوىل9492 ،هـ9119 /م ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب:
جواز قتال من نقض العهد ،وجواز إنزال أهل احلصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم ،ح ر .9388/3 ،9748
 -5صحيح مسلم بشرح النووي ،مؤسسة قرطبة ،ط :الثانية9494 ،هـ9114 /م .934/92 ،وفتح الباري ،البن حجر العسقالين ،دار
السالم ،الرياض ،ط :األوىل9429 ،هـ2000 /م.597/7 ،
 -6شرح النووي على مسلم.932/92 ،
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وعن شريح بن هاىنء ،عن أبيه أنه ملا وفد إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،مسعه وهم يكنون هانئا أبا
احلك ِ
ِِ
احلَ َك ِم؟»
ْىن أَبَا ْ
احلكم ،فدعاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال له«:إِ َّن اللَّهَ ُه َو ْ
ْم ،فَل َم تُك َ
احلَ َك ُم َوإلَْيه ُْ ُ
ِ
ت بَـْيـنَـ ُهم فَـر ِضي كِ َال الْ َف ِري َق ْ ِ
ك
َح َس َن َه َذا ،فَ َما لَ َ
فقال :إِ َّن قَـ ْومي إِذَا ْ
اختَـلَ ُفوا ِيف َش ْيء أَتَـ ْوِين ،فَ َح َك ْم ُ
ني ،قالَ «:ما أ ْ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
م ْن الْ َولَد؟» ِيل ُشَريْحَ ،وُم ْسلمَ ،و َعْب ُد اللَّه ،قال«:فَ َم ْن أَ ْكبَـُرُه ْم؟» قال شريح ،قال«:فَأَنْ َ
ت أَبُو ُشَريْح» فَ َد َعا لَهُ
َولَِولَ ِدهِ 1.وجه الداللة من احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقر هانئا على ما كان يفعل من أمر التحكيم بني
الناس إن حكموه ،وهذا الرضا واإلقرار منه صلى اهلل عليه وسلم دال على جواز التحكيم ومشروعيته .وقوله صلى
َح َس َن َه َذا» بصيغته التعجب ـ مبالغة يف حسنه ـ دال على استحسان النيب صلى اهلل عليه
اهلل عليه وسلمَ «:ما أ ْ
وسلم لفعل هانئ .ولو كان التحكيم غري جائز ملا أقره واستحسنه.
َج َع ُل بَـْي ِين
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :كان بيين وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم كالم ،فقال«:أ ْ
2
ك أَب ِ
ِ
ِ
اك؟» قلت :نعم.
َوبَـْيـنَك ُع َمَر؟» فقلت :ال ،فقال«:أ ْ
َج َع ُل بَـْي ِين َوبَـْيـنَ َ
من اإلمجاع :يستدل على مشروعية التحكيم كذلك باإلمجاع ،وقد نقل مجهور غفري من العلماء إمجاع
3
الصاحبة على مشروعيته ،منهم اإلمام السرخسي ،وابن رشد ،والنووي ،واخلطيب الشربيين ،وغريهم كثري.
وقد وظف الصحابة والتابعون التحكيم كآلية من آليات فض النزاع من خالل بعض الوقائع واألحداث،
منها ما يروى ":أن عقيال تزوج فاطمة بنت عتبة فتخاصما ،فجمعت ثياهبا ومضت إىل عثمان .فبعث حكما من
أهله عبد اهلل بن عباس ،وحكما من أهلها معاوية .فقال ابن عباس :ألفرقن بينهما .وقال معاوية :ما كنت ألفرق
4
بني شخصني من بين عبد مناف ،فلما بلغا الباب كانا قد أغلقا الباب واصطلحا".
المطلب الثاني :شروط الحكمين:
في الفقه اإلسالمي:

اشرتط الفقهاء والعلماء يف احلكمني جمموعة من الشروط والصفات ،ضمانا لنجاح املهمة املوكولة إليهما،
وقيامهم هبا خري قيام ،حبيث تكون هذه الشروط والصفات معينا ألصحاهبا وسندا هلم خالل املراحل اليت سيمرون

 -1سنن النسائي ،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه :حممد ناصر الدين األلباين ،اعتىن به :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،ط :األوىل ،د ت ،كتاب :آداب القضاة ،باب :إذا حكموا رجال فقضى بينهم ،ح ر  ،5387ص .801 :وسنن أيب
داود ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،مؤسسة الريان ،بريوت ،واملكتبة املكية ،مكة ،ط :األوىل9491 ،هـ9118 /م ،كتاب :األدب،
باب :يف تغيري االسم القبيح ،ح ر  334/5 ،4194و .335
 -2جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي ،دار الفكر ،بريوت 9492 ،هـ ،كتاب :األحكام ،باب :التحكيم ،ح ر  .354/4 ،7007ورواه
الطرباين يف األوسط وفيه صاحل بن أيب األسود وهو ضعيف .املصدر نفسه.
 -3املبسوط ،لشمس الدين السرخسي ،دار املعرفة ،بريوت ،د ط ،وال ت .42/29 ،وبداية اجملتهد ،البن رشد احلفيد ،دار احلديث،
القاهرة ،د ط9425 ،هـ2004/م .997/3 ،وشرح النووي على مسلم .932/92 ،ومغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،للخطيب
الشربيين ،دار املعرفة ،بريوت ،ط :األوىل9498 ،هـ9117 /م.947/4 ،
 -4تفسري الطربي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،د ت .328/8 ،واملغين.245/90 ،
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هبا يف سبيل اإلصالح بني الزوجني وإهناء النزاع القائم بينهما .فباإلضافة إىل شرط اإلسالم ،والبلوغ ،والعقل،
والسمع ،والبصر ،والنطق 2.اشرتط الفقهاء العـدالـة والذكورة ،وكون احلكمني من أهل الزوجني ،والعلم مبسائل
اجلمع والتفريق.

أوال :الع دال ة:
عرف اإلمام السيوطي العدالة بأهنا ":ملكة ،أي هيئة راسخة يف النفس متنع من اقرتاف كبرية أو صغرية دالة
على اخلسة ،أو مباح خيل باملروءة 3".وقال ابن فرحون يف تعريفها ":العدالة هيئة راسخة يف النفس حتث على
مالزمة التقوى ،باجتناب الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل املباحة 4".وللعالمة الونشريسي كالم
نفيس خبصوص العدالة إذ يقول ":العدالة معتربة يف كل زمان بأهله وإن اختلفوا يف وجه االتصاف هبا ...فلو قيس
عدول زماننا بعدول الصحابة والتابعني مل يعدوا عدوال ،لتباين ما بينهم يف االتصاف بالتقوى واملروة ،لكن البد
من اعتبار عدول كل زمان حبسبه ،وإال مل تكن إقامة والية يشرتط فيها العدالة ...إذ ليس جبار على قواعد الشرع
5
تعطيل املراتب الدينية إلفضائه إىل مفاسد عامة يتسع خرقها على الراقع ومل شعثها"...
وهذا الشرط معترب عند املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة 6.أما احلنفية فليست بشرط عندهم ،لكنها شرط
كمال 7.علما أهنم مل جيوزوا تقليد الفاسق للتحكيم أو القضاء.
ثانيا :الذكورة:

 -1ال يكتفى به بالعقل التكليفي الذي يناط به التكليف ،بل البد أن يكون صحيح التمييز ،دقيق املالحظة جيد الفطنة ،قوي الرتكيز بعيدا
عن السهو والغفلة ،يتوصل بذكائه وفطنته إىل إيضاح ما أشكل وفصل من أعضل؛ أي ال ينبغي للمحكم أن يكون غافال ،ينخدع بتحسني
الكالم ،وال يفطن إىل دقائق األمور ،أو ال يويل اهتماما هلا مع أمهيتها .انظر بدائع الصنائع ،للكاساين ،دارا لكتب العلمية بريوت ،ط :الثانية،
9424هـ2003 /م .84/1 ،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ،دار الفكر ،د ط ،وال ت.921/4 ،
ومغين احملتاج .509/4 ،واملغين . 92/94 ،واألحكام السلطانية ،للماوردي ،دار احلديث ،القاهرة ،د ط ،وال ت ،ص .999 :والنظام
القضائي يف الفقه اإلسالمي ،حممد رأفت عثمان ،ط:الثانية9495 ،هـ9114 /،م ،ص.935 :
2ـ انظر بدائع الصنائع 85/1 ،و . 84والفتاوى اهلندية ،للشيخ نظام وجمموعة من علماء اهلند ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل،
9429هـ2000 /م .215/3 ،وتبصرة احلكام 29/9 ،و 22و .23ومواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،للحطاب ،دار الفكر ،د ط،
 .87/4والشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه 921/4 ،و .930وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،لزكريا األنصاري ،دار الكتاب
اإلسالمي ،د ط ،وال ت .278/4 ،ومغين احملتاج 509/4 ،و .502واملغين 92/94 ،و .93وشرح منتهى اإلرادات ،للبهويت ،مؤسسة
الرسالة ،د ط ،وال ت .475/4 ،واألحكام السلطانية ،للماوردي ،دار احلديث ،القاهرة ،د ط ،وال ت ،ص.992 :
3ـ األشباه والنظائر ،للسبكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل 9499هـ9119 /م ،ص.384 :
 4ـ تبصرة احلكام.985/9 ،
 -5املعيار املعرب ،للونشريسي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية ،ودار الغرب اإلسالمي9409 ،هـ9189/م.204/90 ،
 -6مواهب اجلليل .94/4 ،والشرح الكبري للدردير .344/2 ،ومغين احملتاج .502/4 ،وحاشية الرملي على أسىن املطالب يف شرح روض
الطالب ،لزكريا األنصاري ،دار الكتاب اإلسالمي ،د ط ،وال ت .278/4 ،واملغين .93/94 ،واملمتع يف شرح املقنع.598/4 ،
 -7بدائع الصنائع .19/1 ،والفتاوى اهلندية . 215/3 ،قال ابن فرحون :يف الفاسق خالف بني أصحابنا ،هل يرد ما حكم فيه وإن وافق
احلق وهو الصحيح ،أو ميضي إذا وافق احلق ووجه احلكم؟ تبصرة احلكام.29/9 ،
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من شروط احلكمني أن يكون كل واحد منهما ذكرا .وهذا الشرط متفق عليه بني مجهور املالكية ،واحلنابلة،
والشافعية يف أحد وجهني 1.وقال بعض الشافعية باستحباب كون احلكم ذكرا 2.قال اإلمام الشربيين ":وال يشرتط
فيهما الذكورة ،وإمنا اشرتط فيهما ذلك مع أهنما وكيالن لتعلق وكالتهما بنظر احلاكم كما يف أمينه 3".املفهوم من
كالم اإلمام الشربيين أن الذكورة تشرتط إذا قلنا أهنما حكمان ،أما إذا قلنا أهنما وكيالن فال تشرتط .وهذا رأي
4
احلناطي من الشافعية ،وقال به اإلمام الزركشي من احلنابلة.
وللحنفية يف جواز تولية املرأة التحكيم قوالن:
6
األول :اجلواز إال يف احلدود والقصاص 5.وهو رأي الظاهرية ،ورأي ابن حبيب املالكي .ومن حججهم أهنم
قالوا إن الغرض من األحكام تنفيذ القاضي هلا ومساع البينة عليها ،أو الفصل بني اخلصوم فيها ،وذلك متأت من
املرأة كتأتيه من الرجل فال فرق بينهما إال كفرق ما بني األنثى والذكر ،وهذا القدر غري مؤثر .وأن املرأة صاحلة
7
لتويل القضاء فمن باب أوىل أن تتوىل التحكيم.
8
والثاين :عدم اجلواز ،وهو القول الراجح عندهم ،وقول أكثر فقهائهم.
ونقل عن اإلمام الطربي القول جبواز تولية املرأة القضاء مطلقاً ،والتحكيم نوع من القضاء .قال ابن رشد
9
احلفيد املالكي":وقال الطربي :جيوز أن تكون املرأة حاكماً على اإلطالق يف كل شيء".
ثالثا :كون الحكمين من أهل الزوجين:

 -1بداية اجملتهد .243/4 ،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري .921/4 ،وأسىن املطالب .278/4 ،ومغين احملتاج .509/4 ،واملغين،
 .92/94وشرح منتهى اإلرادات.333/5 ،
 -2مغين احملتاج .344/3 ،وحاشية الشرباملسي عل هناية احملتاج ،دار الفكر ،بريوت ،ط أخرية9404 ،هـ9184 /م .312/4 ،وروضة
الطالبني وعمدة املفتني ،للنووي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت9405 ،هـ .372/7 ،واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب
االمام أمحد ،للمرداوي ،حتقيق:حممد حامد الفقهي ،ط:األوىل9375 ،هـ9154 /م.380/8 ،
 -3مغين احملتاج.344/3 ،
 -4روضة الطالبني .372/7 ،واإلنصاف ،للمرداوي.380/8 ،
 -5شرح فتح القدير ،البن اهلمام احلنفي ،على اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين ،علق عليه وخرج آياته وأحاديثه :عبد الرزاق غالب
املهدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط :األوىل9424 ،هـ2003/م .214/7 ،والبحر الرائق .248/2 ،قال اإلمام الكاساين":
وأما الذكورة فليست من شروط جواز التقليد يف اجلملة ،ألن املرأة من أهل الشهادات يف اجلملة ،إال أهنا ال تقضي باحلدود والقصاص ،ألنه ال
شهادة هلا يف ذلك ،وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ".بدائع الضائع.84/1 ،
 -6احمللى ،البن حزم ،إدارة الطباعة املنريية ،مطبعة النهضة ،مصر ،د ط ،وال ت .343/1 ،وأحكام القرآن البن العريب .483/3 ،وانظر
املعونة على مذهب عامل املدينة ،للقاضي عبد الوهاب املالكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل9498 ،هـ9118 /م.495/2 ،
 -7أحكام القرآن البن العريب .483/3 ،واملعونة .495/2 ،والبحر الرائق.248/2 ،
 -8جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر ،لشيخي زاده ،دار الكتب العلمية ،بريوت9491 ،هـ9118 /م .234/3 ،واهلداية شرح بداية
املبتدي ،مطبوع مع شرح فتح القدير.217/7 ،
 -9بداية اجملتهد.243/4 ،
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ذهب املالكية إىل وجوب كون احلكمني من أهل الزوجني 1.ألن اآلية نص صريح يف ذلك ،فوجب التمسك
بالنص وعدم جتاوزه إال عند عدم وجود حكمني من األهل ،أو مع وجودمها ولكن ال يصلحان للتحكيم ،لعدم
توفر الشروط فيهما مثال.
وإن مل يوجد أحد من األهل أو مل يوجد منهم من هو صاحل للتحكيم ،جيوز بعث أجنبيني ويندب كوهنما
جارين ،ألن اجملاورة توجب زيادة علم حبال الزوجني ،وألن اجلار أدرى حبال اجلار 2.وقد نقل إمجاع املالكية على
3
هذا األمر ابن رشد يف البداية.
وهل بعث أجنبيني مع وجود حكمني من أهل الزوجني ينقض احلكم؟ يف املسألة قوالن :األول :ينقض،
وهو قول الشيخ الصاوي ،والدسوقي ،ألن ظاهر اآلية أن كوهنما من أهلهما واجب شرط .والثاين :يف النقض
4
تردد ،وهو قول اإلمام اللخمي.
وإن تعذر كون احلكمني معا من األهل ،بل وجد واحد فقط من األهل والثاين أجنيب ،ففي املسألة ثالثة
أقوال:
األول :أن يضم ألهل أحدمها أجنيب ،والثاين :أن يقام الذي من األهل .ومن ليس له أحد من األهل ،يقام
له أجنيب ،وهو قول اإلمام اللخمي 5.والثالث :يتعني كوهنما أجنبيني وترك القريب ألحدمها ،وهو قول ابن
7
احلاجب 6.وعلل الشيخ الدردير ذلك بأن ال مييل القريب إىل قريبه.
وإن كان بني الزوجني قرابة ،جاز أن حيكم من هو منهما مبنزلة عميهما أو خاليهما أو عم وخال ،ولو جعل
8
ذلك إىل واحد منهما جاز على مغمز فيه.
وذهب اجلمهور من احلنفية ،واحلنابلة ،والشافعية 1،إىل استحباب أن يكون احلكمان من أهل الزوجني ورأوا
عدم وجوبه .أي أن األوىل أن يكون احلكمان من األهل ،فإن كانا من غري األهل جاز حكمهما.
 -1انظر تفسري القرطيب .210/4 ،وأحكام القرآن البن العريب .538/9 ،وجب التنبيه إىل أن اآلية الكرمية مل حتصر احلكم يف درجة معينة
من القرابة ،ومل ترتب هذه القرابة بشكل حيتم مراعاة األقرب فاألقرب من األهل .وعليه ،يكون املعول عليه هو األصلح ضمن األقارب كيفما
كانت درجة قرابته ،وذلك يف حالة انعدام احلكم املناسب فيمن هو أقرب دون من هو قريب.
 -2بداية اجملتهد . 997/3 ،وحاشية الصاوي على الشرح الصغري ،ألمحد الصاوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل9495 ،هـ/
9115م.8/4 ،
 -3بداية اجملتهد.997/3 ،
 -4انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .344/2 ،وحاشية الصاوي.333/2 ،
 -5الشرح الكبري للدردير .344/2 ،ومواهب اجلليل .94/4 ،وشرح خمتصر خليل للخرشي ،دار الفكر للطباعة ـ بريوت ،د ط ،وال ت،
. 8/ 4
 -6نفى الشيخ العدوي أن يكون ذلك قول ابن احلاجب حيث قال ":فيه شيء ألنه ال يعلم ذلك من كالم ابن احلاجب ،ونص ابن
احلاجب :فإن مل يوجد أحدمها أو كالمها فمن غريه .قال ابن عبد السالم :يريد إن مل يوجد احلكمان على هذه الصفة يف أهل الزوجني أو مل
يوجد أحدمها كذلك ،ووجد اآلخر فإنه ينتقل إىل األجانب ".حاشية العدوي على اخلرشي.8/4 ،
 -7الشرح الكبري للدردير.344/2 ،
 -8مواهب اجلليل.94/4 ،
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رابعا :العلم بمسائل الجمع والتفريق:
يقصد بالعلم مبسائل اجلمع والتفريق ،أن يكون احلكم على درجة من املعرفة بالشرع ،وما يتعلق بأحكام
الزواج ،والعالقات الزوجية وأحوال الزوجني كالنشوز والضرر ،بشكل يؤهله ألن حيكم على القضية اليت ويل احلكم
فيها ،ويبني حكم الشرع فيها .وأن يكون على دراية بآليات ووسائل اإلصالح بني الناس عامة ،واألزواج خاصة.
والفقهاء اختلفوا يف هذا الشرط ،فمنهم من اشرتطه وأوىل له جانب االهتمام ،ومنهم من مل يلتفت إليه.
فاملالكية واحلنابلة يف قول مرجوح والشافعية يف أحد قولني يف املذهب ذهبوا إىل أن احلكمني حاكمان هلما سلطة
اجلمع والتفريق ،ومن مت أوجبوا العلم مبسائل اجلمع والتفريق ،ألن اجلاهل ال جيوز حكمه فيما ويل فيه جلهله وعدم
علمه مبا حيكم فيه ،وغري الفقيه ال يصح حكمه ما مل يشاور العلماء مبا حيكم به .وعليه ال بد أن يكون احلكمان
2
على علم مبا يتعلق باجلمع والتفريق.
أما من قال إهنما وكيلني وأن مهمتهما اإلصالح أو الشهادة وهم احلنفية واحلنبلية يف األرجح والشافعية يف
3
املعتمد والظاهرية ،فإن شرط املعرفة بأحكام التفريق خاصة ال يعترب.
في فقه النوازل:
فقه النوازل مستمد من الشريعة اإلسالمية مع مراعاة كون النوازل تتحرك على أرض الواقع وتبتغي حتقيق
مقصود الشارع ،لذلك احتاط النوازليون مع احملكمني خبصوص الشروط اليت جيب أن تتوفر فيهم ،فأكدوا عليها
1
وحتروا حتققها يف كل حكم ،ونصوا على إمجاع العلماء أن احلكمني إمنا يتخريان عاملني فقهني ذكيني ورعني.
 -1شرح فتح القدير .298/4 ،وأسىن املطالب .240/3 ،وهناية احملتاج .312/4 ،واملغين .245/90 ،واملمتع يف شرح املقنع 749/3 ،و
 .742وشرح منتهى اإلرادات.333/5 ،
 -2وهذا قول املالكية وأهل املدينة ،وقول عند الشافعي ،وإحدى الروايتني عند اإلمام أمحد ،وهو قول الظاهرية ،إال ابن املغلس .وقول اإلمام
الق رطيب ،وهو مروي عن اإلمام علي ،وعثمان ،وابن عباس ،والكثري من العلماء ...وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .وحكاه ابن كثري
عن اجلمهور .انظر املدونة الكربى لنإمام مالك ،دار الكتب العلمية ،ط :األوىل9495 ،هـ9114/م .247/2 ،وبداية اجملتهد.997/3 ،
والبهجة يف شرح التحفة ،للتسويل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل9498 ،هـ9118 /م .419/9 ،واملهذب يف فقه اإلمام
الشافعي ،للشريازي ،دار الكتب العلمية ،د ط ،وال ت .488/2 ،واملغين .244/90 ،وكشاف القناع عن اإلقناع ،للبهويت ،وزارة العدل
باململكة العربية السعودية ،ط :األوىل9427 ،هـ2004 /م .939/92 ،والشرح الكبري للرافعي .979/8 ،وتفسري الطربي.322/8 ،
واحمللى .88/90 ،وتفسري القرطيب 212/4 ،و  .213والبحر احمليط .253/3 ،وتفسري فتح القدير ،للشوكاين ،دار الوفاء ،د ط،
9114م .749/9 ،وجمموع الفتاوى ،البن تيمية ،جممع امللك فهد ،اململكة العربية السعودية9494 ،هـ9115/م 25/32 ،و.384/35
زاد املعاد يف هدى خري العباد ،البن القيم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،ط :السابعة والعشرون9495 ،هـ/
9114م .972/5 ،وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط :الثانية9420 ،هـ/
9111م.217/2 ،
 -3وهو قول احلنفية ،والصحيح عند احلنابلة ،واألظهر عند الشافعية ،وقول نقل عن بعض املالكية ،ومروي عن احلسن ،وقتادة ،وعطاء ،وابن
زيد ،وداود ،والزجاج ،وبه قال الكوفيون .انظر شرح فتح القدير .298/4 ،واملغين .243/90 ،وكشاف القناع .939/92 ،وأسىن
املطالب .240/3 ،وروضة الطالبني .379/7 ،والبهجة .419/9 ،حاشية العدوي على اخلرشي .1/4 ،وتفسري القرطيب.212/4 ،
وتفسري البحر احمليط .253/3 ،وتفسري فتح القدير .749/9 ،وروح املعاين ،لأللوسي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د ط ،وال ت،
.27/5
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وشروط احلكمني معتربة يف كل زمان بأهله ،فحكام زمن الصحابة مثال أو زمن التابعني ومن بعدهم وهلم
جرا ليسوا هم حكام زماننا ،فلو قيس حكام زماننا هبؤالء مل يعدوا حكاما ،لتباين ما بينهم يف االتصاف بالعلم
والفقه والذكاء والورع ...لكن البد من اعتبار حكام كل زمان حبسبه ،وإال عطل التحكيم باملرة وهذا ال يليق .وما
على القاضي إال أن يتحرى ويدقق يف االختيار حىت خيتار من احلكام أتقاهم وأفطنهم ...سئل الشيخ أبو القاسم
الغربيين عن دعوى بني زوجني اقتضت املصلحة البدار يف بعث احلكمني "فجمع القاضي هلما مجعاً من الطلبة
للشورى يف ذلك ،فلم يوجد يف أهلهما وال جرياهنما من يصلح لذلك ،فوقع النظر يف بعثهما من سائر املسلمني،
فقال بعض من حضر من الطلبة :يتعذر وجود احلكمني يف زماننا هذا ،إذ مل يبعث يف ذلك إال علي رضي اهلل
عنه وابن عباس ،فوقع عند القاضي توقف يف ذلك ،فهل ميكن بعث احلكمني يف زماننا هذا ،أم ال ميكن ويكون
ذلك مقصوراً على الصحابيني املذكورين أم كيف يكون احلكم بينهما؟
فأجاب :ميكن بعث احلكمني يف زماننا هذا ،ولو مل ميكن ذلك ملا أمكن تقدمي شهود وال قضاة يف زماننا،
2
وقول من قال مقصور على علي وابن عباس خطأ من القول وجهل عظيم من قائله"...
والبد من حتري العدالة والصالح فيمن ينصب للتحكيم وأن يكون من أهل الزوجني إال إذا مل يوجد يف
أهلهما من يصلح ملهمة التحكيم فيصار إىل خيار املسلمني ،فقد سئل اإلمام مالك عن احلكمني إذا مل يوجد يف
أهل الزوجني من يرضى للتحكيم بينهما ،فقال :يبعث السلطان رجلني من صاحلي املسلمني 3.وقال ابن تيمية يف
الفتاوى الكربى ":واهلل سبحانه وتعاىل مل يرض حبكم واحد بني الزوجني إذا خيف الشقاق بينهما فإنه ال يعلم
أيهما الظامل؛ وليس بينهما بينة؛ بل أمر حبكمني؛ وأال يكونا متهمني؛ بل بل حكما من أهل الرجل وحكما من
أهل املرأة كما قال تعاىل 4".ويف نوازل ابن سهل ":إذا أشكل على القاضي أمر الزوجني حىت ال يتوصل إىل معرفة
املضار منهما ،أرسل احلكمني ـ حكما من أهله وحكما من أهلها ـ فإن مل يكن يف أهلها؛ بعث من ينوب عنه
5
من خيار املسلمني"...
ومل خيرج النوازليون املالكية على العموم عن صفة احلكمني كوهنما قاضيان ال وكيالن ،فمذهب مالك كما
سبق وأن أشرت إليه أن هلما اجلمع والتفريق ،وإذا أوقع احلكمان الفرقة فهي الزمة للزوجني سواء أحب الزوج

 -1املعيار.444/2 ،
 -2املرجع نفسه.248/3 ،
 -3اإلعالم بنوازل األحكام ،البن سهل ،حتقيق :نورة حممد عبد العزيز التوجيري ،ط :األوىل9495 ،هـ9115/م.217/9 ،
 -4فتاوى ابن تيمية.384/35 ،
 -5نوازل ابن سهل.217/9 ،
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ذلك أم كرهه 1.ومن أهل العلم من قال :إهنما إذا رأيا الفرقة رفعا ذلك إىل السلطان ،وليس هلما من الفرقة
2
شيء.
والصواب عند احلنابلة أهنما حكمان ،حيكمان مبا يريانه من مجع ،وتفريق بعوض ،وبغري عوض ،برضامها أو
أحدمها ،أو بغري رضى .قال ابن تيمية ":فإن رأيا املصلحة أن جيمعا بني الزوجني مجعا وإن رأيا املصلحة أن يفرقا
بينهما فرقا :إما بعوض تبذله املرأة فتكون الفرقة خلعا إن كانت هي الظاملة وإن كان الزوج هو الظامل فرق بينهما
3
بغري اختيار .وأكثر أهل العلم على أن هذين حكمان كما مسامها اهلل حكمني حيكمان بغري توكيل الزوجني".
شروط الحكمين في القانون الوضعي:

مل حيدد املشرع املغريب يف مدونة األسرة الشروط الواجب توافرها يف احلكمني .وعدم التنصيص على هذه
الشروط ال يعين أنه جيوز إمهاهلا أو االستغناء عنها ،وأنه بإمكان القاضي االختيار بني إعماهلا أو إمهاهلا ،ذلك أن
املادة  400من مدونة األسرة اليت حتيل على املذهب املالكي يف كل ما مل يرد به نص يف املدونة تفرض الرجوع
إىل قواعد الفقه املالكي ملعرفة هذه الشروط الواجب مراعاهتا عند تنصيب احلكمني .وعليه ،ال بد للقاضي من
الرجوع إىل الشروط اليت قعدها فقهاء املذهب املالكي مما يتعلق بشروط احلكمني ،إال ما نصت مدونة األسرة على
خالفه.
وعدم االلتزام هبذه الشروط يقدح يف احلكم الذي يهملها أو يقضي خبالفها ،وجتعله معرضا للنقض أو
اإلبطال ،ذلك أن خرق قاعدة فقهية كخرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق 4،ومن مت يكون احلكم الذي خالف يف
5
أحد شروطه أو مقتضياته قاعدة فقهية قابال للنقض ،والشواهد على ذلك من قرارات اجمللس األعلى كثرية.
وبالرجوع إىل القانون املصري جنده قد أشار إىل بعض هذه الشروط وذلك ضمن املادة  7من قانون األحوال
الشخصية ،رقم  25لسنة  9121املعدل بالقانون رقم  900لسنة  9185واليت جاء فيها ":يشرتط يف احلكمني
أن يكونا عدلني من أهل الزوجني إن أمكن وإال فمن غريهم ممن هلم خربة حباهلما وقدرة على اإلصالح بينهما".
ولقد قضت حمكمة النقض املصرية بأنه" ملا كانت قواعد التحكيم الواردة يف املواد من  7إىل  99من املرسوم
بقانون رقم  25لسنة  9121ـ سواء قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم  44لسنة  9171أو بعد هذا التعديل ـ

 -1نوازل أمحد بن سعيد بن بشتغري اللورقي املالكي ،دراسة وحتقيق وتعليق :قطب الريسوين ،دار ابن حزم ،بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل،
9421هـ2008/م ،ص . 349 :وانظر فتاوى عبد اهلل بن احلاج إبراهيم ،مجع وحتقيق :حممد األمني بن حممد بيب ،ط :األوىل،
9423هـ2002/م ،ص .978 :وانظر نوازل ابن سهل.302/9 ،
 -2نوازل أمحد بن سعيد بن بشتغري ،ص.349 :
 -3فتاوى ابن تيمية.384/35 ،
 -4التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية ،دراسة فقهية وقضائية مسبوكة بآخر االجتهادات القضائية على ضوء مدونة األسرة ،عادل
حاميدي ،الرباط ،ط :األوىل2008/2007 ،م ،ص.59 :
 -5انظر قرار اجمللس األعلى عدد  ،9224بتاريخ  ،9110/04/4ملف رقم  .84/9009عبد العزيز توفيق ،قضاء اجمللس األعلى يف
التحفيظ خالل  40سنة ،ص ،914 :نقال من التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية ،ص ،52 :هامش رقم.9
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قد أخذت من مذهب اإلمام مالك ،فإنه جيب الرجوع إىل هذا املذهب يف بيان الشروط الواجب توافرها يف
1
احلكام فيما مل يرد به نص صريح يف املواد املشار إليها"...
وقد نص على بعض هذه الشروط كذلك قانون األحوال الشخصية السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم
 51لعام  9153يف مادته  3/992واملقصود هنا بالذكر شرط كون احلكمني من أهل الزوجني ،الذي يعترب هو
األصل ومن النظام العام .ورغم أن هذا القانون مل ينص على كل الشروط الواجب توافرها يف احلكمني ،إال أنه
بالرجوع إىل مصادر أخرى ميكن استخالص هذه الشروط ،واليت من بينها :احلياد بأن ال يكون بني احلكم وممثله
قرابة مانعة من الشهادة طبقاً للمادة  40من قانون البينات .وأن ال يكون احلكم وكيال عن أحد الزوجني يف
أعماله اخلاصة .وأن ال يكون بينه وبني الزوجني عداوة شديدة بداللة املادة  974أصول مدنية فقرة (ز) ،واملادة
 594أصول مدنية كذلك .أو بينه وبني الزوجني أو أقاربه دعوى جزائية أو مدنية خالل اخلمس سنوات السابقة
للتحكيم طبقا للفقرة الثانية من املادة  974أصول مدنية.
شرط الذكورة في القانون الوضعي:

من الناحية القانونية مل ينص املشرع املغريب صراحة على شرط الذكورة أو أي شرط آخر مما يتعلق باحلكمني،
وإمنا أحال ملعرفة هذه الشروط على املذهب املالكي من خالل املادة  400من مدونة األسرة .إال أنه يف حال
تعذر العثور على حكم ذكر ،أجازت مدونة األسرة من خالل املادة  82أن يصار إىل الصلح بواسطة من تراه
مؤهال لنإصالح حىت ولو كانت امرأة ،ألن عبارة املادة  82صيغت بشكل عام .والبعض اعترب هذه املرأة حكما،
مستندا يف ذلك إىل فلسفة مدونة األسرة القائمة على مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ،وأن الدستور املغريب نص
على هذا املبدأ يف تويل الوظائف العمومية ،وأن املرأة املغربية جيوز هلا أن تكون قاضية ،ومنهن من أصبحت
كذلك ،حيث تعرض عليها طلبات التطليق بسبب الشقاق للبث فيها ،فمن باب أوىل انتداهبا كحكم إلجراء
الصلح بني الزوجني 2.واملقصد من تنصيب احلكمني هو الوصول إىل إصالح ذات البني بني الزوجني ،وإمكانية
حدوث ذلك على يد حكم ذكر ،كإمكان حدوثه على يد أنثى ،فال يضر خمالفة شرط يف سبيل الوصول إىل هذا
املقصد.
وذهب آخرون إىل عدم اعتبار املرأة املنتصبة للصلح حكما ،أي ال جيوز أن توصف هبذا الوصف أو تسمى
به ،وإمنا ميكن تسميتها مصلحة أو مسددة .مستندين يف ذلك إىل أن شرط الذكورة من الشروط اليت اشرتطها
فقهاء املذهب املالكي ،وأن املشرع املغريب يف مدونة األسرة حييل من خالل املادة  400على قواعد املذهب

 -1الطعن رقم  93لسنة  55ق ،جلسة  ، 9184/3/99انظر شرح قوانني التصاحل ،عبد الفتاح مراد ،د ط ،وال ت ،ص .558 :وانظر
نقض جلسة  ،9175/5/28املرجع نفسه ،ص.554 :
 -2التطليق بسبب الشقاق يف مدونة األسرة ،حفيظة توتة ،جملة احملامي ،العدد  ،41ص .954 :والتطليق بسبب الشقاق يف مدونة األسرة،
حممد الكشبور وآخرون ،ط :األوىل9427 ،هـ2004 /م ،ص 994 :و .995
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وأحكامه .وعليه ،ال يكون احلكم إال ذكرا ،ألن لفظ احلكم ال يطلق إال على من توفرت فيه سائر الشروط اليت
1
حددها السادة املالكية ومنها شرط الذكورة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا :هل عدم االلتزام بشرط الذكورة فيمن يرتشح ملهمة احلكم ال تقدح يف
احلكم الذي يهملها؟ أو يقضي خبالفها ،وال جتعله معرضا للنقض واإلبطال؟ العمل القضائي تساهل يف هذه
املسألة ،العتبارات إنسانية واجتماعية ورأى أنه ال بأس أن تتوىل مهمة التحكيم أنثى ،فرمبا كان الصلح على
يديها .ومل يعترب خمالفة شرط الذكورة يف احلكمني خرقا لقاعدة فقهية تعرض احلكم إلمكانية النقض 2.فقد جاء
يف أحد األحكام القضائية ":وقررت احملكمة انتداب حكمني لتقصي أسباب الشقاق وأن يكون ذلك بتقرير
مكتوب ،وكلفت احملكمة أم الزوجة بإعداد تقرير مع أخ الزوج ،أعلم هلا احلاضرين 3"...وجاء يف حكم قضائي
آخر ":وجبلسة  2004/05/90حضر الزوجان ودفاعهما وأعلنا أهنما مل يتوصال ألي صلح وأحضرت الزوجة
4
حكمها املسماة( )...يف حني مل حيضر الزوج أي حكم وصرح أنه ال يتوفر على شخص إلحضاره"...
كذلك القانون السوري مل ينص على شرط الذكورة ،والراجح عدم اشرتاطه ،ذلك أن التحكيم نوع من
القضاء وال تشرتط الذكور فيمن يوىل القضاء بداللة املادة  70من قانون السلطة القضائية :املرسوم رقم  18لعام
 ،9149الذي مل يفرق بني الذكر واألنثى ضمن شروط من يوىل قضاء احلكم أو النيابة العامة.
أما القانون املصري فقد اشرتط أن يكون احلكم ذكرا ،وال يصح حكم النساء ،وال ينفذ ،فقد نقضت
حمكمة النقض حكما مل يراع شرط الذكورة عند تكليف احملكمة حلكمني إلصالح ذات البني بني الزوجني،
فأبطلت تقرير احلكمني واحلكم املؤسس عليه .وقد جاء يف القرار ":وحيث إن مما ينعاه الطاعن على احلكم
املطعون فيه البطالن ،ويف بيان ذلك يقول إن احملكمة بعثت يف مبدأ األمر حكمني رجلني ،مث بعثت معهما امرأة
حكما ثالثا ،يف حني أنه ال جيوز شرعا تعيني املرأة حكما ،مما يبطل تقرير احلكام إذا أقام احلكم قضاءه على هذا
التقرير فإنه يكون معيبا بالبطالن ...وملا كان ذلك ،وكانت احملكمة مل تلتزم هبذا الشرط فيمن بعثتهم حكاما يف
الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير املقدم من هؤالء احلكام ،فإن احلكم املطعون فيه إذ اختذ من هذا
التقرير سندا لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطال ،مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي ما ينعاه الطاعن
5
بأسباب الطعن".
مناقشة لما يتعلق بالشروط:

 -1التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية ،عادل حاميدي ،ص 59 :وما بعدها.
 -2املرجع نفسه.
 -3حكم رقم  ،53ملف رقم  ،2004/847صادر بتاريخ  .2005/09/24غري منشور.
 -4حكم عدد  ،9904ملف رقم  ،2004/9493صادر بتاريخ  .2004/04/29منشور يف العمل القضائي األسري ،إدريس
الفاخوري ،أستاذ التعليم العايل ،دار اآلفاق املغربية ،الدار البيضاء ،ط :األوىل2001 ،م 237/2 ،و .238
 -5الطعن رقم  93لسنة  55ق ،جلسة  .9184/3/99انظر شرح قوانني التصاحل ،ص.558 :
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معلوم أن جل قوانني األحوال الشخصية تستمد شرعيتها من الفقه اإلسالمي من حيث املبدأ ،وفقه النوازل
كذلك ال خيرج عن هذا املبدأ وإن كان أكثر حركية ومتابعة لوقائع الناس وحوادثهم ،وأكثر قربا منهم خلصوصيته
العملية والتطبيقية لألحكام .لذلك ال يسجل اختالف كبري بني هذه املسالك خبصوص الشروط اليت جيب
مراعاهتا يف احلكمني.
فبخصوص شرط العدالة األرجح عندي ما ذهب إليه اجلمهور من اشرتاط كون احلكمني جيب أن يكونا
عدلني؛ ألهنما سيحكمان على رأي من قال أهنما قاضيان ،أو سيشهدان ويصلحان إن قيل مها وكيالن ،وكل
هذا مما يستلزم كوهنما عدلني .وهذا الشرط أكد عليه النوازليون وبشدة ،واعتربته كذلك قوانني األحوال
الشخصية.
أم ا شرط كون احلكمني من أهل الزوجني فالراجح عندي ما ذهب إليه املالكية القائلني بالوجوب ،ألن ذلك
أحسن وأحوط ،وألن اآلية نص صريح يف ذلك ،فوجب التمسك بالنص وعدم جتاوزه إال عند عدم وجود
حكمني من األهل ،أو مع وجودمها ولكن ال يصلحان للتحكيم ،ألن األهل أعرف من الغرباء بظروف وأحوال
الزوجني ،وأكثر إطالعا على خبايا حياهتما ،وأبعد عن التهمة بامليل ألحدمها .وألن الزوجني أكثر ركونا إىل األهل
من الغرباء ،وخاصة فيما يتعلق باألسرار الزوجية .قال اإلمام الزخمشري يف كشافه ":وإمنا كان بعث احلكمني من
أهلهما ألن األقارب أعرف ببواطن األحوال ،وأطلب للصلح ،وإمنا تسكن إليهم نفوس الزوجني ،ويربز إليهم ما
يف ضمائرمها من احلب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة ،وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن األجانب وال
حيبان أن يطلعوا عليه 1 ".وهذا الرأي هو ما استقر عليه عمل النوازليني ،وهو ما أخذت به القوانني الوضعية .وإن
مل يوجد من األهل من توفرت فيه الشروط والصفات املطلوبة ،ال بأس للمحكمة أن تعود إىل ما جرت به
العادات واألعراف يف هذا الباب ،كااللتجاء إىل األئمة والعدول والقضاة املتقاعدين ،وأعيان الناس ممن عرفوا
بالعلم والدراية باألمور الشرعية والقانونية وعرفوا كذلك بالتقوى والبعد عن اهلوى.
ويستحسن اختيارهم هؤالء احملكمني سلفا وتنظيمهم ضمن جلنة أو مكتب خاص على مستوى دائرة كل
حمكمة استئنافية ،وإعداد الئحة خاصة بأمسائهم ،شريطة صدور نص تشريعي أو تنظيمي حيدد معايري اختيار
2
هؤالء احملكمني ،وكذا كيفية حتديد أتعاهبم وتعويضاهتم...
وفيما يتعلق بشرط الذكورة يالحظ من خالل مقارنة املسلك الفقهي والنوازيل واملسلك القانوين والقضائي أن
هناك اختالفا حول هذا الشرط ،فاجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة ذهبوا إىل اشرتاطه ،وكذلك فعل قانون
األحوال الشخصية املصري .بينما ذهب احلنفية ،والظاهرية ،وابن حبيب املالكي ،واإلمام الطربي ،وقانون األحوال
الشخصية السوري ،ومدونة األسرة املغربية إىل عدم اعتبار هذا الشرط.
وال بأس عندي أن يكون احلكمان أنثيني ،أو أحدمها على األقل من جهة الزوجة خاصة ،وذلك أن من
العلل اليت علل هبا القائلون مبنع املرأة من التحكيم رأيهم ،قوهلم إن اختالط املرأة بالرجال وظهورها عليهم وكالمها
 -1انظر الكشاف ،للزخمشري ،مكتبة العبيكان9498 ،هـ9118 /م.72/2 ،
 -2دور احلكمني يف حسم النزاع بني الزوجني ،احلسن بن دايل ،جملة املناظرة ،العدد العاشر2005 ،م ،ص.58 :
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معهم مما قد يسبب الفتنة .وهذا التعليل ينطبق كذلك على الزوجة اليت سيكون حكمها ذكرا؛ ألنه سيظهر عليها
وخيتلي هبا .هذا اإلشكال قد يزول لو جعلنا حكم الزوجة امرأة .وال خيفى أمهية وجود عنصر من النساء
باستطاعتها التواصل مع الزوجة والتعرف منها على املشكلة والوصول معها إىل حل ،بأن تكون حكما أو عونا
حلكم .ألهنا أعرف بأمور النساء ،وجتعل األمر سهال برفع احلرج والرهبة عن الزوجة ،فتناقش معها املشكل بكل
أرحيية .ذلك أن هناك أمورا ختجل منها الزوجة وال تستطيع البوح هبا أمام احملكمني ،كبعض التفصيالت احملرجة
اليت تكون سببا يف اخلالف .واملرأة يف العامل اإلسالمي أصبحت قاضية ووكيلة نيابة فما الذي مينع أن تكون ضمن
احلكمني ،وباستطاعتها فهم نفسية الزوجة املطالبة بالطالق وإجياد حل مناسب للخالف بدل التفريق والتطليق.
ومن الوقائع البارزة يف حتكيم املرأة ،مبادرة أمنا عائشة رضي اهلل عنها يف اإلصالح بني الناس يف واقعة اجلمل.
وميكن االستئناس كذلك مبا نقل عن عمر رضي اهلل عنه حني وىل الشفاء ـ وهي أم سليمان بنت أيب حثمة ـ سوق
1
املدينة ،وال بد لويل السوق من احلكم بني الناس ،ولو يف صغار األمور.
أما شرط العلم مبسائل اجلمع والتفريق فالراجح اشرتاط كوهنما عاملني مبا كلفا به ،حىت ال جيورا يف حكمها
إذا حكما ،أو يف شهادهتما إذا شهدا ،والبد للحكمني أن يعرضا املسائل الفقهية واألحكام الشرعية والقانونية
وااللتزامات املشرتكة من حقوق وواجبات بني الزوجني عند قيامهما مبهامهما األمر الذي يتطلب إملاما باحلد
األدىن من مسائل اجلمع والتفريق .ويستحسن أن ال يقتصر العلم هنا فقط على العلم الشرعي والقانوين ،بل من
األفضل أن يشمل الدراية ببعض العلوم اخلادمة ملهمة احلكمني كعلم النفس وعلم االجتماع مثال ،وكذا االطالع
على أدبيات احلوار والتواصل واإلقناع ...حىت يسهل على احلكم معرفة وفهم السمات الشخصية للزوجني
املتخاصمني وطرق التعامل معهما.
ويتفرع عن هذا الشرط ما يتعلق بصفة احلكمني أمها قاضيان أم وكيالن؟ فيالحظ أن النوازل الفقهية املالكية
واحلنبلية أكدت على أن احلكمني قاضيان هلما سلطة اجلمع والتفريق ،وهو املذهب الذي أخذ به قانون األحوال
الشخصية السوري 2.أما قانون مدونة األسرة املغريب 3فقد خالف يف هذه املسألة قواعد وشروط املذهب املالكي
1ـ انظر املنتقى شرح موطأ مالك ،للباجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل9420 ،هـ9111 /م .291/7 ،وهتذيب التهذيب ،البن
حجر العسقالين ،مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،د ط ،وال ت .478/4 ،واحمللى.421/1 ،
2ـ تبىن قانون األحوال الشخصية السوري يف مادته  994مذهب املالكية وحصر مهمة احلكمني يف حدود الصلح والتفريق ،لكن ال يصدران
أحكاما قضائية ،وإمنا ينظمان تقريرا بنتيجة مهمتهما والذي يبقى خاضعا لتصديق القاضي الذي إما أن يأخذ به ،أو يرفضه مع التعليل .وملا
كان من حق احلكمني إنشاء التطليق والقاضي حيكم به كان البد لكل منهما أن يكون عارفا مبسائل اجلمع والتفريق ،وعارفا بأصول التحكيم
شرعا وقانونا ،وله من اخلربة العامة ما يستطيع به التوفيق بني الزوجني ،وإال كان التقرير عرضة للهدر(نقض شرعي سوري()555/448
 ). 9182وحيق للمحكمة دعوة واستفسار احلكم عما إذا كان يصلح ملهمة التحكيم ،والعلم مبسائل اجلمع والتفريق مما يدخل ضمن هذا
األمر( .نقض سوري ـ قرار  943عام ).9118
3ـ يالحظ أن املشرع املغريب من خالل املادة  15و 17من مدونة األسرة قد خالف مقتضيات وقواعد املذهب املالكي خبصوص صفة
احلكمني ،وجنح إىل رأي احلنفية ـ ومن وافقهم ـ واعترب احلكمني وكيالن عن الزوجني وشاهدين عليهما ،هلما سلطة اجلمع فقط ،أما سلطة
التفريق فقد خوهلا للمحكمة حصرا .ومن مت ال يشرتط يف احلكمني العلم مبسائل اجلمع والتفريق ،ويكفيهما أن يكونا على دراية بآليات
ووسائل اإلصالح بني الناس عامة ،واألزواج خاصة.
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وجنح إىل رأي احلنفية ـ ومن وافقهم ـ واعترب احلكمني وكيالن عن الزوجني وشاهدين عليهما .يف حني جعل
القانون املصري 1للحكمني سلطة اقرتاح التطليق دون إيقاعه ،وتكون احملكمة باخليار بني األخذ مبا انتهى إليه
احلكمان يف التقرير أو جتاهله وعدم األخذ به ،وهذا االجتاه أحد األوجه اليت قال هبا بعض فقهاء املذهب
املالكي 2.والراجح عندي من اآلراء هذا الرأي األخري ،ذلك أنه إذا اكتفى احلكمان بالشهادة على الزوجني –
عند تعذر اإلصالح – أيهما ظامل أو مظلوم ،أو يشهدان فقط مبا رأيا دون التوصل إىل حتديد الظامل من املظلوم،
سيكون األمر بيد القاضي الذي أرى أن يستدعي الزوجني وحيذرمها من أنه إذا استمر الشقاق واستمر احلال على
ما هو عليه سيبث يف شقاقهما بالتفريق عند انتهاء مدة من الزمن ،ويضرب هلما أجال ،متنح فيه فرصة أخرية
لرياجع كل من الزوجني نفسه ،حينئذ سيتضح إذا ما كانت هناك رغبة يف التصاحل ،ألهنما يعرفان أنه مبجرد انتهاء
املدة دون التوصل إىل إصالح ذات بينهما ورفع الشقاق الذي نشب بينهما ،فإن القاضي سيحكم بالتفريق
مباشرة.


المبحث الثاني :بعث الحكمين ومراحل عملهما

المطلب األول :بعث الحكمين:

الفرع األول :زمن بعث الحكمين:
في الفقه اإلسالمي:

اختلف الفقهاء يف زمن بعث القاضي للحكمني على رأيني:
األول :أن على القاضي بعث حكمني إذا متادى الشر بني الزوجني وفحش ،واشتد الشقاق بينهما ودام
وأخرجهما إىل قبيح القول والفعل ،وأضر كل واحد بصاحبه ،وخيف عليهما العداوة والبغضاء واخلروج إىل
العصيان واجملاهرة به .وممن قال هبذا الرأي اإلمام الشافعي واإلمام البهويت واإلمام اللخمي 3.وعبارة الفقهاء
4
اختلفت يف درجة الشقاق املوجب لبعث احلكمني.
1ـ جعل القانون املصري للحكمني سلطة اقرتاح التطليق دون إيقاعه وذلك ضمن فقرات املادة  90من قانون األحوال الشخصية رقم 900
لسنة  ، 9185وتكون احملكمة باخليار بني األخذ مبا انتهى إليه احلكمان يف التقرير أو جتاهله وعدم األخذ به ،فقد جاء يف الفقرة الثالثة من
املادة  91من القانون رقم  9لسنة  ": 2000وللمحكمة أن تأخذ مبا انتهى إليه احلكمان أو بأقوال أيهما أو بغري ذلك مما تستقيه من أوراق
الدعوى ".وعليه كان البد للحكم من العلم مبسائل اجلمع والتفريق على األقل ضمن حدود اختصاصه.
2ـ نوازل أمحد بن سعيد بن بشتغري ،ص.349 :
 -3كتاب األم ،لنإمام الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت ،د ،ط9490 ،هـ9110 /م .924/5 ،وكشاف القناع .930/92 ،التاج واإلكليل،
للمواق ،دار الكتب العلمية ،ط :األوىل9494 ،هـ9114 /م 243/5 ،و  .244ومواهب اجلليل.94/4 ،
 -4انظر هبذا اخلصوص :املدونة . 247/2 ،والقوانني الفقهية ،البن جزي ،دار الرشاد احلديثة ،الدار البيضاء ـ املغرب ،د ط9425 ،هـ/
2005م ،ص .231 :والتاج واإلكليل 243/5 ،و  .244وكتاب األم 924/5 ،و . 208واحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي،
للماوردي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل9491 ،هـ9111 /م .402/1 ،وروضة الطالبني .370/7 ،ومغين احملتاج.354/3 ،
وشرح منتهى اإلرادات .332/5 ،واإلنصاف .378/8 ،وكشاف القناع.930/92 ،
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الثاين :على القاضي بعث احلكمني إذا ترافع الزوجان وترددا إليه ،وتكررت شكوامها أو شكوى أحدمها .أو
يأمر الزوجني ليختار كل طرف منهما حكما له .قال الشيخ ميارة يف شرح قول صاحب التحفة:
ِ
فع َها تَ َكَّرَرا
وت َ
َوإ ْن ثـُبُ ُ
ضَرِر تَـ َع َّذ َرا لَزْو َجة َوْر ُ
ضى الْ ُقر ِ
ِ
ِ
ِ
آن
فَاحلَ َك َمان بَـ ْع ُد يُبـَْعثَـ ـان بَـْيـنَـ ُه َما مبُْقتَ َ ْ
قال ":يعين أن املرأة إذا ادعت أن زوجها يضر هبا ،وتكرر رفع شكواها به القاضي ،وتعذر عليها إثبات
1
ذلك الضرر ،فإن الشأن يف ذلك أن يبعث القاضي هلما حكمني عدلني"...
وعند ابن جزي يكون بعث احلكمني حني ":يشكل األمر وقد ساء ما بينهما ،وتكررت شكوامها ،وال بينة
مع واحد منهما ومل يقدر على اإلصالح بينهما 2".وقال ابن عرفة ":بعث احلكمني مبجرد تشاجر الزوجني
وشكوى أحدمها اآلخر وال بينة ،إن تكررت شكوامها بعثهما هلما 3".وقال اإلمام املاوردي ":جيب على احلاكم إذا
ترافعا إليه فيها ،أن خيتار من أهل الزوج حكما مرضيا ،ومن أهلها حكما مرضيا 4"...وقال اإلمام الطربي ":وإمنا
يبعث السلطان احلكمني إذا بعثهما ،إذا ارتفع إليه الزوجان ،فشكا كل واحد منهما صاحبه وأشكل عليه احملق
5
منهما من املبطل".
في فقه النوازل:
لعل الطابع التطبيقي لفقه النوازل كان له أثر يف مسألة بعث احلكمني ،ذلك أن النوازليني تقريبا متفقون على
أن بعث احلكمني إمنا يكون إذا اشتكى الزوجان بعضهما بعضا ،أو أحدمها ،وادعى كل واحد منهما أن صاحبه
يضر به ،وانتفى من يضر باآلخر ،وتكرر ذلك من تشكيهما على احلكم ،ومل يبني إليه أمرمها ،وخاف شقاق
بينهما ،فحينئذ يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها.
جاء يف نوازل ابن سهل ":وإمنا احلكمان إذا اشتكى الزوجان بعضهما بعضا ،وادعى كل واحد منهما
صاحبه يضر به ،وانتفى هو من اإلضرار باآلخر وتكرر ذلك من تشكيهما على احلكم ،ومل يبني إليه أمرمها،
6
وخاف شقاق بينهما ،فحينئذ يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها"...
ويف املعيار ":وسئل عن امرأة مشهورة بالطيش واخلفة ...وتزوجها ثالثة وفارقوها بسبب ذلك ،مث تزوجها
اآلن رابع ...وترافعا إىل القاضي مراراً ال تنحصر ...وبقي كل واحد منهما يرتدد بني دور احلكام والشهود ...ومها
متماديان على شقاقهما وعدم اتفاقهما ،وأهنما ال يرجى هلما صالح حال بوجه ،وإن بقيا على الزوجية خياف
عل يهما وحيذر ما هو أشد من ذلك ،وإن من املصلحة بينهما البدار يف بعث احلكمني للتفرقة بينهما ،فجمع
 -1اإلتقان واإلحكام يف شرح حتفة احلكام ،املعروف بشرح ميارة ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد الفاسي ،دار املعرفة ،د ط ،وال ت،
.915/9
 -2القوانني الفقهية ،ص .231
 -3التاج واإلكليل.244/5 ،
 -4احلاوي الكبري ،للماوردي.402/1 ،
 -5تفسري الطربي.339/8 ،
6ـ نوازل ابن سهل 300/9 ،و.309

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 381

القاضي هلما مجعاً من الطلبة للشورى يف ذلك ،فلم يوجد يف أهلهما وال جرياهنما من يصلح لذلك ،فوقع النظر
1
يف بعثهما من سائر املسلمني".
وهو ما قاله ابن تيمية يف فتاويه ":واهلل سبحانه وتعاىل مل يرض حبكم واحد بني الزوجني إذا خيف الشقاق
2
بينهما فإنه ال يعلم أيهما الظامل؛ وليس بينهما بينة؛ بل أمر حبكمني".
في القانون الوضعي:

من الناحية القانونية وطبقا ملدونة األسرة املغربية إذا طلب الزوجان أو أحدمها من احملكمة حل نزاع بينهما،
خيشى منه الشقاق ،وجب عليها أن تقوم مبحاولة اإلصالح بينهما بكل الوسائل اليت تراها مالئمة ،ومنها انتداب
حكمني ،وذلك طبقا ملا جاء يف املادة  14من مدونة األسرة اليت تنص على أنه ":إذا طلب الزوجان أو أحدمها
من احملكمة حل نزاع بينهما خياف منه الشقاق ،وجب عليها أن تقوم بكل احملاوالت إلصالح ذات البني طبقا
3
إلحكام املادة  82أعاله".
أما يف القانون املصري فإن العمل القضائي استقر على أن بعث احلكمني ال يكون إال عندما تكرر الزوجة
شكواها طالبة التطليق ومل يثبت ما تشكو منه بعد احلكم برفض دعواها األوىل بطلب التطليق 4.وهذا ما نصت
عليه املادة  4من قانون األحوال الشخصية 5اليت جاء فيها ":إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج مبا ال يستطاع دوام
العشرة بني أمثاهلا ،جيوز هلا أن تطلب من القاضي التفريق ،وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر
وعجز عن اإلصالح بينهما ،فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ومل يثبت الضرر بعث القاضي حكمني وقضى
على الوجه املبني يف املواد ".99،90،1،8،7
وندب احلكمني يكون إما بتسمية كل طرف حلكم من أهله قدر اإلمكان ،أو تتوىل احملكمة تعينه (الفقرة
األوىل من املادة  91من القانون رقم  9لسنة )2000
ويف قانون األحوال الشخصية السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم  51لعام  9153وطبقا للفقرة الثالثة
من املادة  992إذا رفعت الزوجة الدعوى أو رفعها الزوج ومل يثبت الضرر يقوم القاضي مبحاولة الصلح ،فإذا مل
ميكن أجل الدعوى شهرا على أمل أن يصلحا ذات بينهما بنفسيهما ،فإن انتهى األجل وأصر املدعي على
الشكوى ومل يتم الصلح عني القاضي حكمني.
يالحظ مما سبق أن الرأي الفقهي والنوازيل وما جاء به القانون املصري والسوري كلهم متفقون على أن بعث
احلكمني إمنا يكون إذا اشتكى الزوجان بعضهما بعضا ،أو أحدمها ،وادعى كل واحد منهما أن صاحبه يضر به،
1ـ املعيار.284/3 ،
2ـ فتاوى ابن تيمية.384/35 ،
 3ـ جاء يف املادة  82من القانون نفسه ":للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات ،مبا فيها انتداب حكمني أو جملس العائلة ،أو من تراه مؤهال
إلصالح ذات البني"...
 -4الطعن رقم  3لسنة  53مكتب فين  35صفحة رقم  9480بتاريخ  .9184/05/21والطعن رقم  997لسنة  57مكتب فين 40
صفحة رقم  494بتاريخ  .9181/04/20والطعن رقم  4لسنة  58مكتب فين  40صفحة رقم  597بتاريخ .9181/02/29
 -5القانون رقم  25لسنة  9121املعدل بالقانون رقم  900لسنة .9185
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وانتفى من يضر باآلخر ،وفشلت كل حماوالت الصلح بينهما ،وتكررت الشكوى على القاضي ،ومل يبني إليه
أمرمها ،وخاف شقاق بينهما ،فحينئذ يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها .ولعل الفرق اليسري بني االجتاه
الفقهي والنوازيل واالجتاه القانوين ،أن االجتاه الفقهي والنوازيل يويل اهتماما أكثر للبحث عن الظامل من الزوجني
ليمنعه من ظلمه ويرجعه عنه ،ويأخذ للمظلوم حبقه.
أما القانون املغريب فإن مسألة تكرر الشكوى كمناط لبعث احلكمني غري واردة ،ذلك أن القاضي يكون
خماطبا من الناحية القانونية بانتداب احلكمني كلما رفع األمر إىل احملكمة حلل نزاع خيشى منه شقاق ،أو رفعت
دعوى طلبا للطالق أو التطليق ،بأن يكلف كل زوج على حدة ،بإحضار حكمه ،بشرط أن توافق احملكمة على
احلكمني اللذين يتم اختيارمها .وجيوز للمحكمة انتداب حكم أو حكمني من دون ترشيح من الزوجني ،شريطة
موافقة كل واحد منهما على احلكم الذي مت اختياره له.
واملالحظ إن أخذنا بعني االعتبار زمن بعث احلكمني كما جاء يف الفقه والنوازل والقانون أن مهمة احلكمني
يف اإلصالح بني الزوجني ستكون صعبة جدا ،ألن النزاع بينهما يكون قد اشتد وامتد خاصة مع دخول النزاع
دهاليز احملاكم .لذلك يستحسن اإلسراع يف عملية التدخل باحلكمني وعدم ترك املشكلة لتتفاقم ومن مث تستعصي
على احلل بعد فرتة من النزاع ،خاصة وأن احملاكم مل تكن أبدا املكان املناسب حلل النزاع بني األزواج ،بل رمبا
كانت املكان املناسب للقضاء على األسرة وليس مل مشلها .وقد يكون من املفيد األخذ بالرأي القائل إن بعث
احلكمني إمنا يكون مبجرد رفع الشكوى إىل القاضي ،وهو الرأي الذي تبناه القانون املغريب .بل إن بعض الفقهاء
قالوا بوجوب بعث احلكمني مبجرد أن يعلم احلاكم أو القاضي بشقاق الزوجني وقبل أن يرتفعا إليه إن أمكن
ذلك ،قال ابن العريب ":إذا علم اإلمام من حال الزوجني الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمني وال ينتظر
ارتفاعهما ،ألن ما يضيع من حقوق اهلل أثناء ما ينتظر رفعهما إليه ال جرب له 1".وقال الشيخ املواق ":إذا اختلف
الزوجان وخرجا إىل ما ال حيل من املشامتة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمني ينظران يف أمرمها ،وإن مل
2
يرتفعا ويطلبا ذلك منه ،فال حيل له أن يرتكهما على ما مها عليه من املآمث وفساد الدين".
ورفع الدعوى إىل القضاء ال يكون عادة إال بعد التدخل السليب ألفراد األسرة بني الزوجني يف اخلصومات
اليت تنشب بينهما ،فتتأجج نار اخلالف وتزيد حدته .مث ال ننسى التدخل السليب للمحامي وهو اجلهة األوىل اليت
يتصل هبا املتقاضي قبل عرض نزاعه على القضاء ،ومعلوم أن احملامي يتدخل يف احلياة الشخصية ملوكله ويفتح
ذهنه على أمور قانونية وحقوقية ،فيتشبث برأيه أكثر ويتوسع بذلك اخلالف فيكون من الصعب العودة إىل احلياة
الزوجية .وقد يستغل احملامي جهل املتقاضي مبزايا الصلح وأمهيته ،فيغض الطرف عن توجيه موكله حنوه ،خاصة إذا
استحضرنا الغرض املادي الذي يكون املقصد املهم بالنسبة للمحامي.
الفرع الثاني :حكم بعث الحكمين:
في الفقه اإلسالمي:

 -1أحكام القرآن.543/9 ،
 -2التاج واإلكليل 243/5 ،و .244
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يف حكم بعث احلكمني رأيان :رأي يرى وجوب بعثهما ،ورأي يرى استحباب ذلك.
الرأي األول :يرى وجوب بعث احلكمني عند كل شقاق أو عند اخلـوف من وقوعه .وهو القول املعتمد عند
فقهاء الشافعية 1،وظاهر نص األم 2،وظاهر قول اإلمام اللخمي ،وابن العريب 3.وقال به من املعاصرين :الشيخ
4
الطاهر بن عاشور ،وحممد رشيد رضا ،وحممد أبو زهرة ،وعبد الرمحان الصابوين.
قال ابن العريب ":إذا علم اإلمام من حال الزوجني الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمني وال ينتظر
ارتفاعهما 5".وعبارة اإلمام اللخمي كما جاءت عن املواق ":إذا اختلف الزوجان وخرجا إىل ما ال حيل من
املشامتة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمني ينظران يف أمرمها ،وإن مل يرتفعا ويطلبا ذلك منه 6".وقال
اإلمام الشربيين ":والبعث واجب كما صححه يف زيادة الروضة ،وجزم به املاوردي ،وإن صحح يف املهمات،
7
واالستحباب ،لنقل البحر له عن نص الشافعي ،وقال األذرعي :بل ظاهر نص األم الوجوب".
وقد اقرتح الدكتور عبد الرمحان الصابوين جعل بعث احلكمني واجبا يف كل نزاع 8.وقال الشيخ أبو زهرة":
9
وقد أمر القرآن بذلك أمرا الزما .قال مجهور الفقهاء :إن التحكيم واجب وجوبا حتميا ال يصح التفريط فيه".
ومما استدل به هذا الفريق أن ظاهر األمر يف قوله تعاىل ﴿:فَابْـ َعثُوا ﴾ يفيد الوجوب ،وألن البعث من باب
10
دفع الظلمات واألمر باملعروف ،وهو من الفروض العامة على القاضي.
الرأي الثاين :يرى استحباب بعث احلكمني ،وهو أحد الوجوه عند الشافعية 11.وميكن االستدالل هلذا الرأي
بأن األصل يف األمر :االستحباب .واألمر بالبعث يف اآلية إمنا هو لنإرشاد .كما أن بعث احلكمني من األمور
12
الدنيوية اليت ال يظهر إرادة الوجوب منه فيها.
 -1روضة الطالبني .379/7 ،ومغين احملتاج .345/3 ،وهناية احملتاج.312/4 ،
 -2كتاب األم.208/5 ،
 -3التاج واإلكليل .243/5 ،وأحكام القرآن البن العريب.543/9 ،
 -4التحرير والتنوير ،للطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية للنشر ـ تونس9184 ،هـ .44/5 ،وتفسري القرآن احلكيم(تفسري املنار) ،حممد رشيد
بن علي رضا ،اهليئة املصرية العامة للكتاب9110 ،م ،د ط .43/5 ،وشريعة القرآن من دالئل إعجازه ،حممد أبو زهرة ،سلسلة الثقافة
اإلسالمية ،ع 9389 ،39هـ9149 /م ،د ط ،ص . 34 :مدى حرية الزوجني يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة ،عبد الرمحان
الصابوين ،دار الفكر ،ط :الثانية9148 ،م.755/2 ،
 -5أحكام القرآن.543/9 ،
 -6التاج واإلكليل 243/5 ،و .244
 -7مغين احملتاج.345/3 ،
 -8مدى حرية الزوجني يف الطالق.755/2 ،
 -9شريعة القرآن ،ص .34
 -10أسىن املطالب .240/3 ،وهناية احملتاج .312/4 ،وهناية احملتاج.312/4 ،
 -11مغين احملتاج .345/3 ،قال األذرعي :ومل أر من حكى عن الشافعي استحباب البعث غري الروياين .حاشية الرملي الكبري على أسىن
املطالب.240/3 ،
 -12عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،قحطان عبد الرمحان الدوري ،دار الفرقان ،عمان ،ط :األوىل9422 ،هـ/
2002م ،ص.433 :

 384جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

في فقه النوازل:
يرى النوازليون أن إرسال وبعث احلكمني أمر واجب كما قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه ،وال جيوز غري ذلك
ِ
ِ ِ
اخلِيَـَرةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم ۗ َوَمن يَـ ْع ِ
ص
ضى اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْمًرا أَن يَ ُكو َن َهلُ ُم ْ
لقوله تعاىلَ ﴿:وَما َكا َن ل ُم ْؤمن َوَال ُم ْؤمنَة إِذَا قَ َ
ض َالًال ُّمبِينًا﴾ سورة األحزاب :اآلية  .34ففي نوازل ابن سهل... ":تردد علي شكية ابنة
ض َّل َ
اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
متام بإضرار زوجها إليها ،وأذاه هلا ،فهل ترون أن أرسل حكمني إليهما أم أخرجهما إىل دار أمني حىت أفهم كما
كانت القضاة تفعل؟
فهمنا ما سأل القاضي عنه ـ زاده اهلل يف توفيقه ـ والذي نراه أن ترسل إليهما احلكمني كما قال اهلل عز وجل
يف حمكم كتابه ،ال جيوز غري ذلك ...وآية احلكمني حمكمة ال نعلم هلا ناسخا ،فالعمل هبا فرض واجب وأمر
1
الزم"...
ويف نازلة أخرى ":قال حممد بن لبابة :ال جيوز ألحد احلكم بغري احلكمني ،لقول اهلل عز وجل وقد فعله
2
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم والتابعون بعدهم إىل مالك هلم جرا".
ويف املعيار ":وسئل عن امرأة مشهورة بالطيش واخلفة ...تزوجها ثالثة وفارقوها بسبب ذلك ،مث تزوجها اآلن
رابع ...وترافعا إىل القاضي مراراً ال تنحصر ...ومها متماديان على شقاقهما وعدم اتفاقهما ...وإن من املصلحة
بينهما البدار يف بعث احلكمني للتفرقة بينهما ،فجمع القاضي هلما مجعاً من الطلبة للشورى يف ذلك ،فلم يوجد
3
يف أهلهما وال جرياهنما من يصلح لذلك ،فوقع النظر يف بعثهما من سائر املسلمني" .
في القانون الوضعي:
يفهم من مواد مدونة األسرة املغربية أن حكم انتداب احلكمني الندب ال الوجوب ،ألنه جاء بصيغة التخيري
وذلك ضمن مقتضيات املادة  82و 14من مدونة األسرة املغربية .جاء يف الفقرة الثانية من املادة  82من األسرة
املغربية ":للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات ،مبا فيها انتداب حكمني أو جملس العائلة ،أو من تراه مؤهال
إلصالح ذات البني "...وجاء يف املادة  ":14إذا طلب الزوجان أو أحدمها حل نزاع بينهما خياف منه الشقاق،
وجب عليها أن تقوم بكل احملاوالت إلصالح ذات البني طبقا ألحكام املادة  82أعاله ".بناء على هاتني املادتني
اعترب بعضهم أن احملكمة يف إطار سلطتهما التقديرية إذا رأت أن الزوجني ال أمل يف صلحهما ،صرفت النظر عن
بعث احلكمني وبثت يف الدعوى مباشرة 4،مبعىن أن بعث احلكمني وسيلة جوازية من وسائل الصلح ،شأهنا يف
ذلك شأن باقي الوسائل األخرى.

 -1نوازل ابن سهل ،ص.218/9 :
 -2املرجع نفسه.
 -3املعيار.284/3 ،
 -4شرح مدونة األسرة ،حممد الكشبور ،مطبعة النجاح اجلديدة ،د ط9427 ،هـ2004 /م 41/2 ،و.50
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وقد علل أصحاب هذا الرأي اجتاههم هذا بقوهلم إنه قد حتدث أوضاع وحاالت نزاع بني الزوجني ال ينفع
فيها أي إجراء مما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة  82من مدونة األسرة .وأن من شأن تبين الرأي القائل بعدم
1
اإللزام تسريع وثرية البث يف دعوى الشقاق داخل األجل احملدد قانونا وهو ستة أشهر.
أما حكم بعث احلكمني يف القانون املصري ،فيفهم من الفقرة األوىل من نص املادة  4من قانون األحوال
الشخصية املصري رقم  25لسنة  9121املعدل بالقانون رقم  900لسنة  9185أنه إلزامي وواجب ،فقد جاء
يف هذه املادة ":إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج مبا ال يستطاع دوام العشرة بني أمثاهلا ،جيوز هلا أن تطلب من
القاضي التفريق ،وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بينهما فإذا رفض الطلب
وتكررت الشكوى ومل يثبت الضرر بعث القاضي حكمني وقضى على الوجه املبني يف املواد ،90 ،1 ،8 ،7
".99
وهو ما يفهم من قانون األحوال الشخصية السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم  51لعام  9153يف
الفقرة الثالثة من املادة  992اليت جاء فيها:
3ـ إذا مل يثبت الضرر يؤجل القاضي احملاكمة مدة ال تقل عن شهر أمالً باملصاحلة فإن أصر املدعي على
الشكوى ومل يتم الصلح عني القاضي حكمني من أهل الزوجني وإال ممن يرى القاضي فيه قدرة على اإلصالح
بينهما وحلفهما مييناً على أن يقوما مبهمتهما بعدل وأمانة.
الراجح عندي من الرأيني ،الرأي القائل بالوجوب وهو ما ذهب إليه النوازليون وهو الرأي املعمول به عندهم،
ألن الراجح عند مجهور األصوليني أن األمر للوجوب ،وال يصرف عن الوجوب إىل غريه إال بقرينة وال قرينة يف
اآلية ،فتعني القول بأن األمر يف قوله تعاىل ﴿:فَابْـ َعثُوا ﴾ للوجوب .والشريعة اإلسالمية توجب وجود القضاء يف
اجملتمع ،ومن مهام القضاء فض النزاعات واخلالفات بني الناس ،ورفع الظلم عنهم ،وحتقيق العدل بينهم ،واألمر
بينهم باملعروف والنهي عن املنكر .والشقاق بني الزوجني مما جيب رفعه وإهناؤه من قبل القاضي وغريه حفاظا على
األسرة ،وطريقة إهناء هذا الشقاق بينها القرآن الكرمي ببعث احلكمني ،فوجب محل البعث على الوجوب ال على
غريه 2.وإذا كان الطالق أبغض احلالل إىل اهلل ،والتحكيم مما يقي األسرة منه ،فكان واجبا هلذا املقصد .وصالح
األسرة ومتاسكها وقيامها واجب على الزوجني وعلى اجملتمع وعلى والة األمور ،والتحكيم مما حيقق هذه الغاية،
فكان واجبا ،ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،خاصة إذا جربت وسائل الصلح األخرى ومل تأيت أكلها
ومل يتبقى من الوسائل إال التحكيم.
أما تعليل من قال أن بعث احلكمني يف القانون املغريب وسيلة جوازية من وسائل الصلح ،وأنه مندوب فقط
فال يستقيم ،ألننا بصدد التعامل مع حاالت نزاع هلا خصوصيتها ،وهلا آثار وتبعات وخيمة ال فقط على الزوجني
وإمنا على األطفال ،والعائلة ،واجملتمع ككل .وعليه ،أرى أن على احملكمة أن تبذل اجلهد ما أمكن لبعث احلكمني
يف مجيع احلاالت ،حىت ولو كان هو اإلجراء األخري بعد فشل اإلجراءات األخرى ،وذلك ألن بعث احلكمني
 -1املرجع نفسه ،ص .50/2 :والتطليق للضرر يف مدونة األسرة ،حممد الكشبور وآخرون ،ط :األوىل9427 ،هـ2004 /م ،ص.990 :
 -2عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،ص.434 :
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إجراء شرعي نصت اآلية عليه .وألن مسطرة الشقاق اليت يتعلق هبا بعث احلكمني ،متثل مظهرا من مظاهر اختاذ
الزوجني أو أحدمها مبادرة اللجوء إىل القضاء لطلب حل نزاع بينهما خيشى أن يتطور فيعصف بعالقتهما الزوجية.
ذلك أن من خصوصية دعوى الشقاق أهنا ال تقدم يف األصل كطلب للتطليق ،بل تقدم يف شكل طلب
للمحكمة حلل النزاع الذي خياف منه الشقاق 1.وألن من شأن االستغناء عن بعث احلكمني ،أن يفوت على
احملكمة واألطراف إمكانية الصلح عن طريقهما .كما أن يف بعث احلكمني ختفيفا عن القضاء ،فالتقرير الذي يعده
احلكمان يشبه تقرير اخلبري أو الشاهد ،مما قد يساهم يف تقدمي صورة واضحة عن املشكلة القائمة بني الزوجني،
ويقدم معطيات قد يصعب على القاضي الوصول إليها بسهولة ،مما يسهل عليه مهمته يف اختاذ القرارات.
والعمل القضائي املغريب ذهب إىل عدم اعتبار مسطرة اإلصالح إجراء شكليا ،وإمنا هذه املسطرة مبا تضمنته
من إجراءات شرعية لفض النزاع ،تفرض القول أنه من الواجب تفعيل هذه الوسائل اليت من بينها بعث احلكمني.
حبيث إن احملكمة ملزمة باللجوء إىل تفعيل مسطرة اإلصالح مبجرد عرض النزاع عليها ،لتعلق إجراءات الصلح
مبقتضيات النظام العام ،اليت ال جيوز للمحكمة خمالفتها أو التغاضي عنها حتت طائلة بطالن احلكم الصادر يف
موضوع النزاع .ذلك أن اجمللس األعلى يف ظل مدونة األحوال الشخصية سبق أن قرر أن إجراءات الصلح من
النظام العام 2،وجاء يف أحد قراراته ":فيما يتعلق باإلصالح بني الزوجني ،فإن املشرع يعتربه إجراء جوهريا تفتتح به
دعوى التطليق ،ويرتتب على جناحه إثبات ذلك يف أمر تنتهي به الدعوى ،كما يرتتب على فشله إصدار أمر بعدم

 -1التمثل الذي يوجد عند الكثري من األزواج خاصة الزوجات أن مسطرة الشقاق يلجأ إليها للتطليق ال لفض النزاع .ذلك أن معظم طلبات
الشقاق اليت عرضت على القضاء ،موضوعها األساسي هو املطالبة بالتطليق لوجود شقاق استفحل بني الزوجني ومل يعد له حل سوى التفريق
بينهما ،وأغلب الطلبات تكون من الزوجات بنسبة قد تصل إىل  15باملائة .انظر التطليق بسب الشقاق يف مدونة األسرة ،حفيظة توتة ،ص:
 943و .944
والعجز عن إثبات الضرر يدفع الزوجة إىل سلوك مسطرة الشقاق ،تيسريا عليها يف طلب التطليق ،الذي ستحصل عليه يف آخر املطاف دون
احلاجة إىل إثبات ما تدعيه .فأصبحت مسطرة الشقاق بذلك حال تشريعيا بديال تلجأ إليه الزوجة بعد أن تكون قد سلكت دعوى التطليق
للضرر وعجزت عن إثباته .وال يستبعد يف املستقبل أن تكون كل الدعاوى التطليق من قبيل طلبات التطليق للشقاق ،بدل طلبات التطليق
املؤسسة على أحد األسباب املنصوص عليها يف املادة  18من مدونة األسرة مع أن هذه املسطرة املقصد األساس منها طلب فض النزاع خياف
منه الشقاق طبقا ملا نصت عليه املادة  14من مدونة األسرة وعليه ،جيب العمل على تفعيل اإلجراءات املسطرية املتعلقة بدعوى الشقاق
بشكل يضحض ويفند الرأي الس ائد بكون مسطرة الشقاق وسيلة سهلة للحصول على التطليق ،وذلك بأمرين :األول :أن يزيد املشرع من
اهتمامه بإجراءات الصلح واملؤسسات املرصدة له .وحييطها بكل الضمانات والشروط اليت تضبط وتسهل مهامها ،ويدعمها بقوانني وتشريعات
وقواعد أكثر وضوحا وتفصيال .والثاين :على احمل كمة عدم التساهل مع من يرفع دعوى الشقاق ،بأن ال تستجيب لطلبات التطليق للشقاق،
إال إذا كانت مؤسسة على أسباب حقيقية ،ومربرات موضوعية ومقبولة تنبئ بوجود نزاع حقيقي وعميق يتعذر معه استمرار العالقة الزوجية يف
ظروفها الطبيعية ،وللمحكمة أن تستعني بكل الوسائل للوصول إىل هذا الغرض.
 -2قرار رقم  ،944بتاريخ  91أبريل  ،9180يف امللف عدد  . 89/953أشار إليه حممد الكشبور يف قانون األحوال الشخصية ،الزواج
والطالق ،ط :األوىل9499 ،هـ9119 /م ،ص.243 :
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التصاحل واإلذن مبواصلة الدعوى ،هلذا فإن احملكمة ملا رفضت الدفع بعدم احرتام هذا اإلجراء بعلة أنه ال يكون
1
ضروريا إال عند قيام احلجة على الضرر ،تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض".
المطلب الثاني :مهام الحكمين ومراحل عملهما:
في الفقه اإلسالمي والنوازل الفقهية:

مجعا بني مسلك الفقه اإلسالمي ومسلك النوازل الفقهية يتضح أنه ال خالف بني الفقهاء والعلماء أن
املهمة األوىل ،واهلدف األول من تنصيب احلكمني وبعثهما هو اإلصالح بني الزوجني وإهناء الشقاق والعداوة
بينهما ،ولتحقيق هذه املهمة البد للحكمني من املرور ببعض املراحل ،واتباع بعض اخلطوات كما سأوضحه فيما
سيأيت:
المرحلة األولى :استعداد احلكمني نفسيا ،وذلك بإخالص النية وابتغاء وجه اهلل تعاىل يف مهمة اإلصالح.
يدا ﴾ النساء ،35:بأنه إذا قصد احلكمان إصالح ذات البني ،وكانت
لذلك فسر العلماء قوله تعاىل ﴿:إِ ْن يُِر َ
نيتهما صحيحة ،وقلوهبما ناصحة لوجه اهلل ،بورك يف وساطتهما وأوقع اهلل بطيب نفسهما ،وحسن سعيهما بني
الزوجني الوفاق واأللفة ،وألقى يف نفوسهما املودة والرمحة 2.قال ابن حجر اهليثمي ":3قال بعض العارفني ،كنت
إذا سعيت يف اإلصالح ومل يتم ،عددت ذلك من عدم إخالصي وصدق نييت".
المرحلة الثانية :اجتماع كل حكم بصاحبه ملعرفة أسباب الشقاق .وهذه األسباب ستكون الوجهة األوىل
اليت سيقصدها احلكمان ،الستقصائها وكشفها أوال ،مث تدارسها واقرتاح احللول هلا ثانيا .وطريقة معرفة هذه
األسباب ،أن جيتمع كل حكم بقرينه ويسأله عن األسباب اليت أدت إىل هذا الشقاق .وعلى كل حكم أن حيرص
ما أمكن أن يبحث يف هذه األسباب بصدق ورفق ولطف ولني ،مستخدما األساليب احلسنة يف التواصل
والتحاور واإلقناع .مث يتكرر هذا الفعل منه املرة بعد املرة ،وخالل كل جلسة ،حىت يصل كل حكم إىل األسباب
4
احلقيقية اليت أدت إىل هذا الشقاق.
 -1قرار اجمللس األعلى عدد  ،104صادر عن الغرفة االجتماعية ،بتاريخ  92شتنرب  ،9183منشور يف جملة القضاء والقانون ،عدد
 ،934/933ص ،910 :نقال من التطليق للضرر يف مدونة األسرة ،حممد الكشبور وآخرون ،ص.907 :
 -2تفسري الكشاف .73/2 ،وتفسري البيضاوي .73/2 ،والبحر احمليط .254/2 ،وروح املعاين.27/5 ،
 -3أسىن املطالب يف صلة األقارب ،أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت9424 ،هـ ،ص.98 :
 -4قال الشيخ احلطاب ":جيتمع كل واحد من احلكمني بقريبه ويسأله عما نقم وما كره من صاحبه ،ويقول له إن كان لك حاجة يف
صاحبك رددناه إىل ما خنتار منه ،ويكون منهما املرة بعد املرة وال يالزمامها ".مواهب اجلليل.97/4 ،
وقال اإلمام القرطيب ":ويقال :إن احلكم من أهل الزوج ،خيلو به ويقول له :أخربين مبا يف نفسك ،أهتواها أم ال؟ حىت أعلم مرادك ،فإن قال :ال
حاجة يل فيها ،خذ يل منها ما استطعت وفرق بيين وبينها ،فيعرف أن من قبله النشوز .وإن قال :إين أهواها فأرضها من مايل مبا شئت ،وال
تفرق بيين وبينها ،فيعلم أنه ليس بناشز.
وخيلو ويل املرأة باملرأة ويقول هلا :أهتوين زوجك أم ال؟ فإن قالت :فرق بيين وبينه ،وأعطه من مايل ما أراد ،فيعلم أن النشوز من قبلها .وإن
قالت :ال تفرق بيننا ،ولكن حثه على أن يزيد يف نفقيت وحيسن إيل ،علم أن النشوز ليس من قبلها .فإذا ظهر هلما الذي كان النشوز من قبله،
يقبالن عليه بالعظة والزجر والنهي ".تفسري القرطيب.219/4 ،
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واحلكمة يف أن ينفرد كل حكم بصاحبه ،وال جيتمعوا مجيعا حكمني وزوجني يف جملس واحد ،جتنب احلرج
الذي قد يصيب الزوجة ـ خاصة ـ يف البوح ببعض األسرار ،أو ذكر بعض ما يستحي منه املرء عادة ،أو ذكر بعض
ما تبغضه وتكرهه يف زوجها مما قد يغيظه ويغضبه ويوسع هوة الشقاق ويزيد من حدته .وما يقال عن الزوجة يقال
عن الزوج.
كما أن تكرار الزيارة بني كل حكم وقريبه املرة بعد املرة ،فيه فائدة عظيمة ،فلعل الزوجني أن يرجعا إىل
1
سابق عهدمها ،ويتعظا بنصح ووعظ وختويف وترغيب احلكمني هلما.
وللحكمني اشرتاط ما يريان فيه النظر والسداد واملصلحة للزوجني ،فإذا شرطا شرطا ال ينايف نكاحا ،لزم
الشرط ملن اشرتطاه عليه .علما أن حمل الشروط املعترب صلب العقد ،إال أن الفقهاء نزلوا هذه احلالة منزلة ابتداء
2
العقد حلاجة اإلصالح .أما إن كان الشرط ينايف النكاح كرتك نفقة ،أو وطء ...فال يلزم.
المرحلة الثالثة :اجتماع احلكمني للتداول .بعد املرحلة الثانية جيتمع احلكمان لفحص ما توصال إليه من
نتائج ،وحصرها وتقييمها ،ومناقشة طبيعة املشاكل ونوعها .بعد ذلك يتداول احلكمان األسباب اليت يريان أهنا
كامنة وراء شقاق الزوجني ،حماولني حصرها واقرتاح حلول مناسبة هلا ،وحيحدان يف الوقت ذاته مسؤولية كل واحد
من الزوجني عن الشقاق احلاصل ،واملسبب له منهما 3.مث يعلن كل حكم ما ينويه الطرف الذي ميثله وما يريد من
الطرف اآلخر .وال جيب أثناء هذه املرحلة أن خيفي أي حكم عن اآلخر شيئا 4،ألن إجناح عملية التحكيم بصفة
5
عامة يف مجيع مراحلها مرهونة بأن يكون احلكمان على درجة كبرية من الثقة والتفاهم واالتفاق واالحرتام.

 -1حبر العلوم للسمرقندي .352/9 ،وكشاف القناع.939/92 ،
 -2شرح منتهى اإلرادات.333/5 ،
 -3املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية ،عبد الكرمي زيدان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط :األوىل9493 ،هـ/
9113م.424/8 ،
 -4مغين احملتاج.345/3 ،
 -5قال اإلمام الطربي ...":اجتمع احلكمان ،وأخذ كل واحد منهما على صاحبه ميثاقا ":لتصدقين الذي قال لك صاحبك ،وألصدقنك
الذي قال يل صاحيب" فذاك حني أراد اإلصالح ،يوفق اهلل بينهما .فإذا فعال ذلك ،اطلع كل واحد منهما على ما أفضى به صاحبه إليه"...
تفسري الطربي.323/8 ،
ويقول سيد قطب ...":جيتمعان ـ أي احلكمني ـ يف هدوء ،بعيدين عن االنفعاالت النفسية ،والرواسب الشعورية ،واملالبسات املعيشية ،اليت
كدرت صفو العالقات بني الزوجني ،طليقني من هذه املؤثرات اليت تفسد جو احلياة ،وتعقد األمور ،وتبدو ـ لقرهبا من نفسي الزوجني ـ كبرية
تغطي على كل العوامل الطيبة األخرى يف حياهتما .حريصني على مسعة األسرتني األصليتني ،مشفقني على األطفال الصغار ،بريئني من الرغبة
يف غلبة أحدمها على اآلخر ـ كما قد يكون احلال مع الزوجني يف هذه الظروف ـ راغبني يف خري الزوجني وأطفاهلما ومؤسستهما املهددة
بالدمار ،...ويف الوقت ذاته مها مؤمتنان على أسرار الزوجني ،ألهنما من أهلهما :ال خوف من تشهريمها هبذه األسرار ،إذ ال مصلحة هلما يف
التشهري هبا ،بل مصلحتهما يف دفنها ومداراهتما.
جيتمع احلكمان حملاولة اإلصالح ،...ومبساعدة الرغبة القوية يف نفس احلكمني ،يقدر اهلل الصالح بينهما والتوفيق "...يف ظالل القرآن ،سيد
قطب ،دار الشروق ،ط :الثانية والثالثون9423 ،هـ2003 /م.454/2 ،
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ويندرج ضمن هذه املرحلة أن ينظر احلكمان ويكشفا الظامل من املظلوم من الزوجني ،ليعظا الظامل ويزجرانه
1
ويوزعانه عن ظلمه ويرجعانه عنه ،ويأخذوا للمظلوم حبقه.
وإن مل يتوصل احلكمان إىل املسيء منهما ،أو كان الزوجان كالمها مسؤول بقدر متساو ،انكب احلكمان
على ما توصال إليه ملناقشته واقرتاح احللول له وعرضه على الزوجني .من قبيل التنازل لبعضهما ،وبيان ما سيحصل
عليه كل طرف مقابل كل تنازل يصدر منه .ويف أثناء هذه املرحلة من حق كل حكم أن يوظف أية وسيلة يرى
أهنا مفيدة لنإصالح بني الزوجني ،من قبيل تسخري األطفال قصد التأثري على الزوجني .وإن اضطر احلكمان إىل
الكذب قصد اإلصالح جاز هلما ذلك 2.قال الشيخ اخلرشي ":أن يصلحا بني الزوجني بكل وجه أمكنهما
لأللفة وحسن املعاشرة 3".وعلى احلكمني مراعاة العدل عند اإلصالح بني الزوجني ،ليكون ذلك أقرب لتحقيق
اإلنصاف والتوفيق بينهما 4.وعليهما كذلك عدم اإلضرار بصاحب احلق من الزوجني ،والنظر يف أحواهلما يف
حدود املستطاع وحدود إمكانات كل طرف ،وقيمة ما ميكن التنازل عنه والتضحية به ،فال ينبغي القول بصلح
يضر حبقوق أحد الزوجني ضررا جسيما ،أو جيره إىل ما ال يريد حتت الضغط والتخويف.
ولو قدر للحكمني اإلصالح بني الزوجني وتسوية اخلالفات اليت كانت بينهما ،يأمتن احلكمان الزوجني على
بعضهما ،ويوصياهنما بتقوى اهلل يف ذلك ،وال مدخل هلما يف الفراق وال نظر هلما فيه ،وكذلك األمر إذا جنح
5
الزوجان بنفسيهما ـ ودون تدخل احلكمني ـ يف االصطالح ،أو فعال أمرا يدل على اتفاقهما.
أما إن أشكل عليهما أمرمها ومل يقدرا على اإلصالح ويئسا من االجتماع بينهما ،واشتد الكره وتفاقم
اخلالف ،وأهنما ال يرجى هلما صالح بوجه رفعا األمر إىل القاضي على رأي من قال إن احلكمني وكيالن .أما من
قال إهنما قاضيان هلما اجلمع والتفريق فإن البدار إىل التفريق بني الزوجني ال بد منه ،إذ إن بقيا على الزوجية
6
خياف عليهما وحيذر ما هو أشد باخلروج إىل معصية وفساد دين.
وإذا اختلف احلكمان ومل جيتمعا على حكم متفق عليه ،كاختالفهم يف أصل الفرقة هل هي بعوض أو بغري
عوض ،ال ينفذ قوهلما وال يلزم الزوجني شيء من ذلك اتفاقا ،حىت يتفقا وجيتمعا على حكم واحد .وهذا مذهب
 -1نوازل ابن سهل ،ص 217/9 :و .218
 -2ال ين بغي اللجوء إىل الكذب إال إذا اضطر إليه احلكم لظروف متليه عليه .وال ينبغي اللجوء إليه كذلك إال يف حدود ضيقة ،وحبذر شديد،
ألن األمر قد ينقلب عكس ما كان يأمل احلكم.
 -3شرح اخلرشي على خليل .90/4 ،للخربة والتجربة هاهنا دور كبري ،سواء اخلربة اليت تتجمع للحكم من جتاربه اخلاصة وسعة إطالعه .أو
ما يستفيده ويتعلمه من جتارب اآلخرين وأساليبهم .وللتجربة األثر العظيم يف سرعة اكتشاف األسباب واقرتاح احللول املناسبة .قال ابن
حجر ...":وفيه أن التجربة أقوى يف حتصيل املطلوب يف املعرفة الكثرية ،يستفاد ذلك من قول موسى عليه السالم للنيب صلى اهلل عليه وسلم
أنه عاجل الناس قبله وجرهبم "...فتح الباري.939/7 ،
4
ني الن ِ
َّاس أَ ْن َْحت ُك ُموا بِالْ َع ْد ِل ﴾ النساء.57 :
 حبر العلوم .352/9 ،وكشاف القناع .939/92 ،مصداقا لقوله تعاىلَ ﴿:وإِ َذا َح َك ْمتُ ْم بـَ ْ ََصلِ ُحوا بـَْيـنَـ ُه َما بِالْ َع ْد ِل ﴾ احلجرات.1 :
وقوله تعاىل ﴿:فَأ ْ
 -5نوازل ابن سهل.250/9 ،
 -6نوازل احلاج إبراهيم978 ،و .981وانظر املعيار.248/3 ،
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احلنفية واملالكية والشافعية 1،والطربي والقرطيب 2،ونقل اإلمجاع عليه ابن عبد الرب ،وابن رشد ،وابن كثري.
وحجتهم يف ذلك أن ما وقع فيه احلكمان اختالف حمض ،فال ينفد ،قياسا على الشاهدين .فإن نفذ قوهلم لزم
4
الرتجيح من غري مرجح ،أو اجلمع بني النقيضني .وإن إىل كل واحد منهما ما إىل صاحبه باجتماعهما عليه.
وعلى القاضي إذا اختلف احلكمان أن يبعث حكمني اثنني غريمها حىت جيتمعا على شيء .وبعث حكمني آخرين
كان ضمن اخليارات اليت ذكرها الشيخ التسويل ،ليس فقط عند اختالف احلكمني األولني ،بل لو دام اإلشكال
5
كذلك ،وطال األمر وال زالت الشكوى مرتددة.
والتفريق يكون بتقسيم حال الزوجني على األقسام التالية :إن وجدامها كال منهما يسيء الرغبة والصحبة
والعشرة ،فرقا بينهما على بعض ما كان أصدقها وإن كرهت ،أي خالعا مبا حيق بنظرمها .وال يؤمن أحدمها على
صاحبه بعد ذلك .وإن ألفيا الزوج مسيئا وظاملا ،فرقا بينهما بغري شيء .وإن كانت هي الظاملة دونه ،والزوج ال
يظلمها وال يتجاوز احلق فيها ،ائتمناه عليها وأقراها عنده ،فإن متادت وبقيت على ظلمها وأحب الفراق فرقا
بينهما ،وال شيء هلا من صداق ،بل لو حكما أكثر من الصداق جاز إذ كان ذلك سدادا بنظرمها .وال يكون
6
احلكم بالفراق إال بعد تلوم واستقصاء ونظر.
في القانون الوضعي:
من الناحية القانونية تناول املشرع املغريب بالتنظيم يف مدونة األسرة املهام املوكولة للحكمني ،وكيفية توثيق ما
انتهيا إليه من صلح ،ورفعه إىل احملكمة ،وما يتبع ذلك من إجراءات .وبالرجوع إىل املواد 82 ،و 15و 14و،17
من مدونة األسرة وهي املواد اليت أطرت مهمة احلكمني ،ميكن اختصار دورمها يف اخلطوات التالية:
املرحلة األوىل :وجوب استقصاء والتعرف على األسباب احلقيقية اليت أدت إىل اخلالف بني الزوجني.
املرحلة الثانية :بدل اجلهد للتوفيق واإلصالح بني الزوجني ،عن طريق عقد لقاءات مع الزوجني ،واقرتاح
حلول للمشاكل القائمة بينهما.
وللحكمني احلرية التامة يف اختيار الوسائل اليت يريان بأهنا مفيدة لتحقيق مسعاهم ،والقيام مبهمتهم خري
قيام ،كاالنتقال مع الزوجني إىل مقر إقامتهما لعقد لقاءات وجلسات عائلية بني الزوجني ،أو االنتقال إىل مقر
إقامة كل زوج ،أو مكان تواجده ،أو االتفاق على مكان حمدد لعقد اجتماعات منتظمة ،سواء بشكل مجاعي،
 -1رد احملتار والدر املختار .921/8 ،واملدونة .248/2 ،وحاشية العدوي على اخلرشي .99/4 ،والشرح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي
عليه .347/2 ،وكتاب األم .201/5 ،إال أن اإلمام النووي ذكر يف روضة الطالبني أن ":احلناطي ذكر أنه لو رأى أحد احلكمني اإلصالح
واآلخر التفريق ففرق نفذ التفريق ".روضة الطالبني.372/7 ،
 -2تفسري الطربي 321/8 ،و  .330وتفسري القرطيب.214/4 ،
 -3التمهيد واالستذكار ،البن عبد الرب ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية
واإلسالمية ،ط :األوىل9424 ،هـ2005 /م .432/95 ،وبداية اجملتهد .997/3 ،وتفسري وابن كثري.217/2 ،
 -4املدونة .248/2 ،وأحكام القرآن البن العريب.543/9 ،
 -5هناية احملتاج .312/4 ،ومغين احملتاج .345/3 ،والبهجة.419/9 ،
 -6نوازل احلاج إبراهيم ،ص .971 :وانظر نوازل ابن سهل.309/9 ،
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بأن جيتمع احلكمان مع الزوجني يف مكان واحد ،أو بشكل فردي بأن ينفرد كل حكم بالطرف الذي ميثله.
والغرض من هذه االجتماعات واجللسات استقصاء أسباب اخلالف والتعرف على مدى إساءة كل منهما أو
أحدمها لآلخر ،ومساع شكوامها واقرتاحاهتما ومطالبهما .وعلى احلكمني أثناء هذه اجللسات أن يكونا على درجة
من التنبه واليقظة واألمانة والضبط ،حىت ال يغفال عن أي شيء .وللحكمني أن يستعينا بتوجيهات القاضي
1
املقرر ،أو بأهل الفضل من األقارب واجلريان وبكل من له نفوذ معنوي وسلطة عللى الزوجني كاألب واجلد مثال.
بعد ذلك جيتمع احلكمان لتبادل املعلومات وتدارسها ،حماولني حتديد أسباب الشقاق بدقة ،واقرتاح احللول
املناسبة.
وأشري هنا إىل أن املشرع املغريب ترك مهمة حتديد األجل الذي يتعني على احلكمني أن ينجزا خالله مهمتهما
حملكمة املوضوع.
ومهمة احلكمني إما أن تكون ناجحة وتنتهي بإصالح ذات البني بني الزوجني ،أو تكون فاشلة فيتعذر
اإلصالح .فإذا توصل احلكمان إىل اإلصالح بني الزوجني ،حررا مضمونه يف تقرير من ثالث نسخ يوقعها
احلكمان والزوجان ويرفعاهنا إىل احملكمة ،اليت تسلم لكل واحد من الزوجني نسخة منه ،وحتفظ الثالثة بامللف ويتم
اإلشهاد على ذلك من طرف احملكمة طبقا ملا جاء يف الفقرة الثانية من املادة  15من مدونة األسرة ،ويتم
اإلشهاد على وقوع الصلح مبقتضى حكم ليكتسب قوته الثبوتية ومصداقيته القانونية ،ليوضع بذلك حد للنزاع بني

الزوجني 2.وإذا اختلف احلكمان يف مضمون التقرير أو تقاعسا عن حتريره 3،أجاز املشرع املغريب أن تقوم احملكمة
بإجراء حبث إضايف وتكميلي جبميع الوسائل اليت تراها مالئمة .وللمحكمة كامل الصالحية يف أن ختتار أنسب
الوسائل لذلك .وإذا كان التقرير ناقصا جيوز للمحكمة أن تستدعي احلكمني وتكلفهما بإعادة البحث يف املسائل

 -1قانون األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية ،حممد الكشبور ،طبعة مطبعة النجاح اجلديدة ،ط :الثانية9114 ،م ،ص.247 :
 -2حمضر الصلح املتضمن اللتزامات الطرفني يكون قابال للتنفيذ اجلربي ،إذ أنه يعترب مبثابة سند تنفيذي ،طبقا ملا نص عليه الفصل  929من
قانون املسطرة املدنية الذي جاء فيه ":تسجل احملكمة على األطراف اتفاقهم على التنازل ،وال يقبل أي طعن.
إذا تعرض الطرف املواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو حلق ال رتافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بتت احملكمة يف صحة التنازل
حبكم قابل لالستئناف".
وأساس القوة التنفيذية هلذا احملضر هو جدية االتفاق الذي يتوصل إليه اخلصوم أثناء وجود منازعة بينهم فضال عن إشراف السلطة القضائية
على هذا االتفاق الذي يعترب ضمانة كافي ة ".التطليق بسبب الشقاق يف مدونة األسرة ،حممد الكشبور وآخرون ،هامش رقم  ،903ص:
.908
 -3مل حتدد مقتضيات املادتني  15و  14من مدونة األسرة أجال معينا للحكمني من أجل حترير مضمون ما توصال إليه من أشغال يف تقرير
ورفعه إىل احملكمة ،وتركت ذلك لتقدير القاضي املعروض عليه النزاع ،علما بأن احملكمة مدعوة للفصل يف الدعوى داخل أجل ستة أشهر.
وجاء يف املادة  8من القانون رقم  25لسنة  9121املعدل بالقانون رقم  900لسنة  9185ما يلي(":أ) يشتمل قرار حبث احلكمني على
تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على أال تتجاوز مدة ستة أشهر وختطر احملكمة احلكمني واخلصم بذلك وعليها حتليف كل من احلكمني اليمني
بأن يقوم مبهمته بعدل وأمانة.
(ب) جيوز للمحكمة أن تعطي للحكمني مهلة أخرى مرة واحدة ال تزيد على ثالثة أشهر فإن مل يقدما تقريرمها اعتربهتما غري متفقني".
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اليت أغفالها ،أو التفصيل فيما مل يفسروه ويوضحوه .وإذا اكتنف التقرير غموض يف بعض مضامينه يكفي أن
تستدعي احملكمة احلكمني الستيضاح ما هو غامض.
ويف حالة تعذر اإلصالح واستمرار الشقاق فإن املادة  17من مدونة األسرة تنص على أن احملكمة تثبت
ذلك يف حمضر ،وحتكم بالتطليق وباملستحقات طبقا للمواد  83و 84و ،85مراعية مسؤولية كل من الزوجني
عن سبب الفراق يف تقدير ما ميكن أن حتكم به على املسؤول لفائدة الزوج اآلخر .وهذا اإلثبات يكون إما بناء
على تقرير يقدمه احلكمان يضمنان فيه تعذر حماولة اإلصالح ،أو يكون مشافهة أمام احملكمة 1،مع بيان مسؤولية
كل واحد من الزوجني فيما وقع من شقاق 2.واحلكم بالتطليق ال خيلوا من أحد األوجه الثالثة :إما أن تكون
اإلساءة كلها من جانب الزوجة دون الزوج ،ففي هذه احلالة يكون التطليق مقابل بدل مناسب .وإما أن تكون
اإلساءة كلها من جانب الزوج دون الزوجة ،فيكون التطليق بطلقة بائنة مع تعويض الزوجة عن الضرر احلاصل إن
مل ترض باالستمرار معه .وإما أن تكون اإلساءة مشرتكة بني الزوجني ،فيفرق بينهما على بعض الصداق.
والتطليق للشقاق يقع بائنا وانتهائيا ،وال يقبل أي طعن يف جزئه القاضي بإهناء العالقة الزوجية طبقا
3
ملقتضيات املادة  922و 928من مدونة األسرة.
وما ورد يف القانون املغريب ورد تقريبا يف القانون املصري .ذلك أنه ومبجرد تكرر طلب الزوجة التفريق ألضرار
الزوج هبا بعد رفض طلبها األول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه يلجأ القاضى إىل التحكيم ىف النزاع بني
الزوجني 4.فتعمل احملكمة على تكليف الزوجني بتسمية حكمني ذكرين عدلني رشيدين من أهلهما 5إن أمكن،
 -1جاء يف حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بأكادير ":وحيث إن حماولة الصلح والسداد بني الطرفني باءت بالفشل بسبب تأكيد احلكمان
للمحكمة عدم جدوى الصلح بني الزوجني ،والستحكام النزاع بني الطرفني وإصرار الزوجة على طلب التطليق ".ملف عدد ،2005/91
بتاريخ  .2005/05/98نقال من املنتقى من عمل القضاء يف تطبيق مدونة األسرة ،منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية والقضائية سلسلة
الشروح والدالئل ،ع  90فرباير2001م ،توزيع دار القلم ،الرباط ،املغرب.935/9 ،
 -2احلكمان ملزمان بتحديد املسؤولية ،وحتديد املسؤولية مسألة قانونية تتعلق بالتكييف ،والتكييف صناعة قانونية وقضائية باألساس ،ال عالقة
هلا مبهمة احلكمني اللذين تنتدهبما احملكمة .واملقصود رمبا بتحديد املسؤولية ما يتعلق مبهمة احلكمني من إبراز الوقائع اليت ميكن أن تكون
مناطا للمسؤولية .شرح مدونة األسرة ،حممد الكشبور.999/2 ،
 -3جاء يف املادة  922من مدونة األسرة ما يلي ":كل ط الق قضت به احملكمة فهو بائن ،إال يف حاليت التطليق لاليالء وعدم اإلنفاق".
وجاء يف الفقرة األوىل من املادة  928من القانون نفسه ":املقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو باخللع أو بالفسخ طبقا ألحكام هذا
الكتاب ،تكون غري قابلة ألي طعن يف جزئها القاضي بإهناء العالقة الزوجية".
 -4جاء يف الفقرة األوىل من املادة  4من قانون األحوال الشخصية املصري رقم  25لسنة  9121املعدل بالقانون رقم  900لسنة ":9185
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج مبا ال يستطاع دوام العشرة بني أمثاهلا ،جيوز هلا أن تطلب من القاضي التفريق ،وحينئذ يطلقها القاضي طلقة
بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بينهما فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ومل يثبت الضرر بعث القاضي حكمني وقضى على
الوجه املبني يف املواد ".99 ،90 ،1 ،8 ،7
 -5قضت حمكمة النقض املصرية بأنه ملا كانت قواعد التحكيم الواردة يف املواد من  7إىل  99من املرسوم بقانون رقم  25لسنة  9121قد
أخذت من مذهب اإلمام مالك ،فإنه جيب الرجوع إىل هذا املذهب يف بيان الشروط الواجب توافرها يف احلكام فيما مل يرد به نص صريح يف
املواد املشار إليها "...الطعن رقم  93لسنة  55ق ،جلسة  ،9184/3/99انظر شرح قوانني التصاحل ،ص .558 :وانظر نقض جلسة
 ،9175/5/28املرجع نفسه ،ص.554 :
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فإن مل يوجد من أقارهبما أحد يوصف مبا يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن ال أهل هلما ،عني القاضى
أجنبيني ممن هلم خربة حباهلما وقدرة على اإلصالح وإزالة اخلالف بينهما .وعليه ،ال يشرتط أن يكون للحكمني
املنتدبني من غري دائرة األقارب اتصال شخصى بالزوجني قريبني منهما مطلعني على أحواهلما ،ويكفى أن يكون
هلما من اخلربة العامة ما يستطيعان به التوفيق بني الزوجني 1.وهو ما جاء يف املادة  7من قانون األحوال
الشخصية املصري رقم  900لسنة  9185واليت نصت على أنه ":يشرتط ىف احلكمني أن يكونا عدلني من أهل
الزوجني إن أمكن وإال فمن غريهم ممن هلم خربة حباهلا وقدرة على اإلصالح بينهما".
وال يكون بعث احلكمني إال بقرار يشتمل على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما واليت نص القانون على أال
تتجاوز مدة ستة أشهر وختطر احملكمة احلكمني واخلصم بذلك ،وعليها حتليف كل من احلكمني اليمني أن يقوم
مبهمته بعدل وأمانة .فإن مل تكن املدة كافية للحكمني جيوز للمحكمة أن متدد فيها بأن تعطي هلما مهلة أخرى
مرة واحدة ال تزيد عن ثالثة أشهر .وال يؤثر يف سري احلكمني امتناع أحد الزوجني عن حضور جملس التحكيم مىت
2
مت إخطاره.
وقد استقرت حمكمة النقض املصرية على أن عمل احلكمني هو التوفيق بني الزوجني ما أمكن ،والسعي
إلعادة احلياة بينهما وحتري أسباب اخلالف والوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجني من صاحبه 3...وهو
منصوص الفقرة الثانية من املادة  1من قانون األحوال الشخصية املصري رقم  900لسنة  9185اليت جاء
فيها ":وعلى احلكمني أن يعرفا أسباب الشقاق بني الزوجني ويبذال جهدمها يف اإلصالح بينهما على أية طريقة
4
ممكنة ".ومن مهامهما كذلك أن يردا الظامل منهما عن ظلمه ،ويتحققا ممن كانت اإلساءة.
فإن جنحت مساعي الصلح وجب عليهما تنظيم تقرير يثبتان فيه ذلك .أما إن تعذر عليهما اإلصالح
والتوفيق بني الزوجني ،صارا إىل التفريق بني الزوجني والذي خيتلف بناء على اختالف املسيء منهما 5،فإن كانت
اإلساءة كلها من جانب الزوج اقرتح احلكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة املرتتبة
على الزواج والطالق .وإذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقرتحا التطليق نظري بدل مناسب يقدرانه تلتزم
به الزوجة .وإذا كانت اإلساءة مشرتكة اقرتحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة .وإذا جهل
احلال فلم يعرف املسيء منهما اقرتح احلكمان تطليقهما دون بدل.

 -1الطعن رقم  93لسنة  ،42مكتب فىن  ،24صفحة رقم  9908بتاريخ  .9175/05/28والطعن رقم  3لسنة  53ق ،جلسة
.21/5/9184
 -2املادة  8والفقرة األوىل من املادة  1من قانون األحوال الشخصية املصري رقم  25لسنة  9121املعدل بالقانون رقم  900لسنة
.9185
 -3الطعن رقم  4لسنة  58جلسة  9181/2/29س  ،40نقال من شرح قوانني التصاحل ،ص.554 :
 -4شرح قوانني التصاحل ،ص.552 :
 -5املادة  90من القانون رقم  25لسنة  9121املعدل بالقانون رقم  900لسنة .9185
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وإذا اتفق احلكمان على التطليق ورفعا تقريرمها إىل احملكمة قضت مبا قرراه دون معارضة أو مناقضة ،ألن
طريقهما احلكم ال الشهادة وال الوكالة ،وأهنما إذا اتفقا على رأى نفذ حكمهما ووجب على القاضي إمضاءه
1
دون تعقيب.
بعد انتهاء إجراءات التحكيم وسواء وفق احلكمان يف اإلصالح أو اتفقا على التفريق جيب عليهما رفع تقرير
إىل احملكمة يف اجللسة الثانية لتعيينهما مشتمال على األسباب اليت بين عليها 2.ويتعني أن يقوم كل حكم بتقدمي
تقرير منفصل عن اآلخر ،وميكن أن يشرتكا يف تقرير واحد ،خاصة إذا ما اتفقا يف الرأي 3.وإذا اختلف احلكمان
يف التقرير بعثهما القاضي مع ثالث ،أو أمرمها مبعاودة البحث .وله أن حيكم غريمها ،وله أيضا أن ميهلهما مرة
واحدة ال تزيد على ثالثة أشهر ،فإن مل يقدما تقريرمها اعتربمها غري متفقني 4.وإن استمر خالف احلكمني ،أو مل
5
يقدموا التقرير يف امليعاد احملدد سارت احملكمة يف اإلثبات.
وقد جرى العمل باحملاكم املصرية على تقدير أتعاب احلكم إذا كان من غري أهل الزوجني ،تكون يف صورة
أمانة عامة على ذمة مصاريف انتقاالته تشبها مبا جيري يف حالة احلكم بندب خبري خمتص ،وتلزم احملكمة الزوجة
بسداد أمانة احلكم باعتبار أهنا صاحبة الدعوى .ويرى البعض أنه جيب إضافة مبلغ األمانة على جانب الدولة أو
6
اخلزانة العامة.
أما قانون األحوال الشخصية السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم  51لعام  9153فقد حدد مهام
احلكمني ومراحل عملهما مبا نص عليه يف املواد  992و 993و 994و.995
بالرجوع إىل الفقرة الثالثة من املادة  992والفقرة األوىل من املادة  993يتبني أنه ومبجرد تعيني القاضي
للحكمني يباشرا مهمتهما باالستماع إىل الطرفني والشهود واجلريان وكل من ميكن االستفادة من مساع أقواله...
والتعرف على أسباب الشقاق وأصله ،والسعي وبذل اجلهد لرأب الصدع بني الزوجني .واألصل أن يكون احلكمان

 -1الطعن رقم  ،29لسنة  ،58مكتب فىن  ،49صفحة رقم  ،352بتاريخ  .9110/04/24والطعن رقم  ،77لسنة  54ق ،جلسة
.21/99/9188
 -2جاء يف املادة  99من القانون رقم  25لسنة  ":9121على احلكمني أن يرفعا تقريرمها إىل احملكمة مشتمال على األسباب اليت بىن
عليها "...وجاء يف الفقرة الثانية من املادة  91من القانون رقم  9لسنة  ...":2000وعلي احلكمني املثول أمام احملكمة يف اجللسة التالية
لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا فإن اختلفا أو ختلف أيهما عن احلضور تسمع احملكمة أقواهلما أو أقوال احلاضر منهما بعد حلف اليمني
وللمحكمة أن تأخذ مبا انتهي إليه احلكمان أو بأقوال أيهما أو بغري ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي".
 -3شرح قوانني التصاحل ،ص.553 :
 -4انظر الفقرة الثانية من املادة  8من القانون رقم  25لسنة  9121املعدل بالقانون رقم  900لسنة  .9185والفقرة الثانية من املادة 91
من القانون رقم  9لسنة  .2000وانظر شرح قوانني التصاحل ،ص.554 :
 -5انظر املادة  99من القانون رقم  25لسنة  9121املعدل بالقانون رقم  900لسنة .9185
 -6شرح قوانني التصاحل ،ص.553 :
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من األهل وال يصار إىل األباعد إال إذا تعذر وجودمها من األهل .فإن تعذر يعني القاضي حكمني من األباعد
1
ممن يرى فيهما القدرة على اإلصالح وحيلفهما مييناً قانونية بالقيام مبهمتهما بعدل وأمانة.
وجاء يف الفقرة األوىل من املادة  993ما يلي ":على احلكمني يتعرفا أسباب الشقاق بني الزوجني وأن
جيمعامها يف جملس حتت إشراف القاضي ال حيضره إال الزوجان ومن يقرر دعوته احلكمان ".يف هذه اجللسة األوىل
اليت حتدد احملكمة تارخيها وساعة انعقادها يف جلسة احملاكمة ،يعمل القاضي على مجع احلكمني والزوجني أو
أحدمها 2،ومن يقرر دعوته احلكمان ،يف جملس عائلي حبضور وإشرافه ،ويكتفي أن حيضر القاضي جلسة واحدة
ليكون على علم بوضع الطرفني وأسباب اخلالف ...مث يتابع احلكمان مهمتهما .ويتم االستماع ألقوال الطرفني
ووجهة نظر كل واحد منهما حول اخلالف والتعرف على البينات ،حماولني تقريب وجهات النظر لنإصالح
بينهما ،دون إغفال االتصال بالطرف الغائب للتحري عن احلقيقة .وحياط هذا اجمللس بسرية تامة صيانة ومحاية
لألسرار الزوجية وحرمة العائلة .أما باقي اجللسات فقد تنعقد يف احملكمة بغرفة خاصة أو خارج احملكمة يف مكان
حيدده احلكمان .وينبغي علي احلكمني بذل اجلهد والسعي جبد قصد اإلصالح ،فإن جنحت مساعي الصلح
وجب عليهما تنظيم تقرير يثبتان فيه ذلك ،وينتهي حقهما يف تقرير التفريق .وهذه املصاحلة إما أن تكون إجيابية
فيقع الصلح وتعود العالقة الزوجية إىل سابق عهدها ،أو تكون سلبية باملخالعة فتنتهي العالقة الزوجية بالتفريق
الرضائي بني الزوجني.
وإن تعذر اإلصالح صار احلكمان إىل إعمال املادة  994اليت تنص على ضرورة حتديد املسيء من
الزوجني ودرجة إساءته ،متهيدا إلهناء العالقة الزوجية اليت ختتلف بناء على اختالف املسيء منهما ،فإن كانت
اإلساءة كاملها أو أكثرها من الزوج فالتفريق يكون بطلقة بائنة ،وللزوجة مهرها كامال إن كان بعد الدخول ونصفه
إن كان قبله .أما إذا كانت اإلساءة كاملها أو أكثرها من الزوجة فالتفريق يكون بتجريدها من كامل املهر إذا كان
التفريق قبل الدخول واخللوة الصحيحة ،أو من قسم منه إذا كان التفريق بعد الدخول واخللوة الصحيحة .أما إذا
كانت اإلساءة مشرتكة بني الطرفني فيجب أن تتحمل الزوجة شيئاً لقاء إساءهتا وذلك بإعفاء الزوج بقسم من
3
املهر يتناسب مع مقدار إساءة الزوجة مما يستقل به احلكمان يف تقديره.
 -1جاء يف الفقرة الثالثة من املادة  ":992إذا مل يثبت الضرر يؤجل القاضي احملاكمة مدة ال تقل عن شهر أمالً باملصاحلة فإن أصر املدعي
على الشكوى ومل يتم الصلح عني القاضي حكمني من أهل الزوجني وإال ممن يرى القاضي فيه قدرة على اإلصالح بينهما وحلفهما مييناً على
أن يقوما مبهمتهما بعدل وأمانة" .وجاء يف الفقرة األوىل من املادة ":993على احلكمني يتعرفا أسباب الشقاق بني الزوجني وأن جيمعامها يف
جملس حتت إشراف القاضي ال حيضره إال الزوجان ومن يقرر دعوته احلكمان".
 -2جاء يف الفقرة الثانية من املادة  ":993امتناع أحد الزوجني عن حضور هذا اجمللس بعد تبليغه ال يؤثر يف التحكيم".
 -3جاء يف املادة املادة :994
9ـ يبذل احلكمان جهدمها يف اإلصالح بني الزوجني فإذا عجزا عنه وكانت اإلساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.
 2ـ وإن كانت اإلساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشرتكة بينهما قررا التفريق بني الزوجني على متام املهر أو على قسم منه يتناسب ومدى
اإلساءة.
3ـ للحكمني أن يقررا التفريق بني الزوجني مع عدم اإلساءة من أحدمها على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك
وكان قد ثبت لدى احلكمني استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته.
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بعد انتهاء إجراءات التحكيم وسواء وفق احلكمان يف اإلصالح أو اتفقا على التفريق يقدمان تقريرمها إىل
احملكمة الشرعية وفق ما نصت عليه املادة  ،995إما بشكل مشرتك أو يقدم كل حكم تقريره بصورة منفصلة،
متضمنا استماعهما إىل الطرفني وإىل بينة كل طرف ،وتفهمهما أسباب الشقاق وحماولتهما إصالح ذات البني
بينهما وسعيهم اجلاد يف ذلك ،وإصرار املدعي على التفريق ،ونسبة إساءة كل طرف ،وقرارها اخلاص بنتيجة
التفريق ...وال يشرتط يف قرار احلكمني أن يكون معلال صونا لألسرار الزوجية وحفاظا على حرمة األسرة .ومثل
هذا اإلجراء مينع رقابة احملكمة على قناعة احملكمني ،ورقابة حمكمة النقض أيضا ،وتبقى الرقابة فقط على الشروط
الشكلية للتحكيم ولتقرير احلكمني .والقاضي ملزم إما بأخذ كل ما ورد يف تقرير احلكمني أو رفض كل ما ورد فيه
1
مع التعليل الكايف.
وإذا اختلف احلكمان فيما جيب االتفاق حوله كاالختالف يف حتديد نسبة املسؤولية بني الزوجني ضم
القاضي إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمني 2،وهذا يقتضي انعقاد جملس عائلي جديد حبضور طريف الدعوى
واحلكمني السابقني والقاضي واحلكم املرجح .وال حيق للحكم املرجح اإلنفراد برأي مستقل أو إنشاء حكم جديد
خيتلف عن حكم اإلثنني ،وإمنا يكون ملزماً باالنضمام لرأي أحد احلكمني املختلفني ،وإذا فعل واستقل برأي
جديد لزم حل هيئة التحكيم وتعيني حكمني جديدين صاحلني للتحكيم.
ومما ينبغي اإلشارة إليه أن التشريع السوري ضمن أتعاب احلكمني ،على الرغم أن األصل يف التحكيم
الشرعي أن يكون باجملان كونه عمل اجتماعي إنساين يثاب عليه احلكم ديناً ،لكن ليس هناك ما مينع من أن
يتقاضى احلكمان أجرا نضري ما يبدالنه من جهد .وعلى الرغم من غياب نص تشريعي خاص حيدد أتعاب
احلكمني يف قضايا التفريق للضرر والشقاق ،إال أنه ميكن الرجوع إىل األحكام العامة للوكالة املنصوص عليها يف
املادة  474من القانون املدين 3،مع مراعاة الفارق بني الوكالة والتحكيم ،لكن قياسا ميكن تطبيق النصوص
الناظمة للوكالة على احملكم وأطراف الدعوى خبصوص األتعاب والنفقات اليت تقدرها احملكمة وتتوىل صرفها.
من املالحظات اليت جيب اإلشارة إليها هاهنا أن العمل يف القضاء جيري على تكليف كل من الزوجني
بإحضار أحد أفراد عائلته ليكون حكما له ،وهذا الفعل قد ال يراعى الشروط والصفات واملؤهالت املطلوبة يف
احلكم ،مما ينعكس سلبا على عملية التحكيم وعلى طريقة عمل احلكمني .فقد ينتقي كل من الزوجني أو أحدمها

4ـ إذا اختلف احلكمان حكم القاضي غريمها أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمني.
 -1جاء يف املادة  ":995على احلكمني أن يرفعا تقريرمها إىل القاضي وال جيب أن يكون معلالً وللقاضي أن حيكم مبقتضاه أو يرفض التقرير
ويعني يف هذه احلالة وللمرة األخرية حكمني آخرين".
 -2جاء يف الفقرة الرابعة من املادة  ":994إذا اختلف احلكمان حكم القاضي غريمها أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمني".
 -3جاء يف املادة  ": 474على املوكل أن يرد للوكيل ما أنفقه يف تنفيذ الوكالة التنفيذ املعتاد مع الفوائد من وقت االتفاق ،وذلك مهما كان
حظ الوكيل من النجاح يف تنفيذ الوكالة .فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم املوكل للوكيل مبالغ لنإنفاق منها يف شؤون الوكالة ،وجب على
املوكل أن يقدم هذه املبالغ إذا طلب الوكيل ذلك".
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الشخص الذي ينتصر ملوقفه من أفراد عائلته حىت وإن كان يعلم يف قرارة نفسه أنه ظامل 1.األمر الذي سيدفعه إىل
التعامل مع الوقائع واحلجج واألحداث ،ال بشكل موضوعي وال بشكل واقعي ،فيتحول كل واحد من احلكمني أو
أحدمها إىل حمام للطرف الذي ميثله ،غرضه الدفاع عن قريبه وتغليب مصلحته على مصلحة الطرف اآلخر ،بدل
أن يسعى يف الصلح بني الزوجني ،وهذا األمر يزيد من حدة النزاع ويعمقه أكثر.
وعمليا يتم قبول هذا احلكم أو ذاك وإن مل تتوفر فيه الشروط املطلوبة ،ألن الغالب أن احملكمة ال تكلف
نفسها عناء البحث والتأكد من توفر هذه الشروط والصفات يف احلكمني .لذلك أرى ضرورة فرض رقابة القضاء
على احملكمني الذين يتم اختيارهم من قبل األزواج ،والتأكد من صالحيتهم ملهمة التحكيم وذلك بإنشاء جلنة أو
مكتب خاص بذلك من داخل احملكمة ،خاصة وأن النصوص القانونية يسجل عليها غياب التحديد الدقيق
لشروط احلكمني.
ويالحظ كذلك عدم تنصيص املشرع املغريب على كيفية اختيار احلكمني وال كيفية تعيينهما ،وال مدة
عملهما ،وال على ما يرتتب على جزاء اإلخالل والتهاون يف تأدية مهامهما ،هذه األمور وغريها تعترب خرقا ونقصا
وجب تداركه ،حىت ال تكون مهمة احلكمني مهمة معرضة لالرجتال ،تنبئ بفشل مهمة احلكمني قبل البدء
بأشغاهلما.
من األمور احلسنة اليت جاء هبا القانون املصري والسوري ختصيص أجر وتعويض عن األتعاب لفائدة
احلكمني مقابل اخلدمة اليت يقومان هبا ،األمر الذي غاب عن املشرع املغريب .ذلك أن عمل احلكمني قد يكون
متعبا وشاقا ومضنيا إن هم قاموا بعملهم على أحسن وجه .والتحكيم مهمة حتتاج إىل تفرغ وطاقة ووقت،
وتنقالت واتصاالت ،وهذه وال شك مسؤولية قد ال يقبل عليها الكثري من الناس ،وإن توفرت فيهم شروط
احلكمني .لذا أقرتح يف هذا الباب أن يتم التنصيص على مسألة أتعاب احلكمني لتخصص هلم احملكمة تعويضا يف
حال جناحهما يف مهمة إصالح ذات البني بني الزوجني ،تشجيعا وحتفيزا هلما لبذل غاية اجلهد يف سبيل الوصول
إىل حتقيق هذه الغاية النبيلة.
خاتمة:
يف ختام هذا البحث خنلص إىل أهم النتائج اآلتية:
ـ الفقه اإلسالمي وضع مصلحة بقاء الزوجني حتت سقف الزوجية ضمن أوىل األولويات حني نشوب أي
نزاع أو خالف بني الزوجني .وال أدل على ذلك تنصيصه على ضرورة التدخل السريع لنإصالح عن طريق احلاكم
أو القاضي أو من ينوب عنهما مبجرد العلم باخلالف الذي خياف منه الشقاق بني الزوجني ،دون انتظار نشوبه
وقيامه ،ودون انتظار رفع الدعوى.
 -1هناك احتمال حول إمكانية اعرتاض الزوج على احلكم الذي خيتاره الزوج اآلخر؟ يف اعتقادي أن ذلك جائز بشرط تعليل هذا االعرتاض،
بأن يكون مبنيا على أسباب مقنعة ،ويكون تقدير جدية االعرتاضات خاضعا لتقدير احملكمة ،اليت هلا أن تكلف الطرف اآلخر برتشيح حكم
غريه ،أو أن تقوم احملكمة بذلك ،خاصة وأن كون احلكم مقبوال من كال الطرفني يسهل مهمة احلكمني ويرفع من نسبة جناح الصلح .انظر
شرح قوانني التصاحل ،ص.552 :
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ـ األحكام املتعلقة بنظام التحكيم يف الفقه اإلسالمي غنية جدا ،ومتكاملة ومتناسقة بشكل كبري ،والدارس
هلذه األحكام ال يسعه إال أن جيزم بأصالة وفاعلية هذه الوسائل لتحقيق الصلح بني الزوجني ،لكن ال جيب
التوقف عند هذه األحكام كما وردت يف كتب الفقه والنوازل بل جيب االجتهاد فيها وجتديدها وتطويرها لرتاعي
تغريات الواقع وتعقيدات احلياة املعاصرة اليت أفرزت من املنازعات األسرية ما هو كثري ومعقد أضحت معه احملاكم
عاجزة عن اإلحاطة به ومعاجلته.
ـ للحكم شروط ال بد أن يتصف هبا ،وجناح مهمة الصلح بني الزوجني رهني مبدى توفر تلك الشروط،
وفشل مهمة الصلح يف أغلبه راجع إىل عدم توفرها ،لذلك على اجلهات اليت تعني احلكمني أن تراعي هذا األمر
يف احملكمني.
ـ على املستوى القانوين توجد عدة ثغرات يف النصوص املتعلقة بالتحكيم بني الزوجني ،وكذلك على املستوى
العملي من حيث صعوبات تطبيق هذه النصوص ،وال ميكن اعتبار تنصيب وتكليف احلكمني مبهمة اإلصالح يف
ظل هذه الظروف إال إجراء شكليا ،تطبيقا ملقتضى قانوين ،ومن النادر أن ينجح احلكمان يف مهمة اإلصالح
بالشروط والظروف اليت يتم تعيينهم فيها.
ـ األساس لنجاح أو فشل مؤسسة احلكمني يرجع يف األساس إىل العنصر البشري ،لذلك أرى ختصيص
مكتب خاص لنإشراف على احملكمني بتسجيلهم يف جدول ومتابعة شؤوهنم وتنظيم اختيارهم ،والعمل على
تكوينهم تكوينا علميا يف طريقة فض النزاعات األسرية ،وتدريبهم بعقد ورشات ودورات خاصة .وحبذا لو يتكون
من هيئة متنوعة من حيث التكوين الشرعي والقانوين والنفسي واالجتماعي.
ـ من األمور اليت تصعب مهمة احلكمني وجود ظواهر اجتماعية ترسخ "ثقافة" النزاع والشقاق القائم بني
الزوجني كغياب التواصل األسري ،وعدم النضج الفكري والعقلي وانعدام الثقافة املتعلقة مبؤسسة الزواج والواجبات
واحلقوق املرتبطة هبا .لذا من الواجب إشراك مجيع الفاعلني من داخل اجملتمع من مجعيات وجمالس علمية
وجامعات ...للمسامهة يف توعية الناس عامة واألزواج خاصة بكل ما يتعلق مبؤسسة الزواج والواجبات واحلقوق
املتعلقة هبا ،عن طريق برامج وفعاليات ومشاريع وحماضرات...
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93ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود املعروف حبافظ الدين النسفي(ت:
 790هـ) ،ضبطه وخرج أحاديثه وآياته :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،د ت.
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94ـ البحر احمليط يف أصول الفقه ،للزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعي (ت  714هـ) ،قام
بتحريره :عبد القادر عبد اهلل العاين ،وراجعه :عمر سليمان األشقر ،دار الصفوة الغردقة ،ط :الثانية9493 ،هـ/
9112م.
95ـ بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزبادي(ت 897 :هـ)،
حتقيق :حممد علي النجار ،املكتبة العلمية ،بريوت ـ لبنان ،د ط ،وال ت.
94ـ بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي(ت587:هـ) ،حتقيق
وتعليق :علي حممد عوض وعادل أمحد عبد املوجود ،دارا لكتب العلمية بريوت ـ لبنان ،ط :الثانية9424 ،هـ/
2003م.
97ـ بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،أليب الوليد حممد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد(ت 515 :هـ) ،دار
احلديث ،القاهرة ،د،ط9425 ،هـ2004/م.
98ـ البهجة يف شرح التحفة ،أليب احلسن علي بن عبد السالم التسويل ،حتقيق وضبط وتصحيح :حممد عبد
القادر شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل9498 ،هـ9118 /م.
91ـ تاج العروس من جواهر القاموس ،حملمد مرتضى احلسيين الزبيدي ،حتقيق جمموعة من احملققني ،مطبعة حكومة
الكويت ،تواريخ الطبع خمتلفة.
20ـ التاج واإلكليل ملختصر خليل ،أليب عبد اهلل املواق املالكي(ت 817 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط :األوىل،
9494هـ9114 /م.
29ـ تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،برهان الدين أيب الوفاء إبراهيم حممد بن فرحون اليعمري
املالكي ،خرج أحاديثه وعلق عليه :مجال مرعشلي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل9494 ،هـ/
9115م.
22ـ التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي(ت9313 :هـ) ،الدار التونسية
للنشر – تونس9184 ،م.
23ـ حتفة الفقهاء ،لعالء الدين السمرقندي(ت 531 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل،
9405هـ9184 /م.
24ـ التطليق بسبب الشقاق يف مدونة األسرة ،حفيظة توتة ،جملة احملامي ،العدد .41
25ـ التطليق بسبب الشقاق يف مدونة األسرة ،حممد الكشبور وآخرون ،ط :األوىل9427 ،هـ2004 /م.
 24ـ التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية ،دراسة فقهية وقضائية مسبوكة بآخر االجتهادات القضائية على ضوء
مدونة األسرة ،عادل حاميدي ،الرباط ،ط :األوىل2008/2007 ،م.
27ـ التطليق للضرر يف مدونة األسرة ،حممد الكشبور ،ويونس الزهري ،وحسن فتوح ط:األوىل9427 ،هـ/
2004م.
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28ـ تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي(ت774 :هـ)،
حتقيق:سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط :الثانية9420 ،هـ9111 /م.
21ـ تفسري البحر احمليط ،حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي(ت 745 :هـ) ،دراسة وحتقيق وتعليق:
عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض وآخرون ،دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل9493 ،هـ/
9113م.
30ـ تفسري الشعراوي ،املسمى اخلواطر ،حممد متويل الشعراوي(ت 9498 :هـ) ،مطابع أخبار اليوم9117 ،م.
39ـ تفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم ،أليب الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي(ت375 :
هـ) ،حتقيق و تعليق :علي حممد عوض ،وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل9493 ،هـ/
9113م.
32ـ تفسري الطربي ،املسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي(ت390 :
هـ) ،حققه وعلق حواشيه :حممود حممد شاكر ،راجعه وخرج أحاديثه :أمحد حممد شاكر ،مكتبة ابن تيمية،
القاهرة ،د ت.
33ـ تفسري الفخر الرازي ،الشهري بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب ،حملمد الرازي فخر الدين(ت 404:هـ) ،دار
الفكر ،لبنان ـ بريوت ،ط :األوىل9409 ،هـ9189 /م.
34ـ تفسري القرآن احلكيم(تفسري املنار) ،حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن
منال علي خليفة القلموين احلسيين(ت 9354 :هـ) ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،د ط9110 ،م.
35ـ التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،وهبة بن مصطفى الزحيلي ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ـ دمشق،
ط :الثانية9498 ،هـ.
34ـ التمهيد واالستذكار ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب(ت 443 :هـ) ،ومعه القبس أليب بكر حممد
بن عبد اهلل ابن العريب املالكي(ت 543 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي بالتعاون مع مركز هجر
للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،ط :األوىل9424 ،هـ2005 /م.
37ـ هتذيب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين الشافعي(ت852:هـ)،
باعتناء :إبراهيم الزيبق ،و عادل مرشد ،مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،د ط ،وال ت،
وال م ن.
38ـ اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان)تفسري القرطيب( ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد
بن أيب بكر القرطيب(ت 479 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ
لبنان ،ط :األوىل9427 ،هـ2004 /م.
 31ـ حاشية الصاوي على الشرح الصغري(بلغة السالك إىل أقرب املسالك) ألمحد الصاوي ،ضبطه وصححه:
حممد عبد السالم شاهني ،دارا لكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل9495 ،هـ9115 /م.
40ـ حاشية الشرباملسي عل هناية احملتاج ،دار الفكر -بريوت ،ط أخرية9404 ،هـ9184 /م..
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49ـ احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهري باملاوردي(ت 450 :هـ) ،حتقيق :على حممد معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط :األوىل9491 ،هـ9111 /م.
42ـ درر احلكام شرح جملة األحكام ،علي حيدر ،حتقيق وتعريب :فهمي احلسيين ،دار عامل الكتب ،اململكة
العربية السعودية9432 ،هـ2003 /م.
43ـ دور احلكمني يف حسم النزاع بني الزوجني بني أحكام املذهب املالكي ونصوص مدونة األسرة ،احلسن
بندايل ،جملة املناظرة ،العدد العاشر2005 ،م.
44ـ رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،حملمد أمني الشهري عابدين بن السيد عمر عابدين بن عبد
العزيز الدمشقي احلنفي(ت 9252:هـ) ،دراسة وحتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد عوض ،دار عامل
الكتب ،الرياض ،د ط9423 ،هـ2003 /م.
 45ـ روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،أليب الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي
البغدادي(ت 927 :هـ) ،إدارة الطباعة املنريية ،ودار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان ،د ط ،وال ت.
44ـ روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حيىي بن شرف النووي حمي الدين أبو زكريا ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
9405هـ.
 47ـ زاد املعاد يف هدى خري العباد ،حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية(ت759 :
هـ) ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،ط :السابعة والعشرون9495 ،هـ9114 /م.
48ـ سنن أيب داود ،أليب داود سليمان األشعت األزدي السجستاين(ت 275 :هـ) ،حققه وقابله بأصل احلافظ
بن حجر وسبعة أصول أخرى :حممد عوامة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،مؤسسة الريان ،بريوت ،واملكتبة
املكية ،مكة ،ط :األوىل9491 ،هـ9118 /م.
41ـ سنن الرتمذي ،أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي(ت 271 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :بشار
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط :األوىل9114 ،م.
50ـ سنن ابن ماجه ،أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القريواين(ت 275 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الكتب العربية ،د ط ،وال ت.
59ـ سنن النسائي ،أليب عبد الرمحان أمحد بن شعيب بن علي الشهري ب(النسائي) (ت303:هـ) ،حكم على
أحاديثه وآثاره وعلق عليه :حممد ناصر الدين األلباين ،اعتىن به :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،ط :األوىل ،د ت.
52ـ السرية النبوية البن هشام ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد مجال الدين(ت 293
هـ) ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعيد ،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،د ط ،وال ت.
53ـ شرح حدود ابن عرفة ،أليب عبد اهلل حممد األنصاري الرصاع(ت 814 :هـ) ،حتقيق :حممد أبو األجفان
الطاهر املعموري دار الغرب اإلسالمي بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل9113 ،م.
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 54ـ شرح فتح القدير ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي مث السكندري ،املعروف بابن اهلمام
احلنفي(ت 849 :هـ) ،على اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين(ت 513 :هـ) ،علق عليه وخرج آياته
وأحاديثه :عبد الرزاق غالب املهدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط :األوىل 9424هـ2003 /م.
55ـ شرح قوانني التصاحل ،عبد الفتاح مراد ،د ط ،وال ت.
54ـ الشرح الكبري للدردير ،أمحد بن حممد بن أمحد العدوي ،أبو الربكات (ت 9927 :هـ) ،دار الفكر ،د ط،
وال ت.
57ـ شرح خمتصر خليل للخرشي ،حملمد بن عبد اهلل اخلرشي ،املالكي ،أبو عبد اهلل(ت9909:هـ) ،دار الفكر
للطباعة – بريوت ،د ط ،وال ت ،وهبامشه حاشية العدوي.
58ـ شرح منتهى اإلرادات ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى ،ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت(ت9059 :
هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،د ط ،وال ت.
51ـ شريعة القرآن من دالئل إعجازه ،حممد أبو زهرة ،سلسلة الثقافة اإلسالمية ،ع  ،39د ط ،ربيع األول،
9389هـ ،سبتمرب 9149م.
40ـ صحيح البخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري(ت 254 :هـ) ،دار ابن كثري دمشق ـ بريوت،
ط :األوىل9423 ،هـ2002 /م.
49ـ صحيح مسلم ،أليب احلسني حممد بن احلجاج القشريي النيسابوري(ت 249 :هـ) ،حتقيق وتصحيح :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،توزيع دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ط :األوىل9492 ،هـ/
9119م.
42ـ صحيح مسلم بشرح النووي ،مؤسسة قرطبة ،ط :الثانية9494 ،هـ9114 /م.
43ـ الصلح وأثره يف إهناء اخلصومة يف الفقه اإلسالمي ،حممد حمجوب عبد النور ،دار اجليل ،بريوت ـ لبنان ،د
ط ،وال ت.
44ـ الطبقات الكربى ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء ،البصري ،البغدادي املعروف بابن
سعد (ت230 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر – بريوت ،ط :األوىل9148 ،م.
45ـ عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،قحطان عبد الرمحان الدوري ،دار الفرقان ،عمان ـ
األردن ،ط :األوىل9422 ،هـ2002 /م.
 44ـ العمل القضائي األسري ،إدريس الفاخوري ،أستاذ التعليم العايل ،دار اآلفاق املغربية ،الدار البيضاء ،ط:
األوىل2001 ،م.
 47ـ فتاوى الربزيل :جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام ،أليب القاسم بن أمحد البلوي
التونسي املعروف بالربزيل(ت 849 :هـ) ،تقدمي وحتقيق :حممد احلبيب اهليلة ،دار الغرب اإلسالمي ،ط :األوىل،
2002م.
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48ـ فتاوى عبد اهلل بن احلاج إبراهيم ،مجع وحتقيق :حممد األمني بن حممد بيب ،ط :األوىل،
9423هـ2002/م.
41ـ الفتاوى اهلندية ،للشيخ نظام وجمموعة من علماء اهلند ،ضبطه وصححه :عبد اللطيف حسن عبد الرمحان،
دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل9429 ،هـ2000 /م.
70ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين(ت 852 :هـ) ،دار السالم،
الرياض ،ط :األوىل9429 ،هـ2000 /م.
79ـ فتح القدير ،اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حملمد بن علي بن حممد الشوكاين(ت9250 :
هـ) ،حققه وخرج أحاديثه :عبد الرمحان عمرية ،دار الوفاء ،د ،ط9114 ،م.
72ـ الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ألمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي األزهري
املالكي(ت 9924:هـ) ،ضبطه وصححه وخرج آياته :عبد الوارث حممد علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ
لبنان ،ط :األوىل9498 ،هـ9117 /م.
73ـ يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،دار الشروق ،ط :الثانية والثانية والثالثون9423 ،هـ2003 /م.
74ـ قانون األحوال الشخصية ،الزواج والطالق ،ط :األوىل9499 ،هـ9119 /م.
75ـ قانون األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية ،حممد الكشبور ،طبعة مطبعة النجاح اجلديدة ،ط :الثانية،
9114م.
74ـ القوانني الفقهية ،حملمد بن أمحد بن جزي الغرناطي ،حتقيق :عبد الكرمي الفضيلي ،دار الرشاد احلديثة ،الدار
البيضاء ـ املغرب ،د ط9425 ،هـ2005 /م.
77ـ الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب(
ت 443 :هـ) ،حتقيق :حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض ،ط ،الثانية،
9400هـ9180 /م.
78ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أليب القاسم حممود بن عمر
الزخمشري(ت 538:هـ) ،حتقيق وتعليق ودراسة :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي حممد معوض ،شارك يف
حتقيقه:فتحي عبد الرمحان أمحد حجازي ،مكتبة العبيكان9498 ،هـ9118 /م.
71ـ كشاف القناع عن اإلقناع ،ملنصور بن يونس البهويت احلنبلي(ت 9059 :هـ) ،حتقيق وختريج وتوثيق جلنة
متخصصة من وزارة العدل باململكة العربية السعودية ،ط :األوىل9427 ،هـ2004 /م.
80ـ كفاية األخيار إىل غاية االختصار ،لتقي الدين أيب بكر حممد احلسيين احلصي الدمشقي الشافعي ،حتقيق
وتعليق :كامل حممد حممد عويصة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،د ط9422 ،هـ2009 /م.
89ـ لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،د ط ،وال ت.
82ـ املبسوط ،لشمس الدين السرخسي ،دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان ،د ط ،وال ت.
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83ـ احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحان بن متام بن عطية
األندلسي احملاريب (ت542 :هـ) ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط:
األوىل9422 ،هـ2009 /م.
84ـ احمللى ،أليب حممد بن علي بن أمحد سعيد بن حزم(ت 454 :هـ) ،حتقيق :حممد منري الدمشقي(نسخة
حمققة على حتقيق أمحد حممد شاكر) ،إدارة الطباعة املنريية ،مطبعة النهضة ،مصر ،د ط ،وال ت.
85ـ جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر ،عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املدعو بشيخي زاده(ت:
 9078هـ) ،خرح آياته وأحاديثه :خليل عمران املنصور ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان9491 ،هـ/
9118م.
84ـ جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ،دار الفكر ،بريوت9492 ،هـ.
87ـ جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (ت  728هـ) ،حتقيق :عـبد
الرمحان بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية،
9494هـ9115 /م.
88ـ املدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط :األوىل9498 ،هـ9118 /م.
81ـ املدونة الكربى لنإمام مالك بن أنس(ت 971 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط :األوىل 9495هـ9114 /م.
10ـ مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين(ت249 :
هـ) ،حتقيق:شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد وآخرون ،إشراف :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة،
ط :األوىل9429 ،هـ2009 /م.
19ـ املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،ألمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ،املكتبة العلمية
بريوت ،د ط ،وال ت.
12ـ معجم مقاييس اللغة ،البن فارس(ت 315 :هـ) ،حتقيق وضبط :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر ،دون
طبعة9311 ،هـ9171 /م.
13ـ املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،مصر ،مكتبة الشروق الدولية ،مصر ،ط :الرابعة9425 ،هـ2004 /م.
14ـ املعونة على مذهب عامل املدينة ،أليب عبد اهلل مالك بن أنس إمام دار اهلجرة ،تصنيف القاضي أبو حممد
عبد الوهاب علي بن نصر املالكي(ت 422 :هـ) ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط :األوىل9498 ،هـ9118 /م.
15ـ املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،أليب العباس أمحد بن حيىي
الونشريسي ،حتقيق :حممد حجي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية  -ودار الغرب اإلسالمي،
9409هـ9189/م.
14ـ املغين ،البن قدامة املقدسي(ت 420 :هـ) حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو.
دار عامل الكتب ،الرياض ،ط :الثالثة9497 ،هـ9117 /م.
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17ـ مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،لشمس الدين حممد بن اخلطيب الشربيين ،على منت منهاج
الطالبني أليب زكريا حيىي بن شرف النووي الشافعي(ت 474 :هـ) ،اعتىن به :حممد خليل عيتاين ،دار املعرفة،
بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل9498 ،هـ9117 /م.
18ـ املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصفهاين ،مت التحقيق واإلعداد مبركز الدراسات والبحوث مبكتبة نزار
مصطفى الباز ،الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز ،د ط ،وال ت.

11ـ املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية ،عبد الكرمي زيدان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط:األوىل،
9493هـ9113 /م.
900ـ املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد علي ،ساعدت جامعة بغداد على نشره ،ط:الثانية9493 ،هـ/
9113م.
909ـ املمتع يف شرح املقنع ،لزين الدين املنجى بن عثمان بن أسعد ابن املنجى التنوخي احلنبلي(ت 415 :هـ) ،دراسة
وحتقيق :عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش ،ط :الثالثة9424 ،هـ2003 /م.
902ـ املنتقى شرح موطأ مالك ،أليب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي(ت 414 :هـ) ،حتقيق :حممد
عبد القادر أمحد عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط ،األوىل9420 ،هـ9111 /م.
 903ـ املنتقى من عمل القضاء يف تطبيق مدونة األسرة ،منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح
والدالئل ،ع  90فرباير2001م ،توزيع دار القلم ،الرباط ،املغرب.
904ـ منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،حملمد بن أمحد بن حممد عليش أبو عبد اهلل املالكي(ت 9211:هـ) ،دار الفكر،
بريوت ،د ط9401 ،هـ9181 /م.
905ـ املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (ت474 :هـ) ،دار الكتب
العلمية ،د ط ،وال ت.
904ـ مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب،
الرعيين املالكي(ت154 :هـ) ،دار الفكر ،د ط.
املعروف باحلطاب ُّ
907ـ نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار ،لشمس الدين أمحد بن قودر املعروف بقاضي زاده أفندي ،وهي تكملة
فتح القدير ،لكمال الدين السيواسي املعروف بابن اهلمام .علق عليه وخرج آياته وأحاديثه :عبد الرزاق غالب املهدي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط :األوىل9424 ،هـ2003 /م.
908ـ النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي ،حممد رأفت عثمان ،ط :الثانية9495 ،هـ9114 /،م.
 901ـ نوازل أمحد بن سعيد بن بشتغري اللورقي املالكي ،دراسة وحتقيق وتعليق :قطب الريسوين ،دار ابن حزم ،بريوت ـ
لبنان ،ط :األوىل9421 ،هـ2008 /م.
 990ـ النوازل اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى ،املسماة ب :املعيار اجلديد اجلامع املعرب عن
فتاوى املتأخرين من علماء املغرب ،أليب عيسى سيدي املهدي الوزاين(ت 9342 :هـ) ،قابله وصححه على النسخة
األصلية :عمر بن عباد ،مطبعة فضالة ،املغرب9498 ،هـ9117/م.
999ـ نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ،حممد بن علي الشوكاين ،حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه :حممد صبحي
بن حسن حالق ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،ط :األوىل ،شوال 9427هـ.
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حق املشاركة السياسية للمرأة
يف املجالس النيابية والوزارات التنفيذية
الدكتورة أسماء غالب القرشي
عميد كلية البنات بجامعة القران الكريم والعلوم إلاسالمية-اليمن

مقدمة :
تعددت واختلفت املداخل اليت طرحت فيها قضايا املرأة ويف مقدمتها املشاركة السياسية يف اجملتمعات
اإلسالمية ومنها اليمن ،وفجرت حوهلا نقاشات ساخنة كما أن اآلراء حوهلا انقسمت بطريقة سجالية
واحتجاجية ،مما يؤكد على حساسية تلك القضايا ،وصعوبة االقرتاب منها ،وش ّدة املمانعة االجتماعية نتيجة السري
عليها لقرون من األزمنة مما أدى إىل احتقار املرأة ،واالنتقاص من أهليتها ،ومنعها حقوقها ،وعزهلا عن احلياة
اإلجيابية ،عالوة عن التفسريات الشاذة واألفهام املغايرة ملا جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية كي تكون "غطاءً
شرعياً" هلذه العادات والتقاليد من خالل رأي فقهي سائد يف الشرق األوسط ،ناهيك عن التخوف من أن تكون
هناك تأثريات وضغوطات أجنبية وغربية فيتبع ذلك مساس بالقيم أو التشريعات اإلسالمية وبني هذا وذاك
أصبحت املرأة اليت كرمها اهلل عزوجل ورسوله الكرمي ضحية ذحبها اختالف األفهام يف املرويات ،وشنقها حبل
التغريب واملؤمترات .
إذ أن املعارضني من الفقهاء والدعاة ملشاركتها يف العمل السياسي يرون أن ذلك خيرج عن مبادئ الشريعة
اإلسالمية ويلتف عليها ،ومينح للنساء حقوقاً غري شرعية ،بيد أن املوافقني واملؤيدين منهم يرون أنه يعيد احلقوق
ألصحاهبا واألمور إىل نصاهبا ،ويزيل سوء الفهم ،وااللتباس اللذان سادا لزمن طويل .
وبالرغم من كل تلك املعطيات ،إال أن املرأة استطاعت أن تصنع لنفسها واقعاً ال ميكن نكرانه ،أو عدم
االكرتاث به ،بل فرضت االعرتاف به ،والتعامل معه بطريقة تستدعي تصحيح النظرة السلبية عن املرأة ،وتعيد
االعتبار لشخصيتها احلقوقية ومكانتها االجتماعية ،مبا يتوافق مع فطرهتا البشرية ،ومبادئ اإلسالم السوية .
وهبذا أصبح من املمكن تناول قضايا املرأة بنوع من اجلرأة والوضوح وحبرية يف االجتهاد واالستنباط ،واخرتاق
حواجز الصمت ،واخلروج على املناخات الضاغطة ومواجهة الذات بعقل نقدي ،وتفكيك النظام السلوكي السائد
املقيد لطموحات املرأة واملعوق لتقدمها واملعطل لطاقاهتا وذلك عن طريق االنسجام والتكيف مع القاعدة الفكرية
اإلسالمية ،اليت بإمكان املرأة أن تستند عليها وحتاجج هبا ،وتنطلق منها يف الدفاع عن حقوقها وكرامتها ،ويف بناء
تقدمها وارتقائها ومتاشياً مع كل ذلك سنقدم رؤية فقهية حول  -حق املرأة يف املشاركة السياسية  -وذلك من
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خالل تسليط الضوء على جانب من أسباب اختالفات العلماء ،وأدلتهم يف املسألة دون التعرض ملناقشتها اكتفاء
مبا قد سبق من تدوين بعض الكتاب وتأليف بعض اجملتهدين من املانعني واجمليزين أو احملللني الدارسني ،ومن مث
سنذكر ما نراه راجحاً يف املسألة مع التعليل املنطقي دون مغاالة أو تفريط مراعني يف كل ذلك مقاصد الشريعة
اإلسالمية واملتغريات احمللية والدولية ،مدعمني ذلك احلق من الدستور اليمين ،مؤكدين من خالل استعراض أمهية
املشاركة يف عصرنا احلايل ،مقرتحني آليات ووسائل تسهم يف حتقيق بعضاً مما تصبو إليه املرأة املسلمة ،كل ذلك
ليس من باب املزايدات السياسية ،وال اجملامالت األنثوية ،وإمنا يف باب تأكيد احلق الشرعي ،وإعادة األمور إىل
نصاهبا .
هدف الدراسة :
 يهدف البحث إىل إبراز احلق الشرعي والقانوين ملشاركة املرأة سياسياً .
 كما يهدف إىل دحض الكثري من الشبه العالقة حول غمط التشريع اإلسالمي هلذه احلقوق.
 يهدف البحث أيضاً إىل خلق نوع من التوعية بضرورة املشاركة حتقيقاً ملصلحة املرأة واجملتمع املسلم
بشكل عام.
الدراسات السابقة :
تعددت الدراسات حول املوضوع كما تباينت وجهات النظر يف ذلك ما بني جميز مطلقاً أو ممانع على
اإلطالق وما بني من توسط يف ذلك وأرجأ األمر للواقع واملصلحة ومابني جميز لبعض الواليات ،مانعاً ألخريات،
وسنذكر جانباً من اآلراء واالجتاهات واملؤلفات ضمناً يف البحث بإذن اهلل تعاىل .
وأكتفي هنا بذكر مؤلفني يف املسألة :
 -9كتاب  -احلقوق السياسية للمرأة بالشريعة اإلسالمية والقانون الدويل د .حممد املنصوري .
ناقش املؤلف يف هذه الدراسة احلقوق السياسية للمرأة يف الشريعة اإلسالمية ،كما تناولت الدراسة التعريف
والشرح ملفهوم حقوق اإلنسان واحلقوق السياسية والوالية ،ومعناها يف اإلسالم .مع مناقشة مشاركة املرأة يف
الشورى واحلسبة والفتوى يف اإلسالم ،والرتكيز على حق املرأة يف االنتخاب نتيجة مشاركتها يف الشورى واحلسبة
والفتوى .
 – 2احلقوق السياسية للمرأة املسلمة دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة يف الفقه اإلسالمي  .الدكتور شوقي
عالم -مفيت اجلمهورية املصرية .
ذكر فيه املؤلف َّ
أن التشريع اإلسالمي هو الذي أعطى املرأة كامل حقوقها وحررها من التبعية واهلامشية اليت
كانت تعيشها قبل البعثة النبوية  ،وما كان ألي تشريع وضعي مهما ارتقى أن يصل باملرأة كما وصل التشريع
اإلسالمي ،وما زعم من سلب حلقوقها يف ظله أمكن تفنيده والرد عليه من قبل مجلة من العلماء والفقهاء.
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تقسيمات البحث :
قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة على النحو اآلتي :

المقدمة :

هدف الدراسة
الدراسات السابقة

الفصل األول  :التعريف وأسباب الخالف وفيه أربعة مباحث :

المبحث األول  :التعاريف وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول  :التعريف اللغوي

المطلب الثاني  :السياسة في اللغة

المطلب الثالث  :المراد بالمشاركة السياسية للمرأة
المبحث الثاني  :أسباب الخالف وفيه مطلبان :
المطلب األول  :أعمال المرأة التي جرى فيها الخالف

المطلب الثاني  :أسباب اختالف العلماء :

السبب األول  :اختالف األفهام في تفسير النصوص

السبب الثاني  :العمل بقاعدة سد الذرائع أو فتحها

السبب الثالث  :التباين في فهم االختالط وخلطه بالخلوة
السبب الرابع  :القياس على األوضاع الشاذة البعيدة عن االلتزام باآلداب الشرعية
المبحث الثالث :موقف علماء اليمن من والية المرأة.

المبحث الرابع  :مشاركة المرأة في الدستور اليمني .

الفصل الثاني :الحكم واألهمية وفيه ثالثة مباحث :
المبحث األول  :تحرير المسألة .
المبحث الثاني  :أهمية مشاركة المرأة .

المبحث الثالث  :أهم اآلليات التي تفعل طاقات المرأة ومشاركتها السياسية في المجتمع .

الخاتمة .

النتائج والتوصيات

أوالً  :نتائج البحث

ثانياً توصيات البحث .
فهرس الموضوعات .

ثبت المصادر والمراجع.

 411جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

وفيه أربعة مباحث

الفصل األول  :التعريف وأسباب الخالف

المبحث األول  :التعاريف
المطلب األول  :التعريف اللغوي للمشاركة :
ِ
وضم ِ
بني أ َْهل
مبعىن واحد وهو ُخمالَطَة َّ
الش ُ
رك والشرَكة بكس ِرمها ِّ
ّ
الش ِري َك ْني وحديث ُمعاذ  :أنه أ َ
َجاز َ
الثاين ّ
ِ
ِ
آخر بالنصف أَو الثُّـلُث أو حنو ذلك -وقد
الشْرَك  -أَي اال ْشِ َرت َاك يف
اليَ َمن ّ
األرض وهو أَ ْن يَ ْدفَـ َعها صاحبها إىل َ
آلخر واال ْشِرتاك هنا مبَْع َىن التَّشارك(.)1
شاركا
َ
وشارك أ ُ
َحدمها ا َ
ا ْشتَـَركا وتَ َ
المطلب الثاني  :السياسة في اللغة :
ساس األمر سياسة :قام به ،ورجل ساس من قوم ساسة وسواس ،وسوسه القوم :جعلوه يسوسهم.
ويقال :سوس فالن أمر بين فالن أي كلف سياستهم ،سست الرعية سياسة .وسوس الرجل أمور الناس،
على ما مل يسم فاعله ،إذا ملك أمرهم(. )2
المطلب الثالث :المراد بالمشاركة السياسية للمرأة :
النشاط السياسي يرمز إىل (مسامهة املواطنني ودورهم يف إطار النظام السياسي وقيل املشاركة السياسية
بشكل عام تعين حتديداً ذلك النشاط الذي يقوم به املواطنون العاديون بقصد التأثري يف عملية صنع القرار
احلكومي ،سواء أكان هذا النشاط فردياً أم مجاعياً ،منظماً أم عفوياً ،متواصالً أم منقطعاً ،سلمياً أم عنيفاً شرعياً
أم غري شرعي ،فعاالً أم غري فعال)(. )3
وعليه فإن مشاركة املرأة سياسياً تدخل ضمن هذا اإلطار دومنا تفريق أو تعطيل .
المبحث الثاني  :أسباب الخالف

المطلب األول  :أعمال المرأة التي جرى فيها الخالف بين الفقهاء تنقسم إلى أربعة أقسام :

القسم األول  :تويل املرأة الوالية الكربى (رئاسة الدولة أو اخلالفة) .

هناك شبه إمجاع من العلماء املتقدمني( )4واملتأخرين على عدم جواز تويل املرأة الوالية الكربى (اخلالفة وما

يتفرع عنها) مستدلني على ذلك حبديث (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)

الشيعة املتأخرين(. )1

(، )5

وقد أجاز ذلك اخلوارج وبعض

( )1تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي مادة شرك ص 4728
( )2لسان العرب البن منظور جـ 4ص  907بتصرف .
( )3حسني علوان البيج« ،املشاركة السياسية والعملية السياسية» ،املستقبل العريب ،السنة  ،20العدد ( 223أيلول /سبتمرب  ،)9117ص
 44تبعاً لتعريف صموئيل هنتنغتون وجون نيلسون نتحدث فيها عن املشاركة السياسية بشكل عام نقال عن ويكبيديا املوسوعة احلرة .
( )4انظر بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد جـ 2ص.544
( )5أخرجه البخاري باب الفنت اليت متوج كموج البحر حديث رقم . 4484
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القسم الثاني  :تويل الوظائف يف السلطتني (التنفيذية ،والتشريعية) مظان البحث هنا سنتحدث عن ذلك

بشيء من التفصيل بإذن اهلل تعاىل .

القسم الثالث  :تويل املرأة القضاء  :اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال :

القول األول  :املنع مطلقاً وهو مذهب احلنابلة ومجهور الشافعية واملالكية والشيعة(. )2

القول الثاني  :اجلواز مطلقاً وذهب إىل القول جبواز تويل املرأة القضاء احلسن البصري من كبار التابعني
والظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم ،وابن جرير الطربي واحلسن البصري(. )3
القول الثالث  :توسط بني اجلواز واملنع حيث أجازوا تويل القضاء يف كل شيء عدا القضاء يف احلدود
والقصاص معللني بذلك بأن شهادهتا ال تقبل فيها وهذا مذهب احلنفية وبعض املالكية وبعض من الشافعية

()4

.

القسم الرابع  :األعمال اخلدمية واالجتماعية كالتطبيب والتعليم واحلضانة والوالية على مال اليتيم  :أجاز

الفقهاء ذلك بشروطه(. )5

واملتأمل ألدلة مجيع األقوال جيدها غري قطعية الداللة  ،وبالتايل اختلفت األفهام وترتب على ذلك بناء
األحكام املتناقضة  ،مما يتوجب الدعوة إىل إنشاء جمامع فقهية إسالمية عاملية ،وإحالة مثل هذه املواضيع إىل
مؤسسات دولية لنإفتاء والقضاء قطعاً للخالف القائم وإحقاقاً للحق الضائع بني اآلراء .
المطلب الثاني  :أسباب اختالف العلماء:

()6

ذكر ابن رشد اثني عشر سبباً الختالف العلماء
البحث فقط .

وما يهمنا هنا هو ذكر ما يتعلق بالمسألة مناط

جل أسباب اختالف العلماء حول جواز تويل املرأة الوظائف العامة (التنفيذية وهي ما يعرب عنه اليوم
ترجع ُّ

باحلقائب الوزارية أو التشريعية جملس النواب أو الربملان) إىل ما يلي(:)7
 اختالف األفهام يف تفسري النصوص .

 العمل بقاعدة سد الذرائع أو فتحها .
 التباين يف فهم االختالط وخلطه باخللوة .
( )1حاشية ابن عابدين – جـ 9ص 348والقوانني الفقهية ص ،22ومغين احملتاج جـ 4ص ،930وكشاف القناع ،فتاوى معاصرة د
القرضاوي جـ 2ص. 381
( )2املغين جـ 1ص. 40-31
( )3احمللى البن حزم جـ 1ص. 343
( )4انظر تفاصيل األقوال الثالثة يف بدائع الصنائع جـ 7ص ، 3والقوانني الفقهية ص ، 211ومغين احملتاج جـ4ص 375واملغين البن
قدامة جـ1ص. 31
( )5انظر شيئا من التفصيل يف حاشية ابن عابدين جـ 5ص  ، 237والفتاوى اهلندية 5جـ ص . 330
( )6جمموعة ومفصلة يف كتاب اجلامع املفيد يف أسباب اختالف الفقهاء عند اإلمام ابن رشد احلفيد لعبد الكرمي حامدي . -
( ) 7هذا التقسيم مقتبس من كتاب والية املرأة للدكتور  /غالب القرشي ص 951مكتبة خالد بن الوليد صنعاء وعامل الكتب اليمنية صنعاء
سنة النشر (9423هـ 2002-م) .
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 القياس على األوضاع الشاذة البعيدة عن االلتزام باآلداب الشرعية وسنتحدث عن كل نقطة مما سبق
بشيء من التفصيل لتتضح بذلك حجج الفريقني اجمليزين واملانعني.
 السبب األول  :اختالف األفهام في تفسير النصوص(. )1

لكل فريق أدلته اليت استدل هبا على ما ذهب إليه إال أن أدلة الفريقني متداخلة نظراً الختالف أفهامهم يف
تفسريها لذا سنعرضها جمتمعة مع بيان وجه االستدالل بالنص لكل فريق .
 االستدالل من القرآن الكريم :

أوالً  :أدلة المانعين واعتراضات المجيزين :

ال قَـ َّوامو َن علَى الن ِ ِ
ض ُه ْم َعلَ َٰى بَـ ْعض َوِمبَا أَنْـ َف ُقوا ِم ْن
َّل اللَّهُ بَـ ْع َ
 -9قول اهلل تعاىل { :ا ِّلر َج ُ ُ َ
َ
ِّساء مبَا فَض َ
أ َْم َواهلِِ ْم ۗ}( .)2استدل هبذه اآلية املانعون فقالوا الرجل قيّم على املرأة مبعىن أنه رئيسها وكبريها واحلاكم عليها،
فاآلية تفيد عدم والية املرأة ،وإال كانت القوامة للنساء على الرجال ،وهو عكس ما تفيده اآلية(.)3

ورد اجمليزون للوالية العامة على هذا االستدالل بقوهلم اآلية خاصة بني األزواج والزوجات وال تشمل اآلية
َّ
كل الرجال مطلقاً وكل النساء مطلقاً وعليه ليس كل رجل قيم على كل امرأة لذا ليس يف اآلية ما يدل على عدم

جواز تويل املرأة(. )4

 -2قوله تعاىل َ { :ولِ ِّلر َج ِال َعلَْي ِه َّن َد َر َجة}(.)5
ذهب املانعون إىل القول بأن هذه اآلية تنص على أن الدرجة اليت جعلها اهلل للرجال هي اإلمارة وال ينبغي

للمرأة الرتأس على الرجل( )6واعرتض اجمليزون بأن هذه اآلية تنظم العالقة الزوجية فحسب وليس هلا صلة بالوالية

العامة (. )7

( ) 1للرجوع ألدلة الفريقني انظر كتاب والية املرأة للدكتور/غالب القرشي ص  951إىل  ، 981وورقة عمل للشيخ/عبد اإلله عقالن وكيل
املعهد العايل للتوجيه واإلرشاد ص 5وللرجوع ألدلة املانعني انظر حقوق املرأة السياسية للشيخ /عبد اجمليدالزنداين ص30إىل  31كذلك رسالة
علماء اليمن بشأن الكوتا واملوقع عليها 995عاملاً على رأسهم الشيخ /عبد اجمليد الزنداين والدكتور/عبد الوهاب الديلمي وكذلك كتاب
عواصم اجمليزين لتمثيل املرأة بدائرة يف األمانة واملكاتب وقواصم املانعني واإلبانة مبا تقتضيه الديانة 35إىل  31للدكتور /حممد الوقشي ،وكذلك
وثائق أعمال املؤمتر الثاين للتجمع اليمين لنإصالح 9118م من ص 940إىل  ،974و أيضاً املؤمتر العام الرابع الدورة الثانية للتجمع اليمين
لنإصالح – دورة الشيخ /عبد اهلل بن حسني األمحر  92-99مارس 2001م انظر االجتاهات والردود واالعرتاضات للمؤمترين من ص297
حىت  ،392وكذلك جملة املنتدى السلفية العدد  54ص.27
( )2سورة النساء آية .34
( )3مراتب اإلمجاع ص  ،924جواهر اإلكليل جـ 2ص ، 229والبحر الرائق جـ 4ص ،211وكشاف القناع جـ951 4ص  ،ومغين احملتاج
ج  4ص. 930
( )4انظر كتاب مكانة املرأة يف القرآن والسنة الصحيحة د /حممد بلتاجي ص . 11
( )5سورة البقرة آية .228
( )6أحكام القرآن البن العريب جـ  9ص - 88وما ذكره الشيخ /عبد اجمليد يف كتابه حقوق املرأة السياسية حيث حتدث ونقل عن حقوق
الزوج على الزوجة ص.39-30
( )7املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي جلنة علماء مصر نقالً عن والية املرأة يف ميزان السياسة الشرعية د غالب القرشي ص .942
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اجل ِ
ِ
ُوىل }(. )1
اهلِيَّ ِة ْاأل َ َٰ
 -3وقوله تعاىلَ {:وقَـْر َن ِيف بـُيُوت ُك َّن َوَال تَـبَـَّر ْج َن تَـبَـُّر َج َْ
استدل املانعون هبذه اآلية ووجه الداللة لديهم أنَ ه َذا أَمر ِمن اهلل تَـع َ ِ
ِّساء بِال َقَرار يف البيوت وعدم
َ
َ
اىل للن َ
()2
ورد
اخلروج منها إِالَّ حلاجة ،وتوليها للوظائف العامة حيتم عليها اخلروج وهذا خمالف لألمر الوارد يف اآلية َّ ،
اجمليزون على ذلك بأن األمر يف هذه اآلية خاص بنساء النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -كما أن هذا األمر ال يفيد
الوجوب فلو كان األمر يقتضي الوجوب ملا خرجت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها للصلح بني املسلمني يف
موقعة اجلمل ،وثبت أيضاً أن أمهات املؤمنني والصحابيات والتابعيات كن خيرجن ومل مينعهن مانع (.)3
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِّس ِاء
َّل اللَّهُ بِه بَـ ْع َ
ض ُك ْم َعلَ َٰى بَـ ْعض ۗ ل ِّلر َجال نَصيب ممَّا ا ْكتَ َسبُوا ۗ َوللن َ
 -4قوله تعاىل َ { :وَال تَـتَ َمنـ َّْوا َما فَض َ
ِ ِ
ِ
ِ
اسأَلُوا اللَّهَ ِمن فَ ْ ِ ِ ِ
يما}(. )4
نَصيب ممَّا ا ْكتَ َس ْ َ
ب ۗ َو ْ
ْ
ضله ۗ إ َّن اللَّهَ َكا َن ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً
()5
استدل املانعون هبذه اآلية بقوهلم أن اآلية تدل على تفضيل الرجال وتقسيم العمل لكل من الرجل واملرأة
.
ورد القائلون جبواز والية املرأة على هذا االستدالل بأن ليس يف اآلية ما يدل على التفضيل ملا ذكر يف
َّ
أسباب نزوهلا ( - :أنه ملا جعل اهلل تعاىل للذكر مثل حظ األنثيني قالت النساء  :حنن أحوج ألن يكون لنا

سهمان وللرجال سهم واحد ألنا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر على طلب املعاش منا فنزلت)( )6يقول اإلمام اآللوسي
صيب ّممَّا اكتسبوا ولِلنّساء نَ ِ
( :وهذا هو األنسب بتعليل النهي بقوله  -:لّلرج ِال نَ ِ
صيب ّممَّا اكتسب  -فإنه صريح
َّ
َ َ
يف جريان التمين بني فريقي الرجال والنساء ولعل صيغة املذكر يف النهي ملا عرب عنهن بالبعض ،واملعين لكل من
الفريقني يف املرياث نصيب معني املقدار مما أصابه حبسب استعداده ،وقد عرب عنه باالكتساب على طريقة
االستعارة التبعية املبنية على تشبيه اقتضاه حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأكيداً الستحقاق كل منهما لنصيبه وتقوية
الختصاصه حبيث ال يتخطاه إىل غريه فإن ذلك ما يوجب االنتهاء عن التمين املذكور). )7(-
وهبذا تبني أن ال دليل يف اآلية على منع النساء من املشاركة يف الواليات العامة بل اآلية صرحية يف املساواة
بني الرجال والنساء ،يف احلقوق والواجبات فيما مل ينص عليه دليل .

ثانياً  :أدلة القائلين بالجواز واعتراضات المانعين
إضافة لفهم اآليات السابقة اليت استدل هبا املانعون استدل الذاهبون إىل اجلواز أيضاً بعموم اآليات
واعرتض عليهم املانعون ومن هذه األدلة :
( )1سورة األحزاب آية .33
( )2تفسري القرطيب  971 / 94والفواكه الدواين .401 / 2
( )3انظر العديد من مشاركة النساء يف الغزوات واملشورة فيما رواه الواقدي يف املغازي من ذلك ص  821باب جارة أم هاين لرجلني من
املشركني و ص  105باب من ثبت من النساء يوم حنني ......
( )4سورة النساء آية .32
( )5انظر فقه السنة لسيد سابق جـ 5ص.940
( )6انظر تفسري األلوسي جـ 4ص.34
( )7املرجع السابق نقالً عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ومل أقف ذلك يف مؤلفات الشيخ رمحه اهلل.
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 -9قوله تعاىل {:الْمؤِمنو َن والْمؤِمنات بـعضهم أَولِياء بـعض ۗ يأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َويَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر
ُْ ُ َ ُْ َ ُ َْ ُُ ْ ْ َ ُ َْ
َ ُْ
َ ُُ
ِ
الص َال َة َويـُ ْؤتُو َن َّ
ك َسيَـْر َمحُ ُه ُم اللَّهُ ۗ إِ َّن اللَّهَ َع ِزيز َح ِكيم}(. )1
يمو َن َّ
الزَكا َة َويُ ِط ُيعو َن اللَّهَ َوَر ُسولَهُ ۗ أُوَٰلَئِ َ
َويُق ُ

قال اجمليزون هذه اآلية (دليل حلق املرأة يف والية األمر باملعروف والنهي عن املنكر والعمل يف اجملالس النيابية

إن كانت إسالمية منضبطة)(. )2

واآلية (تدل على التسوية الكاملة بني املؤمنني واملؤمنات فمن متثلت فيه صفات األمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وطاعة اهلل ورسوله ،وبقدر ما يقوم هبذه الصفات يكون له السبق والفضل

واألجر من أي اجلنسني كان)(. )3
ورد املانعون على هذا االستدالل بقوهلم ليس يف اآلية ما يدل على ما ذهبتم إليه من املساواة الكاملة بني
َّ
الرجل واملرأة وبالتايل جتويز واليتها العامة وإمنا كل ما يف اآلية هو إثبات والية احملبة والنصرة بني املؤمنني وتربز

حقيقة ما يتصفون به (.)4

ِ
َّ ِ
اه ْم يـُْن ِف ُقو َن}(. )5
استَ َجابُوا لَِرِّهبِ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ور َٰى بَـْيـنَـ ُه ْم َوممَّا َرَزقْـنَ ُ
ين ْ
الص َال َة َوأ َْمُرُه ْم ُش َ
 -2قوله تعاىل َ {:والذ َ

استدل هبذه اآلية القائلون جبواز تويل املرأة الوالية العامة قالوا يف اآلية دليل على أن ال فرق بني الرجل واملرأة
يف مشاورهتما ألنه إن كان أمر املؤمنني شورى بينهم فليس هناك ما يصرف النساء عن الدخول يف هذه الصفة

فالصفات للذين آمنوا جاءت كلها عامة (.)6
ومل أقف على قول للمفسرين الفقهاء من ختصيص املشورة بالرجال دون النساء وإمنا ( َشاور رسول اهلل صلى
احل ِ
َص َحابه ِيف ْاألُمور الْ ُمتَـ َعلِّ َقة مبصاحل ْ
َح َكام؛ ِألَهناَ
روب وذلك ِيف ْاآلثَار َكثِريَ ،وَملْ َ
اهلل عليه وسلم أ ْ
اورهم ِيف ْاأل ْ
يش ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ض ،والنَّ ْد ِ
الص َحابَة بَـ ْع َد
ب َ ،والْ َمكُْروهَ ،والْ ُمبَاحَ ،و ْ
احلََرام ،فَأ ََّما َّ
ُمنَزلَة م ْن عْند اللَّه َعلَى َمجي ِع ْاألَقْ َسام  :م ْن الْ َفْر ِ َ
ِ ِ
ِ
َح َك ِامَ ،ويَ ْستَـْنبِطُونه ِم ْن الْ ِكتَاب والسنة؛ َوإِ َّن أَول َما تَ َشا َور فِيه
استْئثَا ِر اللَّه بِه َعلَْيـنَا فَ َكانُوا يَـتَ َش َاوُرو َن ِيف ْاأل ْ
ْ
()8
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َملْ ينص َعليها) .واعرتض املانعون لتولية املرأة بقوهلم
الصحابة ْ
اخل َالفَة( ، )7فَِإ َّن النِ َّ
َّيب َ
َ
ليس يف اآلية داللة مباشرة على ما ذهبوا إليه وإن كان استدالهلم قوياً(.)9
 االستدالل باألحاديث النبوية :
( )1سورة التوبة آية.79
( )2والية املرأة يف السياسة الشرعية د/غالب القرشي ص.947
( )3تفسري القرآن العظيم البن كثري جـ 4ص . 975

( ) 4ذكر ابن رشد بأن اإلمجاع انعقد على عدم تويل املرأة أي شيئ من الواليات العامة انظر بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج_،544 2
( )5سورة الشورى آية .38
( )6مكانة املرأة يف الكتاب والسنة د حممد بلتاجي ص . 357 -355- 350
( ) 7من ذلك عمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبشورة أم سلمة يف غزوة احلديبية ومشورة عبد الرمحن بن عوف للنساء يف خدورهن يف
اختيار خليفة للمسلمني بعد مقتل عمر بن اخلطاب.والشواهد على ذلك كثرية .
( )8انظر أحكام القرآن البن العريب جـ 7ص .84
( )9والية املرأة -القرشي مرجع سابق ص.947
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أوالً  :أدلة المانعين

الدليل األول :
ال  :لَ َّما بـلَ َغ رس َ ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أ َّ
س قَ ْد َملَّ ُكوا َعلَْي ِه ْم
َع ْن أَِيب بَكَْرةَ رضي اهلل عنه قَ َ
ول اللَّه َ
َ َُ
َن أ َْه َل فَار َ
ال ( :لَ ْن يـُ ْفلِ َح قَـ ْوم َولَّْوا أ َْمَرُه ْم ْامَرأَةً)(.)1
ت كِ ْسَرى قَ َ
بِْن َ
هذا أهم معتمد من السنة للقائلني بعدم جواز تويل املرأة ،معللني ذلك بأن عدم الفالح ضرر جيب اجتناب
أسبابه ،واحلديث عام يف مجيع الواليات العامة ،فال جيوز أن تتوالها امرأة ،ألن لفظ  -أمرهم  -عام فيشمل كل

أمر من أمور املسلمني العامة (..)2
قالوا َوَه َذا إِ ْخبَار ِمْنه صلى اهلل عليه وسلم أ َّ
َن اخلسران وعدم ال َفالَح سيكون مالزماً ملن جيعل والَيته بيد
امرأة أل ََّهنا تضل وتنسى ،وتغلب عواطفها ،وهذا إِضرار هبا وبالناس ،بل هو من أَشد الضرر والضرر جيتنب
ِ ِ
ِّر وجوده فِإنه يزال ،لِ َذا فَِإ َّن يف احلديث أَمر بعدم إِسناد والية من الواليات العامة
وجيتنب ما يؤدي إليهَ ،وإ ْن قُد َ
شؤون الناس أل َّ
َن كلمةَ أَمرهم تشمل
للنساء .مث إِن هذا احلديث خرب مبعىن النهي ،ففيه هني عن توليتها مجيع ُ
مجيع األُمور باعتبارها صفة عامة والنهي يشمل كل قوم يف املاضي واحلاضر واملستقبل ،ويف أَي مكان يكونون
فيه ،ألَن قوله صلى اهلل عليه وسلم  -:قوم  -نكرة يف سياق النفي ،والنكرة يف سياق النفي تفيد العموم فتشمل

()3
العامة بني
كل قوم  ،واستدلوا بقول الصنعاين (يف احلديث دليل على عدم جواز تولية املرأة شيئًا من األحكام َّ
أثبت هلا َّأهنا راعية يف بيت زوجها ،وذهبت احلنفية إىل جواز توليتها األحكام إالَّ
املسلمني ،وإن كان الشارع قد َ
ِ
أمرهم امرأة ،وهم
احلدود وذهب ابن جرير إىل جواز توليتها مطل ًقا ،واحلديث إخبار عن عدم فالح َمن َويل َ
منهيُّون عن جْلب عدم الفالح ألنفسهم ،مأمورون باكتساب ما يكون سببًا للفالح)(. )4
واعترض عليهم المجيزون باآلتي :
-9احلديث ليس صرحياً يف املنع ولكنه قيل يف أهل فارس عندما ولَّوا واليتهم العظمى امرأة لذا ال يقاس
على هذه الواقعة ،وال ميكن تعميمه من ذلك ما ذكره ابن حجر العسقالين (:لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة نقل
بن بطال عن املهلب أن ظاهر حديث أيب بكرة يوهم توهني رأي عائشة فيما فعلت وليس كذلك ألن املعروف
من مذهب أيب بكرة أنّه كان على رأي عائشة يف طلب اإلصالح بني الناس ومل يكن قصدهم القتال لكن ملا
انتشبت احلرب مل يكن ملن معها بد من املقاتلة ومل يرجع أبو بكرة عن رأي عائشة وإمنا تفرس بأهنم يغلبون ملا رأى

الذين مع عائشة حتت أمرها ملا مسع يف أمر فارس)( )5وقال بن التني(( )1احتج حبديث أيب بكرة من قال ال جيوز

( )1حديث صحيح سبق خترجيه ص 5
( )2فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ 93ص. 54
( )3أحكام القرآن  ، 9444 / 3اجلامع ألحكام القرآن 983 / 93
( )4سبل السالم شرح بلوغ املرام كتاب القضاء جـ 4ص.492
( )5فتح الباري البن حجر العسقالين جـ 93ص . 54بتصرف .
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أن توىل املرأة القضاء وهو قول اجلمهور وخالف بن جرير الطربي فقال جيوز أن تقضي فيما تقبل شهادهتا فيه
وأطلق بعض املالكية اجلواز وقال بن التني أيضاً كالم أيب بكرة يدل على انه لوال عائشة لكان مع طلحة والزبري
ألنه لو تبني له خطؤمها لكان مع علي)(. )2

قلت يؤيد هذا التفسري أنه قد وجد يف التاريخ اإلنساين أن تولت نساء خمتلف الواليات ،فكان الفالح
والنجاح ،وحاشا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يقول قوالً خيالفه الواقع .
 -2ومما اعرتضوا به عليهم أن هذا احلديث من أحاديث اآلحاد وأحاديث اآلحاد ال تفيد العلم اليقيين وإمنا
تفيد الظن لذا فإنه ال يصح االعتماد عليها يف األحكام ذات الطبيعة اهلامة خاصة العادات ويف ذلك يقول
الشوكاين "اآلحاد وهو خرب ال يفيد بنفسه العلم سواء كان ال يفيده أصال أو يفيده بالقرائن اخلارجة عنه فال
واسطة بني املتواتر واآلحاد ،وهذا قول اجلمهور ،وقال أمحد بن حنبل إن خرب الواحد يفيد بنفسه العلم وحكاه ابن
حزم يف كتاب األحكام عن داود الظاهري )3(..."......
-3وأيضاً مما اعرتض به اجمليزون أن هذا احلديث صدر هذا احلديث عن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم -حبكم كونه إماماً حاكماً ال بصفته رسوالً مشرعاً مبلغاً مفتياً فاحلديث خاص حبادثة معينة وبزمن معني -
وما يتعلق بالشؤون السياسية يتغري بتغري الزمان واملكان(. )4
-4وهناك من يذهب إىل َّ
أن حديث أيب بكرة هو خرب واحد وضعيف لكون أيب بكرة حمدوداً يف قضية اهتام
بالقذف كما جاء يف حديث عمر أنه قال يف القصة املشهورة أليب بكرة تب أقبل شهادتك وكانت الصحابة
يروون عنه ومل يتب قال الزهري (زعم أهل العراق أن شهادة احملدود ال جتوز فأشهد لقد أخربين فالن أن عمر بن
اخلطاب قال أليب بكرة تب نقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك)( )5وقد قال اهلل عزوجل عمن ُح ّد َح ّد
القذف« :وال تقبلوا هلم شهادة أبداً… إال الذين تابوا»( )6وهذا يؤثر على عدالته وعلى سالمة حديثه ،ومبا أنه
مل يتب مل يقبل املسلمون شهادته .
الدليل الثاني:
ول اهللِ  -صلى اهلل عليه وسلم -
َع ْن أَِيب َسعِيد ْ
ال َر ُس ُ
ي رضي اهلل عنه ،قَ َ
اخلُ ْد ِر ِّ
ِ
الرج ِل ْ ِ ِ
ما رأَيت ِمن نَاقِ ِ
ول
صا ُن ِدينِنَا َو َع ْقلِنَا يَا َر ُس َ
ب لِلُ ِّ
احلَا ِزم م ْن إِ ْح َدا ُك َّن قُـْل َنَ :وَما نـُ ْق َ
َ َْ ُ ْ َ
ب َّ ُ
صات َع ْقل َودين أَ ْذ َه َ

( ) 1هو عبد الواحد بن التني  ،أبو حممد  ،الصفاقسي  ،املغريب  ،املالكي  .الشهري بابن التني  ،فقيه حمدث مفسر  .له اعتناء زائد يف الفقه
ممزوج بكثري من كالم املدونة وشراحها اعتمده احلافظة ابن حجر يف شرح البخاري وكذلك ابن رشد وغريمها من تصانيفه  " :املخرب الفصيح
يف شرح البخاري الصحيح " نقال عن مالحق تراجم املوسوعة الفقهية الكويتية .
( )2فتح الباري البن حجر العسقالين جـ 93ص . 54بتصرف
( )3إرشاد الفحول لتحقيق احلق من علم األصول للشوكاين جـ 9ص . 298
( )4الكثري من الكالم حول هذا يف كتاب السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث للغزايل ص 51 – 52
( )5تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري البن حجر العسقالين جـ 4ص. 207
( )6سورة النور آية .4
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ك ِمن نـُ ْق ِ ِ
ِِ ِ
ال:فَ َذلِ ِ
صِ
س إِ َذا
الر ُج ِل؟ قُـْل َن :بَـلَى .قَ َ
اهللِ؟ قَ َ
ف َش َه َادةِ َّ
س َش َه َادةُ الْ َمْرأَة مثْ َل ن ْ
ْ َ
صان َع ْقل َها ،أَلَْي َ
ال:أَلَْي َ
ك ِمن نـُ ْقص ِ
ت َمل تُص ِّل وَمل تَصم؟ قُـْلن :بـلَى .قَ َ ِ ِ
ان ِدينِ َها(.)1
َح َ
ال:فَ َذل ْ َ
اض ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ

استدل املانعون هبذا احلديث وقالوا بأن الوالية العامة ومناصبها وأعباؤها مبا فيها رئاسة الدولة كل ذلك
()2

حباجة إىل العقول الراجحة والكاملة وليست الناقصة

وقد اعرتض اجمليزون على هذا االستدالل بقوهلم أن

نقصان الدين والعقل ليس على إطالقه وإمنا قد بني يف احلديث ما هو نقصان الدين والعقل مما ال يعد عيباً وال
نقصاً يف تدينها أو عقلها ،وما جاء من تعليل لكثرهتن يف النار كما رآهن يف ليلة اإلسراء بأهنن يكثرن اللعن
ويكفرن العشري فإنه ال يفهم منه أن كل النساء يكثرن اللعن ويكفرن العشري وال يفهم منه أن اللعن وكفران العشري

خاص بالنساء دون الرجال إذاً احلديث ال يساعد املانعني من تويل املرأة الواليات املناسبة هلا(. )3
ثانياً  :أدلة المجيزين

َِّ
الر َج ِال)(. )4
ِّساءُ َش َقائِ ُق ِّ
أوالً :قوله  -صلى اهلل عليه وسلم ( -إمنَا الن َ
هذا احلديث استدل به اجمليزون لتولية املرأة الواليات العامة ووجه الداللة أنه ساوى بني الرجال

والنساء(والنساء الصادقات شقائق الرجال يف نيل أسرار الوالية)( ،)5واعرتض املانعون بأن ظاهر احلديث يفيد ذلك
لكن حقيقته ال تعين املساواة الكاملة إال إذا كانت املساواة يف األصل اإلنساين واحلقوق والواجبات املتبادلة بينهما

والتكاليف الشرعية وحق التعلم وتويل الوظائف املناسبة هلا كالتعليم وحنوه(. )6
قالوا :طبيعة املرأة وتكوينها متنع من تويل املرأة الواليات العامة .
وج أ ُِّم الْم ْؤِمنِ ِ ِ
اجلَ َم ِل.
ثانياً  :واستدل اجمليزون أيضا ببعض الوقائع  -ك ُخُر ِ
وم ْ
ُ َ
ني َعائ َشةَ َرض َي اهللُ َعْنـ َها يَ َ
كما استدلوا بِبَ ِ
عض الوقائع يف املاضي واحلاضرَ ،كحكم شجرة الدر ،وحكم أَروى الصليحية.
وبهذا تبين التفسريات املغلوطة لبعض النصوص الشرعية وذلك بعد عزهلا عن سياقها ،وجتريدها من

مالبسات ورودها ،وفصلها عن املنطق اإلسالمي ومقاصد التشريع و حتريره للمرأة كجزء من حتريره لنإنسان والعامل
أمجع .

( )1أخرجه البخاري باب ترك احلائض الصوم حديث رقم .218
( )2السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار حممد بن علي بن حممد الشوكاين دار ابن حزم الطبعة األوىل ص. 897
( )3املرأة يف موكب الدعوة مصطفى الطحان ص. 92
( )4انظر لسان العرب جـ 8ص 18مادة ذرع.
( )5انظر تفسري البحر املديد البن عجيبة جـ 2ص.27
( )6انظر فقه السنة جـ 5ص. 940
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السبب الثاني :من أسباب اختالف العلماء العمل بقاعدة سد الذرائع أو فتحها .
الذرائع مجع ذريعة والذريعة من حيث اللُّغة ما كان وسيلة أو طريقاً إىل الشيء(. )1

والذريعة أيضاً هي ما يتوصل به إىل الشيء املمنوع املشتمل على مفسدة(.)2
فالذين قالوا مبنع تويل املرأة الواليات العامة عملوا بقاعدة سد الذرائع وفسروا ذلك َّ
بأن دخوهلا اجملالس النيابة
ذريعة للوقوع يف احملرمات والذين قالوا باجلواز عللوا بأننا يف زمن تقتضي فيه مصلحة اإلسالم واملسلمني مشاركة
املرأة سياسياً وال يلتفت يف هذه احلالة إىل ذرائع ومهية وال تستقيم ذريعة يف ميزان الشرع.
السبب الثالث :التباين في فهم االختالط وخلطه بالخلوة
تباينت الرؤى واألفهام حول حقيقة االختالط احملرم واالختالط اجلائز وكثرياً
ما حيصل اخللط بني االختالط واخللوة احملرمة وبناءً عليه تصدر الفتاوى(.)3

منع مثل هذا
وما أكثر النصوص اليت تفيد مشروعية لقاء النساء بالرجال( )4ولكن كثريا من العلماء يرون َ
اللقاء من باب س ّد الذريعة ،وذلك أن طبيعة املرأة اليت خلقها اهلل عليها فيها كثري من الفتنة ،والواجب شرعا أن
نعمل على درء الفتنة(.)5
واجلواب على ذلك:
أوالً :أن التشريع اإلهلي يقيم توازناً بني مقاصده وقواعده .فقد شرع للمرأة أن ترى الرجال ويراها الرجال ومل

حيظر ذلك س ّدا للذريعة .إمنا وضع له آداباً رفيعة تكفل أمن الفتنة ،فتتم الرؤية يف طهر وعفاف،قال تعاىلَ { :وَال
ِ
ض ِربْ َن ِخبُ ُم ِرِه َّن َعلَ َٰى ُجيُوهبِِ َّن}(. )6
ين ِزينَتَـ ُه َّن إَِّال َما ظَ َهَر ِمْنـ َها ۗ َولْيَ ْ
يـُْبد َ
ضوا ِمن أَب ِ
ِ ِِ
وج ُه ْم }()7
وقال تعاىل{ :قُ ْل لْل ُم ْؤمن َ
ني يَـغُ ُّ ْ ْ َ
صا ِره ْم َوَْحي َفظُوا فُـُر َ
ضن ِمن أَب ِ
ِ ِ ِ
وج ُه َّن}()8
وقال تعاىلَ {:وقُ ْل لْل ُم ْؤمنَات يَـ ْغ ُ
ض َْ ْ ْ َ
صا ِره َّن َوَْحي َفظْ َن فُـُر َ
( )1انظر القاموس احمليط جـ 3ص. 24
( ) 2هذه الوسائل هي بنفسها مباحة لكنها متنع إن كانت ستؤدي إىل مفسدة يف الدين أو الدنيا والبد أن تكون املفسدة حمققة أي يغلب
الظن بوقوعها بسبب ممارسته الوسيلة املباحة .
( )3انظر شيء من التفصيل حول هذا يف كتاب املرأة والرأي الفقهي ملشاركتها يف جملس النواب للدكتور عبد اهلل الوشلي ص 907وما
بعدها.
ضوا ِمن أَب ِ
ات يـغْض ْ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
صا ِرِه َّن) فإن األمر بغض البصر دليل
صا ِره ْم وقل للْ ُم ْؤمنَ َ ُ
( )4من ذلك ما جاء يف سورة النور (قُ ْل للْ ُم ْؤمن َ
ض َن م ْن أَبْ َ
ني يـَغُ ُّ ْ ْ َ
ِ
ِ
ت قَـْيس
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَالَ ْ
على أن األصل هو اخللطة واملشاركة يف احلياة العامة وكذلك دلت األحاديث واآلثار أ ََّن النِ َّ
ت لَهُ فَاط َمةُ بِْن ُ
َّيب َ
ت اب ِن أ ُِّم مكْتوم فَإِنَّه رجل أ َْعمى تَ ِ
ِ
ِيف َشأْ ِن الْعِدَّةِ ِيف بـي ِ
ني ثِيَابَك
ت أ ُِّم َش ِريك  ،فَـ َق َ
ال َهلَا  :تِلْ َ
َ ُ
ُ َُ َ َ
ضع َ
اها أ ْ
ك ْامَرأَة يـَغْ َش َ
َص َح ِايب ْ ،اعتَدِّي ِيف بـَْي ْ
َْ
ِ
عْن َدهُ
( )5انظر املبسوط للسرخسي جـ 8ص  94و قال ابن رجب "وإمنا املشروع متيز النساء َعن الرجال مجلة ؛ فإن اختالطهن بالرجال خيشى منهُ
وقوع املفاسد" انتهى من "فتح الباري" جـ2ص.934
( )6سورة النور آية 39
( )7سورة النور آية 30
( )8سورة النور آية . 39
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ثانياً  :وشرع للمرأة لقاء الرجال واالجتماع هبم ومل حيظره س ّداً للذريعة.

إمنا وضع له آدابا تكفل أمن الفتنة فيتم اللقاء يف طهر وعفاف .قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
(ال خيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرم).

ثالثا  :وشرع للمرأة الكالم مع الرجال ،ومل حيظره س ّدا للذريعة .إمنا وضع له آداباً تكفل أمن الفتنة فيتم
الكالم يف طهر وعفاف.
ض ْع َن بِالْ َق ْوِل فَـيَطْ َم َع الَّ ِذي ِيف قَـْلبِ ِه َمَرض َوقُـْل َن قَـ ْوًال َّم ْعُروفًا}(.)1
قال تعاىل{:فَ َال َختْ َ
ومن يتتبع دور املرأة جيد الكثري من هذه املمارسات رغم احتماالت الفتنة
فال سبيل للخالص من الفنت باهلروب من جماالت احلياة اليت شرعها اهلل ،وال حبظر ما أباحه اهلل ،وال بإقامة
احلواجز والسدود على غري ما أمر اهلل.
معاً يف بناء احلياة ،واجملتمع املسلم ..تبنيه الفئة املؤمنة ..يشرتك الرجل واملرأة يف البناء)(...)2
السبب الرابع  :القياس على األوضاع الشاذة البعيدة عن االلتزام باآلداب الشرعية .

فاملانعون من املعاصرين يستدلون بالتجربة العملية لبعض الدول وأهنا تدل على أن املرأة ال تصلح لتويل
الواليات العامة وأن الشرع ملا هنى عن تويل املرأة الواليات العامة جاء مبا حيقق املصاحل ويدفع املفاسد ومما قيل يف
ذلك (والختالط املرأة مع الرجل يف ميدان العمل تأثري كبري يف احنطاط األمة وفساد جمتمعها كما سبق ألن
املعروف تارخيياً عن احلضارات القدمية الرومانية واليونانية وحنومها أن من أعظم أسباب االحنطاط واالهنيار الواقع هبا
هو خروج املرأة من ميداهنا اخلاص إىل ميدان الرجال ومزامحتهم مما أدى إىل إفساد أخالق الرجال وتركهم ملا يدفع
بأمتهم إىل الرقي املادي واملعنوي  . .وانشغال املرأة خارج البيت يؤدي إىل بطالة الرجل وخسران األمة انسجام
األسرة واهنيار صرحها وفساد أخالق األوالد ويؤدي إىل الوقوع يف خمالفة ما أخرب اهلل به يف كتابه من قوامة الرجل
على املرأة ،وقد حرص اإلسالم أن يبعد املرأة عن مجيع ما خيالف طبيعتها فمنعها تويل الوالية العامة كرئاسة الدولة
والقضاء ومجيع ما فيه مسئوليات عامة )(. )3
بينما يرى اجمليزون بأن األوضاع اليت سادت العامل ليست أصيلة وال صلة هلا مبصادر وال مراجع للتشريع حىت
تستنتج منها أحكام تعمم عليها التحليل والتحرمي(.)4
المبحث الثالث :موقف علماء اليمن من والية المرأة:
ظهرت على الساحة اليمنية أربعة اجتاهات حول والية املرأة تتلخص فيما يلي :

االتجاه األول  :من يقول جبواز توليها الواليات العامة مبا فيها رئاسة اجلمهورية دون شروط(.)1

( )1سورة األحزاب آية . 32
( )2انظر شيء من التفصيل حول هذا يف كتاب املرأة يف موكب الدعوة مصطفى الطحان ص . 73-79بتصرف .
( )3انظر كتاب التربج وخطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله البن باز ص21
( )4والية املرأة يف ميزان السياسة الشرعية  ،القرشي ص .915
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االتجاه الثاني  :من ذهب إىل جواز توليها الواليات العامة باستثناء رئاسة الدولة بشرط االنضباط بالتعاليم

اإلسالمية(.)2

االتجاه الثالث  :من يقول جبواز دخوهلا اجملالس النيابية دون ذكر شروط شرعية أو موانع حتد من ذلك(.)3

االتجاه الرابع  :من يرى حرمة توليها أي منصب فيه سلطة على الرجل وال يرى جواز ترشحها للمجالس

النيابية(.)4

المبحث الرابع  :مشاركة المرأة في الدستور اليمني(:)5
يؤكد الدستور اليمين بأن (الشعب مالك السلطة ومصدرها وميارسها بشكل مباشر عن طريق االستفتاء
واالنتخابات العامة كما يزاوهلا بطريقة غري مباشرة عن طريق اهليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق

اجملالس احمللية املنتخبة)(. )6

وال شك أن هذا النص الذي يستخدم مصطلح -الشعب -يعين به الرجال والنساء معاً باعتبارهم الذين
ميثلون سيادة بصفتهم الناخبني واملنتخبني .
ومن النصوص اليت تؤكد هذا احلق لكل املواطنني ذكراناً وإناثاً :
()7

(-9املواطنني متساويني يف احلقوق والواجبات العامة والنساء)

وهذا النص يستخدم

مصطلح -املواطنون -ليعين به الرجال على قدرمن املساواة ودون أي متييز بينهم فيما يتعلق باحلقوق بشكل عام
ومنها بال شك احلقوق السياسية ومبوجبها متارس املرأة اليمنية مشاركتها السياسية.

()8
( -2لكل مواطن حق يف اإلسهام يف احلياة السياسية(  .وهذا النص العام تدخل فيه املرأة ضمناً
باملشاركة السياسية .

( -3تكفل الدولة الفرص جلميع املواطنني سياسيا وتصدر القوانني لتحقيق ذلك)(.)1

( )1من هؤالء األستاذ  /حممد سيف العديين من خالل كتاباته املنشورة عرب مواقع التواصل االجتماعي وما أفادين به عرب اإلمييل وأيضاً عرب
مكاملة هاتفية أجريتها معه ،وهذا هو املعمول به عند الشيعة .
( ) 2على رأس هؤالء أ.د /غالب القرشي وزير األوقاف األسبق ورئيس جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية باليمن يف كتابه (والية املرأة يف
السياسة الشرعية) .
( )3من هؤالء الدكتور /عبد اهلل الوشلي يف كتابه املرأة والرأي الفقهي ملشاركتها يف جملس النواب انظر
ص .927
( ) 4على رأسهم الشيخ /عبد اجمليد الزنداين رئيس جامعة اإلميان يف كتابه املرأة وحقوقها السياسية يف اإلسالم والدكتور /عبد الوهاب الديلمي
والشيخ حممد الصادق يف كتاهبما الغناء وآالت الطرب بني حكم الشرع وتزيني اهلوى وحكم والية املرأة  .وهذا القول هو ما ذهبت إليه
السلفية يف اليمن .
( )5نقالً عن مشاركة املرأة السياسية دراسة أعدها الدكتور /صالح الدين هداش ملتقى املرأة للدراسات والتدريب – اليمن2002م.
( )6مادة  4من دستور اجلمهورية اليمنية.
( )7مادة  40دستور اجلمهورية اليمنية. .
( )8مادة  49دستور اجلمهورية اليمنية. .
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وبالرغم من أن النصوص الدستورية املشار إليها يستخدم مصطلح -املواطن واملواطنون  -لتشمل املرأة
والرجل معاً فيما يتعلق باحلقوق السياسية إال أن هناك نص يف الدستور ذاته يسمى بصورة مباشرة املرأة ويقارن
حقوقها مع الرجل وهو( :النساء شقائق الرجال وهلن حقوق وعليهن واجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة اإلسالمية
وينص عليه القانون)(.)2



وفيه ثالثة مباحث :

الفصل الثاني  :الحكم واألهمية

المبحث األول :تحرير المسألة

()3

لسنا بصدد مناقشة أدلة املختلفني واحلكم على جانب االستدالل فيها ،فلرتاجع يف مظاهنا

ولكنَّا هنا

سنذكر علل ما نراه راجحاً بالنظر إىل الواقع وإعمال القواعد الشرعية إذ أن الراجح من األقوال السابقة جواز تويل
املرأة الوظائف العامة كعضوية جملس النواب ورئاسته وكذلك تويل احلقائب الوزارية مبا فيه رئاسة الوزراء
مراعاة الضوابط الشرعية بالتأكيد وتعليل ذلك فيما يلي :

()4

مع

أوالً  :الوالية تعد من قبيل السياسات واإلجراءات اإلدارية اخلاضعة للتغري والتبديل من خالل االجتهاد ويف
ِ
ِ
ِ
ِ
اجتِهادَ ،والَ أَ ْن
ض األْقْـ َوال مبُ َجَّرد التَّشهي َواألْ ْغَراض م ْن َغ ِْري ْ
املنهج اإلسالمي (الْ َفقيه  :الَ َحيل لَه أَ ْن يَـتَخري بَـ ْع َ
ِ
اختِالَف األْقْـ َوال َعلَْيه ِمثْل َما َعلَى الْم ْفيت)( )5كما َّ
أن الوالية العامة ليست مصطلحاً
َح ًدا َ .والْم َقلد ِيف ْ
ي ْف ِيت به أ َ
فقهياً ،وال غري ذات معىن واحد يف موجب االستعماالت الفقهية ،وإمنا تعين إدارة احلكم ،وهلذا أسلوب احلكم
ليس له صورة حمددة كما هو معلوم.،
ثانياً  :تعد والية املرأة من األمور العاديَّة وليست العباديَّة واألمور العاديَّة األصل فيها املقاصد فهي مبنية
على قاعدة املصاحل املرسلة الشرعية اليت حتقق منافع اجملتمع وهذه الوالية وأمثاهلا سكت عنها الشارع احلكيم فلم
يأمر هبا ومل ينه عنها وعن مسؤولياهتا توسعة على عباده ،وتركها لتتجدد بتجدد األحوال والزمان واملكان ومل تورد
نصوص قاطعة بتوزيع مهامها على الرجال فقط ،وال على النساء فقط كما هو احلال يف دائرة األسرة إذ القوامة
مناطة بالرجل مقابل إنفاقه ،واإلرث للذكر مثل حظ األنثيني نتيجة الختالف األعباء والواجبات املناطة بكليهما.
( )1مادة  24من دستور اجلمهورية اليمنية.
( )2مادة  39دستور اجلمهورية اليمنية
( )3الكتب السابقة الذكر – كتب املتقدمني كاألحكام السلطانية للماوردي والفراء وكذلك بداية اجملتهد وهناية املقتصد ومن املعاصرين
القرضاوي  -والقرشي  -والوشلي– والزنداين ......
( )4أما رئاسة الدولة فيحتاج احلكم فيها إىل مزيد من البحث والرتوي ومراعاة الواقع زمانا ومكاناً.
( )5املوافقات للشاطيب ، 949 ، 940 / 4
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ثالثاً  :العمل السياسي أو اإلداري حيتاج إىل خربة وكفاءة ومهارة والكفاءة السياسية اإلدارية وغريها أمور

مكتسبة ختضع للتدريب وتنمية املهارات واخلربات وهتيئة البيئة املستوعبة والظروف املساعدة وال دخل للذكورة
واألنوثة هبذه األمور.
رابعاً  :العمل السياسي يف هذا العصر مل يعد كما كان قدمياً مرهون بفرد احلاكم وشدته وحنكته إذ يعد
السمع والطاعة من األمة للدستور والقانون وليس لويل األمر الفرد ،إذ السلطان اليوم للمؤسسة فالسلطة التنفيذية
متثل جملس الوزراء وله الئحة تسريه والوزير له جملس وزارة والئحة تسريه والسلطة القضائية هلا قوانينها واألحكام
مقننه ومل يعد القاضي كل شيء  ...وكذا السلطة التشريعية  ...اخل إذا ال جمال لئن نقارن بني أساليب احلكم
قدمياً وحديثاً فال بد أن نفرق بني مفهوم الوالية الفردية والوالية املؤسسية اليت تصنع القرار فيجب اليوم أن تراعى
متغريات احلياة.
خامساً  :ما يثبت للرجل يثبت للمرأة يف الشريعة اإلسالمية فالنساء شقائق الرجال ووصف الذكورة واألنوثة

وصف طردي ال يؤثر يف األحكام وما خصص بدليل شرعي يؤخذ به مثل حكم التنصيف يف حد الزنا املنصوص
عليه يف قوله تعاىل { :فَـعلَي ِه َّن نِصف ما علَى الْمحصنَ ِ
ات ِمن الْع َذ ِ
اب}( ،)1وهلذا أحلق العلماء العبيد باإلماء يف
َْ
ْ ُ َ َ ُْ َ
َ َ
حكم التنصيف واليوم انتهى الرق فإذا ما عاد عاد احلكم .
سادساً  :من املعلوم يف الشريعة اإلسالمية أن األصل يف األشياء اإلباحة وال حترمي إال بنص صحيح صريح

وال قرائن تصرفه ،وقد يكون هناك حترمي مؤقت ملصلحة عامة ختص مسألة معينة من خالل االجتهاد املؤسسي
التابع لنظام احلكم وهذا ال يعترب حكم شرعي عام يتعدى الزمان ،واملكان ،واألشخاص ،وإمنا مرتبط مبشكلة
معينة وزمان معني ،وكثري من الفتاوى عبارة عن موروثات اجتهادية اعتيادية ال تسندها النصوص وكانت لوقائع
حياة قد انقضت أعمارها مبالبساهتا اليت انتهت بانتهاء زمنها ،واالستدالل بعدم ممارسة املرأة هلذا احلق أيام
الرسول صلى اهلل عليه وسلم على منعها يف عصرنا ليس دليالً على املنع فال حاجة يف ذلك الوقت وال ضرورة وال
واقع يقتضي اشرتاكها يف كل اجملاالت ومل يقل أحد بأن ترك الفعل دليل على حترميه (واحلق أن املرأة  -من حيث
تعارض بني
متتُّعها حبقوقها وحريَّاهتا العامة ومشاركتها يف العمل السياسي العام  -كالرجل سواء بسواء ،وأنه ال ُ
التعارض بني واجبات الرجل
قيامها بواجبها السياسي ،وبني قيامها بواجباهتا األخرى ،إال بقدر ما يقع مثل هذا ُ
تعارض يُزال  -حني يقع  -بصورة فردية يف كل حالة على ِح َدة ،وليس
السياسية وواجباته األخرى كذلك ،وهو ُ
وض ُع قواعد مانعة للمرأة من العمل العام ،أو قَبول هذه القواعد حني يضعها
من بني وسائل إزالته أو رفْعِه ْ
اآلخرون)(.)2

( )1سورة النساء آية . 25
( )2الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد؛ الدكتور حممد سليم العوا ص 941وحول هذا ص  75و  947وما بعدها .
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سابعاً  :الوالية والسلطة كلها ملك لألمة وحق عام هلا فهي مالكة احلق األصيل فيها ومن ولتهم واختارهتم

هلا فهم الوكالء والنواب واألجراء ال جيوز هلم احلل واإلبرام دوهنا ،وليس لفرد أو مجاعة فقط حيق ألية جهة أن
تستبد على األمة حبق احلل واإلبرام فيهما واملرأة جزء من األمة وشقها الثاين هلا يف هذا املقام ما لشقيقها الرجل
من امللكية واألصالة ،فهي شريكة الرجل يف أمر األمة ما دامت شريكته يف حتمل تبعات اخلطاب الشرعي والقيام
مبا يقتضيه.
ثامناً  :والية املرأة منعاً أو متكيناً يف حدود ما مل ترد به نصوص قاطعة البد أن تراعى فيها قاعدة املآل فإن

كان املتوقع يف األغلب أن منع املرأة من والية معينة سيرتتب عليها أضراراً أو تفويت مصاحل لألمة أو سيحل
حملها من ال يصلح هلذه الوالية أو سترتك ثغراً من الثغور فإنه ال جيوز منعها ،وكذلك لو كان املتوقع األغلب أنه
إذا تولت املرأة والية ما سيؤول األمر إىل إحداث أضرار ومفاسد وتفويت مصاحل فإهنا متنع من تلك الوالية وإن

كانت جائزة(. )1

تاسعاً  :األصل يف األدلة الشرعية عموم اللفظ ال خصوص السبب( )2وال يصار إىل التخصيص إال بقرينة
قوية صارفة عن العموم إىل اخلصوص وحنن جند يف القرآن الكرمي نصاً صرحياً أورد قصة ملكة حكمت قومها وأشاد
حبكمها وذكر قصتها كاملة وليس يف حديث أيب بكرة (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ما يدل على أن خسران
األمم مرتبط بوالية األنثى ،وفالحها سيكون مرتبط بوالية الذكر السيما أنه قد حكم نساء فكن سبباً للفالح
والنجاح لبلداهنن ،مث لو محل احلديث على أن والية املرأة سينتج عنها الفشل قطعاً بداللة احلديث فإنه سيتعارض
مع حالة أخرى قطع القرآن بفالحها وأشاد حبكمها وهي قصة بلقيس ملكة سبأ ،إذاً القرآن يشيد ويقطع بفالح
احلالة احلكمية اليت تولتها امرأة ميانية حكم الشورى والعدل واحلديث ينفي فالح احلالة احلكمية الفارسية اليت
تولتها امرأة حكم الفرد واالستبداد والظلم(. )3

عاشراً  :حنن يف زمن خرجت فيه املرأة وشاركت الرجل يف أمور احلياة مث اآلن املطالبة قوية باملساواة وأصبح
األمر موضع قناعة عاملية وأضحت املرأة املسلمة هي وحدها البعيدة عن هذا التأثري فأُضعف اإلسالميني يف مواقع
من الضروري أن يتواجدوا فيها ملا يرتتب على ذلك من تأثري يف واقع احلياة برمتها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
كما ال خيفى أن مستقبل املشاركة السياسية واجملتمعية للمرأة متوقف على املرأة ذاهتا ومدى قدرهتا على
إثبات نفسها من خالل وعيها حبقوقها الشرعية والدستورية وبالتايل التصدي حملاوالت هتميش دورها يف املستقبل
من قبل بعض القوى املمانعة .

حادي عشر  :األحكام اليت يصدرها املانعون لتويل املرأة يف احلياة العامة أو ما يسمى بفقه املمنوع مبين

على سد الذرائع واألخذ باألحوط ،فوصدت سبل االجتهاد يف جوانب احلياة املتغرية ووسائله املتجددة فسنُّوا
( )1والية املرأة د /القرشي ص . 94
( )2انظر املوافقات للشاطيب جـ 4ص. 31
( ) 3من كتاب املرأة ومكانتها يف احلياة اخلاصة والعامة يف نظرة اإلسالم – الغري مطبوع – لألستاذ /ياسني عبد العزيز نقالً عن ورقة عمل
قدمتها ابنته نسيبة يف ندوة حول والية املرأة .
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باملتغري سنة الثابت وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة السمحة ومع ما بعث به حممد  -صلى اهلل عليه وسلم-
وكما أنه جيب سد الذريعة أحياناً ،فإنه جيب فتحها أحياناً أيضاً ،واملقياس يف ذلك كله هو حتقيق املصلحة املعتربة
شرعاً سواء بسد الذريعة ،أو فتحها فالذين يثبتون حظر عمل املرأة السياسي حبجة أن املرأة قد تتعرض يف عملها
السياسي إىل االعتقال والتعذيب ،أو إيذائها بأي شكل من األشكال بينما هي قد تتعرض ملثل هذا اإليذاء من
أجل دينها ،أو عملها الدعوي أو حىت يف قضية من القضايا االجتماعية ولذلك قد تتعرض زوجة الداعية ،أو
السياسي ملثل هذا اإليذاء فهل حيظر على الرجل العمل يف سلك الدعوة أو السياسة صوناً لنسائه؟

ثاني عشر  :القول بإمساك املرأة يف البيت غري وارد يف شريعتنا اإلسالمية وإمنا ورد كعقوبة كانت لالئي
الالِيت يأْتِني الْ َف ِ
اح َشةَ
يأتني الفاحشة منهن مث نسخ هذا واستبدل باحلد جلد للبكر ورجم للمحصن قال تعاىل { َو َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ت أ َْو َْجي َع َل
اه َّن الْ َم ْو ُ
وه َّن ِيف الْبُـيُوت َح َّ َٰىت يَـتَـ َوفَّ ُ
استَ ْش ِه ُدوا َعلَْي ِه َّن أ َْربَـ َعةً مْن ُك ْم ۗ فَِإ ْن َش ِه ُدوا فَأ َْمس ُك ُ
م ْن ن َسائ ُك ْم فَ ْ
اللَّهُ َهلُ َّن َسبِ ًيال}(.)1
ولَيس لِْلم ْف ِيت أَ ْن يـ ْف ِيت ِمبَا فِ ِيه حرج و ِشدَّة علَى الْمستَـ ْف ِيت ما دام َِجيد لَه خمَْرجا َش ِ
صحيحا  .قَال
رعيًّا
َ
َ ََ
ً
ُ
ُْ
ََ َ
ُ َ
ْ َ
يق،
احلََر ُج ِّ
يد اللَّهُ لِيَ ْج َعل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َحَرج}( )2ولَ َّما َكا َن ْ
ْ
اجلَ َّ
َح َك ِام ِه ِعْن َد قَـ ْول اللَّ ِه تَـ َع َ
اىل َ { :ما يُِر ُ
اص ِيف أ ْ
الض ُ
ص ُ
االستِ ْدالَل بِظَ ِ
احلرِج بِنَا ،سا َ ِ
ِِ ِ
َّ
الض ِيق(َ )3وإِثْـبَات التـ َّْو ِس َعة ِيف ُكل َما
اهره ِيف نَـ ْف ِي ِّ
غ ْ
َ
َونَـ َفى اللهُ َع ْن نَـ ْفسه إ َر َاد َة ََْ
الضيق َحمجوجاً بِظَ ِ
ِ
السمعِيَّ ِ
ف فِ ِيه ِمن أ ْ ِ
اه ِر اآلْيَةَ ،وقَال س ْفيان
احلرج َو ِّ
ات  ،فَـيَ ُكون الْ َقائِل ِمبَا يوجب ْ
اُ ْختُل َ
َح َكام َّ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َحد(. )4
الثـ َّْوِر ُّ
ي  :إَِّمنَا الْعلم عْند ْ
الرخ َ
صة َع ْن ث َقة فَأَما التَّ ْشديد فَـيُ ْحسنه ُكل أ َ
أ ََّما َم ْن َكا َن ِم َن الْ ُم ْستَـ ْفتِني َجا ِريًا َعلَى التـ ََّوسط ،فَِإ َّن فتياه تَ ُكو ُن َعلَى التـ ََّو ُّس ِط ِم ْن َغ ِْري إِفْـَراط وال تَ ْس ِهيل،
الش ِر َيع ِة(. )5
ْصل ِيف َّ
َوالتـ ََّو ُّس ُ
هو األ ْ
ط َ
ثالث عشر  :التأصيل الفقهي للمسألة قائم على فقه املوازنة بني املصاحل واملفاسد والناظر جبد إىل حقيقة

املشاركة يرى أن هناك الكثري من املصاحل اليت ميكن اعتبارها أصلية ال تكميلية مثل القيام باألمر باملعروف والنهي
عن املنكر وطرح البديل اإلسالمي يف كل اجلوانب واملدافعة عن حقوق املرأة اليت منحها إياها الدين والقانون ،

( )1سورة النساء آية . 95
( )2املائدة آية . 4
( )3املوافقات  ، 949 ، 940 / 4والفتاوى الكربى الفقهية البن حجر  ، 304 / 4واألحكام للقرايف ص 279وفتاوى ابن تيمية 20
 ، 229 ، 220 /وشرح اإلقناع للبهويت  . 307 / 4نقالً عن املوسوعة الفقهية الكويتية ملوسوعة الفقهية الكويتية صادر عن  :وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت عدد األجزاء  45 :جزءاً الطبعة  ( :من  9427 - 9404هـ)  ...األجزاء  : 23 - 9الطبعة
الثانية  ،دار السالسل – الكويت األجزاء  : 38 - 24الطبعة األوىل  ،مطابع دار الصفوة – مصر  ..األجزاء  : 45 - 31الطبعة الثانية ،
طبع الوزارة .
( )4أحكام القرآن  ، 219 / 2وصفة الفتوى البن محدان نقال عن املوسوعة الكويتية .
( )5املوسوعة الفقهية الكويتية جـ 94ص. 245
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وأيضاً تقدمي اإلسالم كنموذج صاحل لكل زمان ومكان من خالل التصدي لقضاياهم املستجدة مما يعزز مكانته
عند العاملني وغريها من املصاحل الكثرية اليت ميكن جلبها من املشاركة باإلضافة إىل دفع الكثري من املفاسد.
رابع عشر  :أصول احلكم يف اإلسالم أصالن:

األصل األول  :أصول التشريع واملرجعية لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل الصحيحة الصرحية وال يوجد نصا

صرحيا صحيحا يقضي مبنع املرأة من تويل املناصب السياسية .

األصل الثاني  :الشورى يف اختيار احلاكم من قبل األمة لتحقيق العدل ،واملساواة الشاملة بني الناس .
و َّأما أساليب احلكم يف حتقيق األصول واألهداف مل حتدد بل ختضع لظروف الزمان واملكان واألحوال
األشخاص وألنه ال يوجد نص يف القرآن وال يوجد حديث صريح قطعي يبني من حيكم الرجل أم املرأة وكذلك يف
كيف حيكم ال نص فيه وهلذا كان اخلالف يف والية املرأة وكما أن اخلالف يف اشرتاط القرشية يف احلاكم.
المبحث الثاني  :أهمية مشاركة المرأة :
من خالل ما سبق ذكره من موجبات جواز مشاركة املرأة سياسياً ،وكذلك ماجاء يف الدستور اليمين املستقى
من الشريعة الغراء اتضح أن مشاركة املرأة يف اجملال السياسي جائز شرعاً بل يعترب ضرورة اجتماعية ،ويعد ذلك
منسجما مع مبادئ ومنطلقات اإلسالم احلنيف من مراعاة التدرج يف التغيري .
وسنذكر بعضاً مما يدل على أهمية المشاركة تتمثل فيما يلي :

 مشاركة املرأة السياسية يقدم اإلسالم كنموذج صاحل لكل زمان ومكان خصوصا وأن النساء املسلمات
قد شاركن يف األعمال العامة منذ الوهلة األوىل فبايعن وجاهدن وهاجرن .
 إن خلو اجملالس النيابية والدوائر احلكومية من املمثالت اإلسالميات يعد فرصة مواتية لغريهن لتبين
قضايا خمالفة للدين والفطرة ،وبالتايل يؤدي إىل تقنني أحكام مستوردة بعيدة عن تعاليم اإلسالم ،وإلزام األمة
هبا ،ويف هذا من اخلطورة ما ال خيفى على أحد.
 إذا وقفت امللتزمة عند حد معني فغريها ال يتوقف يف جمتمع ال ننفرد حنن بصياغته وصناعته بل هو
جمتمع فيه صناع كثر ذوو عقول شىت ومذاهب خمتلفة وآراء متباينة.
 حني ننأى بالنساء املتدينات اخلوض يف جماالت العمل والتأثري ،فإننا نفسح اجملال لكل الفئات  -اليت
ال تسمع لنا أصالً  -سنسمح هلا بأن تنمو وتتوغل وتتغلغل يف اجملتمع ،وسنضع سداً منيعاً أمام العنصر الذي
ميكن أن يساهم بشكل جيد يف ضبط املسرية أو يساهم يف حتجيم الشر والفساد ،وبالتايل نكون قد قدمنا
للعلمانيني وألصحاب النوايا السيئة وصرعى الشهوات خدمة عظيمة .
 مشاركة املرأة املسلمة متكنها من إيصال حقوق النساء إىل الربملان والدفاع عنها واستخراج القوانني العادلة
.

 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية ،وإدارة شئون البالد يصقل مواهبها وقدراهتا وكذلك ميكنها من خوض
جتربة حماورة اآلخرين باحلجة والربهان.
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 تعطي هذه املشاركة للعامل دليالً مادياً على احنياز األمة للمشروع اإلسالمي مما يعزز الثقة بتعاليم
اإلسالم ويعجل يف استئناف احلياة اإلسالمية من جديد باإلضافة إىل حصول املرأة على بعض حقها .
المبحث الثالث  :أهم اآلليات التي تفعل طاقات المرأة ومشاركتها السياسية في المجتمع :

 إن مما يستوجب على احلكومات اإلسالمية وعلى مراكز اختاذ القرار والتشريعات ما يلي :
 .9تدريب وتأهيل القيادات الشابة من النساء للحوض يف غمار العمل اجملتمعي مبا يتوافق مع املصلحة
العامة .
 .2إعادة التوازن واالعتدال يف اخلطاب الديين املتمثل يف قضايا املرأة ،فال منيل مع امل َفِّرطني ،وال مع
ُ
امل ْفرطني ،بل نبتغي بني ذلك سبيالً معتدالً وخطاباً وسطاً
ُ
 .3تفعيل دور اإلعالم يف دعم مشاركة املرأة سياسياً :وذلك من خالل تقدمي الصورة املنضبطة للمرأة
العاملة اليت توازن بني واجباهتا وختدم جمتمعها ودينها ويكون ذلك من خالل تقدمي أعمال فنية تارخيية وواقعية،
تبني النماذج امللتزمة وحتذر من األمثلة املنغلقة واملنفلتة .
 .4استلهام النماذج التطبيقية ملشاركة املرأة يف عصر الرسالة بكل أبعادها ،وما تالها من عصور سارت على
نفس الدرب مما يربز جلياً اهتمام اإلسالم باملرأة يف كل املشاركات وخصوصاً السياسية وهذا هو دور احلركات
واملنظمات اإلسالمية.
 .5تربية املرأة على النموذج األمثل مبا يتوافق مع طبيعة أنوثتها وحتمل أعباء املسؤولية  ،واحلفاظ عليها وإبراز
مكانتها من خالل املناهج الرتبوية ومن خالل التوجيه والنصح واإلرشاد وذلك باالشرتاك مع األسرة واجملتمع
واملدرسة.
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الخاتمة :

وبعد استعراض األدلة الشرعية من الكتاب والسنة واستدالالت اجمليزين واملمانعني لوالية املرأة تبني أن املسألة
اجتهادية يتغري فيها احلكم زمانا ومكانا وحبسب احلالة أيضا وترجح لدي القول جبواز توليها الواليات السياسية
بشكل عام ماعدا اخلالفة اإلسالمية ،شرط الكفاءة واألمانة ،شأهنا شأن شقيقها الرجل وعليه فإن األوفق
باإلسالميني أن يقودوا هم النهضة باملرأة من وحل األوضاع احلالية لئال يرتكوا اجملتمع هنباً لكل داعية مغرض
يضل هبا عن سواء السبيل مستقوياً بتربم الناس من جنوح أوضاع املرأة وباجتاهات احلياة احلديثة.

وبالتايل َّ
فإن محاية املرأة ليس بالتضييق عليها وحتجيم طموحها ،وإغالق فرص التقدم أمامها وإمنا احلماية تكمن
بالتبصر يف األمور ،ومعرفة العواقب ،والتأكيد على ربط كرامة املرأة بالعفة إىل جانب احلقوق الشرعية واملدنية
والدستورية (واليوم نناشد املسلمني أن يرتفقوا بالنساء ..شقائق الرجال..وال نعرف يف احلقيقة سببا وجيها واحدا
نفسر فيه هذا اإلصرار من كثري من الرجال على كبت املرأة وحبسها واعتبارها من سقط املتاع ..فاملرأة ليست
ض ُك ْم ِم ْن بَـ ْعض(. )2(})1
عدوا للرجل ،وال منازعا له واهلل سبحانه وتعاىل يقول{:بَـ ْع ُ
 النتائج والتوصيات :
 أوالً :نتائج البحث
 .9يف هذا البحث مل أتقصى املسائل مناط البحث وامنا حتدثت عن حكم املشاركة السياسية بشكل عام ومل
أخصص القضائية أو التشريعية أو التنفيذية باإلسهاب أو التفصيل اتكاالً على ما سبق تدوينه من كتابات
واجتهادات منعاً وإثباتا .

 .2أدلة اجمليزين واملمانعني من الكتاب والسنة هي ذاهتا و َّامنا اختلفت األفهام فاختلفت األحكام .
 .3ما يثبت للرجل يثبت للمرأة يف الشريعة اإلسالمية فالنساء شقائق الرجال ووصف الذكورة واألنوثة وصف
طردي ال يؤثر يف األحكام وما خصص بدليل شرعي يؤخذ به .
 .4املسألة اجتهادية واحلكم فيها خيتلف زماناً ومكاناً وما منع حترمياً يف زمن من األزمنة سدا للذريعة ينبغي أن
يفتح يف أزمنة أخرى سداً للذريعة أيضاً .
 .5والية املرأة منعاً أو متكيناً يف حدود ما مل ترد به نصوص قاطعة البد أن تراعى فيها قاعدة املآل واملقياس يف
ذلك كله هو حتقيق املصلحة املعتربة شرعاً .
 .4اجملالس النيابية التشريعية وكذلك الوزارات التنفيذية ال تعد والية عامة حيرم على املرأة العمل فيها وإمنا هي
مؤسسات مجاعية حيكمها منظومة متكاملة من اللوائح والقوانني .
( )1سورة آل عمران آية 915
( )2انظر كتاب املرأة يف موكب الدعوة ملصطفى الطحان ص 5
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 .7الكفاءة والتأهيل العلمي ،واإلداري شرط لتويل املرأة املهام ذات السيادة شأهنا شأن الرجل .
 .8قضية املرأة بشكل عام تتعلق بثقافة اجملتمع وال يتوقع أن تتغري هذه النظرة اجملتمعية بيسر ،وإمنا حيتاج األمر
إيل جهد ومثابرة لتحقيق وضع أفضل للمرأة املسلمة على خمتلف املستويات
ثانياً  :توصيات البحث

 أدعو منظمة املؤمتر اإلسالمي إىل إنشاء جممع فقهي إسالمي عاملي ،وختصيص جلنة فيه تعىن بقضايا املرأة
إلحالة مثل هذه املواضيع إليها والقضاء فيها قطعاً للخالف القائم وإحقاقاً للحق الضائع بني اآلراء واألهواء
.
 على احلكومات اإلسالمية تبين آراء فقهية جتديدية فيما يتصل بالرؤية اإلسالمية لقضايا املرأة ،وخاصة يف
دورها السياسي ،وذلك حىت ال يفقد املنهج اإلسالمي قدرته يف التأثري على أفراد اجملتمع وبالتايل يف االرتباط
املرجعي بالقاعدة الفكرية الدينية .
 ينبغي على الفقهاء واملنظرين بشكل عام أن يراجعوا مقاصد الشريعة وأصول الفقه اليت تعني املرء على صحة
ودقة االستنباط وضبط العقلية الفقهية بالضوابط الراشدة فيكمل العقل والنقل بعضهما البعض يف التعاطي
مع أمور الشرع ومستجدات احلياة ومتطلبات العصر.
 ينبغي أن يتحول الفكر الديين من موقف الدفاع السليب الذي مل يعد جمدياً حىت يف احلماية والتحصني
والصمود ،أمام موجة العوملة ،إىل موقف الدفاع اإلجيايب من خالل جتديد مناهج النظر وقواعد السلوك وتنوير
اخلطاب .
 يوصي الباحث احلكومات بالرتكيز على قضية تعليم املرأة بأعلى مستوياته ،وتدريبها الكتساب اخلربات
العالية.
 على مراكز القوى يف اجملتمعات اإلسالمية تعويض املرأة عن احلرمان الذي عانت منه خالل الفرتات املاضية
وذلك عن طريق العمل على تيسري مشاركتها يف احلياة العامة مبا يضمن منحها حقوقها الشرعية والدستورية
كاملة .
 االنطالق من الواقع الراهن رغم ضعفه واالستفادة من كل الطاقات واإلمكانيات والفرص (وهي ليست قليلة)
لرفع مستوى العامالت واستنبات القيادات اجلديدة .
وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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ثبت المصادر والمراجع

 .9األحكام السلطانية للماوردي مصدر الكتاب  :موقع اإلسالم  http://www.al-islam.comالكتاب
مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع ]
 .2البحر املديد البن عجيبة مصدر الكتاب  :موقع التفاسري ( http://www.altafsir.comالكتاب مرقم
آليا غري موافق للمطبوع) .
 .3التربج وخطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله لعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  .الطبعة  :األوىل وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية تاريخ النشر 9423 :هـ
 .4املشاركة السياسية والعملية السياسية ،حسني علوان البيج ،املستقبل العريب السنة  20العدد (223أيلول /سبتمرب
9117م) نقالً عن ويكبيديا املوسوعة احلرة .
( http://www.alwarraq.comالكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع) .
 .5أحكام القرآن البن العريب  -ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب -القاهرة ،وما ذكره الشيخ /عبد اجمليد
الزنداين يف كتابه حقوق املرأة السياسية حيث حتدث ونقل عن حقوق الزوج على الزوجة .
 .6إرشاد الفحول لتحقيق احلق من علم األصول اإلمام العالمة حممد بن علي بن حممد الشوكاين دار الكتاب العريب

الطبعة األوىل 9491هـ 9111 -م .

 .7أوراق بيضاء – حق املرأة يف الوالية وحقها يف الدية يف 2007م مؤسسة فريدريش إيربت منتدى التنمية السياسية
صنعاء .
 .8أيسر التفاسري أبو بكر اجلزائر مبصدر الكتاب  :موقع التفاسري( http://www.altafsir.comالكتاب مرقم
آليا غري موافق للمطبوع) .
 .1البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري بابن جنيم احلنفي  ،دراسة وحتقيق :أمحد عزو
عناية الدمشقي دار إحياء الرتاث العريب الطبعة األوىل 9422هـ 2002-م .
 .90بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لنإمام عالء الدين ايب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي امللقب مبلك العلماء
(الطبعة األوىل)  9401ه 9181م .
الزبيدي،
الرزاق احلسيين أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضىَّ ،
حممد بن عبد ّ
 .99تاج العروس من جواهر القاموس حمل ّمد بن ّ
مصدر الكتاب  :موقع الوراق .

 .19التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة األولى  1415تحقيق :
إبراهيم األبياري .

 .16تفسري ابن أيب حامت مصدر الكتاب  :موقع جامع احلديث ( http://www.alsunnah.comالكتاب مرقم
آليا غري موافق للمطبوع) .

 .94تفسري القرآن العظيم البن كثري دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة  :الثانية 9420هـ 9111 -م .

 .15تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري املؤلف  :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين املدينة املنورة،
 9144 –9384حتقيق  :السيد عبداهلل هاشم اليماين املدين .
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 .94اجلامع املفيد يف أسباب اختالف الفقهاء عند اإلمام ابن رشد احلفيد لعبد الكرمي حامدي دار ابن حزم -
2001م .
 .97اجلامع ألحكام القرآن  -أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب
احملقق  :هشام مسري البخاري دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة  9423 :هـ2003 /م .
 .98حاشية ابن عابدين – حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة البن عابدين.
جـ9ص 348دار الفكر  -بريوت 9429 -هـ 2000 -م .
 .91حقوق املرأة يف اإلسالم للشيخ  :عبد اإلله عقالن.
 .20رسالة علماء اليمن بشأن الكوتا النسائية.
 .29روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لشهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي (املتوىف :
9270هـ) دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. -
 .22سبل السالم شرح بلوغ املرام املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية http://www.almeshkat.net
كتاب القضاء .
 .23السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث اإلمام حممد الغزايل املكتبة االلكرتونية .

 .94السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار حممد بن علي بن حممد الشوكاين دار ابن حزم الطبعة األوىل .

 .25الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف إمساعيل بن محاد اجلوهري حتقيق أمحد عبد الغفور عطار دار العلم
للماليني ص .ب - 9085 :بريوت تلكس – 23944 :لبنان حقوق الطبع حمفوظة للمحقق الطبعة األوىل القاهرة
 9374ه  9154 -م الطبعة الرابعة  9407ه  9187 -م
 .24عواصم اجمليزين لتمثيل املرأة بدائرة األمانة واملكاتب وقواصم املانعني واإلبانة مبا تقتضيه الديانة للدكتور :حممد
الوقشي .
 .27الغناء وآالت الطرب بني حكم الشرع وتزيني اهلوى وحكم والية املرأة للدكتور :عبد الوهاب الديلمي والشيخ :
حممد الصادق وآخرين .
 .28فتاوى معاصرة اجلزء الثاين الشيخ القرضاوي موقع الشيخ االلكرتوين .

 .96فتح الباري املؤلف  :أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين حتقيق :عبد العزيز بن عبد
اهلل بن باز وحمب الدين اخلطيب رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها  :حممد فؤاد عبد الباقي الناشر  :دار الفكر .
 .30الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد؛ الدكتور حممد سليم العوا .الطبعة الثالثة سفري الدولية للنشر .
 .39القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي .
 .32كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ملنصور البهويت ،دار الفكر  -بريوت– 9402هـ  ،حتقيق :هالل مصيلح .
 .33لسان العرب  -حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري دار صادر – بريوت -الطبعة األوىل عدد األجزاء :
.95
 .34لسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري الناشر  :دار صادر – بريوت الطبعة األوىل .
 .65جملة املنتدى السلفية العدد  54الصادر يف اكتوبر 9111م .
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 .34مغازي الواقدي مصدر الكتاب  :موقع اإلسالم  [ http://www.al-islam.comالكتاب مشكول
وترقيمه موافق للمطبوع ]
 .37احمللى باآلثار شرح احمللى باالختصار لعلي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد مصدر الكتاب  :ملفات وورد من
ملتقى أهل احلديث . http://www.ahlalhdeeth.co

 .68املرأة يف موكب الدعوة مصطفى الطحان مت نسخ الكتاب من املوقع التايلhttp://www.ikhwan-

.info.net

 .66املرأة والرأي الفقهي ملشاركتها يف جملس النواب للدكتور/عبد اهلل الوشلي .
 .41املرأة وحقوقها السياسية يف اإلسالم الشيخ/عبد اجمليد الزنداين .

 .49مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات  -أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب
الظاهري (املتوىف 454 :هـ) دار الكتب العلمية – بريوت .

 .49املشاركة السياسية للمرأة اليمنية د /صالح هداش ملتقى املرأة للدراسات والتدريب .
 .43مغين احملتاج ملعرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حملمد اخلطيب الشربيين دار الفكر – بريوت .
 .44املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد دار الفكر – بريوت
الطبعة األوىل 9405هـ .

 .45املوافقات إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب (املتوىف 710 :هـ) حتقيق أبو عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن عفان الطبعة  :الطبعة األوىل 9497هـ9117 /م
 .46املؤمتر العام الرابع الدورة الثانية للتجمع اليمين لنإصالح – دورة الشيخ /عبد اهلل بن حسني األمحر  92-99مارس
2001م .
 .47والفتاوى اهلندية مصدر الكتاب  :موقع اإلسالم ( http://www.al-islam.comالكتاب مشكول ومرقم
آليا غري موافق للمطبوع) .
 .48وثائق أعمال املؤمتر العام الثاين للتجمع اليمين لنإصالح الدورة األوىل  8 -4أكتوبر 9118م مجع وإعداد
األستاذ /سعيد ثابت .
 .46الوالية العامة للمرأة يف الفقه اإلسالمي ورقة عمل مقدمة من الدكتور/عبد املؤمن شجاع الدين ملؤسسة برامج التنمية
الثقافية عام 2008م
 .50والية املرأة يف ميزان السياسة الشرعية للدكتور /غالب القرشي .مكتبة خالد بن الوليد ودار الكتب العلمية صنعاء
الطبعة األوىل 2002م.
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الوسطية واالعتدال يف التصوف املغربي
روافد وتجليات وآثار
الدكتور خالد التوزاني
باحث في ألادب املغربي والتصوف والنقد الثقافي -املغرب

يعد التصوف أحد "أبرز عناصر الرتاث اإلسالمي اليت كان هلا تأثري يف جمرى احلياة" ،1فهو مقوم أساس من
مقومات تاريخ املغرب ،2وهو ليس حنلة أو دينا يعتقده املرء مقابل االنسالخ من اإلسالم" ،فليس هو بواجب
وليس هو مبمنوع" ،3بل هو اجتهاد يف العبادة والطاعات هلل عز وجل اعتقادا بالدين احلنيف ،لكن املبالغة يف
بعض األحيان إىل حد االبتداع 4تسيء للتصوف ،الذي يظل حسب تعبري أحد الباحثني" :5ماهو إال مظهر
متطور للزهد والعبادة" ،فالصوفية جمتهدون يف طاعة اهلل .6ويف املغرب وجوده حقيقة تارخيية ،دليلها مسة التصوف
يف التدين الشعيب املغريب ،7ومل يقتصر وجوده على مظاهر التدين ،بل امتدت آثاره يف ميادين كثرية ،كأمساء املدن
واألبواب ،وأسلوب احلياة بشكل عام .حيث يالحظ أن الشخصية املغربية روحية بطبيعتها ..فلم يكن التصوف
أمرا مفاجئا يف سريورة التاريخ الديين واالجتماعي للمغاربة .ومن مث فإن "التوجه الصويف الرقائقي املسمى بالتصوف
األخالقي أو السين ذي املضمون الزهدي ،أمر متأصل عند املغاربة منذ فجر اإلسالم بأرضهم" .8فهل كان هذا
 1حممد الشريف ،التصوف والسلطة باملغرب املوحدي يف دراسة ثنائية احلكم والدين يف النسق املغريب الوسيط ،منشورات اجلمعية املغربية
للدراسات األندلسية ،طوب بريس ،الرباط ،ط ،2004 ،9:ص.3:
 2أمحد التوفيق ،معلمة املغرب ،مطابع سال ،اجمللد ،9115 ،7 :مادة :التصوف باملغرب .ص.2312 :
 3عباس حممود العقاد ،التصوف ،التفكري فريضة إسالمية ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط ،9179 ،2:ص.974 :
 4ملعرفة بعض ما أصاب التصوف من احنرافات ،وضرورة النقد من الداخل وجتاوز الصور السلبية يف التصوف ،ينظر مقال :حممد البوكيلي:
األصول العقدية للمدرسة الصوفية ،مـدارك ،ع98( .2008/1:دجنرب 4-2007يناير .)2008ص94 :و.95
 5عالل الفاسي ،التصوف اإلسالمي يف املغرب ،ضمن كتاب :نظرات يف التصوف املغريب ،تأليف :حممد العدلوين اإلدريسي ،دار الثقافة،
البيضاء ،ط ،2009 ، 9ص.89:
 6ابن تيمية ،الفتاوى ،كتاب التصوف ،ج ،22 :طبعة مكتبة املعارف ،الرباط ،د.ت ،ص.98 :
 7حممد الربكة ،التصوف السين باملغرب :مقدمات يف الفهم والتأصيل ،ضمن :التصوف السين يف تاريخ املغرب :نسق منوذجي للوسطية
واالعتدال ،تأليف مجاعي ،منشورات الزمن ،سلسلة شرفات ،ع ،27 :السنة ،2090 :ص.43:
8املرجع السابق ،ص. 51 :
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النوع من التصوف "تطرفا" أم "وسطية" ؟ وبتعبري آخر هل يعد اختياراً لألجود واألفضل من بني ضروب
التصوف؟ .وهل كان تبين صوفية املغرب للمنهج الوسطي ،اقتناعا واختيارا ،أم اضطرارا وتقليدا ؟ مث ما جتليات
هذه الوسطية وآثارها ؟
يقول الدكتور إيراهيم القادري بوتشيش :إن " التصوف املغريب عندما اختار التصوف السين الداعي إىل
االعتدال يف حتلية السلوك ،مل يكن ساذجا يف اختياره ،وال بسيطا يف فكره غري قادر على اخلوض يف القضايا
الفلسفية ،بل كان جماهدا لنفسه ..مهتما بالرقائق اقتداء بأثر السلف الصاحل" ،1يف انتقاء خيار اخلُلق ،كما ينتقى
أطايب التمر ،2وكان مرابطا صابرا يف الثغور ،مشددا على اجلانب األخالقي أكثر من غريه .3وقد كان التصوف
املغريب عرب العصور واألزمنة اليت مر هبا ،يستهدف إصالح السلوك اليومي للمغاربة يف شكله األخالقي والرقائقي،
حتقيقا لرسالة اإلسالم" :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق" .فال عجب ،أن مييل املغاربة ألمسى ما يف اإلسالم،
وأفضل ما يف الدين ،وهو حماسن األخالق يف السلوك ومقام اإلحسان يف العبادة .ومن مث ،يعترب هذا االختيار
منسجما مع مفهوم الوسطية واالعتدال الذي يعين اخلريية واألفضلية وأحسن ما يف األمور كلها.
على أن تعميم قضية التصوف العملي واألخالقي أو السين على جممل التصوف اإلسالمي باملغرب ،يعد
تصنيفا ال ينطوي إال على االرتياح السهل الذي يتيحه كل تصنيف ،ذلك أن ابن الزيات قد صرح يف مقدمة كتابه
"التشوف إىل رجال التصوف" أنه جرده من ذكر "احلقائق" اليت مساها بعلم التصوف ،فيفهم من كالمه أن تلك
احلقائق كانت رائجة ،ولكنها كانت موضوع اعرتاض ورفض ،وذلك لسيادة التوجه السين العام باملغرب ،وميل
أغلب الصوفية ملا ينفع الناس يف دينهم ودنياهم.
خصوصيات التصوف اإلسالمي بالمغرب

على الرغم من أن للفكر املغريب "طابعه العريب األمازيغي ،وطابعه اإلسالمي ،وطابعه اإلفريقي ،وطابعه
اإلنساين ،فمع ذلك ،ال تعدم أن جتد له طابعه املغريب ،وأنت تبحث يف مظاهر حياته العلمية" 4والروحية .ولعل
أول ميزة حملية ُوسم هبا صوفية املغرب ،هي اجلمع بني "التعمق يف العلوم وبني الزهد والصالح ،والتقيد باتباع آثار

 1إبراهيم القادري بوتشيش ،املغرب واألندلس يف عصر املرابطني :الذهنيات ،األولياء ،اجملتمع  ،دار الطليعة  ،بريوت  ،ط،9113 ،9:
صص.940-930 :
 2عبد اهلل بن املبارك ،الزهد والرقائق ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،دون تاريخ ،ص.14 :
 3طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق :مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،ط ،2005 ،2:صص:
.229-200
 4عبد الكرمي غالب ،أزمة الفكر املغريب ،ضمن كتاب :من اللغة إىل الفكر ،لنفس املؤلف ،مطبعة دار النجاح اجلديدة ،البيضاء ،ط،9:
 ، 9113ص.977 :
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السلف" .1ومبعىن آخر ،لقد "مجعوا بني الفقه والوالية ،توسلوا بالزهد والرتبية والذكر ،رغبة يف الوصول إىل معرفة
اهلل عبادة وتقربا" ،2ولعل سبب هذه السمة ،يرجع إىل أسباب عدة ،نذكر منها األسباب اآلتية:
 كون التصوف املغريب قد متيز منذ انطالقته األوىل باجتاهه الزهدي العملي ،وابتعد عن املؤثرات الفلسفيةاإلشراقية ،كما أن نزعته األخالقية الغزالية قد أثرت تأثريا مباشرا على توجه الصوفية املغاربة .وهذه مسة مغربية،
حيث اعتز أصحابه باجلانب الرتبوي العملي ،وابتعدوا عن التصوف الفلسفي.3
 إن معظم أقطابه ،كانوا من العلماء العاملني ،الذين زاروا مهد الوحي وفضاء الرسالة ،ألداء فريضةاحلج ..فوقع احتكاك بعلماء املشرق .ومن مث ،تعميق املعرفة الشرعية .بل إن بعض الباحثني 4يذهب إىل أن
التصوف تسرب إىل املغرب صحبة حجاج األماكن املقدسة ،وطالب العلم من املغاربة يف الديار املشرقية.
 وحدة املنبع الصويف؛ حيث كانت العالقات وطيدة بني خمتلف الصوفية املغاربة يف احلواضر والبوادي،وإن اختلفت الطرق واألسانيد املوصلة إىل أيب احلسن الشاذيل وشيخه عبد السالم بن مشيش العلمي.5
يضاف إىل ما سبق ،أن انتشار التصوف باملغرب يعود إىل انسجامه مع الشخصية املغربية وتناغمه مع
تطلعاهتا ،فلم يكن انتشاره راجعا للحماس الديين الذي أحدثه املرابطون واملوحدون يف اجملتمع ،بقدر ما هو عائد
النسجام مضمونه مع الطبيعة االجتماعية للمغاربة ..كل ذلك ،جعل التصوف املغريب جتربة روحية ارتقائية ،عميقة
اجلذور يف البيئة احمللية 6.بل إن "أرض املغرب تنبت األولياء كما تنبت األرض الكأل" 7.وما مرد ذلك ،إال لكون
املغاربة اعتربوا االشتغال بالتصوف ،أفضل ما يتقرب به إىل اهلل ،حيث قال ابن عجيبة " :علم التصوف هو سيد
العلوم ورئيسها ،ولباب الشريعة وأساسها ..االشتغال به ،أفضل ما يتقرب به إىل اهلل تعاىل ،لكونه سببا للمعرفة
اخلاصة ،اليت هي معرفة العيان" .8وإذا كان التصوف معرفة ذوقية ،فهل هذه املعرفة تتناقض مع الكتاب والسنة؟

 1حممد املغراوي ،من أعالم التصوف املغريب يف القرن السادس اهلجري :العامل الصويف أبو حممد عبد اجلليل القصري ،اإلشـارة  ،ع،95 :
السنة ،2 :فرباير  ،2009ص.7:
 2حممد الربكة ،التصوف السين باملغرب :مقدمات يف الفهم والتأصيل ،مرجع سابق ،ص.12 :
 3حممد فتحة ،النوازل الفقهية واجملتمع :أحباث يف تاريخ الغرب اإلسالمي ،منشورات كلية اآلداب ابن مسيك ،جامعة احلسن الثاين ،الدار
البيضاء .9111 ،ص.949 :
 4أمحد الوارث ،األولياء ودورهم االجتماعي والسياسي يف املغرب خالل القرن السادس عشر ،رسالة لنيل الدراسات العليا يف التاريخ،
 ،9188جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل ،كلية اآلداب ظهر املهراز-فاس ،رقم القيد.49/40 :
 5حممد حجي ،املؤسسات الدينية باملغرب يف القرنني السادس عشر والسابع عشر ،املناهـل ،ع ،98 :يوليو  .9180ص.929:
 6حممد الربكة ،التصوف السين باملغرب :مقدمات يف الفهم والتأصيل ،مرجع سابق ،ص.71 :
 7ابن قنفذ القسنطيين ،أنس الفقري وعز احلقري ،حتقيق :حممد الفاسي وأدولف فور ،منشورات املركز اجلامعي للبحث العلمي،9145 ،
الرباط ،ص.43 :
 8أمحد ابن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائق التصوف ،ضمن كتاب :شرح صالة القطب بن مشيش ،سلسالت نورانية فريدة من تأليف
سيدي أمحد بنعجيبة ،السلسلة األوىل ،جم .وتق :العمراين اخلالدي عبد السالم ،دار الرشاد احلديثة ،ط ،9111 ،9:ص.48 :
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يقول اإلمام الغزايل :إن "ما ميكن حتصيله بطريق العلم قد حصل ،ومل يبق إال ما ال سبيل إليه بالسماع
والعلم ،بل بالذوق والسلوك" .1وهذا ما نبه إليه الشيخ زروق ،الذي أقر أن املعرفة الذوقية ال تتناقض مع تعليمات
الكتاب والسنة ،خاصة إذا كان املتصوف من الراسخني يف العلم" ،والذوق علمه مقصور على ذائقه ،فدعواه ثابتة
بشواهد حاله كاذبة هبا" .2فالتمسك بالكتاب والسنة أصل عند صوفية املغرب ،وتأكيد لذلك االرتباط الروحي
بالرسول النموذج األمثل ،مع احلفاظ على الفوراق املقامية بني اهلل والرسول والويل ،بتحقيق االعتدال يف التفكري
والسلوك.3
إذا كانت الوسطية ميزة التصوف السين باملغرب ،فقد جعلته يتفرد عن باقي اخلانات املنتشرة يف خريطة
التصوف اإلسالمي يف العامل ،وهي الوسطية اليت ظلت تشكل حلقة من احللقات اليت تستوجب التدقيق
والتمحيص ،وملء بعض البياضات اليت تكتنفها .4فما هي روافد الوسطية واالعتدال عند صوفية املغرب ؟ وكيف
أغنت املمارسة الصوفية عند املغاربة ؟
روافد الوسطية واالعتدال عند صوفية المغرب:

إذا كانت الوسطية واالعتدال ميزة التصوف السين باملغرب ،فإن هذه امليزة قد استندت "إىل مرجعيات
سنية ال ختطؤها العني البصرية ،ويف طليعتها :النص القرآين ،والسنة النبوية .كما هنل مادته يف طريقة السلوك
األخالقي ،من املدرسة اجلنيدية" .5فالصويف حسب الشيخ زروق "ال يفارق السلف يف معتقده ،وال يفارق الفقهاء
يف معتمده ،ألن العقائد رأس ماله ،واألحكام أساس أعماله ،فاملخاطرة هبما ضرر ،والعمل بغري املذهبني املذكورين
6
فيهما غرر".
يضاف إىل ذلك ،أن املمارسة الصوفية تتطلب علما بالشريعة ،بل تعمقا يف الدين ،حيث يصف اإلمام
الشاطيب الصوفية بقوله " :وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء وحمدثون وممن يؤخذ عنه الدين أصوال وفروعا ،ومن
مل يكن كذلك ،فالبد له أن يكون فقيها يف دينه مبقدار كفايته ،وهم كانوا أهل احلقائق واملواجد ،واألذواق
واألحوال ،واألسرار التوحيدية" 7.وهو ما يؤكد متسك صوفية املغرب بأصول اإلسالم ومعتمده؛ أي الكتاب
والسنة.

 1الغزايل ،املنقذ من الضالل ،حتقيق :مسيح دغيم ،بريوت ،9113 ،ص.27-24 :
 2أمحد زروق ،قواعد التصوف ،حتقيق :عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية ،2003 ،ص.925 :
 3عبد الوهاب الفياليل ،األدب الصويف يف املغرب إبان القرنني الثامن عشر والتاسع عشر للميالد – ظواهر وقضايا ، -أطروحة جامعية لنيل
دكتوراه الدولة يف اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز بفاس .2009 ،ص.258 :
 4إبراهيم القادري بوتشيش ،من تقدميه لكتاب :التصوف السين يف تاريخ املغرب ،..مرجع سابق ،ص.99 :
5إبراهيم القادري بوتشيش ،ثقافة الوسطية يف التصوف السين باملغرب ،املرجع السابق ،ص.25 :
 6أمحد زروق ،كتاب اإلعانة ،حتقيق :علي فهمي خشيم ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا-تونس ،9171 ،ص.28-27 :
 7أبو إسحاق الشاطيب ،االعتصام ،ج ،9:طبعة بريوت ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،دون تاريخ ،ص.18 :
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مما يدل على متسك صوفية املغرب بالكتاب والسنة – أيضا -اختيارهم للعقيدة األشعرية ودعم املذهب
املالكي ،فضال عن عدم اخلوض املبالغ يف األمور العقدية اليت تثري الشكوك والشبهات؛ كاإلغراق يف الكالم على
1
صفات اهلل تعاىل وتأويلها.
بعد أن تبني متسك صوفية املغرب بالكتاب والسنة ،وجب التساؤل :من أين استمد صوفية املغرب
وسطيتهم واعتداهلم؟ ،واملالحظة املبدئية وإن كانت تقر باستلهام تلك الوسطية من الكتاب والسنة ،إال أن األمر
يقتضي بيانا وتدقيقا .بناء على هذا ،فإن مصادر الوسطية عند صوفية املغرب مستمدة من أصول اإلسالم :القرآن
والسنة ،وسرية الصحابة ،وعمل بعض كبار التابعني وعلماء األمة كاإلمام اجلنيد .وفيما يلي ،تفصيل ذلك:
-1

القرآن الكريم :

يبدو أن املصدر األساس لنإلزام اخللقي يف اإلسالم ،أي ذلك السعي الطموح لتحلية النفس مبكارم
األخالق وتزكيتها بالفضائل ،ليس هو اللذة واملنفعة ،وال العقل وال الضمري ،وال العرف وال اجملتمع ،وال غري ذلك،
مما ذهبت إليه مدارس الفلسفة اخللقية أو الروحية ،وإمنا مصدر اإللزام ،ومقياس واحلكم اخللقي هو الوحي
اإلهلي ،2أي القرآن الكرمي باألساس ،مث السنة ،باعتبارها شارحة للذكر احلكيم .فاحلسن ما حسنه الشرع ،والقبيح
ما قبحه الشرع ..ومن مث ،فقد التمس صوفية املغرب الوسطية من الكتاب العزيز ،ما دامت الوسطية تدل على
أجود ما يف األمور.
من وسطية القرآن ،أهنا أقرت التفاوت الفطري والعملي بني الناس ،فليس كل الناس يف درجة واحدة من
حيث قوة اإلميان ،وااللتزام مبا أمر اهلل به من أوامر ،واالنتهاء عما هنى عنه من نواه ،والتقيد باملثل العليا ..فهناك
مرتبة اإلسالم ،ومرتبة اإلميان ،ومرتبة اإلحسان وهي أعالهن .كما أشار إىل ذلك حديث جربيل املشهور ،ولكل
مرتبة أهلها؛ فهناك الظامل لنفسه ،واملقتصد ،والسابق باخلريات .كما أرشد إىل ذلك القرآن الكرمي .فالظامل لنفسه
هو املقصر ،التارك لبعض الواجبات ،املرتكب لبعض احملرمات .واملقتصد هو املقتصر على فعل الواجبات وإن ترك
املندوبات ،وعلى ترك احملرمات وإن فعل املكروهات .والسابق هو الذي يزيد على فعل الواجبات ،أداء السنن
واملستحبات ،وعلى ترك احملرمات والشبهات واملكروهات ،بل رمبا ترك بعض احلالل خشية الوقوع فيما حيرم أو
يكره ،وإىل هؤالء يشري قوله تعاىلُ " :مثَّ أَورثْـنا الْ ِكتاب الَّ ِذين اصطَفيـنا ِمن ِعب ِادنا فَ ِمنـهم ظَ ِ
امل لِّنَـ ْف ِس ِه َوِمْنـ ُهم
َْ َ َ َ
َ ْ ََْ ْ َ َ ْ ُ ْ
اخليـر ِ
ِ ِ
ِ ِ
ات" .3وقد استمد صوفية املغرب هذه املعاين ،ومتثلوها يف سلوكهم وإبداعاهتم.
ُّم ْقتَصد َومْنـ ُه ْم َسابق ب َْْ َ
ِ
ك َج َعْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطاً لِّتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
انطالقا من قوله تبارك وتعاىلَ " :وَك َذل َ
َعلَْي ُك ْم َش ِهيداً" .4يظهر أن أمة اإلسالم ،شهداء على الناس ،وهو ما يثبت هلم وصف اخلريية والعدالة .والعدل
اخليار يتضمن الداللة على كوهنم بني اإلفراط والتفريط .قال الطربي (ت  390هـ) " :وأرى أن اهلل تبارك وتعاىل
 1جنالء التجكاين ،عوامل وحدة املذهب العقدي يف املغرب ،مـدارك (جريدة) ،ع 98( ،1 :دجنرب 04-2007يناير .)2008
 2علي حممد حممد الطاليب ،الوسطية يف القرآن الكرمي ،دار التابعني للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،2009 ،9 :ص.441 :
 3سورة فاطر ،اآلية.32 :
 4سورة البقرة ،اآلية.943 :
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إمنا وصفهم بأهنم وسط ،لتوسطهم يف الدين؛ فال هم أهل غلو فيه  -غلو النصارى الذين غلوا بالرتهب ،وقوهلم
يف عيسى ما قالوا فيه  -وال هم أهل تقصري فيه  -تقصري اليهود الذين بدلوا كتاب اهلل ،وقتلوا أنبياءهم ،وكذبوا
على رهبم ،وكفروا به  -ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه ،فوصفهم اهلل بذلك ،إذ كان أحب األمور إىل اهلل
أوسطها " . 1ومن فوائد هذه اآلية ،اإلرشاد إىل أن كل خري ينفع الناس ،فقد أمر اهلل به ،ودعا إليه ،وكل شر
وفساد ،فقد هنى اهلل عنه ،وأمر برتكه ،وهذا ضرورة كون هذه األمة موصوفة باخلريية ،وأهنا هديت إىل الصراط
املستقيم.
-9

السنة النبوية:

يبدو أن "الصوفية يف األصول ،ال يتميزون عن أهل السنة بشيء ،وأهنم يف الفروع مقتدون باملذاهب
الفقهية السنية الرائجة يف أوطاهنم .فالصوفية بكل تأكيد ضمن أهل السنة واجلماعة ،كما نص على ذلك أئمتهم،
وكما نص على ذلك غريهم ،من مؤرخي العقائد والفرق ،املهتمني بتعداد فرق هذه األمة ،وبيان الفرقة الناجية".2
وهكذا ،فقد أقر أكثر من عامل ،سنية الصوفية وهنلهم من معني السنة ،فهذا اإلمام الشاطيب يصف الصوفية بأهنم:
"هم املشهورون باتباع السنة" .3فال عجب ،أن يستمد صوفية املغرب وسطيتهم من السنة النبوية ،باعتبار هذه
األخرية شارحة للقرآن الكرمي ومعززة له ،وتضم أمسى مظاهر الوسطية اليت تغري بتبنيها.
تعترب الوسطية من أهم ما استمده الصوفية من السنة النبوية .وقد حفلت هذه األخرية بنصوص عديدة
تؤكد معىن الوسطية واالعتدال ،وعدم الغلو يف الدين واحلياة ،من ذلك :هنيه صلى اهلل عليه وسلم عن الغلو يف
طلب الدنيا ،فلم يأمر برتك الدنيا ،واخلروج إىل الفيايف ،كما مل يأمر باالستغراق فيها ،إمنا أمر بالتوسط .فالدنيا
بلغة يتبلغ هبا اإلنسان لآلخرة ،يأخذ منها مبا أحله اهلل سبحانه وتعاىل ،ويعيش فيها فيما أباحه اهلل ،ويستعد
ِ
اك اللَّه الدَّار ْاآل ِخرةَ وَال تَنس نَ ِ
ك ِم َن ُّ
َح ِسن
صيبَ َ
الدنْـيَا َوأ ْ
يما آتَ َ ُ َ
َ َ
"وابْـتَ ِغ ف َ
بذلك كله لآلخرة ،يقول عز من قائلَ :
َ
ِِ
ك َوَال تَـْب ِغ الْ َف َس َاد ِيف ْاأل َْر ِ
ين" .4وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
ض إِ َّن اللَّهَ َال ُِحي ُّ
َح َس َن اللَّهُ إِلَْي َ
َك َما أ ْ
ب الْ ُم ْفسد َ
وسلم " :إن الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ،فسددوا ،وقاربوا ،وأبشروا ،واستعينوا بالغدوة والروحة،
5
ادةً إذا قَ َاواهُ ،واملعىن :ال يتعمق أحد يف
ادهُ ُم َش َّ
ادهُ يُ َش ُّ
ادةُ بالتشديد :املغالبة ،يقالَ :ش َّ
وشيء من الدجلة"  .وامل َش َّ
ُ
األعمال الدينية ،ويرتك الرفق ،إال عجز وانقطع فيغلب .واحلديث نص يف أن الدين يسر ،وأن الدين قصد ،وأخذ
باألمر الوسط ،فال يفرط املرء على نفسه ،وال يفرط .فخري األمور الوسط .وقد بوب البخاري على احلديث يف

 1ابن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الفكر ،بريوت 9405 ،هـ ،ج ،3:ص.427 - 424 :
 2عبد السالم الغرميين ،الصويف واآلخر :دراسات نقدية يف الفكر اإلسالمي املقارن ،نشر :املدارس ،الدار البيضاء ،ط ،2000 ،9ص:
.934
3أبو إسحاق الشاطيب ،االعتصام ،مرجع سابق  ،ص.244 :
 4سورة القصص ،اآلية.77 :
 5أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان ،باب الدين يسر ،حديث رقم  ،31ومسلم يف كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،حديث رقم
(.)2894
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كتاب األدب "باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم " يسروا وال تعسروا " .1وقد أخذ العلماء هبذا األمر ،فقعدوا
قاعدة فقهية ،هي من قواعد الفقه الكربى ،2واليت عليها مدار الفقه اإلسالمي ،وهي قاعدة " :املشقة جتلب
التيسري".
هكذا ،يتبني أن السنة النبوية تزخر مبظاهر الوسطية ،وأن هذه األخرية عمدة الدين وأساس السلوك
اإلسالمي .فال عجب ،أن يستمد صوفية املغرب وسطيتهم من السنة ،كما استمدوها من القرآن .فهل وجدوا يف
حياة الصحابة رضوان اهلل عليهم ما أغراهم بتبنيه واختاذه منهجا لسلوكهم الوسطي؟
-6

حياة الصحابة والتابعين

-4

اإلمام الجنيد

من أمعن النظر يف تعليقات بعض الصحابة وتوجهاهتم يف مقابل توجهات آخرين ،ال يبعد أن جيد فيهم
طائفة متثل املنهج الصويف ..وطائفة متثل الفكر "السلفي-الوهايب" ..حىت إن املرء ليعذر من ذهب مذهب
الصوفية ،أو من ذهب مذهب خصومهم ،فلكل واحد من الفكرين أصل يف عمل الصحابة .3والظاهر أن
الصوفية حريصون على االقتداء بالسلف الصاحل من الصحابة والعلماء ،حيث يصف اإلمام الشاطيب الصوفية
بقوله" :املقتدون بأفعال السلف الصاحل ،املثابرون يف أقواهلم وأفعاهلم على االقتداء التام والفرار عما خيالف ذلك،
ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل احلالل واتباع السنة واإلخالص ،وهذا هو احلق".4
إذا انتقل املرء بالنظر من حياة الصحابة ،إىل جيل التابعني وأتباعهم ،جيد املمارسة الصوفية تربز أكثر فأكثر
يف سلوكات أفراد كثريين تضخم عندهم العمل كما ،وانشغلوا بتصفيته من الشوائب كيفا ،ونتجت عندهم أحوال
غريبة ،وأمور عجيبة ،5ويأيت يف طليعة هؤالء أويس بن عامر القرين ،وغريه .وقد وجد صوفية املغرب يف سلوك
هؤالء الصحابة والتابعني ،معينا ال ينضب من األدلة واحلجج اليت أكدوا هبا أحواهلم ومقاماهتم.
يكاد جيمع الباحثون 6على أن "املقصود بالتصوف املغريب ليس هو مشاهد البدع والضالالت اليت شابت
أحيانا فرتات وأشخاصا ومشايخ الطرقية ،ولكنه التصوف املقتبس من املرجعية اجلنيدية السنية" .حيث يدخل

 1البخاري العلم ( ، )41مسلم اجلهاد والسري ( ، )9734أمحد (.)201/3
 2ينظر :األشباه والنظائر للسيوطي ،ص .74 :القواعد الفقهية اخلمس الكربى ،والقواعد املندرجة حتتها ،من جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم،
ابن تيمية ،ص .231 - 233
 3عبد السالم الغرميين ،الصويف واآلخر ،مرجع سابق ،ص.92 :
 4أبو إسحاق الشاطيب ،االعتصام ،مرجع سابق ،ص.244 :
 5عبد السالم الغرميين ،الصويف واآلخر ،مرجع سابق ،ص.93 :
 6إبراهيم القادري بوتشيش ،ثقافة الوسطية يف التصوف السين باملغرب ،مرجع سابق ،ص.28 :

جملة املدونة:
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تصوف اجلنيد 1ضمن الثالثة مبادئ اليت قام عليها الفكر املغريب ،وهي؛ العقيدة األشعرية والفقه املالكي وتصوف
اجلنيد ،وقد خلصها الشيخ عبد الواحد بن عاشر يف منظومته 2حني قال:
و يف طريق اجلنيد السالك
يف عقد األشعري وفقه مالك
وعلق حممد الطالب بن احلاج 3قائال" :إن هذه األسس أو الفنون متعلقة بأقسام الدين الثالثة :اإلميان
واإلسالم واإلحسان" .4فيتبني أن ملنهج اجلنيد يف السلوك الصويف أمهية كبرية عند صوفية املغرب ،وإال ملا جعلوه
قدوة هلم ،وشعارا لتصوفهم الوسطي ،القائم على اقتفاء أثر الرسول صلى اهلل عليه وسلم واالقتداء به يف وسطيته
وعدله وكمال أخالقه .حيث يقول اإلمام أبو القاسم اجلنيد " :إن كل الطرق مسدودة على اخللق إال من اقتفى
أثر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته" .5كما أكد هذا اإلمام على ضرورة العلم بالكتاب
والسنة قبل االقتداء ،بل قبل الكالم يف شأن من شؤون القوم ،فنجده يعرب عن ذلك صراحة بقوله " :علمنا هذا
مقيد بالكتاب والسنة ،فمن مل يقرأ ويكتب احلديث ال يصلح له أن يتكلم يف علمنا" .6ومما يدل على تأثر صوفية
املغرب باجلنيد قول الصويف املغريب أيب عبد اهلل بن جتالن " :7من مل يقرأ القرآن ويكتب احلديث ال يقتدى به يف
التصوف ألن منهجنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة".
كما أثىن املتصوف األديب أبو سامل العياشي كثريا على اإلمام اجلنيد ،حيث يقول" :طريق اجلنيد رضي اهلل
عنه وصحبه ،طريق مقوم مقدم" .8وهي شهادات تؤكد هنل صوفية املغرب من سلوك اإلمام اجلنيد.
هكذا ،تظهر "عبقرية" التصوف املغريب يف اقتباس األجود يف السلوك واألفضل يف الفكر من خالل
تأسيس تصوف يقوم على الوسطية واالعتدال؛ حيث االعتصام بالكتاب والسنة ،واالقتداء بعمل الصحابة
وعلماء األمة يف السلوك كاإلمام اجلنيد ،فقامت وسطية أهل املغرب على بناء متني .فالتصوف املغريب أو الفقر
بتعبري عموم املغاربة ،تدور قواعده على تلك الروافد ،كما عرب عن ذلك ابن قنفذ القسنطيين يف كتابه :أنس الفقري
وعز احلقري:
قد دار بني قواعــد متتالية
الفـقـر إن فكرت فيه رأيته
 1أبو القاسم اجلنيد بن حممد بن اجلنيد البغدادي أبو العباس( ،ت 217هـ) .ينظر :طبقات الصوفية للسلمي ،ص 48و .955وفيات
األعيان البن خلكان ،ج .9:ص .944:األعالم للزركلي ،ج :2ص.949:
 2خمتصر الدر الثمني واملورد املعني حملمد الفاسي شرح ميارة على منظومة املرشد املعني على الضروري من علوم الدين البن عاشر .ص.93
 3من فقهاء املالكية باملغرب (ت ،)9273ينظر :األعالم للزركلي .ج :4ص.979:
 4ينظر :حاشيته على شرح ميارة ملنظومة ابن عاشر .ج ،9:ص.95:
 5القشريي ،الرسالة القشريية يف علم التصوف ،حتقيق :معروف زريق وعلي عبد احلميد ،بريوت ،9110 ،ص.289:
 6عبد العزيز عذاب املصيطف ،تصوف ابن تيمية ،دار اخليال ،بريوت ،ط ،2004 ،9:ص.73:
 7أبو عبد اهلل بن جتالن ،إمثد العينني ونزهة الناظرين يف مناقب األخوين ،دراسة وحتقيق :حممد رابطة الدين ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا ،كلية اآلداب بالرباط ،ص.331 :
 8أبو سامل العياشي ،الرحلة العياشية ،حتقيق :خالد سقاط ،أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة يف األدب العريب .كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ظهر املهراز فاس9111 ،م .ص.509 :

 441جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م
1

واعضده باإلمجاع واترك تاليه
فاطلبه يف القرآن أو يف سنة
وبذلك ميكن االحتفاظ بفكرة جوهرية مفادها أن سر قوة التصوف املغريب ومسعته الطيبة يف أرجاء املعمور،
راجع إىل ذلك البناء الوسطي واملعتدل يف مكوناته املنسجمة مع روح الشريعة اإلسالمية ،واحملققة لروح اإلحسان
ومجاليات السلوك "الصويف" والفعل اإلنساين اخلالق .وهكذا ،يصبح التساؤل عن جتليات هذه الوسطية وآثارها
أمرا ضروريا الستكمال فهم هذه الوسطية :فماهي جتليات الوسطية واالعتدال عند صوفية املغرب ؟
تجليات الوسطية واالعتدال عند صوفية المغرب:

إذا كانت الوسطية واالعتدال مسة بارزة يف املنهج الصويف عند صوفية املغرب ،فقد تعددت جتلياهتا
وتنوعت مظاهرها ،سواء يف "اإلنسان" أي الفكر واإلبداع ،أو "العمران" أي املمارسة والسلوك ،ذلك أن التوسط
يف األمور معيار يف وزن األعمال ،واجلودة تقوم على التوسط" ،فأحسن احلديث ما كان لفظه وسطا ،ال حوشيا
غريبا كل الغرابة ،وال عاميا ساقطا سوقيا" ،2بل "إن مدار البالغة ذاهتا يدور على التوسط" .3وهكذا ،فالوسطية
حممودة يف مجيع األحوال ،لكن باعتدال وتوازن.
على الرغم من أن صوفية املغرب أقل تأليفا يف علم التصوف من صوفية اجملتمع احلضري ،يف األندلس
وعواصم املشرق وإيران ،إال أن شذرات قليلة من اآلثار اليت وصلت إلينا ،قد تضاهي يف مضامينها و"ذخائر
حكمتها" ،4أي تعبري صويف آخر ،يف أي مكان من العامل ،5ولعل سبب هذه املالحظة يعود باألساس إىل
خصوصيات صوفية املغرب ،الذين ركزوا على التصوف العملي واألخالقي ومل ينشغلوا باحلقائق وترك العالئق ،بل
سعوا إىل إفادة اخلالئق ونفعهم .ومن مث ،فإن جتليات الوسطية عند هؤالء الصوفية ،تظهر يف السلوكات العملية
أكثر ،وهو ما يؤكد تبنيهم للمنهج الوسطي اقتناعا واختيارا ،ال اضطرارا وتقليدا ،ذلك أن االحتجاج بالعمل أقوى
يف الداللة من االحتجاج بالنصوص ،ألن العمل ال يقبل تأويال.
يبدو أن الكشف عن جتليات الوسطية واالعتدال يتطلب التعامل مع الوسطية باعتبارها منهجا مقاصديا
يتحقق مبراعاة السنن الثالث" :سنن اهلداية ،وسنن التغيري ،وسنن التدبري" 6.مع استحضار دالالت املفهوم .ومن
مث ،ميكن االقتصار –على سبيل التمثيل ال احلصر -على مناذج من املوضوعات اليت تتجلى فيها الوسطية.
وهكذا ،يدخل ضمن "سنن اهلداية" نشر اإلسالم ،بعد حتقيق كمال اإلميان والعدالة والشهادة .ويندرج ضمن
"سنن التغيري" حماربة البدع ومقاومة احملتل ،بعد حتقيق شرط االستقامة والتوازن (أي تغيري الذات) والتمثل بأدب

 1ابن قنفذ القسنطيين ،أنس الفقري وعز احلقري ،مرجع سابق ،ص.99. :
 2عبد الرحيم الرمحوين ،األسس الفكرية لنظرية اجلاحظ األدبية ،مرجع سابق ،ص.97:
 3املرجع والصفحة نفسهما.
 4عباس حممود العقاد ،التصوف ،مرجع سابق ،ص.944 :
 5أمحد التوفيق ،معلمة املغرب ،مرجع سابق ،ص.2313 :
 6إبراهيم القادري بوتشيش ،ثقافة الوسطية يف التصوف السين باملغرب ،مرجع سابق ،ص.22 :
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احرتام املخالف ،واجلمع بني املتقابالت .أما "سنن التدبري" فتتمثل يف االندماج اإلجيايب داخل اجملتمع وخدمة
الناس مع مراعاة الواقعية واملنفعة.
البد من اإلشارة إىل أن هذه التجليات ،إمنا أمثلة ومواقف ،اهلدف منها تبني مظاهر الوسطية واالعتدال
عند صوفية املغرب ،وإال فإن حصر التجليات أمر متعذر نظرا لتعددها وتنوعها ،لكن الضرورة املنهجية اقتضت
أخذ اجلزء الذي يراد به الكل .يضاف إىل ذلك ،أن هذه التجليات متداخلة جدا مع اآلثار املرتتبة عنها،
فالتفاعل املبدع على مستوى الذات والواقع واآلخر ،مبا حيقق االنسجام والتوازن مع هذا الكل ،هو أبرز آثار
الوسطية على الفرد واجملتمع ،حيث تعمل األجزاء بشكل متناسق ومتكامل ،إىل درجة يصعب معها فصل
التجليات عن اآلثار ،إذ األوىل تؤدي إىل الثانية ،وتؤثر فيها تأثريا متبادال ،واألمر نفسه ينسجم مع مفهوم
الوسطية باعتبارها "التوسط أو التعادل بني طرفني متقابلني أو متضادين ،حبيث ال ينفرد أحدمها بالتأثري فيطرد
الطرف املقابل" ،1وإمنا اقتضت املقاربة املنهجية الفصل بينهما لتسهيل الدراسة.
ميكن الوقوف على جتليات الوسطية واالعتدال عند صوفية املغرب من خالل املوضوعات أو املواقف
السالفة الذكر ،وهي التجليات اليت ميكن توضيحها عرب اآليت:
-1

االندماج في المجتمع وخدمة الناس( :الواقعية والمنفعة)

قد يوفق املسلم الصويف بني الظاهر والباطن ،فيقول إن الشريعة من غري احلقيقة رياء وكذب ،وإن احلقيقة
من غري الشريعة إباحة وفسوق ،وقد يوفق بني األمور الدنيوية واألمور األخروية مبذهب مجيل معتدل بني الطرفني،
فليس الزاهد من ال ميلك شيئا ،بل الزاهد عنده من ال ميلكه شيء ،فهو مالك للدنيا غري مملوك هلا حبال.2
والظاهر أن هذا الوصف يكاد ينطبق على صوفية املغرب ،فالشاذيل (أبو احلسن) دعا جهارا إىل التنعم باملالبس
واملراكب وغري ذلك ،وكان يلبس الفاخر من الثياب ،ويركب الفاره من الدواب ،ويتخذ اخليل اجلياد .3وهذا
الشيخ موالي التهامي الوزاين –على الرغم من زهده وورعه -كان من كبار األثرياء ،حيث ورد يف "حتفة اإلخوان"4
أن هلذا الشيخ أراضي فالحة بقبيلة سطة كانت تستغل يف زراعة احلبوب ،وله أجنة وغراسات بوزان ،ويف غريه،
وأنه كان حريصا على توجيه أبنائه لتعاطي األسباب حىت ال يقع هلم طمع يف الناس .5بل بلغ األمر أن عرف
بعض الصوفية املغاربة باجلود ونفع الناس ،كالشيخ أيب العباس السبيت الذي بلغت شهرته يف الكرم والسعي ملنفعة
الناس عنان السماء ،فمذهبه يتلخص يف أن "الوجود ينفعل باجلود".6
 1يوسف القرضاوي ،كلمات الوسطية اإلسالمية ومعاملها  ،دار الشروق ،القاهرة ،2008 ،ص.93 :
 2عباس حممود العقاد ،التصوف ،مرجع سابق ،ص.951 :
 3عبد اجمليد الصغري ،إشكالية الفكر الصويف يف القرنني  98و ،91دار اآلفاق اجلديدة ،الدار البيضاء ،ط ،9114 ،2 :ص.32 :
 4محدون الطاهري اجلوطي ،حتفة اإلخوان ببعض مناقب شرفاء وزان ،دراسة وحتقيق :حممد العمراين ،أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه يف
التاريخ ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،2004 ،صص.592-318 :
 5حممد العمراين ،منهج الرتبية عند شيوخ الزاوية الوزانية ،فكـر ونقـد ،ع ،14 :يناير  ،2008ص.991 :
 6ابن الزيات ،التشوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب العباس السبيت .حتقيق أمحد التوفيق .منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط،
9184م .ص.454 :
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كما كان ملؤسس الزاوية الوزانية الشيخ موالي عبد اهلل الشريف من األمالك ما مسح له مبتابعة دراسته
بتطوان وفاس يف ظروف مرحية؛ فأثناء مقامه كطالب باملدرسة املصباحية كان يلبس الثياب الفاخرة كما كان يلبس
العلماء بفاس .1وقد كان صاحب زاوية املخفية بفاس الشيخ أمحد بن حممد بن عبد اهلل معن األندلسي 2يتعاطى
األسباب الدني وية إىل جانب تصوفه" ،وال سبب له سوى ما يتعلق مباله من أجنة وحنل وحنوها ،فيكثر الذهاب
خلارج املدينة ملناولة ما حيتاج له ،ويباشر أمورها بيده ،من زبر دوايل العنب وخدمتها ،وتفقد النحل بعمل ما
يصلح له ،وقطع الشهد وعصره ،وغري ذلك من أمور احلراثة وغريها ..فال يرتك العمل إال إذا مل جيد شيئا
يصنعه".3
كان البد للصويف من امتهان مهنة أو حرفة يقتات منها مع التصوف ،فاخللطة والكسب واألخذ
باألسباب االجتماعية ضرورة دينية .4وقد اختلفت أساليب شيوخ التصوف يف التعبري عن اندماجهم وخدمتهم
للناس ،فشاعت تقاليد إطعام الطعام ،والتطوع ملساعدة املساكني بطرق خمتلفة ،وتدريس أبناء الفقراء ،وممارسة
التطبيب ،واإلصالح بني املتخاصمني ،5وتقدمي ما يستطاع من نصح وعون للناس ،فمنهج الصوفية يقوم على أن
يقابل اخلري باخلري ،وأن يقابل الشر باخلري أيضا .وهم بذلك يسهمون يف استبدال إرادة الشر بإرادة اخلري يف
اإلنسان ،وختليق احلياة العامة ،الشيء الذي عجزت عنه كثري من الربامج اإلصالحية .6وهم هبذا التوجه ،إمنا
يقتدون بالسلف الصاحل؛ فقد كان الصحابة علماء جماهدين ،وعلماء جتارا ،وعلماء مزارعني ،فلم يتفرغوا فقط
للعلم الديين وال الدنيوي ،ومل ينصرفوا إىل الدنيا أو إىل اآلخرة ،بل مجعوا بني احلسنيني .وهو ما ينسجم مع مفهوم
الوسطية من البينية واختيار لألجود واألفضل.
مل يكن خطاب صوفية املغرب جامدا على نفسه ،أو منعزال عن جمريات عصره ،بل تبلورت مواقف
أقطابه من التحوالت اليت شهدها الواقع ،وفق رؤية موضوعية يف الغالب ،حبيث مل يركنوا إىل اعتزال مهوم الناس،
واالشتغال بالعبادة فحسب ،وإمنا اندجموا يف حميطهم االجتماعي ،وخربوا مشاكله بدقة ،7فأسهموا يف حل
قضاياه ،وتوجيه مسار احلياة وجهة سليمة .وذلك عرب الواقعية واملنفعة.
-9

نشر اإلسالم( :العدالة والشهادة)

 1املصدر والصفحة نفسهما .
 2ينظر ترمجته ضمن مقال الباحث حممد العمراين :الرتبية عند شيوخ الزاوية الوزانية ،مرجع سابق ،ص.924 :
 3نفسه ،ص ، 929 :نقال عن :عبد السالم بن الطيب القادري ،املقصد األمحد يف التعريف بسيدنا ابن عبد اهلل أمحد ،املطبعة احلجرية
الفاسية ،9132 ،ص.11 :
 4عبد السالم الغرميين ،الصويف واآلخر ،مرجع سابق ،ص.907 :
 5حممد املغراوي ،مالمح من جذور التصوف باملغرب ،مـدارك  ،ع ،8 :دجنرب  .2007ص.92 :
6عبد السالم الغرميين ،الصويف واآلخر ،مرجع سابق ،ص.957 :
 7عبد اهلادي البياض ،جتليات املقاربة الوسطية يف منهج التكافل االجتماعي ملتصوفة مغرب العصر الوسيط ،ضمن :التصوف السين يف تاريخ
املغرب ،..مرجع سابق ،ص.207 :

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 443

ِ
ك َج َعْلنَا ُك ْم أ َُّمةً وسطا لتكونوا
انطالقا من الوصف الرباين لألمة اإلسالمية ،يف قوله تعاىلَ " :وَك َذل َ
ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهيداً" .1وانسجاما مع مفهوم الوسطية املقرتن بالعدالة واخلريية ،فإن
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
هذه اآلية تغين معىن الوسط مبعنيني إضافيني مها :شهادة األمة على األمم األخرى ،وشهادة الرسول حممد صلى
اهلل عليه وسلم على األمة اإلسالمية .ومعلوم أن العدالة هي شرط للشهادة ،لذلك فاألمة الوسط هي األمة
املؤهلة للشهادة على األمم ،والعدل الذي يستلزم الشهادة على الناس ،غايته تسمو فوق كل غاية ،ألنه يرتبط
باآلخرة ،فهو بذلك حيمل اخلري للناس ،هذا اخلري يتطلبه محل اهلداية إىل العامل .واخلريية هي صنو العدل ،ومها معاً
صفتان مطلوبتان للتبليغ ،ولألمر باملعروف وللنهي عن املنكر .ويعضد هذا املعىن قوله تعاىل " ُكنتُ ْم َخْيـَر أ َُّمة
أُخ ِرج ِ
اس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوتَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َك ِر َوتُـ ْؤِمنُو َن بِاللّ ِه" .2وحيث إن التصوف يقوم على مبدأ
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للنَّ ِ ُ ُ
املكارمة ال احملاسبة ،أي اختيار األفضل واألجود ،فإن نشر اخلري اختيار طبيعي لصوفية املغرب ،وهل من خري
أفضل من رسالة اإلسالم ؟ فكيف عمل صوفية املغرب على نشر اإلسالم ؟ وكيف جتلت وسطيتهم وهم ينقلون
هذا اخلري للعامل؟
قام صوفية املغرب جبهود عظيمة يف نشر اإلسالم منذ القرون األوىل من عمر اإلسالم إىل تارخينا
احلديث .3حيث رفعوا راية الدين ،ودعوا إليه بصدق وإخالص ،ودافعوا عنه بكل وسيلة ،فأينما حلوا كانوا
يشيدون الربط والزوايا لنشر الدين والعلم ورعاية الفضيلة .4وهم ينشرون اإلسالم بأساليب سلمية كالتجارة
والتعليم ،ويرسلون النجباء من تالمذهتم على نفقة الزوايا ،إىل مدارس طرابلس والقريوان ،وجامع القرويني بفاس،
واجلامع األزهر مبصر 5وغريها.
لقد كان لصوفية املغرب الفضل يف انتشار اإلسالم بإفريقيا جنويب الصحراء :السنغال ،ومايل ،والنيجر،
وغينيا ،وغانا ،ونيجرييا ،وتشاد ،خصوصا الطرق التيجانية والسنوسية والشاذلية ...ومرد هذا خصوصا إىل
اختالط الصوفية بالطبقات الشعبية يف هذه البالد بني العامة والفقراء ،مما أبدى هلؤالء مناذج حية تتصف بالتقوى
والصالح ،إىل جانب ما تقوم به هذه الطرق ،من خدمات اجتماعية ،وألوان من الرب واإلحسان واملواساة
واملؤاخاة.6
يضاف إىل ما سبق ،اعتماد صوفية املغرب ملنهج فريد يف الرتبية ونشر اخلري ،يقوم على مبدأ التدرج
والرتقي حسب مهة املتلقي وجهده ،مع مراعاة حال املتعلم أو املريد ،حيث يالحظ وعي الصويف املغريب هبذه

 1سورة البقرة ،اآلية.943 :
 2سورة آل عمران ،اآلية.990 :
 3أمحد ابن سودة ،التصوف واجلهاد من خالل طنجة  ،ضمن :خمتارات لألستاذ أمحد لب سودة ،مجعها :عبد احلي حسن العمراين ،الشركة
السعودية لألحباث والنشر ،ط ،9119 ،9 :ص.8 :
 4يوسف خطار حممد ،السرية املرضية يف ترمجة مؤسسي الطرق الصوفية ،مطبعة نضر ،دمشق ،ط ،9111 ،2:ص.7 :
5أمحد ابن سودة ،التصوف واجلهاد من خالل طنجة ،مرجع سابق ،ص.1 :
 6املرجع السابق ،ص.93 :
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احلقيقة النفسية؛ "فمن تصلح له اخللوة رباه هبا ،ومن تصلح به اخللطة رباه هبا" .1وهكذا جتلت الوسطية عند
صوفية املغرب يف مظهر من أمسى املظاهر اإلنسانية ،وهو نقل اخلري للناس ،أي نشر اإلسالم ،مع ما يقتضيه هذا
النشر ،من نشر لعلوم الدين واللغة والقيم.
محاربة البدع (االستقامة واحترام المخالف)
-6
إن وسطية صوفية املغرب ال تعين االنتقائية وال التوافقية ،إهنا قوة مع عزم ،والتزام وصرب وعمل ..وسطية
تتشبث باألصول وتتواصل مع الواقع ،وتلتزم بالثوابت وتتسامح يف الفروع .2كما أن اخلالف يف تذوق احلقيقة
الدينية أمر ال مناص منه ،وال عيب فيه ،وهو موجود يف سائر امللل والنحل ،وهو راجع إىل قوة اإلدراكات بني
األشخاص .ويبقى التصوف فيما يظهر ،من أدق املقاربات الدينية اليت ال يتأهل إليها كل واحد ،وكثريا ما كرر
أصحابه أهنم خاصة .3من هذا املنطلق ،فإن حماربة السلوك املخالف ،خيضع لضوابط حمددة بدقة؛ أوهلا خرق
الثوابت ،وثانيها هو تقبل اخلالف واحرتام املخالف .إذ منهج الصوفية يقتضي استحضار مرتبة املكارمة ومقام
اإلحسان يف العبادة واألخالق ،فيتم التعامل مع الغري املخالف ،بالعدالة ولو كان ظاملا ،4انسجاما مع منهج
الوسطية واالعتدال.
عرف اجملتمع املغريب كغريه من اجملتمعات اإلسالمية استحداث بعض البدع واملخالفات الشرعية ،اليت
أساءت للتصوف ،فهذا اإلمام الشاطيب يقول عن نفسه " :تارة نسبت إىل معاداة أولياء اهلل ،وسبب ذلك أين
عاديت بعض الفقراء املبتدعني املخالفني للسنة ،املنتصبني بزعمهم هلداية اخللق .وتكلمت للجمهور على مجلة من
أحوال هؤالء الذين نسبوا أنفسهم إىل الصوفية ومل يتشبهوا هبم" .5فالشاطيب يقر بوجود فئتني من الناس :فئة
الصوفية؛ وهم أولياء اهلل ،وفئة املنتسبني إىل الصوفية؛ وهم الذين مل يتشبهوا بأولياء اهلل ،أي خالفوهم؛
باستحداث البدع والزيادة يف الدين ما ليس منه.
لقد تصدى صوفية املغرب حملاربة البدع ،فألفوا عددا من الكتب اليت تصدت هلذه الظاهرة السلبية يف
اجملتمع ،حيث ألف الشيخ زروق كتابه "عدة املريد الصادق من أسباب املقت يف بيان الطريق القصد وذكر
حوادث الوقت" ،والذي عرض فيه ما استحدثه املتصوفة وخصص قسمه األول للبدعة واملبتدعة ،مؤكدا على
ضرورة االلتزام بالكتاب والسنة .6حيث دائما جند التأكيد من لدن متصوفة املغرب بضرورة العودة لألصول ،أي
الكتاب والسنة ،حىت ال ينحرف الناس عن املنهج ،فيحدثوا يف الدين ما ليس منه.
 1أمحد بن حممد ابن عجيبة التطواين ،الفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث األصلية ،حتقيق :عبد الوارث حممد علي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،2000 ،ص.43 :
 2عبد اهلل بن عبد العزيز اليحىي ،الوسطية الطريق إىل الغد ،مرجع سابق ،ص938 :
 3عبد السالم الغرميين ،الصويف واآلخر ،مرجع سابق ،ص.14 :
 4حممد باكرمي حممد باعبد اهلل ،وسطية أهل السنة بني الفرق ،مرجع سابق ،ص.942 :
 5أبو إسحاق الشاطيب ،االعتصام ،مرجع سابق ،ص.28 :
 6هذا الكتاب يعرف باسم آخر هو :النهي عن احلوادث والبدع ،ينظر :عزوزي إدريس ،دراسة وحتقيق :عدة املريد الصادق ،منشورات وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب ،9118 ،ص.1 :

جملة املدونة:
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مقاومة االستعمار (التوازن والجمع بين المتقابالت)
1

2

على الرغم من أن رجال التصوف كانوا هم روح اجلهاد املغريب  ،إال أن أحد الباحثني يقر بوقوع نوع
من التغاضي على املواقف اجلهادية لفعاليات صوفية حية ،قاومت التدخل االستعماري باملغرب .وذلك لصاحل
احلركة الوطنية وجبهات املقاومة الشعبية .ومن مث ،ال يعرف الناس إال النزر القليل عن إسهام صوفية املغرب يف
طرد االستعمار الفرنسي .بل جند أحيانا من يسيء هلؤالء الصوفية باهتام بعضهم مبواالة املستعمر وترك املقاومة.
واحلال أن التصوف املغريب ويف حلظات الشدة ،مل يكن لريكن إىل الرباط خلتلي بنفسه فيه ،بل كان يرتجم معاين
حبه هلل يف االرتكان إىل طلب لقائه عرب سبيل اجلهاد ،فكان طالبا للشهادة والذود عن العقيدة والوطن ،3وحتريض
باقي املغاربة على "تصحيح األوضاع ومقاومة األطماع" ،4فكل ثائر كان وراءه صويف ،أو ينتمي إىل زاوية صوفية،
كرائد من روادها ،أو تلميذ من تالمذهتا .ولقد بث الصوفيون يف قلوب املغاربة شحنة ال تنفذ من اإلميان واليقني
بنصر اهلل الذي ال خيلفه للمؤمنني اجملاهدين الصابرين الثابتني.5
بناء على ما سبق ،ليس غريبا أن يكون الصوفية أول من قاوم التسرب الفرنسي يف املغرب ،ويتعلق األمر
باحلركة البودشيشية بزعامة املختار بن حميي الدين سنة 9107م ،وحركة اهليبة ولد ماء العينني ،6وغريمها من الزوايا
املغربية .غري أن القاسم املشرتك بينها ،يكمن يف موقف االعتدال والتوزان الذي اختذته يف مناهضتها لالستعمار
الفرنسي ..حيث مل تقع يف فخ االندفاع واحلماس الزائد ،كما مل تساير بعض احلركات السلبية اليت والت
املستعمر.7
هكذا ،يظهر أن صوفية املغرب قد مجعوا بني السيف واملصحف ،والعقل والعاطفة ،وبني التسبيح يف
املسجد والبيت يف ظالم الليل ،والتكبري يف ساحة احلرب واجلهاد ،لردع املستعمر ومقاومة االحتالل .وهو توازن
حممود ينسجم مع منهج الوسطية الذي تبناه صوفية املغرب .فما هي آثار هذا املنهج؟
آثار منهج الوسطية واالعتدال عند صوفية المغرب :التفاعل المبدع
يبدو أن التصوف الوسطي حتول عرب تاريخ املغرب ،إىل مؤسسة ذات "سلطة رمزية" ،بفعل تفاعل
الصلحاء واألولياء مع اجملتمع ،مما جعل الربط والزوايا من الثوابت احلضارية باملغرب .8وقد شكلت هذه الزوايا
 1أمحد ابن سودة ،التصوف واجلهاد من خالل طنجة ،مرجع سابق ،ص.227 :
 2أمحد التوفيق ،معلمة املغرب ،مرجع سابق ،ص.2315 :
 3عبد اجمليد الصغري ،جتليات الفكر املغريب :دراسات ومراجعات نقدية يف تاريخ الفلسفة والتصوف باملغرب ،نشر :املدارس ،الدار البيضاء،
ط ،2000 ،9 :صص.224-977 :
 4حممد حجي ،املؤسسات الدينية باملغرب يف القرنني السادس عشر والسابع عشر ،مرجع سابق ،ص.993 :
 5أمحد ابن سودة ،التصوف واجلهاد من خالل طنجة ،مرجع سابق ،ص.227 :
 6إبراهيم القادري بوتشيش ،ثقافة الوسطية يف التصوف السين باملغرب ،مرجع سابق ،ص.41 :
 7املرجع والصفحة نفسهما.
 8سعيد بنحمادة ،اجملال احليوي لألولياء باملغرب :األدوار الدينية والعسكرية واالجتماعية ،ضمن :التصوف السين يف تاريخ املغرب ،..مرجع
سابق ،ص.984 :
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فضاء ملمارسة الوسطية ،وبروز التفاعل املبدع لصوفية املغرب ،يف احلفاظ على وحدة اجملتمع املغريب ومتاسكه
وانسجامه ،حيث كانت آثار هذا التصوف الوسطي واضحة بشكل جلي يف ميادين عدة ،خاصة يف فضاء
الزوايا ،والتفاعل مع الذات ،واآلخر واحمليط .وفيما يلي ،بيان بعض هذه اآلثار:
الزوايا بالمغرب ثمرة للوسطية الفاعلة
-1
على الرغم من الطابع العلمي للزوايا املغربية ،1إال أهنا شكلت فضاء غنيا باملؤشرات الدالة على وسطية
صوفية املغرب ،بل اعتربت جزءا من الصويف ذاته ،فليست الزاوية جمرد بناية للذكر والصالة والرتبية ..وإمنا هي
جتسيد للصوفية ،ومثرة للتصوف.
أدت الزاوية املغربية
مهاما بارزة ،حىت غدت
جزءا ال يتجزأ من الواقع
املغريب ،فقد وفرت الطعام
أوقات اجملاعات واألوبئة،
وآوت الغرباء وأبناء السبيل،
وقدمت الكساء للفقراء
والضعفاء ،ومنحت الصالت
والعطايا للمحتاجني ،ولبت
دعوة املضطرين يف طلب
الغيث والعون ،وعاجلت
املرضى ،وسعت للصلح بني
املتخاصمني ،والشفاعة عند
احلكام نصرة للمظلومني واملقهورين ،وإحياء جماالت األرض وعمارهتا ،وغرس األشجار واستنباط املياه ،واإلشراف
على أمن األسواق ورعايتها ،وتأمني حركة القوافل التجارية وتنظيم رحالت احلج إىل الديار املقدسة ،كما عملت
على إحالل السلم يف اجملتمع .حىت أصبح التصوف اإلسالمي باملغرب يشكل معادلة صعبة يف خلق التوازن
االجتماعي ومحاية الوطن وأبنائه ..وهي مثار جتاوزت املتوقع واملنتظر من تأسيس الزاوية أول مرة ،لكن سر
جناحها- ،حسب اعتقادي -يرجع لقوة منهج تعاملها مع الواقع واألشياء ،ووضوح الرؤية لديها ،من خالل
احلرص على سالمة األصول األوىل ،وهو ما يؤكد التزام مبادئ الوسطية واالعتدال منهجا وأسلوبا يف البناء ،بدءا
من التأسيس وانتهاء بالتوسع واالمتداد.

 1حممد حجي ،املؤسسات الدينية باملغرب يف القرنني السادس عشر والسابع عشر ،مرجع سابق .ص.993 :

جملة املدونة:
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يظهر أن التصوف املغريب قد حقق جناحات مرتاكمة على مر العصور ،يف العديد من امليادين
واجملاالت ..ولذا فهو يف جممله وسطي وفاعل ،ومؤثر ومنسجم مع واقعه ،واحملمود هلذا النوع من التصوف ،أن له
أثرا واضحا على عامة املغاربة ،حيث ربطهم بدينهم ،وقوم أخالقهم ،وانتشل من بؤر الفساد ودروب الضياع
الكثري منهم ..وقد تغلغل يف كل ميادين احلياة ،ووصل إىل العامة واألميني ،و خاطب غري املسلمني ،حىت حقق
نتائج ملموسة .فال غرابة ،أن جند هذا االنتشار الواسع للزوايا باملغرب ،وذلك التوقري والتبجيل لألولياء والصلحاء
يف القرى واملدن املغربية ،وسر هذه املكانة يعود باألساس للتاريخ املشرف هلذه الزوايا يف خدمة اجملتمع وقضاياه،
تاريخ مل يكن ليسجل بالفخر واالعتزاز لوال الوسطية واالعتدال اليت هنجها أولياء وصلحاء املغرب .فكانت أدوار
الزاوية مثارا طيبة ملنهج الوسطية واالعتدال ،أحق أن يذكر وحيتفى به.
التفاعل مع الذات :تحقيق الكمال في الشخصية
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إذا كانت الزوايا مثرة ملنهج وسطية صوفية املغرب ،فإهنا ليست الثمرة الوحيدة هلذا املنهج ،حيث يسبقها
النجاح الفردي يف حتقيق التكامل الشخصي عند املتصوف .فمن أهم آثار منهج الوسطية واالعتدال عند صوفية
املغرب االقرتاب من حتقيق الكمال يف الشخصية ،ذلك أن "الكمال والصالح ال يناهلما إال من كان وسطا بني
'طبيعة يابسة قاسية' و'لينة منقادة' سلسة القيادة لكنها غري ثابتة على ذلك بل سريعة االنتقال عنه ،كثرية
التقلب ،فمىت رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر" .1وكمال الشخصية يكمن يف حسن اندماجها
وتكيفها ،من خالل حتقيق التوزان ،سواء اجملتمعي أو الفردي النفسي ،2فاإلحسان مرتبة فوق العدل ،إذ يراد به
اإلتقان يف سلوك اخلري ،واختيار األحسن يف األخالق ،3مما جيعل اإلنسان يقرتب من الكمال املنشود .وهذا النوع
من الكمال ال يتحقق إال ببلوغ الكمال يف الشريعة وحتقيق مرتبة املكارمة ال احملاسبة ،4وذلك مبراعاة عمل
اخلواطر قبل اجلوارح ومراقبة النفس ودوام اإلحسان.
ال يعين الكمال يف الشخصية أن يكون اإلنسان مالكا ،لكن الصوفية باعتبار مهم العالية يف نيل أمسى
املطالب املمكنة ،مييلون إىل أقصى ما ميكن إدراكه من الكماالت ،لكن مع مراعاة مبدأ اخلريية واألجود من كل
نوع من أنواع الرتقي ،لذلك جند حضورا مكثفا للثنائيات الضدية واملتقابالت ضمن أدبيات املتصوفة .واجلميل أن
الصوفية خلقوا من تلك الثنائيات مزجيا منسجما ومتماسكا ،حيث حيضر الطرف األول ضمن الثاين ،فيخدم
أحدمها اآلخر ،وكأن األول طريق للثاين ،وهكذا جند ثنائيات ال حصر هلا ،حتضر بشكل يفيد التكامل والتوازن
الناتج عن التعامل اإلبداعي معها من طرف صوفية املغرب ،كثنائية الدين والدنيا ،والعقل والقلب ،والروح واملادة،

 1عبد اهلل بن عبد العزيز اليحىي ،الوسطية الطريق إىل الغد ،سبق ،ص ،940 :نقال عن :ابن القيم اجلوزية ،طريق اهلجرتني ،دار الوطن للنشر
واإلعالم ،ص.943 :
 2حوار مع الباحثة يف علم االجتماع :نعيمة شيخاوي ،التصوف خيلق التوازن بني اجملتمع والفرد ،مـدارك ،ع ،8 :دجنرب.2007
 3علي حممد حممد الطاليب ،الوسطية يف القرآن الكرمي ،مرجع سابق ،ص.444 :
 4عبد السالم الغرميين ،الصويف واآلخر ،مرجع سابق ،ص25 :
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وحقوق اهلل وحقوق النفس" ..فالتزموا بعامل اآلخرة ومسائل العبادة ،قدر التزامهم بأمور احلياة والعمل"
والعالقات اإلنسانية ،وأسهموا يف تعمري األرض ،بامتهان احلرف والعمل الزراعي ،حمققني بذلك جناحا يف املزج
بني كل الثنائيات الضدية ،ومن مث االستفادة من كل اإلمكانات املتاحة.
إن غاية الرتبية الصوفية هو بناء شخصية مسلمة سوية جتمع بني مطالب الدين والدنيا وعامل الغيب
وعامل الشهادة ،لذلك تتوخى الرتبية الصوفية حتقيق املقاصد احلقيقية اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية،2
فالتصوف هو نظام أخالق اإلنسان الكامل.3
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التفاعل مع اآلخر :نقل التجربة

ظل التصوف املغريب مرتبطا بالواقع متعايشا مع اآلخر ،متفاعال مع مهومه وآماله ،مبديا تعاطفه ودعمه،
اآلخر تنكره وجفاءه وإعراضه،
ومقدما اخلري للجميع ،مهما أبدى
الذي خيالط الناس ويصرب
عمال باحلديث الشريف" :
ال خيالطهم وال يصرب
على أذاهم خري من الذي
يف ذلك ،مقام
على أذاهم" .4يوجهه
وهي
املكارمة،
ومرتبة
اإلحسان
والشهادة ،واختيار
معاين اخلريية والعدالة
يف األخالق والقيم
األجود واألكمل،
واملعامالت..
الصوفية
وسطية
ساعدت
"التعاون" بني املغاربة،
باملغرب على إحياء روح
غريهم يف إيصال الدعوة
واالستفادة من "التعارف" مع
وغري املسلم ،حيث "جنح هذا
إليهم ،و"احلوار" اإلجيايب مع املسلم
"احلوار" بسبب االعرتاف باالختالف بني الناس ،والرغبة يف إيصال احلق إليهم" .5فاملنهج الصويف الوسطي أثبت
كفاءته يف احلفاظ على توازن اجملتمع ،وحتقيق أمنه الروحي وكذلك املادي ،وحقق جناحات عدة .مما دفع دوال
غربية إىل االستعانة به يف إصالح جمتمعاهتا ،ودفع أخرى إىل التحذير من جناحاته وخطر أسلمة أوروبا بواسطته،

 1إبراهيم القادري بوتشيش ،ثقافة الوسطية يف التصوف السين باملغرب ،مرجع سابق ،ص.41 :
 2عبد اهلل معصر ،مقاصد الرتبية الصوفية ،اإلشـارة ،ع ،92 :نونرب  ،2000ص.92:
 3حممد أديوان ،من األخالق الالإنسانية إىل اإلنسان األخالقي ،اإلشـارة  ،ع ،95 :فرباير  ،2009ص.93 :
 4الرتمذي ،صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )2507ابن ماجه ،الفنت (.)4032
 5عبد اهلل بن عبد العزيز اليحىي ،الوسطية الطريق إىل الغد ،مرجع سابق ،ص.45 :
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ودخل العديد منهم يف اإلسالم بسببه .1فالصويف ينفع نفسه وغريه ،بل هو –كما قال اجلنيد" -كاألرض ،يطؤها
الرب والفاجر ،وكالسماء يظل كل شيء ،وكاملطر يسقي كل شيء".2
لقد متكن صوفية املغرب يف فرتات من تارخيهم ،من "استقطاب عدد كبري من األمراء الذين انفلتوا من
طغياهنم السلطاين واملادي واندرجوا يف السلك الصويف" .3وال شك أن مثل هؤالء األمراء اجنذبوا للتصوف بفعل
سلوك الصوفية القائم على مجاليات الوسطية ،وطاقاهتا يف اإلقناع واحلجاج الرفيع املستوى ،حيث التأثري البليغ
للحال قبل املقال .واجلدير بالذكر أن نقل التجربة الصوفية لآلخرين مل يقتصر على األمراء أو العامة من الناس،
بل جتاوزه إىل غري املسلمني يف سياق نشر اإلسالم ،حيث جند كثريا من الغربيني الذين اعتنقوا اإلسالم متصوفة،
ويربون أبناءهم وتالميذهم على ذلك ،وفيهم رجال فكر وعمل ،هلم مكانتهم يف جمتمعهم ،وليسوا بسطاء أو
مهمشني.
يتبني ،أن تفاعل صوفية املغرب مع اآلخر ،قد أسهم يف نقل التجربة الصوفية ،ليس لبقية املغاربة
فحسب ،ولكن نقل التصوف خارج احلدود ،وانتفاع جمتمعات أخرى بفضل انفتاح الصوفية ومنهجهم الوسطي.
خالصة واستنتاجات

بناء على ما سبق ،يتبني أن الوسطية حنتت بصماهتا يف التصوف اإلسالمي باملغرب حنتا عميقا ،وأن
جتليات هذه الوسطية تتجاوز حدود ما هو متعارف عليه ،من الواقعية واملنفعة ،والعدالة والشهادة ،واالستقامة
والتسامح ،واجلمع بني املتقابالت والتوازن ..إىل مكونات أخرى ،كاالبتعاد عن التطرف أو التشدد ،واالرتباط
بالسياق الواقعي ،وخدمة قضايا اإلنسان املغريب ،واالستجابة لتطلعاته وآماله .وجدير بالذكر ،أن هذه التجليات
متداخلة ،حيث يصعب الفصل بينها ،وإمنا تطلب التمييز بينها لدواعي منهجية فحسب وإال فالتداخل والتجانس
كبري بينها.
شكلت الزوايا باملغرب فضاء ملمارسة الوسطية ،وبروز التفاعل املبدع للصوفية ،حيث متثلت أهم آثار
منهجهم الوسطي؛ يف احلفاظ على وحدة اجملتمع املغريب ومتاسكه وانسجامه ،وتقدمي أنواع الدعم والعون لكل
فئات اجملتمع ،خاصة خالل أوقات احملن واألزمات .يضاف إىل ذلك االقرتاب من حتقيق الكمال يف الشخصية؛
من خالل حسن اندماجها وتكيفها ،وحتقيق التوزان ،سواء اجملتمعي أو الفردي النفسي ..وهي آثار ومثار حصلها
صوفية املغرب بفضل نزوعهم حنو اإلتقان يف سلوك اخلري ،واختيار األحسن يف األخالق ،وهو ما ينص عليه منهج
الوسطية واالعتدال.
إن أهم ما أمكن استخالصه ،هو أن"صوفية املغرب التزموا بوسطية اإلسالم التزام اختيار وإبداع
وإحسان"؛ حيث أثبتت هذه الدراسة أن تبين الوسطية منهجا يف الفكر والسلوك ،مل يكن تقليدا أو اضطرارا،
 1ينظر كتاب :التصوف اإلسالمي يف الغرب :األثر الصويف املغريب يف بريطانيا ،الزاوية احلبيبية الدرقاوية منوذجا .تأليف :عزيز اإلدريسي
الكبيطي ،منشورات املركز األكادميي للثقافة والدراسات املغاربية ،الشرق أوسطية واخلليجية .ط.2008 .9:
 2أمحد بن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائق التصوف ،مرجع سابق ،ص.41 :
 3إبراهيم القادري بوتشيش ،املغرب واألندلس يف عصر املرابطني ،مرجع سابق ،ص.949 :
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وإمنا كان اختيارا واقتناعا بأمهية الوسطية يف اإلسالم ،وانسجاما مع دالالت مفهوم الوسطية ،املعرب عن معاين
"اخلريية والشهادة والعدالة ،واختيار األفضل واألجود من بني األمور" ،دون إفراط وال تفريط ،أي باعتدال من غري
إسراف ،ولو كان يف اخلري .فكان بذلك ،مصطلح "الوسطية واالعتدال" جامعا ملعاين اجلودة والتوازن ،حيث جنح
صوفية املغرب يف متثل تلك الدالالت ونقلها من الفكر والتأمل ،إىل السلوك والتفاعل.
جتلت سنية التصوف اإلسالمي باملغرب ،يف أنه كان تصوفا أخالقيا وعمليا ،يستهدف اإلصالح
والتغيري ،ال التأمل والتنظري .والوقوف على جتليات الوسطية واالعتدال ،بتتبع تأصيل التصوف الوسطي باملغرب
وبيان بعض مظاهره وأدواره داخل اجملتمع ،من خالل الوقوف على مواقف وموضوعات معينة ،لتأكيد
خصوصيات التصوف اإلسالمي باملغرب ،وأن هذا األخري قادر على تقدمي حلول واقعية ملشاكل العصر،
واإلسهام يف قضايا اإلصالح والتنمية ..من خالل املنهج الوسطي ،حيث أمكن الوقوف على التجليات اآلتية:
 نشر اإلسالم ،بعد حتقيق كمال اإلميان والعدالة والشهادة. -حماربة البدع ومقاومة احملتل ،بعد حتقيق شرط االستقامة ،والتمثل بأدب احرتام املخالف ،واجلمع بني املتقابالت.

 االندماج اإلجيايب داخل اجملتمع وخدمة الناس مع مراعاة الواقعية واملنفعة.أما آثار منهج الوسطية واالعتدال يف التصوف اإلسالمي باملغرب ،فقد تعددت ومشلت كافة مناحي
احلياة املادية والروحية للمغاربة .وتعترب مؤسسة الزاوية مثرة التفاعل املبدع للصويف املغريب ،فقد كان بإمكان هذا
األخري اعتزال اخللق ،لكنه خالط الناس ،وامتهن احلرف ،فأثر وتأثر ،نظرا لطبيعة منهجه القائم على معاين
الوسطية واالعتدال ومكارم األخالق .ومن مث ،قدمت الزاوية للمجتمع املغريب خدمات جليلة ،خاصة يف أوقات
الشدة واحلاجة .فأسهمت يف احلفاظ على وحدة اجملتمع املغريب ومتاسكه وانسجامه.
هناك آثار أخرى ملنهج الوسطية واالعتدال ،منها؛ بناء شخصية مسلمة سوية ،جتمع بني مطالب الدين
والدنيا ،وعامل الغيب وعامل الشهادة ،من خالل تفاعل الصويف مع ذاته ،والتغلب على أهوائه قبل مواجهة أهواء
الغري ،وتعمري األرض ،ونشر اإلسالم واخلري ،عرب التفاعل اإلجيايب مع اآلخر ،ونقل التجربة الصوفية ،ليس للمغاربة
فقط بل االنفتاح على دول أخرى ،خاصة أوروبا و أمريكا .من خالل إحياء قيم التعاون والتعارف واحلوار.
إمجاال ،إن الوسطية احلقة تؤدي إىل فقه التوازنات ،وترتيب األولويات ،وإدراك الواقع ،وال حتصر نفسها
يف العقائد أو يف املعامالت فقط .فالوسطية مطلوبة من مجيع اجلوارح ومع مجيع القضايا ،من أجل استثمار
إمكانات اإلنسان اجلسمية والعقلية والقلبية ،انطالقا من التوازن يف التعامل معها وانتقاء أجود السلوكات ،اليت
تنسجم مع روح اإلسالم .والصوفية باملغرب جنحوا يف حتصني الفكر املغريب ضد أي اخرتاق للتطرف الفكري..
حيث سلكوا وسطية واقعية ذات بعد اجتماعي ،مزجوا هبا بني إطعام الروح والبدن .وبناء على هذا ،فإن الوسطية
واالعتدال صمام أمان ليس لصوفية املغرب فحسب ،بل لعموم املغاربة وباقي شعوب العامل ،تلك الشعوب اليت
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطاً لِّتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى
شرف اهلل أمة اإلسالم بالشهادة عليها .يقول عز من قائلَ " :ك َذل َ
الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهيداً".1
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
 1سورة البقرة ،اآلية.943 :
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أحكام تقشري البشرة بالليزر
األستاذ محمد علي جربان زريب
-ى
ِ املحاضر بجامعة نجران والباحث بمرحلة الدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة أم القر
السعودية

Abstract in English
Explores this research jurisprudence related to the process is the most famous and the latest
cosmetic surgery, namely operations peeling face, and will address this research is
particularly paring operations that are using laser devices, lies the importance of this
subject in being focused on the issue of spread work out and became a great vogue,
especially among women.
cosmetic surgery in general and peeling, especially if he had written in the parts of them,
however, partial on the latest technologies (the laser) is still need for further editing and
research.
This study consists of an introduction, six sections and a conclusion and an index of
sources and references:
I noted in the introduction to the importance of this issue, and it continues to spread.
Then shown in the first section the meaning peeling laser through a review of the general
vocabulary and meaning in the four demands.
Then came in the second part, a brief historical overview of what regards the emergence
of these processes and stages of development.
She spoke in the third section of the most important methods of peeling, referring to the
mechanism and advantages of each and every one of them.
But in the fourth section it has been allocated for details with respect to the Section IV of
the peeling sections, which is the basis of the study, namely, laser peels, which offered its
definition and its features and its disadvantages and his method and its organs.
While it singled motive and the reasons for fifth section.
Then in Chapter VI section with respect to the ruling on the three demands: First to
consider idiosyncratic, and the second in the rule of Peel in general, and the third in the
laser to him in particular.
Then appended to search a conclusion outlined the most important findings and proved a
list of sources of research and review.
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مقدمة:

احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،وأزكى الصالة والسالم على
سيد ولد عدنان ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد:
فقد أودع اهلل يف اإلنسان حب التزين والتجمل ،فما فتئ يُعىن بذلك ويُبدع يف وسائله على مر العصور،
إال أن ذلك كان يف الغالب باستعمال مستحضرات طبيعية بال ِجراحة ،حىت ظهرت اجلراحة التجميلية حديثاً،
وأصبحت علماً مستقالً ،وختصصاً له مراكزه التعليمية والعالجية.
وال خيفى أن اإلقبال على اجلراحة التجميلية يف تزايد كبري ومستمر ،وأن للطب وثبات متسارعة يف هذا
اجملال ،ولعل من أكثر تلك العمليات-ال سيما بني النساء" -عمليات تقشري البشرة" اليت وإن كان ظهورها
متقدماً(- )1باعتبار استخدام املواد الطبيعية -إال أن دخول املواد الكيميائية مث اآلالت التقنية كان نقلة جديدة يف
هذا اجملال.
ولعل من آخر تلك التقنيات املستخدمة يف هذه العمليات تقنية الليزر ،ملا هلا من فعالية أكرب
ومضاعفات جانبية أقل ،وفيما يلي نعرض ملا يتعلق بعمليات تقشري البشرة عموماً ،وتقنية الليزر يف ذلك
خصوصاً ،ومن اهلل نستمد العون.

الفرع األول :المقصود بعمليات التقشير

* -1التقشير لغة :
سحق الشىء من أصله ،يقال  :قشره فتقشر :سحا حلاءه أو جلده ،وقِ ْشر كل شىء :غشاؤه خلقه أو
عرضا ،والقشرة  :الثوب الذى
يلب ،واجلمع قشور ،وال َق ُشور:
دواء يُقشر به الوجه ليصفو
لونه(.)2
 -9المراد بالبشرة:
ظاهر اجللد ،وهي طبقة
خلويّة خارجيّة للجلد عدمية
األوعية الدمويّة وتغطِّي طبقة
األدمة( ،)3بينما األدمة هي الطبقة العميقة من اجللد حتت البشرة وفوق اللَّحم ،وحتتوي على النهايات العصبيَّة
والغدد العرقيّة والدهنيّة واألوعية الدمويّة واللّمفاويّة(.)4
( )1كما سيأيت يف اللمحة التارخيية.
( )2لسان العرب ،مادة (قشر)  ،13/5ط :دار صادر.
( )3معجم اللغة العربية املعاصرة  ،208 /9ط :عامل الكتب.
( )4املرجع السابق .74 /9
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 *3تعريف اليزر:

الليزر هو عبارة عن حزمة ضوئية قوية ومركزة بشكل دقيق إىل مركز معني حبيث تكون قادرة على تقشري
اجللد وإحداث آثار خمتلفة(.)1
احملرض لألشعة ،وميكن توجيهها والتحكم هبا بالقطع والتدمري
فحقيقته تضخيم الضوء باالنبعاث ّ
والتلحيم وغري ذلك من اآلثار املختلفة(.)2
 *4المقصود بالتقشير الطبي للبشرة:
هو وضع مادة كيميائية أو طبيعية كاوية على سطح اجللد؛ وذلك إلزالة البشرة (الطبقة اخلارجية من
اجللد) أو جزء منها -مع جزء من األدمة(الطبقة اليت حتت البشرة) أحياناً -هبدف حتسني البشرة وتنشيط اخلليا
واأللياف فيها(.)3
إال أنه يؤخذ على هذا التعريف قصوره عن ذكر بعض األنواع والطرق املهمة يف التقشري ،كالتقشري
الفيزيائي أو امليكانيكي ،والتقشري بالليزر.
وقيل يف تعريفه :هو إجراء طيب بوسائل طبيعية أو تقنية مناسبة؛ هبدف إزالة بعض طبقات اجللد
للحصول على بشرة جديدة وسليمة(.)4
فحقيقته إزالة خاليا أو طبقات معينة من اجللد حلثه على إنتاج طبقات وخاليا جديدة خالية من
املشاكل املراد عالجها ،مثل التخلص من ألوان(تصبغات) غري مرغوب فيها ،أو إزالة الندبات الناجتة عن بعض
العمليات أو األمراض اجللدية كحب الشباب ،أو التخلص من التجاعيد اجللدية اخلفيفة إىل املتوسطة ،وقد
النمش وحنوها (.)5
يُستعمل كعالج جزئي أو كلي لبعض األمراض اجللدية مثل الكلَف و َ
ِ
أشعة(حَزم
وبناءً على ذلك جند أن التقشري بالليزر حتديداً يتمثل يف إزالة الطبقة السطحية للجلد باستخدام
ضوئية مكثفة) يتم إطالقها من أجهزة الليزر اخلاصة هبذا الغرض(.)6
()7

الفرع الثاني :لمحة تاريخية عن تقشير البشرة

( )1انظر :مئة سؤال وجواب حول اجلراحة التجميلية ،لديان جريبر و سزنكو كويشيل ( )220ط :الدار العربية للعلوم.
( )2انظر :اجلراحة التجميلية للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ص.330
( )3انظر:تقشري البشرة دراسة تأصيلية طبية فقهية،للدكتور إمساعيل مرحبا ،من جملة البحث العلمي اإلسالمي العدد.)74( 98
( )4انظر :التقشري الطيب حقيقته ،وحكمه ،وضوابطه ،للدكتور حممد بن عبد اهلل الصواط ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا
طبية معاصرة"(.)3994
( )5عمليات جتميل الوجه ،للدكتور عبد العزيز احلجيالن ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة"(.)2110
( )6انظر :اجلراحة التجميلية للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ص.255
( )7انظر :أحكام التقشري الكيميائي للبشرة يف الفقه اإلسالمي ،للدكتور محزة عبد الكرمي محاد ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين
"قضايا طبية معاصرة" ( ،)3984ومقال للدكتور عبد العزيز السدحان بعنوان (التقشري الكريستايل) يف موقع اجلمعية السعودية ألمراض
وجراحة اجللد.
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ترجع جذورها إىل الفراعنة والبابليني عندما كانوا يستخدمون الزيوت احليوانية مع املرمر لتجميل اجللد ،مث
استخدم األطباء اإلغريق -ومن بعدهم الرومات -مستخلصات احلليب والعنب والليمون وغريها إلعادة نضارة
اجللد ،واستمر األمر على استخدام هذه املواد الطبيعية حىت ظهر التقشري الكيميائي يف أواخر القرن التاسع عشر
(9882م) حني استخدم طبيب جلدية أملاين محض الصفصاف والكلور وغريها يف التقشري ،ويف بداية القرن
العشرين (9103م) استخدم طبيب بريطاين مادة الفينول ملعاجلة الندبات ،ومازالت الرتاكيب الكيميائية املقشرة
تتطور ويدخل فيها بعد ذلك مواد كالكربيت والثلج الفحمي وأمحاض الفواكه حىت حدث هلذه العمليات نقلة
نوعية بدخول اجلانب التقين فيها يف أواخر القرن العشرين (9110م) وذلك بدخول الليزر يف عمليات التقشري،
إذ أنه منذ اكتشاف العامل اإلمريكي "ثيودور ماميان" لليزر (عام9140م) وتطبيقاته تتوسع وتدخل يف كثري من
اجملاالت الصناعية والعسكرية والزراعية والعلمية والتقنية ،إال أن دخوله للمجال الطيب تأخر إىل التاريخ املشار له
وتوسع.
تطور ّ
سابقاً ،وما زال يف ّ

الفرع الثالث :طرق التقشير وأقسامه

هناك طرق عديدة لتقشري البشرة ،وما فتئ الطب يفاجئنا بتطوير آليات التقشري وطرقه وتقنياته ،إال أنه ميكن
اختزاهلا مجيعاً حتت أربعة طرق رئيسية:
 -1التقشير الطبيعي :عادة ما يكون يف حالة التجاعيد السطحية الناشئة يف مرحلة مبكرة من العمر ،أو

يف اآلثار اخلفيفة للندبات والبثور واحلبوب ،وهو تقشري البشرة باستخدام مواد طبيعية -من الفواكه أو األعشاب
أو أمالح البحر أو املراهم اليت حتتوي عليها -لتحفيز اجللد على القيام بالتقشري ،بال استخدام ملواد كيميائية وال
أجهزة تقنية(.)1
 -9التقشير الكيميائي :وهو وضع بعض احملاليل الكيميائية املؤثرة على اجللد ،حبيث تؤدي إىل ختريب

مقصود ومضبوط للبشرة -مع األدمة يف بعض احلوال -يتلوه سلخ مث تش ّكل بشرة [وأدمة] جديدتني(.)2
ويتم عمل هذا النوع لعالج حب الشباب والتصبغات الناجتة عنه ،وكذلك إلزالة التجاعيد السطحية والبقع
الداكنة ،ولتوحيد لون البشرة وملمسها ،ويتميز هذا النوع بأنه آمن ،كما يتميز بإمكانية عودة من يعمله إىل
ممارسة نشاطه الطبيعي على الفور؛ لسرعة تعايف اجللد ،ولذلك فهو مرغوب قبل املناسبات االجتماعية(.)3

( )1انظر :تقشري البشرة دراسة تأصيلية طبية فقهية  ،للدكتور إمساعيل مرحبا  ،من جملة البحث العلمي اإلسالمي العدد  ،)89( 98والتقشري
الطيب حقي قته ،وحكمه ،وضوابطه ،للدكتور حممد بن عبد اهلل الصواط ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة"
( ،)3925اجلراحة التجميلية للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ص.259
( )2انظر :التقشري الكيميائي ،حملمود دلول ،مبجلة جامعة تشرين السورية ( ،)225وأحكام التقشري الكيميائي للبشرة يف الفقه اإلسالمي،
للدكتور محزة عبد الكرمي محاد ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة" (.)3984
( )3انظر مع املصادر السابقة :عمليات جتميل الوجه ،للدكتور عبد العزيز احلجيالن ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية
معاصرة"(2119وما بعدها).
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املقشر تفكك الروابط بني اخلاليا امليتة ،إذ أنه عند
وتعتمد هذه الطريقة على وجود أنزميات و أمحاض يف ِّ
إزالته باملاء تزال معه هذه اخلاليا امليتة  ،وحتتوي املقشرات الكيميائية على العديد من األمحاض أو األنزميات و
لكن من أمهها أمحاض بيتا هايدروكسي  BHAsو هو أمهها وأكثرها فاعلية ،ال سيما يف عالج حب
الشباب(.)1

 -6التقشير الفيزيائي "الميكانيكي" :عادة ما يكون يف حالة التجاعيد العميقة ،وتفيد يف حالة إجراء

عمليات الرتقيع اجللدي لتحقيق التناسق ،وتكون هذه العملية حتت التخدير املوضعي غالباً ،وهذا النوع من
التقشري يعتمد على اإلزالة باالحتكاك بواسطة مواد كرستالية أو حبوب صنفرة دقيقة ،حيث تقوم هذه الطريقة
على مبدأ احتكاك هذه احلبيبات مع سطح البشرة إلزالة اخلاليا امليتة (.)2
وتسميته أحياناً بـ"امليكانيكي" ألنه قد يُستخدم فيه أجهزة ميكانيكية خاصة ذات عجالت خمتلفة تدور
بسرعة فائقة لتزيل الطبقة السطحية اخلارجية باالحتكاك(.)3
وحيتاج املريض قيلها الستخدام حقن قابضة لألوعية الدموية يف اجللد ،كما حيتاج بعدها الستخدام أدوية
ومراهم خاصة للبشرة ،مع عدم التعرض للشمس ،وهلا بعض املضاعفات كااللتهابات واحلكة أحياناً ،وقد تظهر
معها بعض احلبوب(.)4
 -4التقشير بالليزر :ل ّـما كانت هذه الطريقة هي حمور هذا البحث فسأفرد ما يتعلق هبا بالتفصيل يف
املبحث التايل..

الفرع الرابع :طريقة التقشير بالليزر

التقشري بالليزر هو التقشري باستخدام جهاز()5يقوم بتوليد حزمة ضوئية قوية ومركزة بشكل دقيق إىل هدف
معني حبيث تكون قادرة على تقشري اجللد وإحداث آثار خمتلفة (.)6
وأصل كلمة  Laserهي اختصار يتكون من احلروف األوىل للمصطلح العلمي Light
احملرض لألشعة(.)7
 Amplification by Stimulated Emissionوتعين :تضخيم الضوء باالنبعاث ّ

( )1انظر مع املصادر السابقة :ـ"تقشري البشرة دراسة تأصيلية طبية فقهية"  ،للدكتور إمساعيل مرحبا  ،من جملة البحث العلمي اإلسالمي العدد
89( 98وما بعدها).
( )2انظر :اجلراحة التجميلية للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ص ، 254ومقال للدكتور عبد العزيز السدحان بعنوان (التقشري الكريستايل) يف
موقع اجلمعية السعودية ألمراض وجراحة اجللد.
( )3انظر :اجلراحة التجميلية للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ص.254
( )4انظر مع املصدر السابق :عمليات جتميل الوجه ،للدكتور عبد العزيز احلجيالن ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية
معاصرة"(.)2114
( )5جهاز الليزر ،كجهاز ليزر األربيوم ،وليزر ثاين أكسيد الكربون ،وليزر الفركشنال ،وغريها.
( )6انظر :مئة سؤال وجواب حول اجلراحة التجميلية ،لديان جريبر و سزنكو كويشيل (. )220
( )7انظر :الليزر وتطبيقاته للدكتورين فاحل األمحدي وعصام مشاين ص ،948والليزر أداة التكنولوجيا احلديثة للدكتور فارس جاسم ص.11
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ويعد الليزر أحدث وسائل التقشري ويتميز عن غريه بالسرعة واألمان نسبياً مع عدم اإلحساس باألمل( ،)1كما
متتاز تقنية الليزر الطيب املستعمل يف عمليات التقشري بأهنا أطول أثراً وأقوى وأجدى نتيجةً وفاعليةً(.)2
إال أن تكلفة الليزر -نوعاً ما -عالية ،مع كونه مل يثبت جدواه وفاعليته بالشكل املطلوب ألصحاب البشرة
الفاحتة جداً أو الداكنة جداً ،فضالً عن بعض املضاعفات كحصول االلتهابات اجللدية البكتريية أحياناً،
واالضطراب يف التصبغ وزيادة البقع الداكنة ،وحصول بعض الندبات الناجتة عن امتصاص اجللد -يف بعض
األحوال -لكمية أكرب من الضوء ،وحرق بعض األنسجة اجملاورة ملكان العالج ،أو التأثري على بعض األنسجة
احلساسة كأنسجة العني(.)3
وجتري عمليات التقشري بالليزر عادةً بتخدير موضعي -بعد التحضري هلا ببعض الكرميات اخلاصة -مث يتم
تسليط الليزر من األجهزة اخلاصة ،مث يوضع ضماد خاص على مكان إجراء العملية من البشرة لبضعة أيام ،حيث
يتبع العملية حساسية يسرية يف الوجه -حىت أن البشرة قد تبقى حساسة وورديّة اللون ألكثر من شهر -وينصح
املريض الذي أجريت له العملية عادةً باجتناب التعرض ألشعة الشمس مباشرةً(.)4
وتتعدد أجهزة الليزر املستخدمة يف عملية التقشري باختالف أشكال تقنية الليزر املستحدثة  ،فنجد أن هلا
ع ّدة أجيال ،إال أن أشهرها ،اكثرها دقةً وفاعليةً وأكثرها انتشاراً ليزر ثاين أكسيد الكربون  Co2 Laserوليزر
األربيوم .)5(Erbium Laser
علماً أن هناك وثبات متسارعة للتقنية الطبية ب ْدءً من االنتقال من تسليط الليزر بشكل جمتمع ومكثف
موزع،
(كما يف الشكل  9أدناه) إىل تسليطه على هيئة عدة نبضات متقاربة حيث تعطي أشعة الليزر بشكل ّ
تقشريا بشكل متفرق بينها أجزاء سليمة (كما يف الشكل  2أدناه)؛ لتعمل تلك األجزاء على حتفيز إنتاج
ليحدث
ً
الكوالجني وهو الربوتني املسؤول عن مظهر و بنية اجللد ،لتستعيد البشرة نظارهتا.

( )1التقشري الطيب حقيقته ،وحكمه ،وضوابطه ،للدكتور حممد بن عبد اهلل الصواط ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية
معاصرة" (.)3934
( )2انظر :اجلراحة التجميلية للزائدي ص ،51واجلراحة التجميلية واجلمال للصواف ص.35
( )3انظر مع املراجع السابقة :مئة سؤال وجواب حول اجلراحة التجميلية (.)222
( )4انظر :عمليات جتميل الوجه ،للدكتور عبد العزيز احلجيالن ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة"(.)2114
( )5انظر مع املصادر السابقة" :تقشري البشرة دراسة تأصيلية طبية فقهية"  ،للدكتور إمساعيل مرحبا  ،من جملة البحث العلمي اإلسالمي العدد
.)80( 98
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( الشكل : ) 9

( الشكل :) 2

الفرع الخامس :دواعي عمليات التقشير بالليزر وأسبابها(:)1
 -9إزالة جتاعيد الشيخوخة ،السيما الشيخوخة املبكرة منها.

( )1املرجعني السابقني ،وانظر :اجلراحة التجميلية للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ص250وما بعدها ،ط:التدمرية ،و التقشري الطيب حقيقته،
وحكمه ،وضوابطه ،للدكتور حممد بن عبد اهلل الصواط ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة" ( 3939وما
بعدها).
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 -2إعادة نظارة اجللد وليونته.

 -3إزالة الندبات بأنواعها.

 -4معاجلة حب الشباب وإزالة آثاره.
 -5إزالة النمش والكلف وغريها من عيوب البشرة.

 -4إزالة البُقع والتصبغات اجللدية.
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 -7معاجلة آثار احلروق.
 -8إزالة الوشم.

 -1إزالة الثآليل وأورام اجللد احلميدة.
الفرع السادس :الحكم الشرعي للتقشير بالليزر
 -1الفقهي للتقشير الطبي:
بالنظر إىل دواعيه وأسبابه -املذكورة فيما سبق -سنجد أن منها ما يتمحض يف كونه تقوميياً عالجياً ،وما
هو تزييين حتسيين فقط ،وما جيمع بينهما ،لذا سنجد أنه يتجاذب هذه املسألة جانب العالج والتداوي يف بعض
الصور ،وجانب التحسني وتغيري خلق اهلل يف صور أخرى ،وتفصيل ذلك يف النقطة التالية.
 -9حكم عمليات التقشير عموماً:
مبا أن للتقشري الطيب دواع خمتلفة ومنازع متباينة -كما سبقت اإلشارة يف التكييف -فإنه ميكن حصر القول
يف ما يتعلق حبكمها باجلوانب التالية:
أ) -أما التقشري التقوميي العالجي الذي غرضه الرئيسي التداوي وإزالة الضرر فهو مشروع( ،)1مثل إزالة

الندبات والتصبغات اليت ُخيشى من حتوهلا إىل أورام سرطانية ،أو الندبات والبثور اليت هتيج اجللد وتسب األمل،
ودليل ذلك ما يلي(:)1
( )1هذه املشروعية قد تبلغ حد الوجوب -كما يف إزالة الوشم االختياري -وقد يُقتصر األمر على اجلواز -كما يف التداوي على بعض
األقوال.-
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 أن يف عدم إجراء عملية التقشري تقصرياً يف صيانة أحد الضروريات اخلمس وهي النفس ،وتعريضاً
للجسم للضرر ،ومن أهم القواعد املقررة شرعاً أن الضرر يُزال.


عموم أدلة مشروعية التداوي وطلب العالج ،وعموم أدلة رفع احلرج.



أن التقشري يف هذه احلالة ليس من التجميل والتغيري خللق اهلل ،بل هو تابع للجراحة العالجية املشروعة.
القياس على ما ذكره الفقهاء من إزالة بعض الزوائد احلادثة يف اجلسم ،كقطع ِ
السلعة وحنوها.



ب) -وأما التقشري الذي ينشأ عنه ضرر غالب ومفسده ظاهرة ،مثل بعض أنواعه اليت ينشأ عنها مضاعفات
على اجلهاز الدوري والكبد بفعل امتصاص اجلسم ملواد التقشري ،أو التقشري الذي يستدعي ختديراً ملن يف تعرضه
حمرم ،واحلجة يف ذلك(:)2
له خطورة ،وحنوها فهو ّ


عموم أدلة حفظ ضرورة النفس والنهي عن إيقاع الضرر هبا أو اإللقاء هبا إىل التهلكة.

ت) -وأما ما عدا ذلك من التقشري الذي بداع غري عالجي وما يندرج حتت التجمل والتزيّن وإعادة اجللد إال
أصل خلقته .بال تغيري وال كبري()3ضرر ،فللفقهاء فيه االجتاهات التالية:
أ /املنع مطلقاً( ،)4واستدلوا لذلك مبا يلي:


أنه من تغيري خلق اهلل املمنوع شرعاً بنصوص كثرية منها :قوله تعاىل (ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ)( ، )5وقوله( لعن اهلل الوامشات واملستومشات ،والنامصات واملتنمصات ،واملتفلجات للحسن املغريات
خلق اهلل)(.)6

املسن يف صورة الشاب تقريباً ،ومثل
 أهنا قد تتضمن الغش والتدليس ،وهذا حمرم شرعاً ،ذلك أهنا تظهر ّ
ذلك قد حيدث يف غش املقبلني على الزواج.
 األحاديث واآلثار الواردة يف لعن القاشرة واملقشورة ،ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا
قالت " كان رسول اهلل يلعن القاشرة واملقشورة والوامشة واملتومشة والواصلة واملتصلة)( )7ويف رو ِ
اية أهنا كانت
تقول (يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه)(.)8
( )1

انظر ملا يتعلق هبذا اجلانب وأدلته :اجلراحة التجميلية للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ص302وما بعدها و ص ،333وأحكام التجميل يف الفقه االسالمي دراسة

مقارنة ،للدكتور أمحد شعبان الكومي ،)304( ،ط :دار اجلامعة اجلديدة -االسكندرية.

( )2انظر ملا يتعلق هبذا اجلانب وأدلته :املراجع السابقة ،وأحكام التجميل يف الفقه اإلسالمي ،للدكتور شعبان فايد ()203

ط :دار اجلامعة

اجلديدة -االسكندرية ،والفتاوى الطبية املعاصرة ،للدكتور عبد الرمحن اجلرعي (93و ،)57ط :ابن حزم.
( )3احرتازا من املضاعفات اجلانبية واألضرار الوقتية الطبيعية بعد غالب العمليات.
4
املفصل يف أحكام املرأة ،لعبد الكرمي زيدان( ،) 342/3ط :الرسالة ،ودراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،حملمد عثمان
( ) انظرّ :
شبري( ،)549/2ط :دار النفائس ،وأحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد املختار الشنقيطي ص ،915ط :مكتبة الصحابة.
( )5النساء.991:
( )6رواه البخاري( ،)4884ومسلم(.)2925
7
وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة( ،)9494كما ضعفه حمققوا املسند.
( ) مسند اإلمام أمحد(ّ ،)24928
8
وضعفه أيضاً األلباين يف السلسلة الضعيفة( )9494وحمققوا املسند.
( ) مسند اإلمام أمحد(ّ ،)25740
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القياس على الوشم والوشر والنمص والتفليج ،جبامع تغيري خلق اهلل.

 أن فيه تعذيباً للنفس بال ضرورة ،هذا مع كون اجلراحات ال ختلو من بعض املضاعفات واآلثار ،وقد
تقرر أن األصل حرمة جسم املعصوم وعدم جواز االعتداء عليه بالشق واجلرح إال حلاجة أو ضرورة.
ب /اجلواز( ،)1واستدلوا لذلك مبا يلي:

لزوجها.

أن اهلل مجيل حيب اجلمال ،وأن حتسني اجلسم وجتميله مما جاء الشرع باحلث عليه ،ال سيما املرأة

 أن التغيري احملرم هو ما كان إلبدال اخللقة املعهودة ،ال معاجلتها وإرجاعها إىل أصل اخللقة املعهودة،
وميكن قياسه على ما ذكره الفقهاء من إزالة بعض الزوائد احلادثة يف اجلسم ،كقطع ِ
السلعة وحنوها.

 أن تلك العيوب اخلفيفة اليت تستدعي التقشري وإن مل تكن إزالتها من باب الضرورة والعالج إال أهنا قد
تشكل ضرراً معنوياً كبرياً ال يقل عن الضرر احلسي؛ فتشمله أدلة رفع الضرر.
ج /املنع لبعض األغراض أو لبعض الطرق واألساليب( ،)2وقد استدلوا مبا استدل به أصحاب القول السابق
تشوه وحنو ذلك ،ومنع
على أصل اجلواز إال أن منهم من منع التقشري إذا مل يكن هناك ضرورة من عالج وال إزالة ّ
بعضهم التقشري إذا احتاج إىل تدخل جراحي بال حاجة ملجئة ،ومنعه آخرون إذا كان التقشري فيه حتصيل ملزيد
من اجلمال دون حاجة معتربة ،كما يف إزالة التجاعيد اليت تبدو يف وجه املرأة الكبرية لتوهم أهنا صغرية ،وحجتهم
يف ذلك:
 التقشري مع عدم وجود ضرورة والحاجة -من عالج أو إزالة لتشوه وحنو ذلك -قد يندرج حتت تغيري
خلق اهلل لطلب مزيد احلسن ،فيتناوله أدلة حترمي ذلك املذكورة آنفاً عند املانعني يف القول األول.

 إذا لزم منه وجود تدخل جراحي  -بال حاجة ملجئة -فإن مثل هذه اجلراحات ال ختلو من بعض
املضاعفات واآلثار ،وقد تقرر أن األصل حرمة جسم املعصوم وعدم جواز االعتداء عليه بالشق واجلرح إال حلاجة
أو ضرورة.
 قياس التقشري الذي فيه حتصيل ملزيد من اجلمال دون حاجة معتربة -كما يف إزالة التجاعيد -القياس
على الوشم والوشر والنمص والتفليج ،جبامع تغيري خلق اهلل.
الترجيح والمناقشة :بعد استعراض ما سبق يظهر أن األقرب هو القول بأصل اجلواز يف عمليات التقشري
مع استثناء ما ثبت ضرره وخطره من أساليب وطُرق من هذا األصل -النسجام هذا القول مع مقاصد شرعية -كمقصد حفظ النفس يف بعض احلاالت ومقاصد النكاح من املودة والسكن يف احلاالت األخرى املتعلقة بتجمل
( )1انظر :أحكام النساء البن اجلوزي ( ،)331ط :وزارة األوقاف القطرية ،واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( )313/5ط :دار الكتب
املصرية ،عمليات جتميل الوجه بني الشريعة والواقع ،للدكتورة شفيقة الشهاوي رضوان ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية
معاصرة" (.)3037
2
( ) انظر :تقشري البشرة دراسة تأصيلية طبية فقهية  ،للدكتور إمساعيل مرحبا  ،من جملة البحث العلمي اإلسالمي العدد  ،)85( 98واجلراحة
التجميلية للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ص 305و.340
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املرأة لزوجها -ولعدم معارضته لنص شرعي وال قاعدة كلّية ،وميكن مناقشة ما أورده املانعون من تعارضات وحجج
مبا يلي:
 كونه من تغيري خلق اهلل املمنوع شرعاً وما ذُكر يف ذلك من نصوص فإنه ال يصدق على التقشري ،إذ أن
التغيري احملرم هو ما كان فيه تغيري هليئة العضو وإبدال للخلقة املعهودة ،وأما التقشري فهو يف حقيقته ال يعدو كونه
عالجاً أو إعادة للعضو على ما كان عليه بشكله املعهود.
 وأما كونه يُستعمل للتدليس فهذا ال يصح علةً للتحرمي ،إذ اخلطأ يف التطبيق ال يعود على األصل
بالتحرمي ،فكل أمر مباح يف أصله عندما يُستعمل للتدليس واخلداع فإن ُحيّرم للتدليس ال لذاته.

 وأما ما يوردون من األحاديث واآلثار يف لعن القاشرة واملقشورة فقد ضعفها كثرياً من أهل العلم -كما
بيّنت يف التخريج يف احلاشية عند ذكرها مع قول املانعني -فال تنهض ملعارضة أدلة اجمليزين.

 القياس على الوشم والوشر والنمص والتفليج ،جبامع تغيري خلق اهلل فيقال فيه ما قيل يف املناقشة األوىل
من أن التغيري احملرم هو ما كان فيه تغيري هليئة العضو وإبدال للخلقة املعهودة ،وأما التقشري فهو يف حقيقته ال
يعدو كونه عالجاً أو إعادة للعضو على ما كان عليه بشكله املعهود.

 أن األمل والضرر املعنوي الذي تشكله تلك العيوب اخلفيفة اليت تستدعي التقشري ال تقل عن األمل
والضرر احلسي؛ فكان هذا من باب دفع الضرر األعلى باألدىن ،فضالً عن كونه من املعلوم جواز التعرض لألذي
والضرر اخلفيفني من أجل الزينة ،كما يف خرق األذنني واألنف لوضع احلُلي.

 -6حكم استخدام الليزر في التقشير:
ال شك أن الكالم هنا فرع ملا سبق استعراضه يف النقطة السابقة من خالف يف حكم عمليات التقشري عموماً
وما جرى من ترجيح ،إال أنه يتحتم تقييد القول باجلواز هنا بأال يرتتب على استعمال الليزر يف التقشري ضرر
حمرم ،إذ هو انتهاك حلرمة اجلسم املعصوم ،وقد
أكرب أو تشويه للجلد؛ ألن الضرر ال يُزال بالضرر ،وألن التشويه ّ
يدخل حتت ال ُـمثلة املنهي عنها ،ومن ذلك استعمال الليزر إذا ترتب عليه تصبغات دائمة(.)1
ذلك إضافة إىل الضوابط العامة اليت جيب مراعاهتا يف مجيع العمليات التقوميية والتجميلية ،ومالحظة القواعد
والكليات الشرعية يف مجيع تلك العمليات ،فال جيوز أن يكون القصد من عمليات التقشري الغش والتدليس خلداع
اخلاطب ،أو أن يكون فيه مبالغة وإسراف ،أو تشبه ألحد اجلنسني باآلخر ،أو كشف ملا أمر اهلل بسرته ،أو
استخدام مواد حمرمة أو جنسة يف عملية التقشري ،إضافة إىل الضوابط والشروط العامة إلجراء عمليات جراحة
التجميل اليت جاءت يف قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،املنعقد يف
دورته الثامنة عشرة يف بوتراجايا (ماليزيا) من 24إىل 21مجادى اآلخرة 9428هـ ،املوافق 94-1متوز (يوليو)
2007م يف موضوع اجلراحة التجميلية حيث ورد يف القرار:
(..ثانياً :الضوابط والشروط العامة إلجراء عمليات جراحة التجميل:
( )1انظر:

اجلراحة التجميلية للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ص.333
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 -9أن حتقق اجلراحة مصلحة معتربة شرعاً ،كإعادة الوظيفة ،وإصالح العيب ،وإعادة اخللقة إىل أصلها.
 -2أن ال يرتتب على اجلراحة ضرر يربو على املصلحة املرجتاة من اجلراحة ،ويقرر هذا األمر أهل االختصاص
الثقات.
 -3أن يقوم طبيب (طبيبة) خمتص مؤهل؛ وإال ترتبت مسؤوليته [حسب قرار اجملمع])95-8(942
 -4أن يكون العمل اجلراحي بإذن املريض (طالب اجلراحة).
 -5أن يلتزم الطبيب (املختص) بالتبصري الواعي (ملن سيجري العملية) باألخطار واملضاعفات املتوقعة
واحملتملة من جراء تلك العملية.
تأثريا ومساساً باجلسم من اجلراحة.
 -4أن ال يكون هناك طريق آخر للعالج أقل ً
 -7أن ال يرتتب عليها خمالفة للنصوص الشرعية ،وذلك مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث عبد اهلل
بن مسعود" :لعن اهلل الوامشات واملستومشات ،والنامصات واملتنمصات ،واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهلل"
رواه البخاري ،وحديث ابن عباس" :لعنت الواصلة واملستوصلة ،والنامصة واملتنمصة ،والوامشة واملستومشة من غري
داء" رواه أبو داود .ولنهيه صلى اهلل عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال ،والرجال بالنساء .وكذلك نصوص
النهي عن التشبه باألقوام األخرى ،أو أهل الفجور واملعاصي.
 -8أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث االلتزام بعدم اخللوة ،وأحكام كشف العورات وغريها ،إال لضرورة
أو حاجة داعية..ا.ه)

خاتمة

تعدد األغراض من هذه النازلة الطبية وجتاذب اجلانبني التقوميي والتجميلي فيها جعلها جديرة مبزيد من
التحقيق والبحث ،هذا مع تسارع التطور فيها بفعل دخول التقنية ،وأجدين هنا ألقي عصى املسري مستخلصاً ما
توصلت إليه من النتائج:
التقشري الطيب للبشرة :وضع مادة كيميائية أو طبيعية كاوية على سطح اجللد؛ وذلك إلزالة

البشرة (الطبقة اخلارجية من اجللد) أو جزء منها -مع جزء من األدمة(الطبقة اليت حتت البشرة) أحياناً -هبدف
حتسني البشرة وتنشيط اخلليا واأللياف فيها ،فهو إجراء طيب بوسائل طبيعية أو تقنية مناسبة؛ هبدف إزالة بعض
طبقات اجللد للحصول على بشرة جديدة وسليمة.
للتقشري دواع كثرية ،منها - :إزالة جتاعيد الشيخوخة ،السيما الشيخوخة املبكرة منها ،وإعادة

نظارة اجللد وليونته ،وإزالة الندبات بأنواعها ،ومعاجلة حب الشباب وإزالة آثاره ،وإزالة النمش والكلف وغريها من
عيوب البشرة ،وإزالة البُقع والتصبغات اجللدية ،ومعاجلة آثار احلروق ،وإزالة الوشم ،وإزالة الثآليل وأورام اجللد
احلميدة.
تتعدد طرق التقشري وأقسامه :فمنه التقشري الطبيعي الذي يكون باستخدام مواد طبيعية ،ومنه

التقشري الكيميائي الذي يكون باحملاليل الكيميائية املؤثرة على اجللد ،ومنه التقشري الفيزيائي "امليكانيكي" الذي
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يعتمد على اإلزالة باالحتكاك بواسطة مواد كرستالية أو حبوب صنفرة دقيقة ،ومنه التقشري بالليزر الذي يكون
باستخدام جهاز يقوم بتوليد حزمة ضوئية قوية ومركزة بشكل دقيق إىل هدف معني.
بتتبع األقوال يف املسألة ميكن حصر ما يتعلق حبكمها باجلوانب التالية:

 -9أما التقشري التقوميي العالجي الذي غرضه الرئيسي التداوي وإزالة الضرر فهو مشروع ،مثل إزالة
الندبات والتصبغات اليت ُخيشى من حتوهلا إىل أورام سرطانية ،أو الندبات والبثور اليت هتيج اجللد وتسب األمل.
 -2وأما التقشري الذي ينشأ عنه ضرر غالب ومفسده ظاهرة ،مثل بعض أنواعه اليت ينشأ عنها
مضاعفات على اجلهاز الدوري والكبد بفعل امتصاص اجلسم ملواد التقشري ،أو التقشري الذي يستدعي ختديراً ملن
حمرم.
يف تعرضه له خطورة ،وحنوها فهو ّ
 -3وأما ما عدا ذلك من التقشري الذي بداع غري عالجي وما يندرج حتت التجمل والتزيّن وإعادة اجللد
إال أصل خلقته فهو حمل اخلالف على ثالثة اجتاهات:
أ /املنع مطلقاً .ب /اجلواز مطلقاً .ج /املنع لبعض األغراض أو لبعض الطرق واألساليب ،ويظهر
ترجيح القول بأصل اجلواز يف عمليات التقشري -مع استثناء ما ثبت ضرره وخطره من أساليب وطُرق من هذا
األصل -ألسباب ذُكِرت يف موضعها.
ال بد من مراعاة القواعد الشرعية العامة يف مجيع العمليات التقوميية والتجميلية ،فال جيوز أن

يكون القصد من عمليات التقشري الغش والتدليس خلداع اخلاطب ،أو أن يكون فيه مبالغة وإسراف ،أو تشبه
ألحد اجلنسني باآلخر ،أو كشف ملا أمر اهلل بسرته ،أو استخدام مواد حمرمة أو جنسة يف عملية التقشري ،وال غري
ذلك من احملظورات الشرعية.
وأخرياً فهذا جهد الـمقل ،راجياً أن يبلغ من ربنا الرضا ،وبه املرجتى ،سائالً املوىل أن يلهمين الصواب،
وجيزل يل وللقارئ الثواب ،واهلل املستعان ،وعليه التكالن ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد..
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المصادر والمراجع
 أحكام التجميل يف الفقه االسالمي دراسة مقارنة ،للدكتور أمحد شعبان الكومي ،دار اجلامعة
اجلديدة -االسكندرية.
 أحكام التجميل يف الفقه اإلسالمي ،للدكتور شعبان فايد  ،دار اجلامعة اجلديدة -االسكندرية.

 أحكام التقشري الكيميائي للبشرة يف الفقه اإلسالمي ،للدكتور محزة عبد الكرمي محاد ،ضمن أحباث مؤمتر
الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة".
 أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد املختار الشنقيطي ،مكتبة الصحابة


أحكام النساء البن اجلوزي  ،وزارة األوقاف القطرية.

 تقشري البشرة دراسة تأصيلية طبية فقهية  ،للدكتور إمساعيل مرحبا ،من جملة البحث العلمي اإلسالمي
العدد . 48
 التقشري الطيب حقيقته ،وحكمه ،وضوابطه ،للدكتور حممد بن عبد اهلل الصواط ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه
اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة".
 التقشري الكريستايل ،مقال للدكتور عبد العزيز السدحان يف موقع اجلمعية السعودية ألمراض وجراحة
اجللد.
 التقشري الكيميائي ،حملمود دلول ،مقال مبجلة جامعة تشرين السورية.

 اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين
القرطيب (ت  479هـ) حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش -دار الكتب املصرية – القاهرة -الطبعة
الثانية 9384-هـ  9144 -م.
 اجلراحة التجميلية عرض طيب ودراسة فقهية مفصلة ،للدكتور صاحل بن حممد الفوزان ،دار التدمرية،
الطبعة الثانية 9421ه2008/م.
 اجلراحة التجميلية واجلمال ،للدكتور مازن الصواف ،دار عالء الدين -دمشق2000 ،م.

 اجلراحة التجميلية ،للدكتور مصطفى حممد الزائدي ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية -القاهرة
2002م.
 دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،حملمد عثمان شبري ،دار النفائس

 السلسلة الضعيفة ،للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف  -الرياض.

 صحيح البخاري(اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه
وأيامه) ،حملمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري(ت  )254اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر الناصر،
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة األوىل 9422هـ.
 صحيح مسلم(املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)،
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ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (ت 249هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 عمليات جتميل الوجه بني الشريعة والواقع ،للدكتورة شفيقة الشهاوي رضوان ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه
اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة".
 عمليات جتميل الوجه ،للدكتور عبد العزيز بن حممد بن عبد اهلل احلجيالن ،ضمن أحباث مؤمتر الفقه
اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة".


الفتاوى الطبية املعاصرة ،للدكتور عبد الرمحن اجلرعي  ،دار ابن حزم.

 قرارات جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي.
 لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى
(ت 799هـ) ،دار صادر  -بريوت ،الطبعة الثالثة  9494هـ.
 الليزر أداة التكنولوجيا احلديثة للدكتور فارس جاسم اإلمارة ،دار الشؤون الثقافية العامة-
بغداد0991م.
 الليزر وتطبيقاته للدكتورين فاحل األمحدي وعصام مشاين ،دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد.

 مسند أمحد ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (ت 249هـ) ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط وعادل مرشد ،وآخرون ،بإشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل9429 ،هـ 2009 /م.
 معجم اللغة العربية املعاصرة ،للدكتورأمحد خمتار عبد احلميد عمر (ت 9424هـ) مبساعدة فريق عمل،
عامل الكتب ،الطبعة األوىل 9421 ،هـ 2008 /م.
املفصل يف أحكام املرأة ،لعبد الكرمي زيدان ،مؤسسة الرسالة

ّ


مئة سؤال وجواب حول اجلراحة التجميلية ،لديان جريبر و سزنكو كويشيل ،الدار العربية للعلوم.
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رسالة يف مسألة الطالق الثالث يف كلمة واحدة
تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري (تـ  1343هـ)
دراسة وتحقيق :األستاذ لحسن حدوشان
باحث بسلك الدكتوراه بمؤسسة دار الحديث الحسنية ،الرباط ،املغرب

تقديم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛ وبعد:
فقد وقع نظري على رسالة ألمحد ابن اخلياط يف مسألة الطالق الثالث يف كلمة واحدة؛ وبعد اطالعي
عليها ،وجدت أن مؤلفها مجع فيها من النقول النفيسة عن الفقهاء املالكية يف املسألة ما يدل على سعة اطالعه
وحسن اختياره يف النقول اليت أوردها .وبناء على هذا ،رأيت أنه من املفيد نشر هذه الرسالة وإبرازها للباحثني
لالستفادة منها .واملؤلف ،وإن كان يغلب عليها منهج النقل من مصادر الفتاوى والنوازل ،إال أنه سار على منهج
حمكم ،رتب فيه هذه النقول ،حيث أن النقل عن إمام من األئمة يؤدي إىل النقل الذي بعده ،وكأن املؤلف كان
يسري بالقارئ إىل النتيجة اليت أراد أن خيلص إليها .وسيأيت تفصيل هذا األمر عند احلديث عن منهج املؤلف يف
الرسالة.
وقد اشتمل هذا البحث على قسمني:
القسم األول :وقد خصصة للتقدمي والدراسة ،ويتضمن فصلني ،يف كل فصل مباحث:
الفصل األول :خصصته للتعريف باملؤلف ،وفيه مباحث تتعلق حبياته وبعض شيوخه

وبعض تالمذته؛ وكذا بعض مؤلفاته يف خمتلف العلوم.


الفصل الثاين :خصصته للتعريف بالرسالة ،وفيه مباحث تتعلق بسبب تأليفها ،ووصفها واملنهج املتبع يف

حتقيقها .وعرضت فيها أيضا ملنهج املؤلف يف الرسالة ومصادره فيها.
القسم الثاين :اشتمل على الرسالة حمققة .وقد قمت بدراسة النسختني املتوفرتني ،ورمزت لكل نسخة برمز
عند املقابلة .وسيأيت تفصيل هذا األمر يف الفصل املخصص للتعريف بالرسالة وبيان املنهج املتبع يف حتقيقها.
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القسم األول :الدراسة والتقديم
الفصل األول :ابن الخياط ،حياته وشيوخه وتالمذته ومؤلفاته
()1

المبحث األول :التعريف بالمؤلف
مؤلف الرسالة هو أبو العباس أمحد بن حممد بن عمر بن عبد اهلادي بن العريب بن َحممد -فتحا -أبو
الفهامة الصويف الفرضي األصويل،
العباس أمحد بن َّ
حممد بن عمر الزكاري ،املعروف بابن اخلياط .العالمة املتفنن ّ
من وعاة الفقه املالكي ومحلته ،العارفني بأصوله وفروعه اخلائضني فيه .ولد يف سادس عشر شعبان عام إثنني
ومخسني ومائتني وألف (9252هـ) .وتويف يوم االثنني ثاين عشر رمضان من عام ثالث وأربعني وثالمثائة وألف
( 9343هـ) .ودفن بزاوية بالرميلة املعروفة بقبيلة الزكاريني ،من فاس ،قرب ضريح الشيخ علي اجلمل(.)2
وقد ذكر الذين ترمجوا له أوصافا يف حقه ،تدل على متكنه من العلوم وسعة اطالعه؛ فقد كانت له مشاركة
يف علوم خمتلفة تأليفا وتدريسا .وكان من وعاة الفقه املالكي العارفني بأصوله وفروعه ،وكانت له معرفة بالنوازل
والفتاوى وقواعدها .ومن الذين حلوه بأمجل األوصاف صاحب سل النصال ،حيث ذكر أنه "علم األعالم العالمة
اهلمام ،احلجة النظار ،احملدث املشارك احملرر النحرير ،املدقق األصويل الفقيه الدراك الويل الصاحل املعمر( .)3ووصفه
الفضيلي بالفقيه العامل الصويف املشارك الفهامة مفيت فاس وحميي رسوم العلوم(.)4
كما أن للمؤلف عناية بعلم السلوك والرتبية ،إذا وصف يف أكثر من موضع بالفقيه الصويف .وقد أخذ ،هو
ورفيقه أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم ،الطريقة الدرقاوية عن شيخهما عبد الواحد بن البدوي بناين (تـ  9285هـ)،
فتزهدا بسبب ذلك ،وتركا تعاطي العلوم وجتردا ،إىل أن بلغا حالة أنكرها عليهما شيوخهم وأقراهنم من العلماء،
حىت وصل األمر إىل سجنهما .مث رجع بعد ذلك إىل تعاطي العلوم وإفادة العموم( .)5ومن أثر هذا التجرد تورعه،
حيث ذكر عنه أنه تناول أجرا على فتوى أو حكم ،وإىل ذلك أشار صاحب الفكر السامي بقوله" :ولقد فشت
فتاويه يف ديار املغرب ،وكان فيها لسان الشريعة املعرب ،وما حفظ عنه أنه تناول أجرا على فتوى أو حكم ،أو ملز
مبا يصم ،بل ورعه ال تقرب الشبهات محاه ،واجتهاد ال يبلغ مرماه"( .)6وقد نتج عن هذا الورع تشديد على كل

( -)1انظر ترمجته يف  :معجم الشيوخ لعبد احلفيظ الفاسي ص  ،903-11وإحتاف املطالع البن سودة  ،437/2وسل النصال البن سودة،
ص  ،33-32وفهرس الفهارس ( 381-387/9رقم  ،)919وشجرة النور الزكية ص ،434 :واألعالم للزركلي  ،250/9ومعجم
املطبوعات املغربية للقيطوين ،905 ،واألعالم الشرقية  ،275-274/9والفكر السامي  ،389/2والدرر البهية للفضيلي ،44-42/2
وانظر مقدمة حتقيق الفهرسة الكربى والصغرى.
( -)2معجم الشيوخ لعبد احلفيظ الفاسي ،ص  ،902وسل النصال ،ص .33
( -)3سل النصال ،ص .32
( -)4الدرر البهية .42/2
( -)5معجم الشيوخ لعبد احلفيظ الفاسي ،ص .909
( -)6الفكر السامي  ،382/2والدرر البهية  ،42/2وفهرس الفهارس .387/9
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من يأخذ الرشوة ،أو أجرة زائدة على الرتخص يف الفتوى ،وسيأيت ذكر ما نقله من أقوال األئمة يف ذلك ،يف آخر
الرسالة.
وخالصة ما ذكره املرتمجون يدل على سعة اطالع املؤلف وتبحره يف العلوم ،وهو أمر تثبته مؤلفاته الكثرية
واملتنوعة.
المبحث الثاني :أهم شيوخه وتالميذه
 .1شيوخه(:)1

أخذ ابن اخلياط على فطاحل العلماء الذين كانوا يف عهده ،وقد ذكر املرتمجون له عددا كثريا من الشيوخ ،ولكين
أقتصر على بعضهم.
فمن شيوخه حممد بن املدين جنون ،وذكر صاحب الفكر السامي أنه عمدته .ومنهم عبد السالم بن الطائع
بوغالب احلسين اجلوطي ،و أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن الفاليل احلجريت (تـ  9275ه) ،وذكر صاحب سل
النصال أنه عمدته .ومنهم أيضا عبد الرمحن بن أمحد الشدادي احلسين (تـ  9249هـ) ،وحممد الصادق بن
اهلامشي احلسين العلوي (تـ  9279هـ) ،والداودي بن العريب التلمساين احلسين (تـ  9279هـ) ،وعبد احلفيظ
العلوي األمراين احلسين (تـ  9274هـ) ،وأمحد بن حممد املرنيسي املريين (تـ  9277هـ) ،وقاسم بن حممد القادري
(تـ  9289هـ) ،وحممد بن محاد املكناسي (تـ  9283هـ) ،وحممد بن حممد التازي (9283هـ) ،وعمر بن
الطالب بن سودة (تـ 9285هـ) ،وغريهم كثري.
 .9تالميذه:
وأما تالمذته فقد ذكر احلجوي أن ابن اخلياط قد أخذ عنه عموم علماء املغرب احملققني مرحوال إليه( .)2ومن
أشهر من أخذ عليه :ولده عبد العزيز بن أمحد (تـ  9314هـ) ( ،)3وحممد بن جعفر الكتاين (تـ  9345هـ)(،)4
وحممد بن احلسن احلجوي الثعاليب (تـ  9374هـ)( ،)5وأمحد بن حممد الرهوين التطواين (تـ 9373هـ)( ،)1وعبد
احلفيظ الفاسي (تـ 9383هـ)( ،)2وأمحد بن العياشي سكريج (تـ  9343هـ) ،وغريهم كثري( )3ـ
( -)1انظر تراجم شيوخه يف الفهرسة الكربى والصغرى ،ص  949وما بعدها.
( -)2الفكر السامي .382/2
( -)3انظر ترمجته يف :إحتاف ذوي العلم والرسوخ برتاجم من أخذت عنه من الشيوخ ،حملمد بن الفاطمي بن احلاج السلمي ،ص .84-89
والفهرسة الكربى والصغرى البن اخلياط ،ص .24-29
( -)4انظر ترمجته لنفسه يف آخر كتابه :النبذة اليسرية النافعة اليت هي ألستار مجلة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة ،دار الثقافة للجميع،
ط .9118 ،9ومقدمة حتقيق كتابه :الرسالة السامية إىل اإلسكندرية ومصر واحلجاز والبالد الشامية ،طبعة دار ابن حزم ،واملركز الثقايف
املغريب .وسل النصال البن سودة ،ص  .44-43وانظر أيضا :كتاب بيوتات احلديث بدمشق ،طبعة دار الفكر ،دمشق .وكتاب :شيخ
اإلسالم حممد بن جعفر الكتاين حمدث املغرب والشام؛ وكالمها من تأليف حممد بن عزوز .وانظر أيضا كتاب الفهرسة الكربى والصغرى البن
اخلياط ،ص .27-24
( -)5انظر ترمجته يف :مقدمة حتقيقق كتابه " الدفاع عن الصحيحني" ،اليت كتبها حممد بن عزوز ،طبعة املركز الثقايف املغريب ودار ابن حزم،
ط .2003 ،9وانظر الفهرسة الكربى والصغرى ،ص .34-35
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المبحث الثالث :مؤلفات ابن الخياط
 .1مؤلفاته في مختلف العلوم
من خالل ما تقدم من كالم الذين ترمجوا البن اخلياط ،وما ذكروه من األوصاف يف حقه ،يتضح أن املؤلف
كان واسع االطالع وتنوع مشاربه العلمية؛ ويدل على ذلك ما تركه من تآليف كثرية ومتنوعة ،حيث زادت على
مائة تأليف يف علوم خمتلفة .ويالحظ على هذه املؤلفات أن معظمها عبارة عن تقاييد وأجوبة على نوازل وأسئلة
سئل عنها ابن اخلياط ،وأكثرها يف حجم صغري ،ألنه ،كما يقول تلميذه عبد احلفيظ الفاسي :كان َم ْه َما جرت
املذاكرة يف مسألة ،أو سئل عنها أو حررها يف الدرس ،إال وقيَّد ما حتصل وحترر لديه فيها ،ومساها باسم
خاص(.)4
باإلضافة إىل ما تقدم من كثرة تآليف ابن اخلياط وتنوعها ،فقد ذكر عن هذه املؤلفات أهنا نافعة ودقيقة،
ووصفت بأوصاف تدل على قيمتها وأمهيتها .فقد ذكر صاحب إحتاف املطالع أن تآليفه عديدة كلها نافعة،
وكذلك يف سل النصال ،حيث ذكر أهنا كلها يف غاية التحرير والتدقيق واإلتقان .وقد اقتصرت على بعض
املؤلفات وأمهها ،ومن أراد تفصيلها ومواضيعها ،فلينظرها يف آخر فهرسة املؤلف ،فهي مذكورة فيها مفصلة،
وكذلك معجم املطبوعات املغربية ،ففيها تفصيل ما طبع منها(.)5
وفيما يلي بعض املؤلفات اليت خلفها ابن اخلياط ،مرتبة حبسب العلوم:
 الفقه وأصوله :وأكثر مصنفات ابن اخلياط يف الفقه ،خاصة ما يتعلق بالنوازل والفتاوى؛ وهذا يدل على
عناية املؤلف هبذا النوع من التأليف وإتقانه له ،وذلك أنه ُوصف بالتبحر يف النوازل الفقهية ،والبصري مبعانيها
وأحكامها؛ ومما يدل على ذلك ما ذكره صاحب سل النصال أن عاملا من علماء شنقيط ،أيام السلطان املوىل
عبد احلفيظ ،حني سئل عن ابن اخلياط ،قال" :رجل خدم القواعد فأتقنها"(.)6
ومن أهم مصنفاته يف الفقه :حاشية على شرح اخلرشي على فرائض املختصر ،طبع على احلجر بفاس يف
حوايل مائيت صفحة .وله اختصار مواهب األرب املربئة من اجلرب يف السماع وآالت الطرب( ،األصل أليب
الفضل جعفر بن إدريس الكتاين) ،طبع طبعة حجرية بفاس يف ثالث وعشرين صفحة .وله أيضا ،تقييد يف حترير
( -)1انظر ترمجته لنفسه يف آخر كتابه :عمدة الراوين يف تاريخ تطاوين  921/8وما بعدها ،حققه احلاج جعفر بن احلاج السلمي ،نشر
مجعية تطاون أمسري 2099 ،م.
( -)2انظر ترمجته يف سل النصال ،ص .913-910
( -)3انظر بعض تالميذه الذين ذكرهم حمقق كتاب الفهرسة الكربى والصغرى ،ص  45وما بعدها.
( -)4معجم الشيوخ ،ص  ،909ومعجم املطبوعات املغربية ص .905
( -)5انظر :الفهرسة الكربى والصغرى ،من صفحة  974إىل صفحة  .910وانظر أيضا :الفكر السامي  ،382/2وفيه " :له تصنيف
خمتصر يف التوحيد ،وآخر يف القلم الفاسي املصطلح عليه عند املوثقني ،وحواش على شرح املصطلح احلديثي ،والكل مطبوع" .وانظر معجم
املطبوعات املغربية للماحي ،ص  ،904-905ففيه املؤلفات اليت طبعت له واملؤلفات اليت عين بتصحيحها.
( -)6سل النصال ،ص.32 :
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املغلصمة ،وقد طبع طبعة حجرية ،وهبامشه نظم الذكاة أليب حامد العريب بن يوسف الفاسي ،يف مثان صفحات.
وله أيضا ،جواب يف خروج النساء متربجات وجلوسهن على قارعة الطريق ،وطبع أيضا على احلجر بفاس .وله
أيضا تقييد يف حتصيل أوجه التصادم يف الرب والبحر نثرا ونظما .وله يف أصول الفقه تقييد على احمللي وحاشية
البناين عليه ،وختمة قراءة مجع اجلوامع .وله تقاييد أخرى كثرية غري هذه.
 احلديث :حاشية على شرح حممد بن عبد القادر الفاسي على منظمومة أيب حامد العريب الفاسي يف
مصطلح احلديث ،طبع على احلجر بفاس ،ومعه الشرح املذكور ،يف حوايل مائيت صفحة .وله شرح على أبيات
الرهوين اليت ذكر فيها األحاديث اليت مل يسندها اإلمام مالك رضي اهلل عنه يف املوطأ.
 التفسري :وله فيه جواب عن قول بعض املفسرين ﴿ :ائْـتُ ِوين بِكِتَاب ِم ْن قَـْب ِل َه َذا أ َْو أَثَ َارة ِم ْن ِعْلم إِ ْن
َّ ِ
ُكْنتم ِ ِ
صادق َ
ين َملْ
ُْ َ
ني﴾ [األحقاف .]4 :وله أيضا تقييد فيما قاله األئمة يف قوله تعاىلَ ﴿ :ال يَـْنـ َها ُك ُم اللَّهُ َع ِن الذ َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
َّص َارى أ َْولِيَاءَ﴾
ين َآمنُوا َال تَـتَّخ ُذوا الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
يـُ َقاتلُوُك ْم يف الدِّي ِن ﴾ [ املمتحنة ،]8 :وقوله تعاىل﴿ :يَاأَيـُّ َها الذ َ
[املائدة .] 59 :وله غريها يف التفسري ،كما أن له تقاييد يف القراءات وما يتعلق هبا من اللحن يف القراءة وخمارج
احلروف.


التوحيد :له فيه تقييد نفيس وطرر عليه ،طبع على احلجر بفاس ،يف حوايل ثالثني صفحة .وله تقييد

يف مسائل من املعاد ،وله نسخة حمفوظة مبكتبة آل سعود بالدار البيضاء (رقم  .)412وهو عبارة عن جواب عن
ثالثة أسئلة :األول يف الصبيان حني يبعثون هل يكونون على صفتهم األوىل اليت ماتوا عليها أو كالكبار؟ والثاين
يف املرأة اليت توفيت ،ومل يكن هلا زوج أصال يف الدنيا ،ملن تكون زوجا يف اجلنة؟ والثالث يف ثواب القارئ كتاب
اهلل عزوجل وكذا املصلي على رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،هل يؤخذ يف التباعات فيه؟.


التصوف والسلوك :وله فيه تقييد فيه جواب عن قول القائل :أولياء هذا الزمان أفضل من األولياء

املتقدمني وأكثر منهم مددا ومعرفة .وله تقييد مضمنه وجه اجلمع بني قول أيب إسحاق الشاطيب بتفضيل درجة
العلم على درجة الوالية املقتضي التغاير بينهما ،وقول اإلمام الشافعي وأيب حنيفة رضي اهلل عنهما " :إن مل يكن
العلماء أولياء فليس هلل من ويل".


اللغة :حاشية على شرح البوري ملنظومة الطيب بن كريان يف االستعارات .وقد طبع طبعات حجرية

مكررة ومعه الشرح املذكور .وله يف اللغة أيضا طرر شريفة وحتقيقات منيفة على تقييد أيب اجلمال حممد الطيب بن
كريان يف الفرق بني اسم اجلنس وعلم اجلنس والنكرة ،وطبع أيضا على احلجر بفاس .وله أيضا ،حترير الكالم على
"ال" وأقسامها أصال وتعريفا ،وشرح أبيات فيها.
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 .2مؤلفاته يف موضوع الطالق:
وقد خص ابن اخلياط موضوع الطالق بنصيب وافر من األجوبة والتقاييد .وللمؤلف يف هذا الباب تقاييد،
هي عبارة عن أجوبة ألسئلة ملا يقع فيه الناس من إطالق األلفاظ يف الطالق ،أو احللف به ،أو ما يقع يف العقود
من إشهاد وغريه؛ فمن ذلك:
 تقييد فيه جواب عن طالق شهد به أحد الشاهدين ،ومل يشهد اآلخر إال عند قرب متام العدة أو عندمتامها .فكان السؤال يف هذه املسألة عن وقت احتساب العدة هل يكون من وقت شهادة األول أم من وقت
شهادة الثاين(.)1
 جواب عمن حلف بالطالق الثالث ال خرجت زوجته ،ونيته عند أقارهبا ،فحصل بذلك ضرر وضيق،وكان السؤال يف هذه املسألة ،هل للزوج أن يقلد الشافعي وابن عبد احلكم يف عدم عود الصفة بعد اخللع
واملراجعة؟ وقد حرر اجلواب فيما يفىت به فيها وما ال يفىت به يف حنو كراسة(.)2
 تقييد يف لزوم طلقة واحدة بائنة ملن أطلق يف الطالق ،مساه" :رفع اللجاج والشقاق عن احلكم بالبينونةيف الطالق عند اإلطالق" .وهو مطبوع على احلجر بفاس يف حوايل ثالثني صفحة .وقد كتب موافقا على ما كتبه
مجاعة من أعيان علماء فاس وقضاهتا وغريها(.)3
 وله تقاييد أخرى يف مسائل األميان يف الطالق والعتاق ،وما يتعلق باملنازعة واخلصومة ،كمن لهالتحليف هل له أن ُحيَلِّف خصمه بالطالق ،وما يتعلق طالق العامة املطلق ،وما جيب اإلفتاء به فيه(.)4

أما الرسالة اليت خصصتها هلذا البحث ،فهي عبارة عن جواب عن حكم من طلق زوجته طالقا ثالثا يف
كلمة واحدة ،وسيأيت تفصيل الكالم فيها يف الفصل اآليت.
الفصل الثاني :التعريف بالرسالة ومنهج المؤلف فيها
المبحث األول :موضوع الرسالة وسبب تأليفها
اهتم فقهاء املالكية بالغرب اإلسالمي بتدوين الفتاوى والنوازل يف كل املواضيع الفقهية ،خاصة ما يتعلق
بنوازل العالقات األسرية ،من زواج وطالق ونفقة وغريها .ومن أهم املسائل اليت شغلت الفقهاء ما يتعلق بألفاظ
الطالق واختالف صيغها ،وما يتبع ذلك من األحكام .وقد دون الفقيه أبو العباس أمحد بن اخلياط تقاييد متنوعة

( -)1الفهرسة الكربى والصغرى ،ص ( ،980رقم .)39
( -)2نفسه ،ص( ،989 :رقم .)40
( -)3نفسه ،ص ( ،983رقم  ،)55ومعجم املطبوعات املغربية للقيطوين ،ص .904
( -)4انظر هذه التقاييد واألجوبة يف الفهرسة ،مرتبة حسب صفحاهتا وأرقامها ،ص ( 985رقم  ،)83 ،82ص ( 984رقم  ،)81ص
( ،987رقم .)13
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يف هذا املوضوع؛ منها جوابه عن سؤال يف مسألة الطالق الثالث يف كلمة واحدة ،مجع فيه أقوال األئمة يف هذه
املسألة معتمدا يف ذلك على مصادر خمتلفة من كتب املالكية.
فموضوع الرسالة اليت أضعها بني يدي الباحثني هو يف اجلواب عن مسألة تكلم فيها الفقهاء قدميا وحديثا،
وهي حكم من طلق زوجته طالقا ثالثا يف كلمة واحدة ،وحكم من يفيت بردها على مطلقها .وقد سار فيها
املؤلف على مذهب اجلمهور ،من أنه تلزمه الثالث ،وال حتل له إال بعد زوج آخر .واعتمد فيما ذهب إليه على
نصوص أئمة املذاهب ونصوص أئمة املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي .وقد ذكر يف الفهرسة أنه قد كتب
موافقا على جوابه واحد وعشرون عاملا من أعيان علماء فاس ووزان وتطوان والعرائش وغريها وقضاهتا ،وهذه
التقاريظ ثابتة ملحقة بالنسخة احملفوظة يف اخلزانة الصبيحية(.)1
وذكر ابن اخلياط يف مقدمة جوابه ويف ثنايا جوابه بعض األسباب اليت دفعته إىل كتابة هذا اجلواب .وأول
هذه األسباب كثرة السؤال عن هذه املسألة ،خصوصا من ناحية اجلبال ،وقد كتب على ظهر املخطوط خبط
مغاير أن التأليف هو جواب على نازلة ابن عرضون الكبري ،إال أين مل أحتقق من صحة ذلك ،لن املؤلف مل يصرح
بصاحب السؤال ،ومل يصرح مبن كان يقصد يف ختام الرسالة ،ويفهم فقط من كالمه أن صاحب الفتوى من أهل
العلم.
فعال وإفتاءً ،فقد روج بعض املنتسبني للعلم
ومن األسباب اليت ذكرها املؤلف عموم البلوى بالطالق الثالث ً
أن املطلق طالقا ثالثا يف كلمة واحدة ال يلزمه إال طلقة واحدة ،بل إن بعض املفتني يف عهد املؤلف رمبا أفىت
بذلك ،طمعا يف غرض دنيوي فان .وقد رأى ابن اخلياط أن يف هذا خروجا عما استقر عليه املذهب والعمل ،فلم
جيد بدا من كتابة هذا اجلواب تنبيها على خطأ من يفعل ذلك .ويف هذا السياق يقول" :قد كثر السؤال يف هذه
األوقات ،خصوصا من ناحية اجلبال ،عن مسألة الطالق الثالث يف كلمة واحدة ،اليت عمت هبا البلوى ،وروج
بعض املنتسبني للعلم بالطلقة الواحدة فيها الفتوى ،ورمبا بلغنا عن بعض املتعاطني لالفتاء هبذه احلضرة شيء من
ذلك"(.)2
ومن األسباب اليت دفتعه إىل تأليف هذا اجلواب ،ما رآه من ميل بعض املفتني إىل الرخصة يف هذا الطالق
طمعا منهم يف الغرض الدنيوي الفاين ،فأراد التحذير مما يرتكبونه؛ وقد أورد يف ثنايا جوابه نقوال من مصنفات
املالكية عن بعض الفقهاء الذين كانوا يفتون بذلك ،حىت اشتهر عنهم ذلك ،وتأتيهم العامة من كل وجه ومكان
ألجل أن يسمعوا منهم الرخصة ،بل إن بعضهم كان يأخذ الرشوة على ذلك .لذلك قصد املؤلف إىل التحذير
من عاقبة هذا الفعل ،بل ذهب إىل ضرورة أن يتوىل احلكام منع هذا الفساد .وقد ذكر يف ترمجته أن مل حيفظ عنه
أنه أخذ أجرا على الفتوى ،فإذا كانت الرشوة ألجل اإلفتاء خبالف ما هو مشهور فذلك أشد.

( -)1الفهرسة ص( ،983 :رقم .)54
( -)2انظر مقدمة الرسالة.
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وسيأيت يف الرسالة بعض النقول عن أئمة املذهب اليت تدل على التشديد على من يتسرع يف الفتوى وعلى
من يرخص فيها طمعا يف الغرض الفاين ،ونقل من كالم الربزيل التشديد على من يأخذ أجرة زائدة مقابل
الرتخيص يف املسائل اليت نقل فيها اتفاق العلماء على منعها .ونقل كذلك عن ابن فرحون بعض ما يتعلق
بالفتوى ،فذكر من ذلك عدم جواز التساهل فيها ،وأنه ال جيوز أن يستفىت من يعرف بذلك؛ ألن املفيت خمرب عن
اهلل تعاىل ،فيجب عليه أن يثبت وال يسرع يف الفتوى أو احلكم وأن يستويف حق املسألة من النظر والفكر.
ومل يكتف هؤالء بالتشديد على اإلفتاء خبالف املشهور أو التسرع يف الفتوى ،بل ذهبوا إىل أنه ال بد من
تدخل احلاكم يف منع كل من يفعل ذلك بالزجر والتأديب .وقد أورد كالم أئمة املذهب يف هذا املوضوع ،من
ذلك ما أورده الونشريسي يف املنهج الفائق عن ابن املناصف أنه قال" :وكثريا ما يقع التساهل من الناس وتطلب
الفتوى بأال تلزمه إال واحدة ،وهذا أنكر وأشد بالء من األول ،فينبغي للحاكم حسم ذلك وقطعه مبنع الناس
ابتداء من استعمال لفظ الثالث والتشديد على من صدر منه باألدب الرادع ألمثاله ،كما قال يف الرسالة:
"ويؤدب من حلف" .ويبدو من كالم ابن املناصف أنه كان يشتكي من مثل ما يشتكي من ابن اخلياط من فشوه
وعموم البلوى به ،لذلك رأى التشديد على من يفيت به ،ألن التساهل معه يسبب الوسوسة والتشغيب على
الضعفاء ،فالواجب على احلكام تفقد هذا األمر وإزالته من نفس العوام(.)1
وحكم املسألة ،بالنسبة للمؤلف ،من األمور الضرورية اليت يعلمها اخلاصة والعامة ،ولكن الضرورة الوقتية
وعموم البلوى هبا ،وروجان العمل بالطالق الثالث وكثرة السؤال عنه ،أجلأته إىل احلديث عنها ،ودعت إىل تقييد
اجلواب ونقل أقوال أئمة املذهب فيها.
المبحث الثاني :مصادر ابن الخياط ومنهجه في الجواب
الفقرة األولى :مصادر المؤلف في الرسالة
اعتمد املؤلف على مصادر متنوعة من مصادر املذهب املالكي ،املتقدمة منها واملتأخرة ،وينقل عن هذه املصادر
تارة بالواسطة وتارة بالرجوع إليها مباشرة .وبناء على هذا ميكن تقسيم مصادر املؤلف إىل مصادر مباشرة ومصادر
غري مباشرة.
أ .المصادر المباشرة :وعمدته يف كثري من النقول على أيب العباس الونشريسي يف كتابيه املعيار املعرب
واملنهج الفائق ،وقد اعتمد على هذا األخري كثريا ،خاصة وأن صاحبه قد خصص للمسألة حيزا كبريا ،وأطال يف
احلديث عنها وبني أقوال العلماء فيها( .)2ومن املصادر اليت اعتمد عليها ابن اخلياط كتاب الدر النثري على أجوبة

( -)1املنهج الفائق ،ص ،703 :وتنبيه احلكام البن املناصف (خ) لوحة  ،80وانظر باب األميان والنذور من كتاب الرسالة البن أيب زيد
القريواين ،ص ، 84 :وفيه " :ويؤدب من حلف بطالق أو عتاق ،ويلزمه" .ويف كتاب الطالق ،ص  " :19وطالق الثالث يف كلمة واحدة
بدعة ،ويلزم إن وقع".
( -)2انظر املنهج الفائق من ص  414إىل ص .730
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أيب احلسن الصغري ،البن هالل السجلماسي ،وقد رجع إليه يف كثري من املواضع ،ونقل منه أجوبة أيب احلسن
الصغري وتعليق ابن هالل على بعض املسائل املتعلقة بالطالق الثالث.
ونقل املؤلف بعض املسائل األصولية املتعلقة باإلفتاء وضوابطه من شروح املغاربة على مجع اجلوامع ،كحاشية
بناين على شرح احمللي ،وكذلك من شرح ابن هالل على مقدمة خمتصر خليل ،وأيضا من تبصرة احلكام البن
فرحون ،وغريها من املصادر اليت رجع إليها مباشرة(.)1
ب .المصادر غير المباشرة :وهذه املصادر نقل عن معظمها الونشريسي يف كتابيه املعيار والفائق ،وهي
كثرية ،ولكنها ال خترج عن املؤلفات املعروفة عند علماء الغرب اإلسالمي ،وتأيت يف مقدمتها مؤلفات أيب الوليد
بن رشد اجلد ،خاصة كتاب الفتاوى له .وسيأيت حديث عن بعض ما نقله املؤلف من أجوبة ابن رشد يف املسألة.
ومن املصادر اليت تردد امسها يف اجلواب كتاب مذاهب احلكام حملمد بن القاضي عياض ،حيث حكى فيه جوابا
أليب حممد ابن أيب زيد القريواين عمن طلق امرأته ثالثا يف كلمة واحدة .ومن مصادر املؤلف فتاوى الربزيل واملقنع
البن مغيث وفتاوى أيب الفاضل راشد بن أيب راشد الوليدي .كما أن يف جواب ابن اخلياط ذكرا لبعض األعالم
املالكية ،كابن عبد الرب يف استقصاء األقوال وحكاية اإلمجاع ،واملازري وابن العريب وابن املناصف وابن الفخار،
وغريهم.
المبحث الثالث :منهج المؤلف في الرسالة وخالصة أقوال المالكية في المسألة

 .1منهج المؤلف في الرسالة:

اشتمل جواب ابن اخلياط على ثالث نقط أساسية .أما األوىل فهي عبارة عن مقدمة بني فيها األسباب اليت
دعته إىل كتابة هذا اجلواب ،وقد سبقت اإلشارة إىل تلك األسباب .وأما النقطة الثانية فقد بني فيها حكم املسألة
وأورد أقوال األئمة فيها .وأما الثالثة فهي خامتة قرر فيها املسألة وخلصها ،وأشار فيها إىل مسائل أصولية منها ما
يتعلق باالجتهاد والتقليد وكذلك وجوب التزام الفتوى باملشهور والتحذير من اخلروج عن اجلماعة بالفتاوى
الشاذة.
وقد أشار املؤلف يف مقدمة اجلواب إىل أنه سيورد أقوال األئمة الدالة على لزوم الطالق الثالث يف كلمة
واحدة ،لذلك غلب على منهج املؤلف النقل من املصادر املشار إليها آنفا ،ويف بعض األحيان تتكرر األقوال
حبسب ورودها يف مصادر متعددة .كما أنه يالحظ يف منهج املؤلف أنه يكتفي بنقل هذه األقوال دون مناقشتها
أو حتليل األجوبة ،وقد يعمد إىل اختصارها واالقتصار على حمل الشاهد فيها.
ومما يالحظ على منهج املؤلف أنه مل يذكر ما استدل به الذين قالوا إنه تلزمه طلقة واحدة فقط .وكأن
املؤلف أعرض عن تلك االستدالالت ،ألهنا ختالف ما عليه اجلمهور ،وألن ما ذكر عن ابن عباس من رواية
خيالف الرواية املشهورة عنه ،ألن حديث ابن عباس الواقع يف الصحيحني ،إمنا رواه عنه ِمن أصحابه طاووس ،وهو
( -)1انظر ختام الرسالة عند تقريره للمسألة والتأصيل هلا.
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وع ْمرو بن
خمالف ملا رواه عنه مجلة أصحابه ،الذين رووا عنه لزوم الثالث ،منهم سعيد بن ُجبري وجماهد وعطاء َ
دينار ومجاعة غريهم( .)1وقد أورد املؤلف يف هذا املوضع كالما للطحاوي والداودي مضمنه أن تلك الرواية ال
تثبت.
ومن الفقهاء من ذهب إىل أن الرواية صحيحة ،ولكن اخلطأ واقع يف تأويل رواية طاووس عن ابن عباس ،من
ذلك ما ذكره الباجي يف املنتقى ما نصه" :وعندى َّ
أن الرواية عن ابن طاووس بذلك صحيحة ،وقد َرَوى عنهُ
األئمة معمر وابن ُجريج وغريهم ،وابن طاووس إمام ،وأبوه طاووس إمام ،واحلديث الذي يشريون إليه على عهد
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأب بكر وصدرا ِمن خالفة عمر ،رضي اهلل عنهماَّ ،إمنا وقع ِ
فيه الوهم يف
ً
()2
التأويل ،ومعىن ذلك :أ ََّهنم كانوا يواقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثالث تطليقات" .
وقريب من هذا الذي ذكره الباجي ،أشار إليه حممد بن احلسن احلجوي ،وهو أحد تالميذ ابن اخلياط ،يف
رسالة له يف املسألة؛ وانتقد فيها مذهب ابن تيمية ،حيث رأى أنه أخطأ يف تأويل رواية طاووس عن ابن عباس(.)3
وعلى افرتاض تعارض الروايتني ،فإن رواية األكثر تُقدم؛ مث إنه إذا احتملت إحدى الروايتني وجها من أوجه
االحتمال ميكن اجلمع به بينهما ،فإهنا حتمل عليه ،وذلك أوىل من إسقاط إحدامها.
وقد ذكر الونشريسي وغريه بعض ما استدل به ابن مغيث وغريه؛ ونقل من كتابه املقنع وجه احتجاجه بأنه
ال تلزمه إال طلقة واحدة؛ وذلك أن املطلق إذا قال :طلقت ثالثا ،فال معىن له ،ألنَّه مل يُطلِّق ثالث مراتَّ ،
وإمنا
قت ثالثًاُ ،خيرب عن ثالثة أفعال كانت منهُ يف ثالثة
جيوز قولهُ :يف ثالث ،إذا كان ُخم ًربا عما مضى ،فيقول :طلَّ ُ
يصح ،فلو قرأها مرًة واحدة فقال :قرأهتا ثالث
أت أمس سورة كذا ثالث مرات ،فذلك ُّ
أوقات ،كرجل قال :قر ُ
مرات ،كان كاذبًا .وذكر مثل هذا االستدالل عن أيب حيان(.)4
ومما ذكر من استدالل ابن مغيث أنه خرج ما ذهب إليه على مسائل يف املدونة ،منها إذا قال :ماىل يف
املساكني صدقة ،فإن الثلث جيزئه( .)5وقد رد الفقهاء املالكية هذا التخريج ،ألنه ساوى بني مفرتقني؛ ألن باب
األميان ،وذلك أنه إن أخرجنا عنه مجيع ماله أصابه احلرج والضيق الشديد ،وال سيما إن كان له مال طائل وعيال
كثري( .)6وهذا التعليل قد يعلل به أيضا يف مسألة الطالق .وذكر الرجراجي أن هذا التخريج إلزام بارد وقياس
فاسد ،وفيه جنوح إىل مذهب املبتدعة ( .)7والبد من اإلشارة إىل أن املالكية ،وإن خطأوا ابن مغيث فيما ذهب
ُ

( -)1مناهج التحصيل للرجراجي .943/4
( -)2املنتقى يف شرح املوطأ للباجي .4/4
( -)3اطلعت على رسالته خمطوطة ،وهي حمفوظة باملكتبة الوطنية باململكة املغربية حتت رقم  -253ح ،وال أدري هل حققت أم ال.
( -)4املنهج الفائق ،ص  ،794-793ومناهج التحصيل للرجراجي .949-940/4
( -)5املدونة ج ،14/3واجلامع البن يوس  ،322/4ومناهج التحصيل .942-949/4
( -)6املنهج الفائق ،ص .798-797
( -)7مناهج التحصيل  .942-949/4يف املطبوع أن صاحب هذا القول هو العتيب ،ويف اهلامش أنه يف نسخة أخرى ابن مغيث.
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إليه ،فإن بعضهم أنكر ما روي من الدعاء عليه ،ألنه ،رمحه اهلل ،مل يذكر ما ذكره بالتشهي ،بل مبا ظهر له من
االجتهاد ،فهو مأجور سواء أصاب أو أخطأ(.)1
باإلضافة إىل ما تقدم من منهج املؤلف يف اعتماد النقل من املصادر ،فإنه اعتمد منهج التلخيص ومجع
أشتات املسألة املتفرقة .ويبدو أن غرض املؤلف مل يكن مجع األقول فقط ،ولكنه قصد إىل استقراء ما قيل يف
املسألة حبسب ما حكاه كل واحد ،وكأن املؤلف أراد السري بالقارئ إىل النتيجة اليت كان يقصد إليها ،لذلك ختم
اجلواب ،فقال" :وقد حتصل مما مر أن املسألة ذات طرق"( .)2فلخص األقوال حبسب اختالف عبارات املصنفني
يف حكاية اخلالف يف املسألة ،مث أصل هلا من كتب أصول الفقه .وقد ذكر املؤلف يف هذا التلخيص أربع طرق
للفقهاء:
 طريق حتكي اإلمجاع مطلقا على أن الطالق الثالث يف كلمة واحدة يلزم صاحبه ،وهذه الطريق حتكي
اإلمجاع من غري تقييد باألعصار املتأخرة ،وهو الذي ذهب إليه ابن رشد ،حيث ذكر يف نوازله أن املطلقة ثالثا يف
كلمة واحدة ال حتل ملطلقها إال بعد زوج ،وذكر أن ذلك مما أمجع عليه فقهاء األمصار .ومل يكتف بذلك بل ذكر
أن الكاتب الذي يكتب املراجعة حيلها ملطلقها جاهل قليل املعرفة ،ضعيف الدين ،فعل ما ال يسوغ له بإمجاع من
أهل العلم .وهذا الذي ذكره يف حقه من كونه جاهال معناه أنه ليس من أهل االجتهاد الذين ينظرون يف أقوال
العلماء ،فالواجب عليه أن يقلد فقهاء وقته ،وال يصح له أن خيالفهم برأيه .وذكر أيضا أن هذا الذي يفعله
يستوجب عليه العقوبة ،فالواجب على احلاكم أن ينهاه عن ذلك ،فإن مل ينته أدب ،وكانت جرحة فيه تسقط
إمامته وشهادته.
ومبثل هذا الذي قاله ابن رشد نقله املؤلف عن ابن احلاج ،حيث جاء عنه أن من يعقد ذلك أو ثبت أنه
يفعله يف خاصته أو أفىت به غريه فذلك جرحة .وقد استدل ابن احلاج على ذلك بكونه أفىت بقول شاذ ،روي عن
بعض املبتدعة وبعض أهل الظاهر ،وترك ما عليه مجهور العلماء من أئمة السلف من الصحابة والتابعني( .)3ونقل
حكاية اإلمجاع مطلقا عن أئمة آخرين ،منهم أبو حممد الباجي وأبو العباس أمحد بن نصر الداودي وابن سلمون
وأبو احلسن الصغري ،وذلك أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثالثا يف كلمة مث راجعها ،فأجاب عن ذلك بأن اإلمجاع
على منع ما فعل ،وال عربة باخلالف الشاذ الذي فيه؛ وذكر يف جوابه أن املفيت بأنه تلزمه واحدة فقط تسقط
إمامته وشهادته ويستحق العقوبة بانتهاك حرمة الشرع .وهؤالء حكوا اإلمجاع يف املسألة ومل يبالوا ببعض األقوال
املخالفة لشدة شذوذها ،وهذا بناء على قول القائل(:)4
إَِّال ِخ َالف لَهُ َحظ ِم َن النَّظَ ِر
س ُك ُّل ِخ َالف َجاءَ ُم ْعتَبَـًرا
فَـلَْي َ
( -)1املنهج الفائق ،ص .720
( -)2انظر الصفحات األخرية من الرسالة.
( -)3مسائل ابن رشد  ،9245/2واملنهج الفائق ،ص ،724 ،709 :والورقة  3من املخطوط.
( -)4ذكر املؤلف هذا البيت ،وهو البن احلصار يف نظم املكي واملدين من كتابه الناسخ واملنسوخ .انظر اإلتقان للسيوطي ،ص.37 :
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وقد أشار ابن عبد الرب هلذه الطريق بقوله " :ال أعلم أحدا من أهل السنة قال بغري هذا إال احلجاج بن أرطأة
وحممد بن إسحاق وكالمها ليس بفقيه وال حجة فيما قاال .مث قال" :ادعى داود اإلمجاع يف هذه املسألة ،وقال:
ليس احلجاج بن أرطأة ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعرتض به على اإلمجاع ألنه ليس من أهل الفقه؛ مث قال:
واخلالف فيه شذوذ تعلق به أهل البدع ومن ال يلتفت إليه لشذوذه(.)1
 طريق حتكي إمجاع األعصار املتأخرة بناء على جواز اإلمجاع بعد اخلالف ،وقد ذكر ابن اخلياط أهنا
طريق أيب الفضل راشد الوليدي ،حيث نقل من نوازل املعاوضات من كتاب املعيار أن أبا الفضل راشد بن راشد
الوليدي سئل عمن يفيت العامة برجعة املطلقة ثالثا يف كلمة واحدة؛ فأجاب عن هذه املسألة بأن من يفعل ذلك
يعترب جرحة فيه ،وأنه من أعظم الكبائر اجملمع عليها ،ونسب ذلك إىل أشياخه وأشياخهم ،وأهنا مسألة إمجاع حنوا
من ثالثة أعصار أو أربعة ،واتفقت فتواهم على ذلك وحكوه خلفا عن سلف.
ويبدو أنه استشعر ما يعتمده هؤالء املفتون من ادعائهم أن املسألة خالفية ،وادعائهم كذلك أن اإلمجاع
الواقع بعد اخلالف يف احلادثة ال يكون إمجاعا؛ فكان جوابه على هذا االدعاء بأن هذا اخلالف املدعى شاذ فال
عربة به ،وذلك أن خالف الواحد واالثنني من أهل العصر ال يعد خالفا .وبناء على هذا فما قاله األكثر أوىل و
أصح ،ومن يفيت بغري ما عليه اإلمجاع فهو ثابت اجلرحة ،ألنه أفىت مبا ليس له به علم ،وذلك يوجب العقوبة
عليه(.)2
 وقد صار على الطريقني املتقدمتني معظم فتاوى علماء املالكية ،ومنهم من حكى االتفاق يف املسألة
دون اإلمجاع ،وذكر املؤلف أنه طريق شرح العمل املطلق ،حيث ذكر فيه لزوم الثالث ملن أوقعها يف كلمة واحدة.
وذكر أن بعضهم حكى فيه االتفاق وبعضهم اإلمجاع(.)3
 ويف املسألة طريق حتكي اخلالف الضعيف ،كما يف شراح التحفة ،وذلك عند قول ابن عاصم:
ِ ِ
هب أ َْهنا بِ َكْلمة قَ ْد ُِ
ت
ُخَرى َوقَـ َع ْ
مج َع ْ
ت أ َْو طَْل َقة م ْن بَـ ْعد أ ْ
َ ْ
فقد ذكروا أن لزوم الثالث ولو يف كلمة واحدة هو الذي به القضاء والفتيا ،وأن اخلالف الذي ذكر يف
املسألة ضعيف جدا ،فيحرم على فاعله أن يرد مطلقته إال بعد زوج(.)4

( -)1االستذكار  ،20-91/97والفائق ص  ،704والورقة .5
( -)2الورقة .4
( -)3انظر الورقة .1
( -)4اإلتقان واإلحكام مليارة  ،223/9والبهجة وهبامشه حلي املعاصم  ،544/9وفيه " :وما ذكره من لزوم الثالث ،ولو يف كلمة ،هو
الذي به القضاء والفتيا كما يف املتيطية ،بل حكى بعضهم عليه االتفاق وبعضهم اإلمجاع .انظر املعيار فقد أجاد فيه  ،وانظر ابن سلمون
واملتيطية وغريمها ،وما ذكروا فيه من اخلالف داخل املذهب ضعيف جدا ،حىت قالوا  :إن حكم احلاكم به ينقض وال يكون رافعاً ".
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 .9موقف الفقهاء المالكية من بعض الفتاوى الشاذة في المسألة
يتضح مما تقدم أن فتاوى علماء املالكية بالغرب اإلسالمي تكاد تكون جممعة على لزوم الطالق الثالث ولو
يف كلمة واحدة ،وشددوا يف النكري على من خيرج عن هذا اإلمجاع .ومن ذلك ما ذكر من التشديد على ابن
مغيث يف حكايته اخلالف يف املسألة ،حىت روي الدعاء عليه بقول أحدهم :ال أغاثه اهلل ثالث مرات؛ وروي مثل
ذلك عن الفقيه ابن القون حني بلغه أن ابن مرمي كان يفيت بالرخصة يف طالق( .)1ومل يكتفوا بذلك بل أشار
بعضهم إىل ضرورة أن مينع احلاكم هذا الفعل ويؤدب من يستعمل هذه األلفاظ يف الطالق.
وكذلك من يفيت بأنه ال يلزمه إال طلقة واحدة ،فإنه يعاقب على ذلك ،وهو ما تدل عليه أقوال األئمة الذين
تقدم ذكرهم؛ فمن ذلك ما ذكره صاحب املعيار عن ابن الفخار إذ قال إن املفيت ،إن كان يف العلم مستبحرا
وذهب إىل املناظرة فيه واحلجج عليه استتيب ،فإن تاب وإال قتل( .)2ومبثل هذا قال ابن املناصف ،حيث ذكر أنه
ينبغي عقوبة من أفىت يف ذلك بأهنا واحدة أشد وأبلغ يف التنكيل والردع الزاجر ألمثاله ،ألن هؤالء أهل الوسوسة
والتشغيب على الضعفاء ،فواجب تفقد مثل هذا وإزالته من نفوس العوام فهو اليوم فاش .ونقل عن ابن العريب
قوله" :ما ذحبت ديكا قط بيدي ،ولو وجدت من يرد املطلقة ثالثا لذحبته بيدي .وذلك مبالغة منه يف الزجر عن
هذا الفعل(.)3
وقد ختم املؤلف جوابه ببعض املسائل املتعلقة خبرق اإلمجاع والفتوى بغري املشهور ،وذلك للتنبيه على خطورة
اخلروج عما عليه فقهاء األمصار قضاء وإفتاء ،فذكر أن من املقرر املعلوم لدى اخلصوص من أهل العلم والعموم
أن خرق اإلمجاع حرام أصوال وفروعا إفتاء وعمال وحكما ،وكذلك خمالفة القول املشهور أو الراجح وموافقة
الضعيف أو الشاذ إال ما جرى به العمل؛ وقد استدل على ذلك مبا استدل به األصوليون من األدلة اليت يوردوهنا
يف باب اإلمجاع؛ ونقل من بعض الكتب األصولية ،كجمع اجلوامع وشروحه ما يدل على عدم جواز خرق اإلمجاع
ووجوب اإلفتاء باملشهور من املذهب ،إال ما جرى به العمل ،فإنه يقدم على املشهور إذا كان ذلك العمل ممن
يقتدى به وكان ملصلحة وسبب؛ وذلك إذا حتقق استمرار تلك املصلحة وذلك السبب ،وإال فالواجب الرجوع إىل
املشهور(.)4
ومن خالل ما تقدم من النقول عن الفقهاء املالكية بالغرب اإلسالمي ميكن استخالص موقفهم يف هذه
املسألة من خالل ما يأيت:

( -)1املنهج الفائق ص.722 ،791 :
( -)2املعيار .84/4
( -)3تنبيه احلكام البن املناصف (خ) لوحة  ،80واملنهج الفائق ،ص  ،703وانظر النقل عنه يف هذه الرسالة.
( -)4الورقة .90-1

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 481

 إمجاع فقهاء املالكية على احلكم يف مسألة الطالق الثالث يف كلمة واحدة ،وهذا احلكم يتضمن ثالثةأمور ،وهي :املنع من إيقاع الطالق ثالثا يف كلمة واحدة ابتداء ،واحلكم بلزومه بعد وقوعه ،والتشديد على من
يرخص يف ذلك وإيقاع أشد العقوبة عليه.
 يالحظ تشديد علماء املالكية يف مسائل الطالق وتضييق الباب فيه ،حىت قيل إن مذهب مالك أوسعمن الشام والعراق إال يف الطالق والصرف والعتاق .لذلك يالحظ عدم التساهل يف مسائله ،وقد ذكر املؤلف يف
جوابه أنه ال ينبغي للمفيت أن يورط نفسه فيوقع السائل يف الزىن ،وذلك بناء على األصل املقرر عند املالكية وهو
أن الفروج مبنية على االحتياط وسد الذرائع .وال ينبغي للمفيت أن تأخذه رأفة فيها فيذهب إىل الرتخيص
للمستفيت ،فالرمحة والشفقة الكربى ،كما قال املؤلف ،هي احلمل على جادة الشريعة والنصيحة لنفسه ولغريه.
 .6وصف الرسالة ومنهجي في تحقيقها:
اعتمدت يف نشر هذه الرسالة على نسختني:
إحدامها حمفوظة باخلزانة الصبيحية مبدينة سال ،باملغرب ( حتت رقم  .)52/2وهي من نسخ أحد تالمذةاملؤلف ،ويف آخرها تصريح بأنه نسخها من خط املؤلف .ورمزت هلا حبرف (ص).
الثانية حمفوظة مبكتبة آل سعود مبدينة الدار البيضاء ،باملغرب ( حتت رقم  .)790وهي أيضا من نسخأحد تالمذة املؤلف ،كما تدل عليه مقدمة الرسالة؛ وليست خبطه كما هو مدون على ظهر النسخة .ورمزت هلا
حبرف (س).
اعتمدت يف تسمية الرسالة على ما ورد يف فهرسة املؤلف.أما ما يتعلق مبنهجييت يف نشؤ الؤسالة ،فأخلصه فيما يلي:
 اعتمدت نسخة اخلزانة الصبيحية أصال ،وذلك لسببني :أوهلما أن فيها زيادات غري موجودة يفالنسحخة األخرى ،بل إن النسخة األخرى سقطت منها الكثري من الفقرات وفيها بعض األخطاء ،وقد أشرت
لذلك يف مواضعه .والسبب الثاين أن نسخة اخلزانة الصبيحية فيها تصريح من الناسخ أنه نسخها من خط
املؤلف .ويف بعض احلاالت يكون النقص يف (ص) فأرجع إىل النسخة األخرى أو املصدر األصلي إذا كان نقال،
وذلك ألجل إمتام املعىن ،وقد أشرت لكل موضع يف هامشه.
 اجتهدت يف توثيق النصوص الواردة يف الرسالة ،إما من مصادرها األصلية إن وجدت ،أو من املصادراليت اعتمدها املؤلف.
 مل أعرف باألعالم املذكورة يف الرسالة ،ألن معظمها معروف ،فرأيت أنه ال داعي إلثقال الرسالةبذلك.
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 ذيلت البحث بثبت املصادر واملراجع اليت رجعت إليها يف قسمي الدراسة والتحقيق.ويف اخلتام أتوجه بشكري إىل كل من أعانين بفكرة أو توجيه خالل عملي على هذه الرسالة ،وأخص بالذكر
القائمني على اخلزانة الصبيحية ،وذلك ملا وجدت فيهم من العون واحلرص على خدمة ما تركه الفقهاء املغاربة من
مرياث علمي .وأشكر األساتذة :عزيز أبوشرع ونور الدين شوبذ وعد الرحيم اإلمساعيلي على ما قدموا وأعانوا به
من جهد وآراء .واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه امجعني.
مناذج من صور الرسالة
(ورقة  9من ص)

(ورقة أخرية من ص)
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(ورقة  9من س)

(ورقة أخرية من س)
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القسم الثاني :نص الرسالة
بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا وموالنا وحبيبنا حممد االمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
[ولشيخنا احملقق أيب العباس سيدي أمحد بن اخلياط ،أبقاه اهلل ونفع به](:)1
وبعد ،فإنه قد كثر السؤال يف هذه األوقات ،خصوصا من ناحية اجلبال عن مسألة الطالق الثالث يف كلمة
ورَّوج بعض املنتسبني للعلم بالطلقة الواحدة فيها الفتوى ،ورمبا بلغنا عن بعض
واحدة ،اليت عمت هبا البلوىَ ،
املتعاطني لالفتاء هبذه احلضرة شيء من ذلك طمعا يف العرض الفاين؛ واهلل أعلم حبقيقة ما هنالك .وهذه املسألة،
وإن كانت من ضروريات الدين عند اخلاصة والعامة ،فال حيتاج إىل الكالم فيها ،لكن الضرورة الوقتية والروجان
املذكور وتعدد السؤال أجلأت إىل التعرض هلا وإيراد كالم األئمة عليها؛ فأقول وباهلل أعتصم من كل ما يشني
ويصم.
قال يف الدر النثري « :وسئل( ،)2أي الشيخ الفقيه القاضي أبو احلسن( ،)3علي بن حممد بن عبد احلق
الزرويلي الشهري بأيب احلسن الصغري ،رمحه اهلل تعاىل ،عمن طلق زوجه ثالثا يف كلمة ،على إن أسقطت عنه كالئها
مث بقي مخسة عشر يوما أو حنوها ،وراجعها ومل يذكر عند ذلك تسمية صداق مث مرض فمات ،وأقر يف مرضه
الذي مات منه أنه مسى هلا كذا .ما احلكم يف مرياثها وصداقها ،مع أن هلا منه ابنة صغرية ،وال ولد له سواها
وعصبه أخوه؟
وحيَ ُّد فاعلُه ،إن كان ال جيهل
فأجاب :اإلمجاع على منع ما فعله ،وال عربة باخلالف الشاذ الذي فيهُ ،
احلكم .فلما مات فات احلد ،وال مرياث هلا ،وال يلحق به الولد ،وهلا الصداق لدخوهلما على النكاح ،ومقداره
ينظر إىل صداق مثلها مع ما أقر به ،أي يف املرض ،فتأخذ األقل منهما.
قال مؤلف الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري ،وهو الشيخ اإلمام العالمة أبو سامل ،سيدي إبراهيم
بن هالل السجلماسي رمحه اهلل تعاىل ،قلت :قال أبو عبد اهلل ،حممد بن القاضي أيب الفضل عياض رمحه اهلل ،يف
كتابه الذي مجع فيه نوازل أبيه املرتجم مبذاهب احلكام يف نوازل األحكام( :)4رأيت يف نوازل القرويني ،سئل أبو
حممد بن أيب زيد عمن طلق امرأته ثالثا على كالم جرى بينهما ،أو يف ميني حلف فيها بطالقها ثالثا ،مث يردها

(( -))1ما بني املعقوفتني زيادة من س .ويف الورقة األوىل من النسخة ص تنبيه فيه " :صاحب هذا اجلواب املقيد له ،ليس بصدد الكالم على
لزوم احلد وعدمه ،وال على حلوق الولد إن حد وعدم حلوقه ،وإمنا هو بصدد لزوم الثالث ملن أوقعها يف كلمة واحدة ،والرد على من جيرتئ على
الفتيا بالواحدة؛ وحكم ما سوى ذلك مفصل يف حمله من باب الزنا وغريه .فإن جرى ذكر شيء من ذلك فبحكم التبع واجملاراة للنقل ،ال
حبكم القصد واالعتماد .نعم قال يف املختصر (خمتصر خليل ،ص  ،) 240عطفا على ما فيه احلد من الوطء لكونه زىن أو مبتوتة :وهل وإن
أبت يف مرة تأويالن ."...مث ذكر بعض الفروع املتعلقة باحلدود.
( -)2وسئل :سقطت من (ص).
( -)3أبو احلسن :سقطت من (ص).
( -)4مذاهب احلكام ص .218
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عليه من يرى الثالث واحدة؛ فتلد منه أوالدا بعد ذلك .أيتوارث الزوج واألوالد واملرأة يف الوجهني ،أم كيف به إن
طلقها أيضا ثالثا يف كالم جرى بينهما أو يف ميني حلف هبا؟
فقال :الولد الحق ،ألنه بشبهة ،وال يلحقه فيها طالق ،إذ بانت بالطالق األول .وأما املوارثة بينه وبني
الزوجة فال موارثة بينهما .فإن كان عاملا بالتحرمي ،ال جيهل ذلك ،فال يلحق به الولد ،وال موارثة بينه وبني الولد،
وال بينه وبني الزوجة ،وعليه احلد؛ إال أن يكون ممن جيهل ذلك أومتأوال ،فيكون على ما تقدم من اجلواب .هـ(.)1
ومثله يف الفائق عن ابن أيب زيد أيضا(.)2
مث قال يف الدر النثري« :وسئل أبو احلسن ،رضي اهلل عنه ،عن رجل يرد املطلقة ثالثا يف كلمة واحدة ،أو
مفرتقات ،أجتوز إمامته وشهادته؟ فأجاب :إن صح ما ذكرمت ،فالرجل املذكور ساقط اإلمامة والشهادة مستحق
العقوبة مبا انتهك (ل )2من حرمة الشرع ،وأباح ما حرمه األئمة.
قلت :قال ابن رشد يف نوازله :والقول بأن املطلقة ثالثا يف كلمة واحدة ال حتل ملطلقها إال بعد زوج مما أمجع
عليه فقهاء األمصار ،ومل خيتلفوا فيه .فالكاتب الذي حيلها قبل زوج ،ويكتب يف ذلك املراجعة رجل جاهل ،قليل
املعرفة ضعيف الدين ،فعل ما ال يسوغ له بإمجاع أهل العلم ،إذ ليس من أهل االجتهاد ،فيسوغ له خمالفة ما أمجع
عليه فقهاء األمصار ،مالك والشافعي وأبو حنيفة ،وأصحاهبم .وإمنا جيب عليه تقليد العلماء يف وقته؛ فال يصح
أن خيالفهم برأيه؛ فالواجب أن ينتهي عن ذلك ،فإن مل ينته عنه أُدب عليه ،وكانت جرحة فيه،تسقط إمامته
وشهادته(.)3
وأجاب ابن احلاج :بأنه إن عقد ذلك ،أو ثبت عليه أنه فعله يف خاصته وأفىت به غريه ،فذلك جرحة ،ألنه
وترك ما عليه مجهور السلف( )4من الصحابة
أفىت بقول شاذُ ،رِوي عن بعض املبتدعة وبعض أهل الظاهرُ .
والتابعني»(.)5
وقال ابن سلمون ما نصه :اختلف يف هذا الطالق إذا أوقعه ثالثا يف كلمة واحدة .فقيل إمنا يلزمه طلقة
واحدة ،ألن اهلل تعاىل إمنا ذاكر طالق الثالث معرفا ،فال يصح إيقاعه إال كذلك ،وهو قول علي وابن عباس،
ومجاعة من الصدر األول ،وقال به أهل الظاهر وطائفة من العلماء وأخذ به مجاعة من شيوخ قرطبة ،ابن زنباع
وابن عبد السالم ،وأصبغ ابن احلباب ،وغريهم باألندلس .وقيل :يلزمه الثالث ،فال حتل له من بعد حىت تنكح
زوجا غريه ،وهو قول اإلمام مالك رضي اهلل عنه ،والذي عليه مجهور فقهاء األمصار وجل العلماء رمحهم اهلل(.)6
وسئل ابن رشد رمحه اهلل يف كاتب عقد وثيقة برجعة من الطالق املذكور دون زوج فقال :هو رجل جاهل،
ضعيف الدين ،فعل ما ال يسوغ له بإمجاع من أهل العلم ،فذكر متام جوابه السابق يف كالم الدر النثري.
( -)1الدر النثري .220-291/9
( -)2املنهج الفائق للونشريسي ،ص .702-709
( -)3مسائل أيب الوليد ابن رشد .9245/2
( -)4يف س :مجهور العلماء من أئمة السلف.
( -)5الدر النثري .228-227/9
( -)6املعيار .431-438/4
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ويف نوازل املعاوضات من املعيار :وسئل الفقيه أبو الفضل راشد بن أيب راشد الوليدي عن رجل أخذ دابة
()1
[م ّدة]
رجل يف الكفاف الذي بني القبائل ،فحبسها عن رهبّا مدة شهرين أو أكثر ،مث ردها عليه ،فبقيت الدابة ُ
تقارب السنة فماتت ،فزعم رهبا أهنا ماتت من دبرة حدثت فيها عند (و  )4الغاصب ،وقال الغاصب :إن الدابة
()3
()2
ك عين
فس ُكوتُ َ
كانت على الصفة اليت رددهتا عليه  ،وأيضاً لو مل ترضها لرددهتا علي حني بعثت هبا إليكُ ،
هذه املدة حىت ماتت الدابة دليل على أنك رضيت هبا.
ومسألة أخرى :ما اجلواب فيمن يُفيت العامة برجعة املطلقة ثالثا يف كلمة واحدة ،حىت اشتهر ذلك عنه،
وتأتيه العامة من كل وجه ومكان؟ هل جتوز شهادته أم ال؟ ورمبا أن الناس يقولون يأخذ على ذلك رشوة ،وفَ َشا
عند العامة من غري معاينة البينة لذلك.
فأجاب عن األوىل أن الغاصب إن ردها()4حباهلا فال شيء عليه ،ودعوى رهبا أهنا ردها وهبا دبرة مل يبني
سؤال ُكم()5هل كانت حالة الرد دبرة تنقص من مثنها أو ال؛ فإن كانت ال تنقص من مثنها[شيئا فال شيء على
الغاصب ،وإن كانت تنقص من مثنها]( ،)6فذلك مما يوجب اخليار بني أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقصها؛
فلما أخذها( )7فقد عدل عن تضمني القيمة إىل أخذ العني املغصوبة ويبقى له( )8على الغاصب قيمة النقص
خاصة ،فله طلبه (لوحة  )3هبا أو تركه؛ وما ادعاه( )9من موهتا بسبب الدبرة القدمية ،فال يصدق يف ذلك.
وأما سؤالكم عن رجل يفيت العامة برجعة املطلقة ثالثاً يف كلمة واحدة؛ وذلك َدأْبه حىت اشتهر ذلك عنه،
رحة أم ال؟ فالذي جرت عليه فتاوى أشياخنا ،بسبب ما نقلوه عن أشياخهم ،أن ذلك( )10جرحة،
هل تلك ْج َ
وأهنا عندهم من أعظم الكبائر( )11اجملمع عليها .وأكثرهم يذهب إىل نقل إمجاع عصر من األعصار املتقدمة على
منع ذلك ،وأن املطلقة ثالثاً يف كلمة واحدة كما إذا كانت متفرقات ،وأهنا مسألة إمجاع حنوا من ثالثة أعصار أو
أربعة ،واتفقت فتواهم على ذلك ،وحكوه خلفا عن سلف .وبعض الناس يقول إهنا مسألة خالف ،واإلمجاع

( -)1زيادة من املعيار.
( -)2يف املعيار :عليك.
( -)3يف س :بعثتها.
( -)4يف املعيار :ملا ردها.
( -)5يف مع :مل تبني يف سؤالكم
( -)6ما بني املعقوفتني ساقط من س.
( -)7يف املعيار :فلما قبضها.
( -)8يف املعيار :ولغريه على الغاصب.
( -)9يف املعيار :وأما ما ادعاه.
( -)10يف املعيار :تلك.
( -)11يف املعيار :أعظم من إحدى الكبائر.
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املنعقد بعد وقوع اخلالف يف احلادثة ال يكون إمجاعاً( .)1والقول ِمبَا عليه األكثر أوىل وأصح .وما( )2أشرمت إليه ال
يصل إىل هذه الطبقة ،والَ يدرك( )3شيئاً من املعاين اليت تتعلق هبا األحكام ،وال شك أنه ثابت اجلرحة حيث إنه
اقتفى ما ليس له به علم .فجرحة من سألتم عنه ثابتة قائمة ،فرتد هبا شهادته ،وتقدح يف إمامته .وبعض العلماء،
وهم األقل( ،)4يقولون :ولو كانت احلادثة مسألة خالف عمن رأى ذلك ،فهو شاذ ،واخلالف الشاذ ال يعد
خالفا ،وخالف الواحد واالثنني( )5من أهل العصر ال يُعد خالفاً ،وال حجة يف قوله ملن قلده ،غري أهنا شبهة
تدفع احلد خاصة ،وتوجب العقوبة على املفيت .وباهلل التوفيق .اهـ.)6(.
ِ
يح يف
وذكر يف نوازل النكاح من املعيار أيضا جوابا يف املسألة البن الفخار ،قال يف آخره :وإن كان هذا املُب ُ
العلم م ِ
أحل ذلك هلما على بصرية أنه حالل ،وذهب إىل املناظرة فيه واحلجج عليه استتيب ،فإن تاب،
ستبحًرا ،و َّ
ُ
()7
وإال قتل  .وتركته بتمامه مع سؤاله لكثرة التصحيف.
ويف الفائق ،قال ابن املناصف( ،و )5رمحه اهلل تعاىل " :وكثريا ما يقع الناس اليوم يف التساهل يف ذلك،
وتطلب الفتوى بأن ال تلزمه إال واحدة .وهذا من أمرهم أنكر وأشد بالء من األول ،فينبغي للحاكم حسم ذلك
كله( ،)8وقطعه مبنع الناس ابتداء من استعمال لفظ الثالث ،والتشديد على من صدر منه باألدب الرادع ألمثاله،
كما قال يف الرسالة" :ويؤدب من حلف بطالق أو عتاق ويلزمه إن وقع( .)9قال وكذلك ينبغي عقوبة من أفىت يف
ذلك بأهنا واحدة أشد وأبلغ يف التنكيل( )10والردع الزاجر ألمثاله ،ألن هؤالء أهل الوسوسة والتشغيب على
الضعفاء ،فواجب تفقد مثل هذا وإزالته من نفوس العوام ،فهو اليوم فاش .هـ.مث قال يف الفائق :ويف كتاب احلج
من تقييد الشيخ أيب احلسن الصغري عن ابن العريب أنه قال :ما ذحبت ديكا قط بيدي ،ولو وجدت من يرد املطلقة
ثالثا لذحبته بيدي" .وهذا منه،رمحه اهلل،مبالغة يف الزجر عنه(.)11

( -)1يف اهلامش تعليق ،نصه :مسألىة انعقاد اإلمجاع بعد وجود اخلالف فيها تفصيل وخالف ،أشار يف مجع اجلوامع إىل ذلك بقوله :واعلم
أن اتفاقهم على أحد القولني قبل استقرار اخلالف جائز ،ولو من احلادث بعدهم ،وأما بعده منهم فمنعه اإلمام ،وجوزه اآلمدي مطلقاً ،وقيل:
إال أن يكون مستندهم قاطعاً ،وأما من غريهم فاألصح ميتنع إن طال الزمان .اهـ .مؤلف.
( -)2يف املعيار :ومن ،ولعله أصح.
( -)3يف املعيار :وال يورد ،وال معىن له.
( -)4يف س ويف املعيار :وهم األكثر ،وهو الذي يستقيم به املعىن.
( -)5يف النسختني معا :واالثنان.
( -)6املعيار  .929-920/5وفيه النقل بعض االختصار والتصرف.
( -)7املعيار  .84/4وفيه بعض االضطراب يف العبارة.
( -)8كله :سقطت من س.
( -)9الرسالة ،ابن أيب زيد القريواين ،باب األميان والنذور ،ص ،84 :وفيه " :ويؤدب من حلف بطالق أو عتاق ،ويلزمه" .ويف كتاب الطالق،
ص  " :19وطالق الثالث يف كلمة واحدة بدعة ،ويلزم إن وقع".
( -)10يف ص :التكميل ،وال معىن له.
( -)11املنهج الفائق ،ص ،705-704 :وتنبيه احلكام البن املناصف (خ) لوحة .80
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وقال اإلمام أبو عبد اهلل املازري ،رمحه اهلل ،ملا سئل عن ذلك :مذهب مالك والشافعي واحلنفي ال حتل له
إال بعد زوج .وهم فقهاء األقاليم وعلماء األمصار؛ وهو(يف س وهذا) الذي أحتقق وال أشك فيه(.)1
وقال أبو عمر بن عبد الرب :ال أعلم أحدا من أهل السنة قال هبذا إال احلجاج بن أرطأة وحممد بن إسحاق،
وكالمها ليس بفقيه وال حجة فيما قااله .قال" :وادعى داود اإلمجاع يف هذه املسألة ،وقال :ليس احلجاج بن أرطأة
ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعرتض به على اإلمجاع ،ألنه ليس من أهل الفقه .حكى ذلك (ل )4بعض
أصحاب داود وأنكره بعضهم عن داود ،ومل خيتلفوا عنه يف وقوعها جمتمعات(.)2
وقال يف اإلكمال :قال بعض أهل الظاهر هي واحدة ،وهو مذهب طاووس .وقيل مذهب احلجاج بن أرطاة
وحممد بن إسحاق؛ وقد ُروي عنهما أنه ال يلزم منها شيء( .)3وقال ابن رشد :مما أمجع عليه فقهاء األمصار ومل
خيتلفوا فيه ،أن املطلقة ثالثا يف كلمة واحدة ال َِحت ُّل ملطلِّقها إال بعد زوج(.)4
قيل ألمحد بن نصر الداودي :هل تعرف من يقول أن الثالث واحدة؟ قال :ال .فقيل له :فاحلديث الذي
يروى عن أيب الصهباء عن ابن عباس؟( )5فقال :مل يثبت .وقال الطحاوي عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثالثا
أنه عصى ربه وبانت منه امرأته ،وال ينكحها إال بعد زوج( .)6وروى عنه مثل هذا كثري .ورواه عنه سعيد بن جبري
وروي هذا أيضا عن عمر وابنه ،وعلي ،وعثمان ،وابن مسعود ،وأيب
وجماهد وعطاء وعمرو بن دينار وغريهمُ .
هريرة ،وعائشة ،وأنس وجابر بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن مغفل ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وهو املشهور عن
ابن عباس .وسواء عندهم دخل هبا أو مل يدخل هبا؛ وهبذا قال مجيع التابعني وفقهاء األمصار.
وقال عياض يف جواب له :الذي اتفق عليه علماء املسلمني وأئمتهم املقتدى هبم ،أن من حلف بالثالث
فهي الزمة له وال رخصة له يف ذلك .مث ذكر يف الفائق كالم ابن مغيث يف مقنعه .مث قال :قال بعض الشيوخ
رأيت يف كالم ابن العريب أو اإلمام املازري ،الشك مين ،مل يعضد( )7على خالف هذا إال ابن مغيث ،ال أغاثه
اهلل ،ال أغاثه اهلل ،ال أغاثه اهلل ،قاهلا ثالثا( .)8قال :ومن حيث اجلملة ،إن مذهب املتقدمني ،وجرى عليه فتاوى
املتأخرين ،العمل بالثالث ،حلديث ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،أن الثالث تقع مع معصية اهلل تعاىل واملعمول به.

( -)1نوازل الربزيل  ،957/2املنهج الفائق ص  ،705واملعيار .435/5
( -)2االستذكار  ،20-91/97واملنهج الفائق ص .704
( -)3إكمال املعلم .22/5
( -)4مسائل أيب الوليد ابن رشد  ،9245 /2والفائق ،ص .707
( -)5حديث ابن عباس يف مسلم ،باب طالق الثالث (رقم  ،)9472وفيه أن أبا الصهباء قال البن عباس :أتَـعلَم أََّمنَا َكانَ ِ
ث ُْجت َع ُل
ت الثَّالَ ُ
ُْ
ِ
ِ
ال ابْ ُن َعبَّاس نـَ َع ْم.
َّىب -صلى اهلل عليه وسلمَ -وأ َِب بَكْر َوثَالَثًا ِم ْن إِ َم َارةِ ُع َمَر .فَـ َق َ
َواح َدةً َعلَى َع ْهد النِ ِّ
( -)6خمتصر اختالف العلماء ( 444/2رقم  ،)171والفائق ،ص .792-790
( -)7يبدو أن املؤلف استشكل هذه العبارة ،فكتب يف اهلامش :مل ميض ويف الفائق " :مل يعقد" ،ولعل األنسب :مل ميض ،إذ به يستقيم
املعىن.
( -)8املنهج الفائق ،ص  793وما بعدها.
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فالعدول عنه خالف وهوى .وقال بعضهم :يف الدعاء على ابن مغيث نظر؛ ألنه ،رمحه اهلل ،مل يذكر ما ذكره
بالتشهي ،بل مبا ظهر له من االجتهاد ،فهو مأجور سواء أصاب أو أخطأ.
مث قال يف الفائق :حكى الفقيه حممد بن عبد اهلل املعروف بابن القوق( ،)1بلغه أن ابن مرمي يفيت بالرخصة يف
طالق الثالث ،فرفعه إىل القاضي ،فأنكر ابن مرمي ذلك ،فأمر به القاضي إىل السجن .فقال له ابن القوق:
السجن فقط؟ اقتله ودمه يف عنقي .مث تويف القاضي املذكور وويل بعده غريه ،فبعث إىل دار ابن مرمي أعوانا أخذوا
مجيع كتبه ،مث أتوا هبا ،فلم يدخلها القاضي داره وأمر هبا إىل اجلامع ،مث خرج وأرسل يف أهل العلم ،فرأوا أن خيرج
منها موطأ مالك واملدونة ،وأن تقطع كتب الشافعي وغريه .فقال شيخ منهم :بل تقطع كلها على باب املسجد،
خيفة أن يقول الناس أخذوا ما أحبوا وقطعوا ما مل ُحيبوا(.)2
وذكر أن بعض فقهاء األندلس أفىت يرخص يف الثالث ،وكتب ذلك خبط يده ،فبلغ ذلك الكتاب إىل الفقيه
أيب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ،فقال :ال كثر اهلل فينا مثل هذا ،وكتب يرد عليه ويبني خطأه ،وأشار مبنعه من
الفتوى [والتكلم يف العلم فبقي مسخوط احلال مهجور البال ممنوعا من الفتوى]( ،)3ومن الشهادات ألجل ذلك.
ولوال تسكني الفقيه أيب إبراهيم عنه هذه الثائرة حلل به عظيم البالء مع أويل األمر .فخاطب الفقيه أبو حممد
الباجي الفقيه أبا إبراهيم عاتبا( )4عليه ،وقد بلغه أنه مل يكن ( ل )5منه إنكار غري قوله "ال كثر اهلل فينا مثل هذا"
يف رسالة طويلة ،يقول فيها:
"وكان الواجب عليك مع ارتفاع قدرك وموقعك من قلوب العباد أن تقوم إليه مبن معك فتنحره ،فإن القائل
هبذا خارجي مبتدع يف اإلسالم بدعة عظيمة ،فإذا مل تبطلها أنت ومثلك ذهب الناس وصاروا كلهم أوالد زىن،
وهو أمر اجتمع عليه أهل الفتيا واألئمة باألمصار كلها ،مل خيتلف منهم فيه خمتلف؛ بل ردوا يف ذلك على
الرافضة واخلوارج الذين جتب حرابتهم وقتلهم؛ فإن اهلل قد طبع على قلوهبم وجعلهم إخوانا للشياطني؛ ألن من
خالف [أمر اهلل]( )5والسنة وما عليه أئمة املسلمني من قدمي الدهر وحديثه ،جتب حرابته واخلروج عليه ،وجمانبته
من كل الوجوه ،وخلعه من الديانة .مث ذكر بعد هذا االحتجاج ألهل السنة ،ولوال خمافة الطول( )6لكتبناه .هـ .من
أجوبة القاضي أيب الفضل عياضب موسى بن عياض .هـ كالم الفائق(.)7
( -)1هكذا يف النسختني ويف املنهج الفائق (ص  )722ويف أخبار الفقهاء للخشين ،ص ( 952رقم  ،)947ويف ترتيب املدارك ،234/5
ونفح الطيب  .243/2ويف املعيار :املعروف بابن القوي  .435/5ويف بعض كتب الرتاجم :ابن ال َق ْون ،كما يف تاريخ ابن الفرضي (-44/2
 ،) 45قال " :حممد بن عبد اهلل بن حممد اخلوالىن املعروف بابن القون " .وانظر :مجهرة تراجم الفقهاء املالكية ،تأليف قاسم علي سعد /3
.9921
( -)2املنهج الفائق ،ص  ،723-722واملعيار .434-435/5
( -)3ما بني املعقوفتني ساقط من س.
( -)4يف س :معاتبا.
( -)5ما بني معقوفتني زيادة من الفائق (ص  )725ليستقيم املعىن ،ويف س سقط مبقدار سطر.
( -)6يف س :التطويل.
( -)7املنهج الفائق ،ص .725 -723
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ويف فتح الباري للحافظ ابن حجر :ويف اجلملة فالذي وقع يف هذه املسألة ،أي مسألة الثالث ،نظري ما وقع
يف مسألة املتعة .والراجح يف املوضعني حترمي املتعة وإيقاع الثالث ،لنإمجاع الذي انعقد يف عهد عمر .فاملخالف
بعد هذا اإلمجاع منابذ له ،واجلمهور على عدم اعتبار من أحدث االختالف بعد االتفاق واهلل أعلم(.)1
وقال الشيخ اإلمام أبو عبد اهلل سيدي العريب الفاسي يف جواب له ،نقله الشريف العلمي يف نوازله" :ال
رجعة يف الثالث يف كلمة واحدة ،فإن اإلمجاع منعقد على لزومها( .)2هـ.
وقال الشيخ ميارة عند قول التحفة:
وبِالث ََّال ِ
ث َال َِحت ُّل َّوال ِ ...م ْن بَـ ْع ِد َزْوج لِلَّ ِذي َختَلَّى
َ
ِ
اإلطْ َالقِ
ِ
َّ
ْم َها يَـْنـ ُف ُذ بِ ِْ
َوْه َي حلٍُّر ُمْنتَـ َهى الط َالق َ ...و ُحك ُ
ِ ِ
هب أَنـَّها ِيف كِْلمة قَ ْد ُِ
ت
ُخَرى َوقَـ َع ْ
مج َع ْ
ت  ...أ َْو طَْل َقة م ْن بَـ ْعد أ ْ
َ ْ َ
َ
ما نصه:
وقوله" :وحكمها" ،أي حكم الثالث ،هو حترمي الزوجة ،إال من بعد زوج .واإلطالق يفسره ما يف البيت
بعده يليه ،وهو أنه ال فرق بني أن يطلقها ثالثا يف كلمة ،كقوله" :أنت طالق ثالثا"؛ أو يطلقها مث يراجعها ،مث
يطلقها إىل الثالث ،احلكم واحد؛ إال أنه يف ثالث مرات جممع عليه ويف كلمة فيه خالف ضعيف .ابن ناجي:
مذهبنا لزوم الثالث ،وقيل بلزوم طلقة واحدة .انظر متام كالمه ،وانظر الفائق يف أحكام الوثائق ،لسيدي أمحد
الونشريسي ،فقد أطال يف املسألة بنحو ورقتني ،وذلك قبل ترمجة نوازل الطالق وفروعه( .)3هـ.
وقال الشيخ بناين على قول املختصر يف طالق السنة "وإال فبدعي" ما نصه :ظاهره أن الزائد على الواحدة
مكروه مطل ًقا ،وفيه نظر ،لقول اللخمي :إيقاع اثنتني مكروه ،وثالث ممنوع( .)4اهـ .وحنوه يف املقدمات(،)5
واللباب.
وعرب يف املدونة بالكراهة؛ ولكن قال الرجراجي :مراده بالكراهة التحرمي .التوضيح( .)6ونقل ابن عبد الرب
وغريه اإلمجاع على لزوم الثالث يف حق من أوقعها ،وحكى يف اإلشراف عن بعض املبتدعة أنه إمنا يلزمه
واحدة( .)7هـ
ويف املعيار :ومنها ،أي من البدع احملدثة ،ما قد كثر اآلن ،وانتشر حىت عمت به البلوى ،وتالعب قوم فيه
بفساد الفتوى ،كاحللف [بالطالق]( )8والعتاق واألميان الالزمة ،وكتطليق الرجل امرأته ثالثاً يف كلمة واحدة .وكله
( -)1فتح الباري  ،345/1بتصرف قليل.
( -)2نوازل العلمي 291/9
( -)3اإلتقان واإلحكام مليارة ،223/9 ،وشرح ابن ناجي على الرسالة .44/2
( -)4حاشية البناين على شرح الزرقاين على خمتصر خليل .942/4والتبصرة للخمي .2983/5
( -)5املقدمات املمهدات .502-509/9
( -)6مناهج التحصيل للرجراجي  ،940/4والتوضيح خلليل .394/4
( -)7اإلشراف على نكت مسائل اخلالف .737/2
( -)8زيادة من املعيار.
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منكر وحتريف للسنة ،وتغيري لشعائر الدين ،جيب منعه إذا وقع على كل حال .فأما احللف بالطالق واألميان
الالزمة أو عتق ،فارتكاب (ل )4لنهيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذ قال« :ال حتلفوا بالطالق وال بالعتاق ،فإهنما من
()1
ِ ِ
ِ
ِ
ت»( .)2وفيه مع ذلك
أميان الفساق»  .وقال صلى اهلل عليه وسلمَ « :م ْن َكا َن َحال ًفا فَـْليَ ْحل ْ
ص ُم ْ
ف بِاهلل أ َْو ليَ ْ
َّ ِ
ين
التعرض للوقوع يف منكر آخر ،وهو أن احلالف بالطالق إذا حنث فقد لزمه الطالق ،وقال تعاىل ﴿ :يَاأَيـُّ َها الذ َ
آمنوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود ﴾[املائدة ،آية.]9 :
ُ
َُ ْ
وهذا عقد على نفسه طالقاً بشرط فوجب مع وجوده ،فإذا وجب فإمنا يقع عليه حني احلنث ،ورمبا كان يف
حال حيض املرأة أو دم نفاسها ،أو يف طهر مس فيه؛ وهذه األحوال ال جيوز له ابتداء الطالق فيها .فينبغي
للحاكم حسم ذلك كله مبنع الناس ابتداء من استعمال لفظ الثالث[ ،والتشديد عليهم يف قصده .وإن أدى
االجتهاد إىل أدب فاعله حبسب مايليق مبثله فحسن .فقد روي عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه أخرب
عن رجل طلق امرأته ثالثا مجيعا ،فقام غضبان ،فقال :أَيـْلعب بِ ِكتَ ِ ِ
ني أَظْ ُه ِرُك ْم؟( .)3وكان علي وعمر
اب اللَّه َوأَنَا بَـ ْ َ
َُ ُ
()4
رضي اهلل عنهما يعاقبان الذي يطلق ثالثا يف كلمة واحدة  ،وهو قول مالك .والذي ينبغي عقوبة من يطلب
الفتوى يف ذلك ومن أفىت حبله يف واحدة أشد وأبلغ يف التنكيل والردع ألمثاله؛ ألن هؤالء أهل الوسوسة والتغشيب
على الضعفاء ،فواجب تفقد مثل هذا وإزالته من نفوس العوام] (.)5
وقال الشيخ سيدي التاودي على قول التحفة" :هب أَنـَّها ِيف كِْلمة قَ ْد ُِ
ت" .وال عربة خبالف من خالف
مج َع ْ
َ ْ َ
َ
()6
يف ذلك .هـ .وقال الشيخ التسويل مثة :وما ذكره من لزوم الثالث ،ولو يف كلمة ،هو الذي به القضاء والفتيا
كما يف املتيطية ،بل حكى بعضهم عليه االتفاق ،وبعضهم اإلمجاع .انظراملعيار( ،)7فقد أجاد فيه وانظر ابن
سلمون( ،)8واملتيطية وغريمها ،وماذكروا فيه من اخلالف داخل املذهب ضعيف جدا ،حىت قالوا إن حكم احلاكم
به ينقض ،واليكون رافعا للخالف .خليل" :أو جعل بتة واحدة"( .)9مخ .وذكر الربزيل يف نوازل األميان عن ابن
( -)1قال يف اجلد احلثيث( ،ص  " :) 933وقع يف عدة من كتب املالكية جازمني بعزوه إىل النيب بلفظ :ال حتلفوا بالطالق وال بالعتاق فإهنما
من أميان الفساق" .ونازع السخاوي يف وروده فضال عن ثبوته .قال :ومل أقف عليه ،وأظنه مدرجا ،فأوله وارد دونه .ويف كشف اخلفاء
للعجلوين ( :)40/2الطالق ميني الفساق .قال يف التمييز :وقع يف عدة من كتب املالكية .قال شيخنا :مل أقف عليه .وقال القاري ،قال السخاوي :مل
أقف عليه مرفوعا جازما به بلفظ "ال حتلفوا بالطالق وال بالعتاق ،فإهنما من أميان الفساق" ،لكن نازع السخاوي يف وروده فضال عن ثبوته  ،وأظنه مدرجا.
قلت ويؤيده معىن حديث ما حلف بالطالق مؤمن وال استحلف به إال منافق .رواه ابن عساكر مرفوعا ،انتهى.

( -)2البخاري ،باب كيف يستحلف( ،رقم  ،)2533ومسلم ،باب النهي عن احللف بغري اهلل تعاىل (رقم  ،)9444وغريمها.
( -)3سنن النسائي ،الثالث اجملموعة وما فيه من التغليظ( ،رقم .)3409
( -)4انظر مثال مصنف ابن أيب شيبة  ،وفيه عن أنس قال " :كان عمر إذا أيت برجل قد طلق امرأته ثالثا يف جملس أوجعه ضربا وفرق
بينهما"( رقم  .) 97710وفيه أيضا عن احلسن ،قال :كانوا ينكلون من طلق ثالثا يف مقعد واحد ( رقم .) 97714
( -)5املعيار  .418-417/2وما بني املعقوفتني ساقط من س.
( -)6يف النسختني معا" :وهو" ،وما أثبته من البهجة ،وهو الذي يستقيم به املعىن.
( -)7انظر املعيار  434/4وما بعدها.
( -)8العقد املنظم ،ص  11وما بعدها.
( -)9خمتصر خليل ،باب يف شروط القضاء وأحكامه ،ص .220
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العريب واملازري ،أهنما قاال :مل ينقل القول الشاذ إال ابن مغيث ،ال أغاثه اهلل ،قاهلا ثالثا ،وهذا مبالغة يف االنكار؛
بل قال بعضهم :ما ذحبت ديكا بيدي ،ولو أدركت من حيلل املطلقة ثالثا يف كلمة لذحبته بيدي .انتهى كالم
التسويل(.)1
وقال يف العمل املطلق:
ومن يطلق بالثالث لزمه  ...مجيعها هب أهنا يف كلمه
قال يف شرحه :قال يف خمتصر املتيطية :وأما طالق الثالث فيلزم فيه عند مالك ومجهور العلماء ثالثا ،وبه
الفتيا والقضاء .وقال بعض السلف يلزم طلقة واحدة .هـ.
وما ذكره من لزوم الثالث ملن أوقعها يف كلمة حكى بعضهم عليه االتفاق ،وبعضهم اإلمجاع؛ ففي الفائق
واملعيار ،قال عياض يف جواب له :الذي اتفق عليه املسلمون وأئمتهم املقتدى هبم ،أن من حلف بالثالث فهي له
الزمة ،وال رخصة له يف غري ذلك .هـ(.)2
ويف شرح عمليات فاس قبيل قول ناظمها وما به العمل دون املشهور ،البيت .ما نصه :قال ابن فرحون :ال
جيوز للمفيت أن يتساهل يف للفتيا ال جيوز للمفيت أن يتساهل للفتيا( ،)3ومن عرف بذلك مل جيز أن يُستفىت.
والتساهل قد يكون بأن اليتثبت لتومهه أن اإلسراع براعة واإلبطاء عجز [ومنقصة]( .)4وقد يكون بتتبع احليل
والتمسك بالشبه ،طلبا للرتخيص على من يروم نفعه ،والتغليظ على مين ريد ضرره .قال ابن الصالح :ومن فعل
فقد هان عليه دينه( .)5انتهـى كالم ابن فرحون خمتصرا.
قلت :ومن هنا تعلم حال من يفيت برد املطلقة ثالثا يف كلمة بأجرة زائدة على ما يأخذه املفيت عادة على
الفتوى يف غري ذلك( .ل )7قال الربزيل ما نصه :ما يفعله املفيت يف هذا الوقت من أخذ اجلعائل على الفتوى يف
رد املطلقة ثالثا ،وحنوها من الرخص ،كما يفعله كثري من جهلة فقهاء البادية ،فال جيوز ،وال حيل ( سقط من
ص)بإمجاع .هـ .وباهلل التوفيق .من كالم العالمة الرباطي .ويف املعيار جواب أيب الفضل راشد ،قال فيه :ذهب
أكثر الشيوخ إىل أن املطلقة ثالثاً ،يف كلمة واحدة ،كما إذا كانت مفرتقات ،وأهنا مسألة إمجاع لنحو من ثالثة
أعصار أو أربعة ،واتفقت فتواهم على ذلك ،وحكوه خلفا عن سلف(.)6
وكتب القلشاين على قول الرسالة" :ويلزم إن وقع" .يعين طالق الثالث يف كلمة ،هذا مما ال يعلم فيه خالف
عند مجهور العلماء .هـ .وممن حكى اإلمجاع يف هذه املسألة الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي يف نوازله ،نقله عن
شيخه سيدي العريب الفاسي .ونقل غري واحد عن ابن رشد قوله :مما أمجع عليه فقهاء األمصار ،ومل خيتلفوا فيه،
( -)1البهجة ،أبو احلسن التسويل،ومعه حلي املعاصم للتاودي  .544/9وقوله :انتهى كالم التسويل ساقط من س.
( -)2املعيار .434/4
( -)3يف تبصرة احلكام :يف الفتوى.
( -)4زيادة من س وتبصرة احلكام.
( -)5تبصرة احلكام  ،74/9مع تصرف فيه واختصار.
( -)6املعيار  ،929/5وتقدم يف بداية الرسالة نص السؤال وجوابه تامني.
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أن املطلقة ثالثا ال حتل ملطلِّ ِقها إال بعد زوج .هـ .ونقل يف املعيار وغريه مثل هذا املعىن عن مجاعة منهم الشيخ أبو
ُ
حممد بن أيب زيد ،وأبو احلسن الصغري وغريمها)1( .هـ.
[ويف إرشاد الساري لنإمام القسطالين :واختلفوا مع االتفاق على الوقوع ثالثا ،هل يكره ،أي اإلقدام عليه،
أو حيرم ،أو يباح ،أو يكون بدعيا؟( .)2ويف وصايا الفتوحات املكية للشيخ األكرب احلامتي ،رضي اهلل عنه ،أنه سأل
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مناما عما يقوله هو ،عليه السالم ،ويفيت به فيمن طلق زوجه ثالثا يف كلمة واحدة،
فقال عليه السالم" :هي ثالث كما قال ،هي ثالث كما قال ،وجعل صلى اهلل عليه وسلم يكررها ،ورفع هبا
صوته يف رؤيا طويلة" .وهذا وإن مل يثبت به حكم استقالال ،فهو يزيد القلب قوة واطمئنانا ،والنفس انشراحا
وانبساطا يف التمسك باجلادة ،واملرور عليها للكافة بعد الكافة ،الناهجني النهج القومي والصراط املستقيم ،واهلل
أعلم](.)3
وقد حتصل مما مر أن املسألة ذات طرق:
 طريقة حتكي اإلمجاع مطلقا من غري تقييد باألعصار املتأخرة؛ وهي طريقة ابن رشد وأيب حممد الباجي وأيب
العباس بن نصر الداودي وأيب احلسن الصغري والطحاوي وأيب الفضل عياض والقلشاين ،على ما يظهر من عزوه
نفي علم اخلالف جلمهور العلماء ،وسيدي العريب الفاسي ،وغريهم .وأهل هذه الطريقة مل يبالوا مبن خالف يف
ذلك لشدة شذوذه.
()4
وليس كل خالف جاء معتربا *** إال خالف له حظ من النظر
 وطريقة حتكي إمجاع األعصار املتأخرة ،بناء على جواز اإلمجاع بعد اخلالف؛ وهي طريقة أكثر شيوخ أيب
الفضل سيدي راشد الوليدي.
 وطريقة حتكي االتفاق دون اإلمجاع ،كما يف شرح العمل املطلق ،وغريه.
 وطريقة حتكي اخلالف الشاذ ،الذي ال يُعد خالفا ،بلزوم الواحدة؛ كما يف جواب أيب الفضل املذكور،
نقال عن بعض العلماء.
 وطريقة حتكي اخلالف الضعيف.
ومن املقرر املعلوم لدى اخلصوص من أهل العلم والعموم ،أن خرق اإلمجاع حرام ،أصوال وفروعا ،افتاءً
وعمالً وحكماً؛ وكذا خمالفة القول املشهور أو الراجح ،وموافقة الضعيف أو الشاذ ،إال ما جرى به العمل من
أئمته املتأهلني له ،كما قال يف نظم عمل فاس :ومابه( )5العمل غري مشهور *** مقدم يف األخذ غري مهجور
( - )1سبق توثيق هذه النصوص فيما تقدم ،فلينظر.
( -)2إرشاد الساري للقسطالين .933 /8
( -)3الفقرة اليت بني املعقوفتني ساقطة كلها من س .حيتمل أن يكون تصرفا من الناسخ ،فأزال النقل عن الفتوحات ،وحيتمل أن يكون املؤلف
نفسه ،بالنظر إىل االستدالل بالرؤيا ،ويدل عليه ما أشار إليه من قوله " :وهذا وإن مل يثبت به حكم استقالال فهو يزيد القلب قوة
واطمئنانا."...
( -)4هذا البيت البن احلصار يف نظم املكي واملدين من كتابه الناسخ واملنسوخ .انظر اإلتقان للسيوطي ،ص.37 :
( -)5يف األصل :وما جرى به العمل.

 494جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

(ل )8وأحرى يف املنع خمالفة املتفق عليه يف املذهب بني أرباب املذهب ،وإن مل يكن جممعا عليه ،لوجود
ول ِم ْن
الر ُس َ
﴿وَم ْن يُ َشاقِ ِق َّ
اخلالف فيه خارج املذهب ،فهو أوىل باملنع من خمالفة املشهور والراجح .قال تعاىلَ :
ِ
ِِ
اعةَ قَـْي َد
"م ْن فَ َار َق ْ
اجلَ َم َ
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَـتَّبِ ْع َغْيـَر َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
بَـ ْعد َما تَـبَـ َّ َ
ني﴾ [النساء ،آية  .]995ويف احلديثَ :
ِشرب مات مات ِميتةً ج ِ
اهلِيَّةً"( .)1ويف مجع اجلوامع :وخرقه باملخالفة حرام للتوعد عليه ،حيث توعد على اتباع غري
ْ َ َ َ َ َ َ
()2
سبيل املؤمنني يف اآلية السابقة .ممزوجا بكالم احمللي  .وفيه أيضا :ويلزم غري اجملتهد.
اسأَلُوا أ َْهل ِّ
الذ ْك ِر إِ ْن ُكْنتُ ْم ال
قال احمللي :عاميا كان أو غريه ،أي يلزمه التقليد للمجتهد ،لقوله تعاىل ﴿ :فَ ْ
َ
تَـ ْعلَ ُمو َن﴾ [النحل ،آية .]43 :وفيه أيضا :فإن حكم خبالف نص إمامه[غري مقلد غريه ،حيث جيوز ،نقض.
احمللي :ملخالفته لنص إمامه]( )3الذي هو يف حقه ،اللتزامه تقليده ،كالدليل يف حق اجملتهد( .)4وقال الشيخ البناين
احملشي عليهما :وقوله حرام ،أي من الكبائر ،ألنه توعد عليه خبصوصه يف اآلية ،كما أشار إليه الشارح .ه.
ويف مجع اجلوامع أيضا :والعمل بالراجح واجب ال راجح[.قال احمللي :بالنسبة للمرجوح ،فالعمل به
ممتنع(.)5هـ .وقال ابن عرفة :العمل بالراجح واجب ال راجح]( .)6ويف املختصر :فحكم بقول مقلده( .)7ويف
املعيار :وأما أن يعمل ،أو يفيت ،أو حيكم [مبا شاء]( )8من األقوال ،أو الوجوه من غري نظر يف الرتجيح ،وال تقليد
للمشهور( )9والصحيح ،فإنه ال حيل وال جيوز؛ فإن فعل فقد أمث بال نزاع ،وجهل وخرق اإلمجاع( .)10هـ .وفيه أيضا
عن العالمة اليزناسي ما نصه :الرتجيح بوفاق األكثر يف املنقوالت الظنية متفق عليه عند كل قائل بالرتجيح؛ وهم
ِ
اع ِة
الكافة إال من ال يؤبه به ،عمال مبا أخرجه الرتمذي والنسائي من قوله صلى اهلل عليه وسلم « :يَ ُد اهلل َم َع اجلَ َم َ
» ( .)11وفيه أيضا :املقلد بعد اطالعه على الراجح ،أو األرجح من قويل إمامه ،أو أقواله ،ال جيوز له تقليد
املرجوح ،ال باعتبار نفسه وال باعتبار عمل غريه( .)12ألن العمل بالراجح أو األرجح واجب( .)13هـ.

( -)1البخاري (رقم  ،)4444ومسلم (رقم  )9841وغريمها.
( -)2شرح احمللي على مجع اجلوامع ،ومعه حاشية العطار .233/2
( -)3ما بني املعقوفتني ساقطة من س.
( -)4شرح احمللي على مجع اجلوامع ،ومعه حاشية العطار .433/2
(-)5شرح احمللي على مجع اجلوامع ،ومعه حاشية العطار .404-403/2
( -)6املختصر الفقهي البن عرفة  ،413/9و .49/4والعبارة اليت بني املعقوفتني زيادة من س.
( -)7خمتصر خليل ،باب يف شروط القضاء وأحكامه ،ص .298
( -)8زيادة من املعيار.
( -)9يف املعيار :وال تقييد باملشهور ،ولعله أصح.
( -)10املعيار .92/92
( - )11املعيار  ،503/7واحلديث أخرجه الرتمذي يف باب ما جاء يف لزوم اجلماعة( ،رقم .)2944
( -)12يف املعيار :وال باعتبار محل غريه عليه.
( -)13املعيار .27/92
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وقال الشيخ اإلمام أبو العباس ،سيدي أمحد بن عبد العزيز اهلاليل ،يف شرح ديباجة املختصر" :اعلم أنه ال
جتوز الفتوى وال احلكم باملرجوح ،وهو شامل للشاذ والضعيف باإلمجاع ،حكاه القرايف يف غري موضع"( .)1ه.
وقال الشيخ بناين ،بعد أن ذكر عن العالمة املسناوي أن ما جرى به العمل يقدم على املشهور ،إذا كان
ذلك العمل ممن يقتدى [به]( ،)2وكان ملصلحة وسبب ،ما نصه :وهذا ظاهر إذا حتقق استمرار تلك املصلحة
وذلك السبب ،وإال فالواجب الرجوع إىل املشهور(.)3اهـ.
إذا تقرر هذا فكيف حيل ملن ينتمي للعلم وأهله وملن خياف من مقت اهلل تعاىل ومكره ،وملن يراقب اهلل
ويستحيي منه يف سره وجهره ،وملن متسك بالشريعة احملمدية ،على صاحبها وعلى آله أفضل صالة وأزكى سالم
وحتي ة ،أن يقول بلزومه طلقة واحدة يف طالق الثالث يف كلمة واحدة؟ كيف يسعه أن يعمل بذلك أو يفيت به مع
أن املفيت خمرب عن اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحمجر عليه ،كما قد علمت؟ وكيف تأخذه الرأفة يف دين
اهلل برجل عصى اهلل ورسوله وورط نفسه ،وألقى هبا إىل التهلكة ،ويوقعه يف الزىن أو شبهه؟ أوليس عنده علم بأن
الفروج مبنية على االحتياط ،وأن مذهب مالك ،كما قيل ،أوسع من الشام والعراق ،إال يف الطالق والصرف
والعتاق ،وأنه مبين على سد الذرائع وحسم مادهتا؟
ِ
يل؟»( ،)4وإن كان ورعا؟ كال لقد أضر
أو مل يسمع قول النيب صلى اهلل عليه (ل )1وسلمَ « :كْي َ
ف َوقَ ْد ق َ
وغر غريه ،وأوقعه يف الفتنة ،وتعرض للمقت لريضي ذلك الظامل لنفسه ،زاعما أنه رمحه وأشفق
هذا املفيت نفسه َّ
عليه ،مع أن الرمحة والشفقة الكربى هي احلمل على جادة الشريعة والنصيحة لنفسه ولغريه حبسم تلك املادة من
أصلها ،لينزجر اجلاهل ويكف عن احللف بالثالثة.
وقد علمت من نصوص األئمة السابقة ما يستحقه الفاعل والشاهد واملفيت بالواحدة من التنكيل والتشديد.
واهلل تعاىل يلهمنا رشدنا ويصلح لنا القول والعمل ،ويُنيلنا جبوده وكرمه غاية األمل ،وخيتم لنا بالسعادة ،ويغفر لنا
وجلميع املسلمني آمني ،واحلمد هلل رب العاملني .وكتبه ،مسلما على من يقف عليه ،أفقر الورى إىل عفو اهلل
ورمحته ،أمحد بن حممد بن اخلياط الزجاري احلسين ،لطف اهلل به وباملسلمني آمني .اهـ[ .من خطه أدام اهلل النفع
به](.)5

( -)1نور البصر للهاليل ،ص .934
( -)2زيادة من س ومن حاشية البناين.
( -)3حاشية البناين على شرح الزرقاين على خمتصر خليل .228/7
( -)4لعل املؤلف يشري إىل احلديث الذي روي عن عقبة بن احلارث أنه تزوج ابنة أليب إهاب بن عزيز ،فأتته امرأة ،فقالت :قد أرضعت عقبة
واليت تزوج؛ فقال هلا عقبة :ما أعلم أنك أرضعتين وال أخربتين .فأرسل إىل آل أيب إهاب يسأهلم ،فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا ،فركب إىل
ِ
يل ؟" .ففارقها ونكحت زوجا غريه.
النيب ،صلى اهلل عليه و سلم ،باملدينة ،فسأله ،فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ " :كْي َ
ف َوقَ ْد ق َ
البخاري( ،رقم  ،)2417 ،9147 ،88ومسند أمحد (رقم  ،)91424 ،94941وصحيح ابن حبان (رقم  ،)4298وغريهم.
( -)5ما بني املعقوفتني غري موجود يف س.
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الئحة المصادر والمراجع المعتمدة
 إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر ،عبد السالم بن عبد القادر ابن سودة ،تنسيق وحتقيق حممد حجي،
دار الغرب اإلسالمي ،ط.9117 ،9
 اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،ط.2008 ،9
 اإلتقان واإلحكام شرح حتفة احلكام ،حممد بن أمحد ميارة ،حتقيق حممد عبد السالم ،دار احلديث ،القاهرة.2099 ،
 أخبار الفقهاء واحملدثني ،حممد بن حارث اخلشين ،دراسة وحتقيق ماريا لويسا آبيال ولويس مولينا ،اجمللس األعلى
لألحباث العلمية  -معهد التعاون مع العامل العريب ،مدريد.9119 ،
 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،شهاب الدين القسطالين ،املطبعة الكربى األمريية ،مصر 9323 ،هـ.
 االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار ،ابن عبد الرب ،حتقيق عبداملعطي أمني قلعجي ،دار قتيبة
ودار الوعي ،ط.9113 ،9
 اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر ،حتقيق احلبيب بن طاهر ،دار ابن حزم،
ط9111 ،9م.
 األعالم الشرقية يف املائة الرابعة عشرة اهلجرية ،زكي حممد جماهد ،دار الغرب اإلسالمي ،ط.9114 ،2
 األعالم للزركلي ،دار العلم للماليني ،ط .2002 ،95
 إكمال املعلم بفوائد مسلم ،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب ،حتقيق حيىي إِمساعيل ،دار الوفاء ،مصر ،ط،9
 9118م.
 البهجة يف شرح التحفة ،أبو احلسن التسويل ،وهبامشه حلي املعاصم للتاودي ابن سودة ،دار الفكر.9114 ،
 بيوتات احلديث بدمشق ،حممد بن عزوز ،دار الفكر ،ط.2004 ،9
 تاريخ علماء األندلس ،أبو الوليد ابن الفرضي ،حتقيق بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2008 ،9م.
 التبصرة ،أبو احلسن اللخمي ،حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ط2099 ،9
م.
 تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،برهان الدين ابن فرحون ،مكتبة الكليات األزهرية ،ط.9184 ،9
 ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب ،حتقيق ابن تاويت الطنجي وآخرين ،مطبعة
فضالة  -احملمدية ،املغرب.
 تنبيه احلكام البن املناصف (خ).
 التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب ،خليل بن إسحاق اجلندي املالكي ،حتقيق أمحد بن عبد الكرمي
جنيب ،مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث ،ط 2008 ،9م.
 اجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث ،أمحد بن عبد الكرمي الغزي العامري ،حتقيق بكر عبد اهلل أبو زيد ،دار الراية،
الرياض ،ط 9492 ،9هـ.
 الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري ،إبراهيم بن هالل السجلماسي ،عناية أيب الفضل الدمياطي ،أمحد بن علي،
مركز الرتاث الثقايف املغريب ودار ابن حزم ،ط 2011 ،9م.
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 الدرر البهية واجلواهر النبوية ،إدريس الفضيلي ،مراجعة أمحد بن املهدي العلوي ومصطفى بن أمحد العلوي ،طبعة وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب.9111 ،
 الدفاع عن الصحيحني دفاع عن اإلسالم ،حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب ،حتقيق حممد بن عزوز ،املركز الثقايف
املغريب ودار ابن حزم ،ط.2003 ،9
 دليل مؤرخ املغرب األقصى ،عبد السالم بن عبد القادر ابن سودة ،دار الفكر ،ط.9117 ،9
 اجلامع ملسائل املدونة ،ابن يونس الصقلي ،حتقيق جمموعة باحثني يف رسائل دكتوراه ،معهد البحوث العلمية وإحياء
الرتاث اإلسالمي ،توزيع دار الفكر للطباعة 2093 ،م.
 مجهرة تراجم الفقهاء املالكية ،قاسم علي سعد ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب ،ط،9
 2002م.
 حاشية البناين على شرح الزرقاين على خمتصر خليل ،أو الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين ،حممد بن احلسن بن
مسعود البناين ،ضبطه وصححه عبد السالم حممد أمني ،دار الكتب العلمية ،ط 2002 ،9م.
 سل النصال للنضال باألشياخ وأهل الكمال ،عبد السالم بن عبد القادر ابن سودة ،تنسيق وحتقيق حممد حجي ،دار
الغرب اإلسالمي ،ط.9117 ،9
 سنن الرتمذي ،أبو عيسى الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 سنن النسائي ،أمحد بن شعيب النسائي ،حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،ط.9184 ،2
 شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،حممد بن حممد خملوف ،املطبعة السلفية ،القاهرة9341 ،هـ.
 شرح ابن ناجي على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي ،اعتىن به أمحد فريد املزيدي ،دار
الكتب العلمية ،ط 2007 ،9م.
 شرح احمللي على مجع اجلوامع ،ومعه حاشية العطار ،دار الكتب العلمية ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان البسيت ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط 9113 ،2م.
 صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،ط9187 ،3م.
 صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب.
 طبقات احلضيكي ،حممد بن أمحد احلضيكي ،تقدمي وحتقيق أمحد بومزكو ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء،
ط.2004 ،9
 العقد املنظوم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام ،عبد اهلل بن سلمون الكناين ،عناية وتعليق حممد
عبد الرمحن الشاغول ،دار اآلفاق العربية ،ط 2099 ،9م.
 عمدة الراوين يف تاريخ تطاوين ،أمحد بن حممد الرهوين التطواين ،حققه احلاج جعفر بن احلاج السلمي ،نشر مجعية
تطاون أمسري 2099 ،م.
 فتاوى الربزيل ،أو جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام ،أبو القاسم بن أمحد البلوي ،املعروف
بالربزيل ،تقدمي وحتقيق حممد احلبيب اهليلة ،دار الغرب اإلسالمي ،ط.2002 ،9
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وحمب
الدين اخلطيب ،دار الفكر.
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 الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب ،دار الكتب العلمية ،ط.9115 ،9
 فهرس الفهارس ،عبد احلي الكتاين ،حتقيق ،إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،ط .9182 ،2
 الفهرسة الكربى والصغرى ،أمحد بن حممد بن اخلياط الزكاري ،حتقيق حممد بن عزوز ،مركز الرتاث الثقايف املغريب ودار
ابن حزم ،ط.2005 ،9
 خمتصر اختالف العلماء ،أبو جعفر الطحاوي ،حتقيق عبد اهلل نذير أمحد ،دار البشائر اإلسالمية ،ط 9497 ،2هـ.
 خمتصر خليل ،خليل بن إسحاق اجلندي ،حتقيق أمحد جاد ،دار احلديث ،القاهرة ،ط.2005 ،9
 املختصر الفقهي ،حممد بن حممد ابن عرفة ،حتقيق حافظ عبد الرمحن حممد خري ،مؤسسة خلف ،ط 2094 ،9م.
 مسائل أيب الوليد ابن رشد ،حتقيق حممد احلبيب التجكاين ،دار اجليل ،بريوت ،ودار اآلفاق اجلديدة ،املغرب ،ط ،2
.9113
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حققه شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط 2009 ،9م.
 مصنف ابن أيب شيبة ،أبو بكر ابن أيب شيبة ،حتقيق كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ،ط 9401 ،9هـ.
 معجم املطبوعات املغربية ،إدريس بن املاحي القيطوين ،سهر على ترتيبه وطبعه ولده عبد الوهاب ،مطابع سال.
 املعيار املعرب ،أبو العباس أمحد بن حيىي الونشريسي ،بإشراف حممد حجي ،نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
املغرب9189 ،م.
 املقدمات املمهدات ،أبو الوليد ابن رشد ،حتقيق حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،ط 9188 ،9م.
 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا ،أبو احلسن الرجراجي ،اعتىن به أبو الفضل
علي ،دار ابن حزم ،ط 2007 ،9م.
ال ّدميَاطي ،أمحد بن ّ
 املنتقى يف شرح املوطأ ،أبو الوليد الباجي ،مطبعة السعادة 9332 ،هـ.
 املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعىن الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق ،أبو العباس أمحد بن حيىي الونشريسي ،حتقيق
عبد الرمحن األطرم ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ط .2005 ،9
 موسوعة أعالم املغرب ،تنسيق وحتقيق حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،ط.9114 ،9
 النبذة اليسرية النافعة اليت هي ألستار مجلة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة ،دار الثقافة للجميع ،ط.9118 ،9
 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،أمحد بن حممد املقري التلمساين ،حتقيق إحسان عباس ،دار صادر.
 نوازل العلمي ،عيسى بن علي احلسين العلمي ،حتقيق اجمللس العلمي بفاس ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
املغرب 9183 ،م.
 نور البصر يف شرح املختصر ،أمحد بن عبد العزيز اهلاليل ،مراجعة وتصحيح حممد حممود ولد حممد األمني ،دار
يوسف بن تاشفني ومكتبة اإلمام مالك ،ط.2007 ،9
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أرجوزة« :نيل اآلمال يف زيارة أشرف النعال»
للعالمة عبد السالم الشريف األندلسي
الدكتور خالد بن أحمد صقلي
كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا-فاس-
املغرب

تقديم:
إن السؤال الذي ما فتئ يُراودين وأنا بصدد حتضري هذه املسامهة العلمية املتواضعة  ،هو كيف أقدم حبثا
يرضيين منهجه كباحث ويثريين مضمونه كمتلقي؟ بل واألهم من هذا وذاك هو كيف ميكن أن يساهم هذا
البحث يف إضافة شيء ملوضوعه،ال سيما إذا كان املوضوع املطروح للنقاش ذا أبعاد تارخيية متعددة،وحيمل يف
طياته أسئلة منهجية وإشكاليات كربى تطرح نفسها علينا حبدة وهي من قبيل:ماهي ابرز املقتنيات النبوية الشريفة
اليت توارثها املسلمون؟وما هي حدود التربك هبا وتعظيمها ؟واىل أي مدى ميكن احلديث عن صحة نسبة هذه
اآلثار النبوية لسيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم ؟وأخريا لن اغفل احلديث عن املوضوع الرئيس هلذه املقالة
يق للحديث عن النعال
إال وهي النعال النبوية وكيف وصلت إلينا؟ و ماهي ابرز أماكن تواجدها ؟أل َ
ُعبِّ َد الطر َ
النبوية املوجودة باملغرب مبدينة فاس،وأقدم للقارئ قصيدة شعرية من أمجل القصائد اليت نظمت يف مدحها
والتعريف هبا وسرد أمساء من زارها وتربك برؤيتها واالحنناء عليها ولثمها يف  27من شهر رمضان املعظم من
العلماء األجالء مع إدراج صور هلذه احللية النبوية وظهائر ملكية شريفة تُعظمها وتدعم نسبتها للنيب صلى اهلل
عليه وسلم وتبجل األسرة الصقلية الطاهرية اليت حتتفظ هبا،وأملي كبري أن تعم االستفادة للجميع واهلل ويل
التوفيق.
العنصر األول:بعض اآلثار النبوية وذيوع صيتها في العالم:
تعترب اآلثار الشخصية لسيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم من بردة ونعل وخامت وشعرات وما إىل ذلك
من األشياء اليت شغلت حيزا كبريا يف فكر العلماء وأشعلت هليب أقالمهم نثرا وشعرا المتداح اآلثار النبوية
واإلشادة بفضلها وفوائد التربك برؤيتها.
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فهذه بـُْرَدتُه) (1الشريفة عليه أفضل الصالة والسالم خلعها بيديه الكرميتني وألبسها للشاعر املخضرم كعب بن
زهري بن أيب سلمى( )2يف قصة شهرية أوردهتا اغلب املصادر املؤرخة للمرحلة وحىت كتب الطبقات حني جاء
دمه ان يُهدر وأطلق العنان لشاعريته الفذة مادحا خري الربية يف معلقته
كعب النيب مسلماً متخفياً بعد أن كاد ُ
املعروفة باسم"بانت سعاد"،ووقف النيب عليه أفضل الصالة والسالم ِمن مكانه ُمتخشعا خاصة عندما تال على
مسامعه صلى اهلل عليه وسلم البيت النوراين الذي انشد فيه:
َّ
لس ْيف يستضاء به *** مهند من سيوف اهلل َمسلول
إن الرس َ
ول َ

وأصبحت هذه القصيدة املدحية الغزلية ذات املقدمة الطللية على عادة العرب،الالمية الروي من البحر
باسم"الربدة"(،)3وقد ظلت هذه الربدة – بردة النيب صلى اهلل عليه وسلم -حديث
البسيط تُعرف تكرميا هلا
ُ
الصحابة والتابعني وتابعي التابعني خاصة بعد ان رفض كعب بيعها طوال حياته للخليفة األموي معاوية جميبا إياه
بقوله ":ما كنت ألوثر بثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحدا"(،)4بل و تغال الناس يف شرائها من ورثة

كعب واقتنائها،حىت استقرت بني يدي اخلليفة األموي معاوية بن أيب سفيان الذي بذل يف سبيل احلصول عليها
أمواال طائلة ،وصارت من بعده أهم شيء يتوارثه اخللفاء األمويون ويتربكون هبا ويعتزون بامتالكها فإذا خرج
 )1قال ابن األثري يف صفتها ّأهنا كانت( ":مشلة )وهو لباس يـُتَـغَطَّى به ويـُتَـلَفَّف به خمططة" ،وقيل" كساء أسود مربّع فيه صغر" ،وذكر أمحد
بن حنبل عن عروة بن الزبري " :أن ثوب رسول اهلل الذي كان خيرج فيه للوفد رداء حضرمي طوله أربعة أذرع ،وعرضه ذراعان وشرب".وانظر:
صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء  ،أبو العباس القلقشندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج ،3ص -.219-281تاريخ اخللفاء ،السيوطي،
مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط ،2004 ،9ص.20
 )2بن ربيعة بن رياح بن العوام بن قُرط بن احلارث بن مازن بن خالوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن الطم بن عثمان بن مزينة،و أمه امرأة من
بين عبد اهلل بن غطفان يقال هلا كبشة بنت عمار بن عدي بن سحيم،وقد تويف حنو سنة24هـ 442/م .وإىل جانب قصيدته اليت حققت له
شهرة كبرية "بانت سعاد" فإن لكعب بن زهري إنتاجا شعريا متنوعا مجع بعضه أو معظمه يف ديوان حيمل امسه ،أما موضوعات شعره فهي
كغريها من موضوعات الشعر اجلاهلي ،ترتاوح بني الفخر واملدح واهلجاء والرثاء والغزل والوصف وبعض احلكم ،لكن الباحثني يفرقون يف شعره
بني اجتاهني متباينني ألن إسالم كعب قد غري يف هنج شعره وأمده بكثري من الصور ،ورقق ألفاظه ومعانيه حيث كان كعب يف اجلاهلية مييل إىل
الشدة والتقعر وخاصة يف وصف الصحراء وحيواهنا ،...بينما بعد اإلسالم أصبح مياال إىل احلكمة والرزانة وطبعت أشعاره بطابع املدرسة
اإلسالمية جعلها تتصدر قائمة املعلقات،واقتطف منها األبيات الثالث التالية:
سعي الفىت وهو خمبوء له القدر***لو كنت أعجب من شيء ألعجبين
والنفس واحدة واهلم منتشر***يسعى الفىت ألمور ليس يدركها
ال تنتهي العني حىت ينتهي األثر***واملرء ما عاش ممدود له أمل
 )3وقد اهتم هبا العلماء والشعراء حفظا وشرحا وتثليثا وختميسا،...ومل يزل الشعراء من ذلك الوقت إىل اآلن ينسجون على منواهلا ويقتدون
بأقواهلا تربكا مبن أنشدت بني يديه صلى اهلل عليه وسلم انظر:االستسعاد بشرح بانت سعاد،أليب حامد املكي البطاوري
الرباطي(ت9134م)،طبع يف املطبعة األهلية بالرباط عام 9345هـ9124/م،ص،4وقد نفذت نسخه ،ووقفت على نسختني منه األوىل
باملكتبة الوطنية يف الرباط حتت رقم ، B. 24381والثانية يف اخلزانة الوطنية بالرباط ،حتت رقم.3977 :
)4انظر-:حممد ابن سالم اجلمحي ،طبقات فحول الشعراء ،حتقيق حممود شاكر،دار الكتب العلمية،بريوت  ،2009،ص -.900اخلطيب
التربيزي،شرح قصيدة بانت سعاد ،دار الكتاب اجلديد  ،بريوت،9179،ص-.33-32شرح قصيدة بانت سعاد ،حممد بن هشام
األنصاري،حتقيق عبد اهلل الطويل،املكتبة اإلسالمية،مصر،2090،ص.37-32
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اخلليفة منهم إىل صالة اجلمعة أو العيد او للجلوس يف جمالس العلماء وامللوك او للحرب جعلها فوق ظهره تعظيما
وتشريفا وزادته افتخارا ورفعةَ مكانة.مث انتقلت هذه الربدة إىل خلفاء الدولة العباسية وصارت شعارا هلم حييطوهنا
بكل مظاهر التقديس والتكرمي،بل وتبالغوا يف محايتها واحلفاظ عليها فجعلوا هلا أوعية من الذهب اخلالص غاية
يف الزخرفة و النقش والتزيني باخلط العريب األصيل زادها رونقا ومسوا،إىل أن احتل املغول بغداد سنة 454هـ
9258/م وهنبوها،واحرق هوالكو الربدة النبوية اليت كانت على كتفي اخلليفة املستعصم باهلل عند خروجه لقتاله،او
كما ُرِوي احرق بعض منها ()1وما بقي منها اآلن موجود باسطنبول.كما حرصت الدولة العثمانية أيام خالفتها
الربدة النبوية العباسية وجعلوها يف صندوق من ذهب مرصع باجلواهر،وأفردوا هلا
على أن ميتلك اخللفاء األتراك ُ
حجرة خاصة كانت تسمى":حجرة الربدة الشريفة"( )2ووضعت يف صندوق من الذهب نُقش على بابه هذان
البيتان:
الرح َمان
عبد العزيز الذي من آل عثمان ْير***جو
َ
الشفاعةَ من رسول ْ

إنسان()3
كس َوة الرسول أنشأ م ْح َفظة*** اهلل يَ َ
ل ْ
حفظها من ك ِّل َ
لكن ال يعرف حلد اآلن هل هذه الربدة الشريفة املوجودة اآلن مبسجد (اخلرقة الشريفة)باسطنبول هي اليت
النيب سيدنا حممد صلى اله
أهداها عليه أفضل الصالة والسالم للشاعر كعب بن زهري ،آم أهنا الربدة اليت أعطاها ّ
عليه وسلم ألهل أيلة مع كتابه الذي كتب هلم أمانًا هلم ،فاشرتاها أبو العباس السفاح ّأول خلفاء الدولة العباسية
بثالمثائة دينار( ،)4وقيل بل أخذها من أهل أيلة عبد اهلل بن خالد بن أيب أوىف وهو عامل من قبل مروان بن حممد
حىت أُخ َذت بعد مقتله ،قال السيوطي":قلت
آخر خلفاء الدولة األموية وبعث هبا إليه ،وكانت يف خزانته ّ
فكانت التي اشتراها معاوية فقدت عند زوال دولة بني أمية"( )5وقال العالمة الكرماين" :وقيل ك ّفن فيها

معاوية"(،)6وهلل األمر من قبل ومن بعد.

تربًكا هبا،
وهناك أيضا شعراته الكرمية عليه أفضل الصالة والسالم اليت توارثها املسلمون عرب العصور ّ
وأغلبها ما كان من رأسه ،وبعضها ما كان من حليته( ،)7وأصلها ما ُروي يف أمهات كتب احلديث النبوي من َّ
أن
حجة الوداع سنة 10
النَّيب سيدنا حممد عليه الصالة والسالم قد حلق رأسه معمر بن عبد اهلل يف ّ
،وقسم شعره بيده الكرمية ويف رواية أخرى أمر أبا طلحة وزوجته أم ُسليم بتفريقها بني الصحابة رجاال
هـ632/م ّ
 )1انظر :صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء  ،أبو العباس القلقشندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج ،3ص210
)2انظر :اآلثار النبوية ،أمحد تيمور باشا ،مطبعة دار الكتب العريب ،القاهرة ،ص.29-7
)3انظر  :فهد عامر االمحدي ":حكاية الربدة النبوية" ،جملة الرياض ،العدد ،95483بتاريخ االحد  8ذي احلجة  9439هـ  94 /نوفمرب
2090م .
 )4انظر :البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج.4
 )5انظر :تاريخ اخللفاء ،السيوطي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط ،2004 ،9ص22
 )6انظر :اآلثار النبوية ،أمحد تيمور باشا ،م.س ،ص.1
 )7انظر:حممود الزخمشري ،الفائق يف غريب احلديث ،طبع دار إحياء الكتب العلمية ،القاهرة،9145،ص -.308حممد ابن سعد ،الطبقات
الكربى ،طبع دار صادر ودار بريوت،ص(.)482-478
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ونساء (،)1كربكة باقية منه عليه الصالة والسالم بينهم وتذكرة هلم وهي إذان منه باقرتاب اجله صلى اهلل عليه
وسلم،و عن أنس بن مالك ،قال":رأيت رسول اهلل والحالق يحلقه وقد طاف به أصحابه ما يريدون أن تقع

2
وي ان":قلنسوة خالد بن الوليد ش ّقت يوم اليرموك وهو في الحرب
شعرة إال في يد رجل"( )،كما ُر َ
فسقطت فطلبها طلبًا حثيثًا فعوتب في ذلك ،فقال :إ ّن فيها شيئًا من شعر ناصية رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وإنّها ما كانت معي في موقف إال نصرت بها"(.)3وقد تناول الناس يف العامل العريب واإلسالمي هذه
اخلصالت من شعره صلى اهلل عليه وسلم وتناقلوها حمبة يف رسول اهلل عليه افصل الصالة والسالم وتربكا هبا
فتوزعت يف األقطار ومنها ما ُحفظ يف متاحف ومنها ما ُحفظ يف مساجد ،ومنها الكثري ُحفظ عند عائالت
وأفراد يتوارثوهنا جيال بعد جيل،وابرز أماكنها املعروفة جند مكة واملدينة واسطنبول ومصر وبريوت وطرابلس اللبنانية
وبوبال باهلند ودمشق وفلسطني وعكا وحيفا وتونس وبنغازي وطرابلس بليبيا ،وعمان وبالشيشان و
أوزبكستان....
وهناك أيضا املنرب والعصا/القضيب الذي كان يتكئ عليه صلى اهلل عليه وسلم ،والسرير واخلامت والعمامة
والسيف،والركاب والعلم النبوي وأثار قدميه الشريفة،والنعال النبوية اآلتية الذكر وغريها من مقتنياته الشخصية
صلى اهلل عليه وسلم وقد اعتىن هبا عدد من علماء املسلمني وألفوا يف موضوعها كتبا و تقاييد ونظموا أرجازا
قصرية وطويلة ،واهتموا بالبحث الدقيق عنها والتحقق من أصلها والدراسة العميقة لصفتها ومثاهلا ولوهنا وجنسها
وعددها وحاملها ومدحها والثناء عليها والتفنن يف ذلك شعراً ونثراً،كما ألف بعضهم رسائل خاصة فيها،منفردة
بأحدها أحيانا وجامعة هلا أحايني أخرى.ولو رغب أي باحث أكادميي يف ذكرها مجيعا والتوسع يف مؤلفات
العلماء فيها والوقوف على ما اندثر حوهلا هنا وهناك يف أمهات املصادر احلديثية وكتب الطبقات ألجنز كتابا
ضخا على غرار ما يتداول اآلن يف اخلزانات الورقية و املكتبات االفرتاضية /االلكرتونية.

العنصر الثاني:لمحة عن النعال النبوية الشريفة بالعالم عامة والموجودة بفاس خاصة :
النعالن مها تثنية نعل،وهي ما يلبس يف القدم الواحدة  ،والنعالن للقدمني والنعل مؤنثة وهي ما وقيت
به القدم من األرض ومل يصل للساق  ،فيخرج اخلف وحنوه(،)4وقد وردت تسمية النيب سيدنا حممد صلى اهلل
عليه وسلم يف اإلجنيل "بصاحب النعلني" ،وكأنه إشارة إىل أنه سيكون من أصل عريب،وكان خري اخللق سيدنا
حممد عليه الصالة والسالم يلبس النعال السبتية بكسر السني ،وهي املدبوغة اليت أزيل شعرها،و ذكر بعض
صنعت من جلود البقر،
احلُّفاظ بأن نعله عليه أفضل الصالة والسالم كانت صفراء اللون ،ويف روايات متعددة أ ّهنا ُ
وملسنة أي
اه،ومعقبة أي اليت هلا عقب تضم به الرجلُ ،
وأ ّهنا كانت ُخمصرة أي اليت هلا خصر أو اليت قُطع خصر ُ
 )1انظر:اآلثار النبوية ،أمحد تيمور باشا ،مطبعة دار الكتب العريب ،القاهرة ،ص.82
 )2رواه مسلم يف صحيحه ،رقم.2325 :
)3انظر:السرية احللبية او إنسان العيون يف سرية األمني املأمون،لعلي احلليب،دار الكتب العلمية،بريوت9427،هـ،باب(:حجة الوداع).
)4انظر:إبراهيم أنيس وآخرون،املعجم الوسيط،ط ،2بدون تاريخ،ج،2مادة(نعل).
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اليت فيه طول على هيئة اللسان ،وهلا قباالن أي الزمام وهو السري الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بني إصبعي
الرجل(،)1أما صفتها يف الطول والعرض وغري ذلك فقد اختلف يف أمرمها( ،)2وقد كان للنيب سيدنا حممد عليه
أفضل الصالة والسالم ع ّدة نعال تناقلها املسلمون عرب العصور ،ومنها:
تزوجها عبد اهلل
 النعل اليت كانت عند السيدة عائشة بنت أيب بكر ،مث صارت إىل أختها أم كلثوم واليت ّ
بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن أيب ربيعة املخزومي بعد وفاة زوجها طلحة بن عبيد اهلل ،فصارت عند حفيده

املخزومي،وجيهل مصري هذه النعل(.)3
إمساعيل
ُ
 قطعة كانت عند القاضي عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي املتوىف يف القاهرة سنة 854
هـ9442-9449/م) ،قال املقري ":ولعلها كانت من التي باألشرفية بالشام ،وكان لهذا القاضي الجاه
العريض والتصرف في مملكة اإلسالم بمصر والشام وما يليهما فال يبعد أن يحصل له ذلك منها أو من
غيرها من النعال النبوية التي كانت يتوارثها من خصه اهلل بها واهلل أعلم"(.)4
 النعل اليت كانت يف دار احلديث األشرفية يف دمشق( ،)5وهي فردة واحدة ويُقال أ ّهنا اليُسرى وأ ّن اليُمىن
كانت باملدرسة الدماغية،وقد كانت عند بين أيب احلديد يتوارثوهنا ،مث صارت للملك األشرف موسى بن العادل
األيويب ،فجعلها يف دار احلديث األشرفية يف دمشق ،وأشار إليها ابن كثري فقال)...(" :واشتهر في حدود سنة
ستمائة وما بعدها عند رجل من التجار يقال له :ابن أبي الحديد ،نعل مفردة ذكر أنّها نعل النبي فسامها
الملك األشرف موسى بن الملك العادل أبي بكر ابن أيّوب منه بمال جزيل فأبى أن يبيعها ،فاتفق موته بعد

حين ،فصارت إلى الملك األشرف المذكور ،فأخذها إليه وعظّمها ،ثم لما بنى دار الحديث األشرفية إلى
درهما ،وهي
جانب القلعة ،جعلها في خزانة منها ،وجعل لها ً
خادما ،وقرر له من المعلوم كل شهر أربعون ً

موجودة إلى اآلن في الدار المذكورة( ،)6(")...وذكر املقري أن هذه النعل كانت عند زوجة النيب سيدنا حممد

صلى اله عليه وسلم ميمونة بنت احلارث ،فتوارثها ورثتها إىل أن وصلت إىل بين أيب احلديد،وكانت أول ما وصلت
إليهم من جدهم الصحايب سليمان السلمي املعروف بأيب احلديد ،فتوارثها بنوه إىل أن وصلت إىل آخرهم أمحد
بن عثمان املتوىف سنة 625هـ 9228-9227(/م)مث صارت للملك األشرف موسى،وممن رآها الرحالة أيب
عبد اهلل حممد ابن ُر َشْيد الفهري املغريب السبيت (تويف بفاس سنة729هـ9329/م إذ قصدها للزيارة يف املدرسة
1انظر :فتح املتعال يف مدح النعال ،املقري ،نشر دار القاضي عياض ،ط ،9117 ،9ص.942-949
) 2انظر:حممد املهدي الفاسي،مطالع املسرات جبالء دالئل اخلريات ،طبع دار الرشاد احلديثة ،البيضاء2005،م ،ص.244 :
)3انظر :اآلثار النبوية ،أمحد تيمور باشا،م.س ،ص.925-901
)4انظر :فتح املتعال يف مدح النعال ،املقري،م.س،ص920-998
) 5انظر عن تاسيسها:مناداة األطالل ومسامرة اخليال يف مدارس دمشق ومساجدها،لعبد القادر بن بدران،حتقيق زهري الشاويش  ،املكتب
اإلسالمي  ،بريوت،ط.9185 ،2
)6انظر :البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج.4

 514جملة املدونة :السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم 4141هـ  /أكتوبر 1047م

األشرفية للتربك هبا واالستشفاء من مرض أمل به فوقع له منها العجب،ووصفها يف رحلته املسماة(:ملء العيبة مما
ُمجع بطول الغَيبَة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطيبة)،وباملدرسة بيتني/غرفتني احدمها عن ميني احملراب به
نسخ من املصحف الشريف وغرفة عن اليسار وضعت هبا فردة النعل النبوي وجعل للبيت باب مصفح بالنحاس
األصفر وعلق عليه كلل من احلرير امللون ووضعت النعل الكرمية على كرسي من آبنوس حماطة بلوح مثبتة عليه
مبسامري من فضة،ومما قاله فيها عند التربك بلثمها والنيل من طيبها:
بمقصد
َهنيئا ل َع ْيني ان ر ْ
حمد ***يا َس ْعد َج ِّدي قد ظف ْرت َ
أت نَ ْع َل أَ َ
اد الظلما عند َمورد
ادني***فيَا َع َجبا ز َ
يل فز َ
وقبلتها أشفي الغل َ
فلله ذاك اللثم لهو ُّ
ألذ من *** لما شفة لميا وخد مورد
وهلل ذاك اليوم عيدا ومعلما ***بتاريخه أرخت َمولد أسعد

صالة نشرها طيب كما*** يحب ويرضى ربنا بمحمد()1
عليه َ
كما أكد العالمة املقري خبصوص مصريها أ ّهنا تعرضت للحرق يف فتنة تيمورلنك حني هاجم دمشق سنة
803هـ9409-9400(/م)( )2وقد قال بعضهم يف هذه النعل:
يناي نَ ْع َل المصطفى*** دار الحديث األشرفية لي الشفا
فبها ر ْ
أت َع َ
وقلت يا
نفسي أنعمي أكفاك قالت لي كفى***ولثمتها حتى قنعت ً
المنى)(3
من بعد طيبة ما أجل وأشرف***اهلل أوقات وصلت بها ً

 نعال نبوية موجودة إىل اليوم يف ملك األسرة الصقلية الطاهرية مبدينة فاس وقد وصلت إليهم بالوراثة
ومرت بتطور تارخيي مهم،أُوِرُد ُخمتصره فبعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت قد انتقلت إىل اخلليفة الراشدي
عثمان بن عفان،مث انتقلت إىل معاوية بن أيب سفيان ومكثت عند أفراد البيت األموي إىل أن انقرضت دولتهم
سنة 932هـ750/م(،)4فحملها معه عبد الرمحان الداخل إىل األندلس عام 938هـ754-755( /م)،وبقيت
هذه النعال يف ملك هذا البيت إىل هناية القرن 7هـ93/م،مث انتقلت إىل ملك الصقليني الطاهريني فدخلوا هبا
املغرب واستقروا بفاس ومنذ يومئذ يقام هلا حفل ديين سنوي ليلة  27رمضان،ويتربك هبا يف هذه الليلة،وقد انتقل

) 1انظر:عبد الباسط العلموي،خمتصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس ملا يف دمشق من اجلوامع والربط واملدارس حمليي الدين العليمي(ت127هـ) ،ص.7

)2انظر:املقري،نفح الطيب،م.س ،ص 994
 )3انظر:جواهر البحار يف فضائل النيب املختار ،يوسف النبهاين،م.س ،ج ،3ص148
) 4انظر:عبد اجمليد الشرنويب األزهري،خمتصر كتاب الشمائل احملمدية حملمد الرتميذي،مطبعة بوالق،القاهرة9100،م ص(–.)28-25حممد
الذهيب،تاريخ اإلسالم وطبقات املشاهري واألعالم،طبع مكتبة القدسي،القاهرة9141،م ،ص(.)281-288
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هؤالء الشرفاء مالكو هذه النعال من مقر سكناهم يف منزل رقم 2بدرب الدرج من عدوة( )1األندلس إىل املنزل
رقم 59بالزنقة 94يف جنان احلريشي حبي ابن دباب يف فاس(.)2
ولقد ذكر كل من العالمة عبد السالم بن عبد اهلل اخلياط القادري( )3وحممد بن الطيب القادري( )4أنه
حسب اعتقادمها ال ميكن ألي نعل أن تستمر موجودة زمنا طويال،وسواء كانت مصنوعة من اجللد أو من احلديد
كان سيصيبها الفناء،ورد عليهما خبصوص هذه املسألة العالمة حممد بن جعفر الكتاين يف سلوته مبا نصه":
()...تقدم أنه شهد لهم بأنها نعل المصطفى صلى اهلل عليه وسلم أئمة علماء،ويبعد كل البعد أن يشهدوا
على غير يقين أو ظن قريب من اليقين .وأما ثانيا فإن ما استدال به على فنائها ال ينهض أيضا على بعض

ما حل بأجسادهم الكريمة من النعال وشبهها معجزة لهم()...وأما ثالثا فإن الجلد إذا كان محفوظا مصونا
من الماء والشمس ونحوهما ال يسرع إليه البال بالكلية وال يبعد بقاؤه هذه المدة وأزيد منها .وقد رأينا من
الكتب المكتوبة ماله نحو من سبعمائة سنة مع كون كتابته في أوراق من الكاغد ويحل بأيدي كثير من
الناس وتطرأ عليه أنواع من التغيرات .وعدم ذكر المقري وغيره لهذه النعال ال ينفيها إذ لم يستوعبوا ذكر

النعال التي مشى بها عليه الصالة والسالم في عمره وإنما ذكروا منها ما حصلت لهم به رواية أو نقل لهم
فيه أثر وما بقي أكثر مما ذكر بكثير"(.)5

ومما يؤكد مصداقية نسبة هذه النعال الشريفة كون األحداث برهنت على نفعها سواء على الصعيد اخلاص أو
على الصعيد العام.فعلى الصعيد اخلاص ذكر العالمة حممد بن الطيب القادري أن أحد شيوخه رأى هذه النعال
سنة 9944هـ9739/م وتربك هبا وتوسل هبا لقضاء حوائجه فما رأى( :أسرع إلى اإلجابة عنها في

بعضها)(.)6أما على الصعيد العام فقد أصاب املغرب سنة 9019هـ9480/م جفاف كبري وأقيمت صالة
اإلستسقاء مرارا،ومل تنزل األمطار فقنط الناس ونصح شيخ اإلسالم العالمة عبد القادر بن علي الفاسي الفهري
سكان مدينة فاس بإقامة صالة اإلستسقاء من جديد ولكن على شرط أن يكون جبانب املسلمني املصلني النعال
النبوية اليت هي يف ملك الشرفاء الصقليني الطاهريني احلسينيني ،وأن يكون من بني املصلني ذرية الرسول عليه

1
)العدوة:ورد ذكرها يف القران الكرمي يف قوله عز وجل{:إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى}سورة األنفال،اآلية .24وهي "املكان
ُ
وجانبه،وجت َمع على ُع َدى"وانظر:حممد بن يعقوب الفريوز أبادي،القاموس احمليط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،ط ،4
املرتفع،وشاطئ الوادي
ُ
9495هـ ،ص.9924
) 2انظر:حم مد بن عبد السالم الطاهري الصقلي ،عقد اجلواهر احلسان ،مجع وتقدمي وتعليق حممد العزوزي ،طبع دار الرشاد،
البيضاء2000م ،ص(.)44-42
) 3انظر:التحفة القادرية خمطوط توجد نسخة منه باخلزانة العامة يف الرباط حتت رقم :ك  ،2/2390ص .952
 ) 4انظر:نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين ،مطبعة النجاح اجلديدة البيضاء9184،م ،ج ،3ص .254
)5انظر :سلوة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس ،املطبعة احلجرية الفاسية ،بدون تاريخ ،ج ،Ιص()347-334
)6انظر(:نشر املثاين) ،م.س،ج ،3ص.257
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الصالة والسالم.وبالفعل فإن اخلطيب العالمة حممد العريب بردلة( )1اتبع هذه النصيحة عندما أقام صالة
االستسقاء مبصلى باب احلمراء داخل باب الفتوح بفاس،وتوسل يف خطبته بالرسول صلى اهلل عليه وسلم وبآله ومل
ِ
يعد املصلون إىل مقرات سكناهم حىت نزلت األمطار بغزارة ورحم اهلل البالد والعباد(.)2
أما على الصعيد الرمسي جند إشارتني تؤكد أن السلطة املركزية كانت إىل جانب العلماء وخاصة الناس
وعامتهم تقر بصفة غري مباشرة مبصداقية نسبة هذه النعال إىل خري اخللق صلى اهلل عليه وسلم وتزكي هاتني
اإلشارتني مسو املكانة االجتماعية اليت حظيت هبا هذه النعال لدى اخلاص والعام مبدينة فاس على
اخلصوص.فاإلشارة األوىل تتجلى يف سنة 9994هـ9702/م حيث فرض السلطان املوىل إمساعيل ضرائب باهضة
على أهل فاس فطلب أعيان هذه املدينة من الصقليني الطاهريني احلسينيني أن حيملوا النعال النبوية اليت توجد
لديهم إىل السلطان املوىل إمساعيل مبكناسة الزيتون لالستشفاع هبا لديه ،من أجل أن يزيل هذه الضرائب او
خيففها عنهم،وملا قام بعض هؤالء الشرفاء بتنفيذ ما طلب منهم ألغيت هذه الضرائب (،)3وتذكر املصادر التارخيية
ان السلطان املوىل إمساعيل قد حصل على احد فرديت هذه النعال و احتفظ هبا بل و بىن هلا بقصره يف مكناس
قبة فخمة اهلندسة والبناء وأطلق عليها اسم":قبة النعال"( )4والزالت تعرف هبذا االسم إىل اليوم.
وبالنسبة لنإشارة الثانية فتتجسد يف كون السلطان املوىل حممد بن عبد اهلل أصدر بتاريخ أواخر مجادى األوىل
سنة 9979هـ املوافق أوائل يرباير 9758م ظهري شريفا لتحقيق النسب الشريف باملغرب،وأسند مبقتضاه خطبة
النقابة الثين عشر شريفا للقيام هبذا العمل( )5وكان من مجلة من أسندت إليهم هذه اخلطة أمحد بن إدريس
الطاهري الصقلي احلسيين ،وذكر السلطان املوىل حممد الثالث ضمن هذا الظهري أن هذا الشريف من أهل النعال
الشريفة(.)6
 ) 1هو أبو عبد اهلل حممد العريب بن أمحد األندلسي مث الفاسي ولد سنة 9042هـ9432/م،وتتلمذ بفاس على يد كبارعلماء عصره جيامع
القرويني،كعبد القادر الفاسي الفهري وأمحد املزوار و حممد بن سودة املري،وغريهم وأصبح على شاكلة شيوخه من فحول العلماء مما أهله
لتويل توىل خطة القضاء والفتوى واخلطابة والتدريس جبامع القرويني مع خطة النظارة على أحباس مدينة فاس،كما كان له إملام بعدة علوم
عقلية ونقلية كالتفسري و احلديث النبوي و الفقه والتصوف واللغة العربية والبيان،وقد خلف انتاجا فكريا غزيرا نذكر منه":النوازل"،اضافة اىل
عدة رسائل م نها :رسالة بعنوان":إفشاء القواعد املذهبية و األقوال املرضية يف إبطال النحلة العليشية اليت أشاعها امللحد يف األقطار املغربية" و
يرجع تارخيها إىل سنة 9920هـ  9708 /م وهي خمطوطة توجد نسخة منها باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم د.2/943وقد تويف بفاس سنة
9933هـ 9720/م و فيها دفن بروضتهم خارج باب العجيسة جبانب فران الغرباء.وانظر ترمجته يف:تقاييد للعالمة حممد العريب بردلة،حتقيق
خالد صقلي،ضمن سلسلة جماميع رقم(،)9نشر دار االمان ،الرباط.2095،
)2انظر:حممد بن املدين ﯖنون ،الدرة املكنونة يف السنة الشريفة املصونة ،املطبعة احلجرية الفاسية9109،م ،ص.948:
) 3انظر:نشر املثاين ،م.س .ج ،3ص .258
) 4انظر:عقد اجلواهر احلسان ،م.س ،ص .42
 ) 5انظر:حممد العريب الفاسي ،شرح دالئل اخلريات ،خمطوط باخلزانة العامة حتت رقم ك،9532ص -. 425 :حممد املنوين" ،صفحات من
خمطوط املفاخر العلية لعبد السالم اللجائي" جملة املناهل ع،34 :ص ،383السنة :4ذو احلجة 9407هـ يوليوز 9187م –.حممد عبد
الغين حسن كتاب املقري صاحب نفح الطيب  ،مطبعة الدار املصرية للتأليف والرتمجة ،القاهرة ،طبعة بدون تاريخ ،ص980 :
)6انظر نسخة من هذا الظهري ضمن مالحق هذه األرجوزة اليت بني أيدينا.
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وجند من العلماء الذين زاروا هذه النعال مبدينة فاس ونظموا قصائد يف الثناء عليها العالمة عبد الرمحان بن
عبد القادر الفاسي املتوىف سنة 9014هـ9485/م( )1ونصها:
السماوات في الفضل
ست
األرض شرفَت***بها األرض عن أفق َّ
نعال إذا َم َّ
َ
فما مثلها ذخر وهذا مثالها***طباق الذي كان للمصطفى في الرجل
وعند الصقليين من شرفائنا*** بفاس وجدتها فقيست بذا المثل
وفي السبع والستين واأللف صنعة***محكم إتقان بشاهدي العدل

وشاهده العمراني وهو محمد***وأحمد المزوار))2قاسه باألصل)(3

وخبصوص رسم مثال هذه النعال اليت كانت موجودة عند العالمة حممد بن عبد الرمحان الفاسي املتوىف سنة
9934هـ9722/م()4فلقد وقفت عليها بدوري وتوجد ضمن مالحق هذه األرجوزة.وجند كذلك من العلماء
الذين زاروا هذه النعال ونظموا يف حقها نظما العالمة حممد التاودي ابن سودة املٍّري األندلسي املتوىف سنة
ُ
9201هـ9715/م( )5حيث يقول:
عل المصطفى
أت
المكارم والوفاء***فيها ر ْ
بمصم َ
دار ْ
ٌ
ودة َ
َ
عيناي نَ َ

قالت كفى()6
ولثَ ْمته حتى َشبعت وقلت يا***ن ْفسي أنْعمي أكفاك ْ

 )1انظر دراسة عن إنتاجه الفكري نشرهتا مبجلة الدوحة (املغربية) الرباط 9491-9498هـ9118-9117/م ،ج ،ΙΙΙص(،)938-901
ونشرت له كتاب ذكر بعض مشاهري فاس يف القدمي ،مطبعة آنفوبرينت ،فاس9428 ،هـ2007/م
)2محدون املزوار هو ابن حممد الزجين نسبة إىل منطقة أزجن اليت تقع قرب وزان ويعد من بني فحول علماء فاس مما أهله لتويل خطيت التدريس
والقضاء ،وجاء أجله سنة 9084هـ9473/م وانظر-:نثر املثاين ،م.سن ج ،2ص-.)204-205( :سلوة األنفاس ،مطبعة النجاح
اجلديدة،البيضاء،2004،ج ،9ص.14
) 3ورد هذا النظم عند كل من  -:عبد الواحد الفاسي ،كتاب (غاية االمنية) ،م.س ،ج ،ΙΙص( -.)925-924حممد القادري ،نثر املثاين،
ج 3م.س ،ص(.)254-254
) 4يعد من علماء عصره وجند من مؤلفاته املنح البادية يف األسانيد العالية،وانظر سليمان العلوي ،عناية أويل اجملد بذكر آل الفاسي ابن اجلد،
املطبعة اجلديدة  ،فاس  9347هـ ،ص.59:
 )5انظر:كتاب الروضة املقصودة واحللل املمدودة يف مآثر بين سودة لسليمان احلوات العلمي،مطبعة النجاح،البيضاء.9114،
) 6انظر:حممد الطالب بن احلاج ،اإلشراف ،م.س ،ص292 :
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نماذج لتحليات مغربية
ومشرقية للنعال النبوية
الشريفة

ولقد مرت األسرة
الصقلية احلسينية بتطور
تارخيي مهم قبل أن تستقر
باملغرب األقصى،فبعد خروج
أسالفهم من بغداد سنة
بسبب
222هـ834/م
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اضطهاد العباسيني(،)1توجهوا إىل جزيرة صقلية اليت حظوا هبا بالتعظيم
والتكرمي ،وملا احتل النورمان هذه اجلزيرة حوايل 484هـ9019/م
توجهوا إىل األندلس وأصبحوا يلقبون عالوة على احلسينيني
بالصقليني.وحوايل منتصف القرن4هـ92/م غادروا األندلس وتوجهوا إىل
املغرب األقصى واستقروا بسبتة وفاس ومراكش(،)2وقد ربطت من كان
منهم مبراكش عالقات جيدة مع سالطني الدولة املوحدية الذين قلدوهم
بعض املناصب املهمة وقتئذ كالقضاء.وملا توىل املرينيون زمام احلكم
ِ
ُجربوا على مغادرة هذه املدينة وتوجهوا إىل تاوريرت اليت منها توجهوا إىل
أ ُ
فاس واستقروا هنائيا هبا،كما وربطتهم عالقات جيدة مع سالطني الدولة
السعدية الذين عظموهم وقربوا منهم العلماء من األسرة وقلدوهم
املناصب واملراكز الرمسية ،وكذلك مع الدالئيني الذين صاهروهم وحبسوا
على األسرة الصقلية دفن موتاهم مبقربة الشيخ العالمة حممد ابن عباد
الرندي( )3اليت تقع بباب احلمراء بفاس( )4وفضال عن ذلك نالوا التعظيم
من قبل الدولة العلوية وتقلدوا مناصب مهمة كالتدريس والقضاء واحلسبة والفتوى.
كما أصدر بعض سالطني الدولة ظهائر لصاحل هؤالء الشرفاء مع تأكيد تعظيمهم واحرتامهم،واعرتافهم
مبلكيتهم للنعال النبوية الشريفة وتأكيد اعتزازهم هبذا املوروث النبوي الشريف بالعاصمة العلمية فاس.
العنصر الثالث :أرجوزة"نيل اآلمال لزيارة اشرف النعال"لعبد السالم الشرفي االندلسي الفاسي :

:1تعريف الناظم :
بيت الش ِ
َّريف (بفتح وضم الشني وتشديدها وفتح الراء املهملة وكسر الفاء) أصل أسالفهم عريب إذ ينتمون إىل
ُ
ِ
قبيلة قريش،ورحلوا فاستقر أسالفه جبزيرة األندلس من اشبيلية ونسبتهم هذه إىل الشََّرف(بالفتح) ملوضع قرب
 )1انظر:حممد الزكي العلوي ،الدرة الفائقة يف أبناء علي وفاطمة ،تصحيح ،حممد الفاطمي بن احلسني الصقلي ،خمطوط توجد نسخة منه
باخلزانة العامة ،الرباط حتت رقم :ج 48ص.45 :
 ) 2حققت كتاب (غاية األمنية) لعبد الواحد الفاسي يف  3ج ،وورد احلديث ضمنه عن نسب وتاريخ هذا البيت .وانظر نسخة منه مرقونة
خبزانة كلية اآلداب يف كل من فاس والرباط.
 )3هو ابن عبد اهلل حممد بن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن مالك بن إبراهيم بن حيىي ابن عباد النفزي احلمريي الرندي ،ولد برندة جنوب
األندلس سنة733ﮪ9333/م يف أسرة علمية وصوفية،اشتهر أفرادها باالشتغال يف العلوم الدينية واالنتماء للصوفية،رحل إىل مدينة فاس
واستقر هبا وتوىل فيها خطيت اإلمامة واخلطابة جبامع القرويني ،ملدة مخسة عشر عاما ،حىت اعتربه مبثابة اإلمام الشافعي مبصر تويف عام
712ﮪ9310-9381(/م) ،بكدية الرباطل من داخل باب فتوح.وانظر:إفادة املرتاد بالتعريف بالشيخ ابن عباد،عبد اجمليد بن علي
الزبادي،حتقيق خالد صقلي،مطبعة انفو برانت،فاس.2004،
) 4وقد اندثرت لألسف معامل ضرحيه،وأصبحت املقربة يف خرب كان بعد ان مت تسويتها وفتحها كطريق للمارة ووقوف السيارات.
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اشبيلية قيل يف شرح معىن امسه انه جبل عظيم كثري الزيتون وشريف البقعة وكرمي املوقع وغري ذلك مما ذكر.وقد
اشتهر أسالف األسرة باألندلس بالعلم والصالح والدراية فكان منهم خطيب قرطبة ورئيس شرطتها العالمة أبو
إسحاق بن حممد الشريف املتوىف سنة314هـ9004-9005(/م)،والعامل العالمة أمني الدين أبو الدر ياقوت بن
عبد اهلل الشريف املتوىف سنة 490هـ9294-9293(/م) وقد اشتهر خبطه البديع وجودة نسخه ألمهات
املصادر(.)1والراجح أهنم دخلوا إىل املغرب خالل العصر املريين حسب ظهائر وقف عليها جمموعة من العلماء
وأثبتوها يف تقاييدهم وتوجد يف ملكية األسرة ،وقد استقروا بفاس يف عدوة األندلس،وأول الداخل منهم على فاس
من اشبيلية هو أبو العباس امحد بن قاسم الشريف وهو جد املوجودين اآلن من هذه األسرة إىل اليوم ،وهو دفني
روضة األنوار خارج مقربة باب الفتوح بفاس وكان من رجاالت الطريقة اجلزولية(،)2ومن ابرز شيوخه العالمة ايب
احلسن علي بن حممد صاحل األندلسي دفني مقربة باب الفتوح ،ومن ابرز تالمذته الشيخ سيدي حممد الفاسي
القصري والد الشيخ أيب احملاسن يوسف الفاسي (،)3و صفوة القول لقد برز من هذا البيت علماء وصلحاء
وأدباء حمنكني وأصدر بعض سالطني الدولة العلوية كاملوىل إمساعيل ظهائر لصاحلهم تأمر بتعظيمهم
واحرتامهم،وتقلدوا خططا كثرية كاإلمامة والعدالة واحلسبة والوزارة والكتابة والتوقيت والتعديل والتنجيم )4(....
وناظم األرجوزة هو عبد السالم ابن العالمة املشارك املطلع املوثق الطيب املتوىف عام 9334هـ-9195( /
9194م) دفني مقربة القباب خارج باب الفتوح بفاس()5ابن عبد الرمحان املتوىف سنة 9304هـ-9884(/
9887م)( )6الشريف األندلسي،وقد ولد الناظم عبد السالم سنة 9212هـ9874-9875(/م)،اخذ وتتلمذ
يف صغره على والده مث جلس بني يدي كبار علماء وقته مبدينة فاس كالعالمة حممد بن التهامي الوزاين والعالمة
عبد السالم اهلواري والعالمة عبد امللك الضرير والعالمة احممد القادري والطبيب عبد السالم بناين وغريهم،فصار
على هنج شيوخه يف العلم والعمل وكان عالمة مشارك ومدرس مبسجد الشيخ ابن عواد بفاس،برع يف النثر كما
الشعر،ومن ابرز إنتاجه الذي وصل إلينا أخبار عنه يف مصادر ترمجته أذكر:تأليف يف إعراب لفظة مثود،وتأليف يف
مسالة السدل ومساه(زهرة األفكار يف الرد على املخالف بالقبض يف هذه األعصار) وقد أثىن عليه وعلى حمتواه
)1انظر:عبد الكبري بن هاشم الكتاين،زهر االس يف بيوتات فاس،ج،9مطبعة النجاح اجلديدة،الدار البيضاء، 2002،ص.545
)2انظر ترمجته يف-:ممتع االمساع يف ذكر اجلزويل والتباع وما هلما من االتباع،للمهدي الفاسي،مطبعة النجاح اجلديدة ،البيضاء 9114،
 )3ولد بالقصر الكبري سنة 137هـ 9539-9530 /م )وتويف ودفن بفاس سنة 9093هـ9405-9404 /م )،وجند من شيوخه عبد
الوهاب بن أمحد الزقاق ،وعبد الرمحان املشرتائي الدكايل ،وحممد بن عبد الرمحان ابن جالل التلمساين ،ومبارك بن علي التارخيت املصمودي
السوسي ،و تنافس الناس إىل األخذ عليه ببالده القصر الكبري جلنوحه إىل البساطة يف التعبري وإيراد املعىن الغامض باللفظ السهل فنفع هلل
خلقا كثريا ،وجند من تالمذته املالكيني الذين ذكر منهم صاحب (مرآة احملاسن)  50تلميذا .وانظر :حممد العريب الفاسي،مرآة احملاسن يف
أخبار الشيخ أيب احملاسن،مطبعة النجاح اجلديدة،البيضاء2003 ،
 )4انظر:عبد الكبري الكتاين،زهر األس يف بيوتات فاس،ج،9م.س،ص.547-545
) 5انظر ترمجته عند :عبد السالم ابن سودة،إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع،دار الغرب اإلسالمي،بريوت ،ج
،2،9117ص.494
 )6انظر:عبد السالم ابن سودة،إحتاف املطالع،م.س،ج،9ص.214
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مجاعة من علماء عصره نظما ونثرا( ،)1كما له ديوانا قيل يقع يف سفر وسط(،)2واجهل مصري التقييد والديوان
املذكورين،اضافة اىل أرجوزة(نيل االمال يف زيارة اشرف النعال) اليت قيد التحقيق والدراسة ،ولقد شهر بكونه يعد
من علماء وأدباء وشعراء عصره وتقلد وظيفة التدريس يف جامع القرويني بفاس وجاء أجله قيل يوم األربعاء وقيل
اخلميس  2رجب اخلري سنة 9348هـ9130-9121(/م) ودفن بروضتهم بالقباب خار باب الفتوح بفاس
(.)3
:9تعريف الوثيقة:

4

وقفت على هذه الوثيقة( ) اليت طبعت مبدينة فاس يف طبعة حجرية قدمية بتاريخ أوائل ربيع الثاين من عام
5
ِ
املنع ِم احلاج حممد بوزوبع(،)6وتقع األرجوزة يف
9335هـ املوافق يناير9197م على نفقة العالمة أمحد( ) ابن َ

)1انظر:انظر :إدريس العلوي الفضيلي ،الدرر البهية واجلواهر النبوية ،مطبعة فضالة احملمدية9111،م،ج،2ص.331-334
) 2عبد السالم ابن سودة  ،دليل مؤرخ املغرب األقصى ،طبع دار الفكر ،بريوت9117 ،م ،ص ،279 :رقم.9757:
 )3انظر:عبد السالم ابن سودة*:إحتاف املطالع،ج،2م.س،ص*.453سل النصال للنضال باألشياخ وأهل الكمال(فهرس الشيوخ)
ص،53الرتمجة رقم.43
)4الوثيقة من َوثُ َق يـَ ْوثُ ُق َوثَاقَة الشيء ،ثبت وقوى وكان حمكماً ،فهو وثيق وهي وثيقة ،يقالَ :وثَّ َق األمر :أي أحكمهَ ،وَوثَّ َق الرجل قال فيه أنه

ووثُ َق الشيء وثاقةً ووثقاً ،أو ْأوثَ َق الشيء إيثاقاً ووثاقاً :أي شده وربطه حببل لئال ينفلت.والوثائق أو الوثاق اسم اإليثاق ،وهو ما يشد به
ثقةَ ،
الربط،ومنه قول اهلل سبحانه و تعاىل يف سورة حممد اآلية {:4فشدوا الوثاق }"،واستوثق منه:أي أخذ
الوثُق مبنزلة الرباط و ُّ
األسري ،وجيمع على ُ
العقد وحنوه أي سجله بالطريق الرمسي .وتوثق يف األمر
منه وثيقة،وجتمع الوثيقة على الوثائق ،وهي العقود اليت يسجلها املوثوقون العدول،ووثق َ
ومن األمر أي اخذ فيه بالوثيقة او بالثقة.و استوثق من فالن أي اخذ منه وثيقة ،واستوثق من األمر أي اخذ فيه بالوثاقة ،والوثيقة مؤنث الوثيق،وهي
ما حيكم به االمر،والوثيقة يف االمر إِ ْح َك ُامه ،و الوثيقة هي املستند وما جرى هذا اجملرى،وجتمع على وثائق .واملوثق من يوثق العقود وحنوها
بالطريق الرمسي" ،انظر:املعجم الوسيط،م.س ،ج ،2ص،9099-9092مادة( وثق) -.أبو العباس أمحد الونشريسي ،املنهج الفائق ،واملنهل
الرائق واملعىن الالئق بآداب املوثق و أحكام الوثائق ،حتقيق عبد الرمحان االطرم ،يف جزئني،نشر دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء
الرتاث 2005،م،ص-.99حممود عباس محودة ،املدخل إىل دراسة الوثائق العربية،مكتبة هنضة الشرق-.9115،فؤاد السعيد احلجازي،الوثائق
تنظيمها وحفظها وإدارهتا،مكتبة االجنلو املصرية،القاهرة -.9144،حممد القبيسي،علم التوثيق والتقنية احلديثة،دار اآلفاق،بريوت-.9182،
حممود محودة،أمن الوثائق:احلفظ التصوير الرتميم والصيانة ،مكتبة الغريب ،القاهرة.9177 ،وقد ورد لفظ (وثق) مبختلف اشتقاقاته اللغوية يف
القران الكرمي يف عدد من السور ونذكر منها:سورة املائدة االية{7واذكروا نعمة اهلل عليكم وميثاقه الذي واثقكم به} ،سورة الفجر
االية{24فيومئذ ال يعذب عذابه احد وال يوثق وثاقه احد}،سورة النساء اآلية  {،12وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل
أهله}وانظر:املعجم املفهرس أللفاظ القران الكرمي ،حممد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر،بريوت ،2000،مادة(وثق).
) 5هو احد ابرز علماء جامع القرويني،وشهرت حلقاته العلمية ودروسه هبا بكثرة اإلقبال والتزاحم عليه لبسطه احلديث وتبسيطه يف
الشرح،انتقل مع أسرته إىل مدينة الدار البيضاء وبقي يدرس العلوم هبا إىل ان تويف يف متم شهر رجب عام 9354هـ9135/م،ودفن هبا
بقربة اهل فاس.وانظر:عبد السالم ابن سودة*:سل النصال ،م.س،ص*.74إحتاف املطالع،ج،2م.س،ص.479
)6اصلهم اندلسي،دخلوا املغرب ونزلوا بتطوان وفاس،وبيتهم هبذه املدينة األخرية شهري وهم بيت علم وحرفة وجتارة.وانظر:عبد الكبري
الكتاين،زهر االس،م.س،ج،9ص.914
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 95ورقة وتشتمل على  983بيتا(،)1وقد نسجها الناظم بروي التاء املوحد من البحر الطويل،واستهل كالمه
بالثناء على رسول اهلل موالنا حممد صلى اهلل عليه وسلم مث أخذ يف احلديث عن هذه النعال النبوية وذكر من بني
الذين زاروها وتربكوا هبا األشخاص التالية أمساؤهم:
 العالمة عبد الرمحان بن عبد القادر الفاسي.
 العالمة حممد التاودي ابن سودة
 العالمة أمحد بن عبد اهلل معن األندلسي.
 العالمة حممد بن أمحد الصقلي
 العالمة إدريس بن حممد العراقي .
ِ
اسا هلذه النعال النبوية حبضور جمموعة من العلماء ويشري أن هذه
ويذكر أن محدون املزوار كان قد أخذ م ْقيَ ً
النعال كان يوجد جبانبها وثيقة تؤكد مصداقية نسبتها،والزالت هذه الوثيقة توجد إىل اليوم جبانب النعال النبوية
املذكورة وجند من بني العلماء الذين أثبتوا توقيعاهتم هبا حول مصداقية هذه النعال كما كان قد أكد يل املرحوم
العالمة حممد بن حممد بن عبد السالم الطاهري الصقلي املتوىف يوم اخلميس  25مجادى Ιعام 9401هـ املوافق
 5يناير 9181م ما يلي:
 العالمة أمحد بن عبد القادر القادري احلسين املتوىف سنة 9933هـ9720/م
 العالمة حممد بن أمحد املسناوي الدالئي املتوىف سنة9934هـ9723/م.
 العالمة حممد بن أمحد بنيس املتوىف سنة 9294هـ9711/م.
 العالمة حممد بن جعفر الكتاين املتوىف سنة 9345هـ9124/م.
 العالمة عبد احلي الكتاين املتوىف سنة 9342هـ9143/م
وقد قام سنة 9334هـ9195/م بزيارة هذه النعال جمموعة من العلماء وهم كما يلي:
 العالمة حممد بن عالل الوزاين املتوىف سنة 9335هـ9194/م
 العالمة حممد بن رشيد العراقي املتوىف سنة 9348هـ9121/م
 العالمة عبد احلي الكتاين املتوىف سنة 9342هـ9143/م
 أخ الناظم العالمة حممد الشريف املتوىف سنة 9334هـ9194/م واملدفون بروضة الصقليني اليت تقع داخل
باب العجيسة بفاس.

)1ورد يف مقال نشر مبجلة دعوة احلق بعنوان ":التصوير باملغرب اإلسالمي يف القدمي"،الصادر يف العدد،934-933اسم ناظم األرجوزة اليت
بني أيدينا وسنة وفاته لكن بلقب( الشرقي األندلسي الفاسي) بدال من (الشريف) كما أثبتت يف تعريفه ورمبا هو خطا مطبعي او زلة قلم،كما
ورد ان القصيدة مطبوعة يف طبعة حجرية بفاس وتقع يف  977بيتا يف  24صفحة.
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وختم الناظم ب الدعاء الصاحل لبالد املسلمني بصفة عامة واملغرب بصفة خاصة حتت قيادة سلطانه آنئذ املوىل
يوسف بن املوىل احلسن األول.
واقرتح من خالل هذا املنرب العلمي التفكري اجلدي يف احتضان هذه النعال النبوية الشريفة الفريدة يف نوعها
والوحيدة املتبقية يف املغرب خاصة بعد ضياع النعال النبوية الشريفة اليت كانت متلكها والدة السلطان املنصور
السعدي احلرة مسعودة الوزكيتية واليت قال عنها العالمة البوسعيدي يف تأليفه« :مين النوال ،يف وصف
النعال»)...(":وكانت عند أم السلطان فمكنت منها بعض من يواليه من طلبتها فحذا عليها وحذا الناس

على حذوها"( ،)1والوحيدة املوجودة اآلن يف أقطار املغرب العريب عامة ومل ال تأسيس متحف او محلها ملتحف
يليق بقيمتها التارخيية وحيمل اسم األسرة اليت احتضنتها طيلة هذه الفرتة الزمنية الطويلة حىت ُش ِهر منزهلم يف
املصادر بدار"أقدام النيب"()2وذلك للحفاظ على هويتنا اإلسالمية العربية أمام أخطار العوملة الزاحفة وحرصا على
استمرار تواجد هذا األثر النبوي بني ظهراننا.
بداية ونهاية األرجوزة

 )1هذا التقييد وصلتنا أخبار عنه بواسطة ما نقله العالمة سيدي حممد بن عبد القادر الفاسي يف كناشته اليت أكثرها خبطه ،توجد نسخة منها
خمطوطة مبكتبة العالمة حممد بن أبو بكر التطواين ،وقد ورد يف هذه الكناشة صور ملثال النعال النبوية الكرمية ،إحدامها املصورة يف بعض نسخ
السرية للعالمة عبد الرحيم العراقي ،والثانية املقيسة على اليت كانت عند السعديني ابتداء من املنصور الذهيب ،إىل أن يقول العالمة
البوسعيدي":وقد سألت هل بقيت بأيديهم إىل اآلن – وذلك يف أواسط العقد الثاين من القرن احلادي عشر – فقيل يل :ولعلهم بعثوها يف
بعض اهلدايا ،فاهلل – تعاىل – أعلم ،وهذه الرواية أقرب عهد وصحة حبمد اهلل ،لكن على تسليم صحة األصل الذي بيد السلطان رمحه اهلل
تعاىل ،وقد كنت حذوت على احلذو الذي حذى عليها فحيل بيين وبينه بالسفر واالنتقال من بلد إىل آخر ،وما هنا « -يعىن يف تأليفه
املنقول عنه»  -امنا هو بالتقريب على ما تعلق باحملفوظ منها".
)2انظر":موضوعات مغربية تثريها ذكريات اسالمية"،جملة دعوة احلق،العدد.930
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صورة مصغرة لمثال النعال النبوية التي وقف عليها صاحب األرجوزة التي بين أيدينا
مثال النعال كما كان
()1
موجودا عند محمد فتحا بن عبد
الرحمان بن عبد القادر الفاسي
المتوفى سنة 1134هـ1722/م
مثال النعال كما كان
()2
موجودا عند أحمد بن عبد
القادر القادري الحسني المتوفى
سنة 1133هـ1721/م

اللوحة توضح مثالين للنعال
النبوية الشريفة التي توجد في
ملك الصقايين الطاهريين
الحسينيين ولقد وردا بنشر
المثاني لمحمد الطيب
القادري(النسخة المخطوطة)
ج 74/ΙΙمخ ،بخ ع ك .2253
ويالحظ أن المثالين وردا بنفس
الكتاب المطبوع في
الجزء،3ص 258لكن مقياسهما
أصغر من هاذين المقياسين.
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1

[ص ]9:بسم اهلل الرمحان الرحيم .وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله ،يا( ) اهلل يا وهاب احلمد هلل على ما فتح
ومنح وأهلم .وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم .
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـليحة؟
النور يع ـْـلو من ضـ ـ ــياء م ـَ َ
بأشرف طْلـ ـ ـ َـعة؟***أم ُ
أبـ ـَـ ْدر ب ـَـدا يَ ُ
سمو َ
ِ
ال ج ـ ـ ـ ـ َ ِ
ـحة؟
س قد َحـ ــلت بأح ـَْسن َمط ـلَع؟*** ِأم الس ـَّ ُ
ـاد بنفـْـ َ
أم ْ
ـعد واإلقبَ ُ َ
الشم ُ
بلــى إنـَّـها أنْـ ـوار عْلـ ــم لسـ ـ ـ ــِّيد***بأنوا ِره كـ ــانت َِ
مج ـ ـ ـ ــيع اخلَــلِي ـقـة
َ
ُ
ِ
ِ
فاتح أم ـ ـْـ ـ ـ ِره***وخـ ــامتُه واملـ ــوتى كل ن ـ ـ ـعـ ـمــة
ُ
وهو لكـُــل الكـ ـَــون ُ
ِ
حممد خري العاملـِـ ـ ــني ِ
وخامت النبيـ***ـئيـ ــن ِ
ألكرم ص ْفـ ـ ـ ـ ـ َـوة
ُ
َ
ْ
ُ
وألرسل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـسن بِــشارة
ش وال ــج ُّن و ْ
الوحــو**** ُ
مبـَولده السـَّـام ـ ـ ــي تباشـَرت ُ
األمالك ح ـ َ
ت وقد دنَت***لتقتبس األن ـ ـ ـوار ع ـِـ ـ ــند الـ ــوالدة
وزهـُْر النـُّـ ــجوم قد تدلَّ ْ
وإيوا ُن( )2كِسرى( )3قد هوت شـرفاته***ملو ِ
لده بعد انص ـ ــداع وهـَـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـزة
ْ ُ
َ
4
ِ
ـاض املـ ـ ـ ــاء يف طربية( )
له خ ـ ـََّرت
النار أخــمدت***لفرس وغ ـ ـ َ
ُ
األصنام و ُ
بشرق ومغرب***وبـَـحر كذا من يف السـ ــماء والبسيــطة
به عمـ ـَّــت البُشرى ْ
ـرف ح ـُــلة
ازدهت اجلـَـنات واحلور زينت***وألبِ َسـ ـ ــت األكـ ـ ـ ـوان أش ـ َ
به َ
 )1للنداء مكانة بارزة يف اللغة العربية ،فله دوره يف اخلطاب ووظيفته يف التواصل بني الناس إما للحوار بينهم وإما ألغراض أخرى تفهم من
السياق  .وافتتاح الكالم بالنداء دليل على االعتناء مبا سيلقى على املخاطب  ،وكأنه يعد نفسه ويهيئها لتلقي ما يقال له  .والنداء":هو طلب
املتكلم إقبال املخاطب بواسطة أحد حروف النداء  ،ملفوظا كان حرف النداء أو ملحوظا"،وحروف النداء مثانية :اهلمزة املقصورة  ،اهلمزة
املمدودة،أي املقصورة،آي املمدودة،يا،أيا،هيا،وتستعمل يف الندبة ال غري،و(يا) وهي أكثر حروف النداء استعماال .وانظر-:خالد االزهري
الشهري بالوقاد(ت105هـ9500-9411/م)،شرح التصريح على التوضيح،دار الكتب العلمية،بريوت،2000،ج،2ص-.943جالل الدين
السيوطي (ت199هـ9504-9505 /م)،األشباه والنظائر يف النحو ،حتقيق عبد اإلله نبهان واخرون،نشر جممع اللغة العربية
بدمشق، 9187،ج ،2ص-.939ابن هشام (ت749هـ9340-9351/م)،مغين اللبيب عن كتب األعاريب،حتقيق مازن املبارك و حممد
علي محد اهلل،دار الفكر ،دمشق ،9185،ج،9ص.93
2
،وجيمع على أ َُون".وانظر:إبراهيم أنيس وآخرون ،املعجم الوسيط ،ط2
)" اإليوان هو جملس كبري على هيئة واسعة جيلس فيها كبار القوم ُ
،بدون تاريخ  ،ج ،9ص ،33مادة (آن).
 ) 3أخرج البيهقي وأبو نعيم واخلرائطي وابن عساكر عن خمزوم بن هاينء املخزومي عن أبيه قال" :ملا كانت الليلة اليت ولد فيها رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ارجتس(تزلزل) إيوان كسرى ،وسقطت منه أربع عشرة شرفة ،ومخدت نار فارس ،ومل ختمد قبل ألف عام ،وغاضت حبرية
َساوة"،وقد دخل الفاحتون املسلمون املدائن واختذ سعد بن أيب وقاص إيوان كسرى مصلى ،فصلوا صالة اجلمعة يف صفر سنة 94هـ.
.وانظر-:أمحد عبد اجلواد،السراج املنري صلى اهلل عليه وسلم وبسريته أستنري ،مطبعة النجاح اجلديدة ،البيضاء ،طبعة بدون تاريخ ،ج،9
ص-.43رشيد عبد اهلل اجلميلي ،تاريخ الدولة العربية اإلسالمية ،طبع مكتبة املعارف ،الرباط،ى ط9،9183م،ص-.914عبد الرمحان
السيوطي  ،تاريخ اخللفاء ،طبعة القاهرة 9152م ،ص-.939علي ابن األثري اجلزري الكامل يف التاريخ ،طبعة بريوت9145،م،ج ،ص
.594
 )4طربية فتحت سنة 93هـ صلحا على يد شرجبيل بن حسنة وانظر :ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،طبع دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة
التاريخ العريب  ،بريوت ،ط9117 ،9م ،اجمللد،3ص).)250-248
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ب النشر زام ـِـقا***ألع ــلى السـَّـما رمزا بذاك لــوح ـ ــدة
[ص ]2:تبدى نظيفا طيِّ َ
ِ
ِ
ْ ِ
ـوم القــيام ــة
فأع ـ ـظ ــم بـ ــه من م ـولـ ــد قد بدا به*** ُمغيث ال ــورى ُدنيَا ويـ َ
ـمات ومل يــطمع يف َحــصر وغاية
له معجزات أع ـ ـْـجزت كل ذي ح ــجا***فـ َ
ِ
ـأظلم ذاك ال ــجو أيـَّ ـةَ ظـُـ ـ ـْل َم ــة
ـمس غــابت َ
وقت مـ ـ ــغيـ ـ ـبها***فـ َ
له الشـ ُ
ليأمـ ــره فانـ ــشق حـيـ ــنا بس ـ ــرعة
ـدر املـُـنري يا ث ــرءا*** ُ
وق ــد طـ ـَــلع البـ ُ
وأنـ ـ ـ ــزل حىت ري شــطره ُميـ ـ ــنة***لط ـ ــود حـ ـراء مث شـطر بيُ ْسـ ـ ـ ــرة
در أمرا بالرج ـ ــوع له ف ـ ــعا*** َد مثـ ـ ـ ــت إش ـ ـراق بـ ــدا للغـ ـ ـ ـ ـزالة
فأص ـ ـ َ
ِ
صـ ـ ــح نقل ـ ــه***وسـ ـ ــلمه اخلربويت يف شـَــرح بـ ـُـردة
وهذا عن املشكاة قد َ
ـح انش ـ ــقاق البدر ثاين م ــرة***هبا اجلــزم يف نظ ِم العـ ـ ـ ـ ـراقي( )1للسرية()2
وصـ ـ َّ
له الشمس ردت بعد مغـرهبا ل ـ ــكي***يؤدى على عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره(مبوقة)()3
كذاك غم ـ ـَــام كان حـ ـ ـقـ ــا تُظله***كمــا كــان يف كفيه تَسبيح حص ـ ـ ـ ـ ــبة
له حــَ َّن ِجدع حيث ق ـ ـ ـ ـ ــام مبنرب***ل ـ ــه زويت أرض فـ ــكانت كقب ـ ـ ــضة
ـدره***خب ــمس مرار كان هذا حلكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ُ
وش َّق له قـ ـ ـ ـ ــلب كما ش ـَُّـق َ
صـ ـ ـ ُ
ِ
نبع املـ ــاء الن ـ ـ ـ ـ ـ ــمري بأصـ ـ ـبــع***وروى به ألفــا لدى وقت حـ ـ ــاج ـ ـ ــة
له َ
كفاهم بصاع ـِـ ـ ــه***ورد بك ــف م ـِـنه ع ـ ـ ـ ْـيـ َـن قـ ـتـ ــادة
وألف جياع ق ـ ـ ـ ــد ُ
ِ
بغرسه خنال طـ ـ ـ ـ ــاب مثره ع ـ ـ ــامــة***ف ــدا به سل ـ ــمانا بأحـ ـس ــن ف ـ ـ ــدية
[ص ]3 :وما انفسخت يف اهلل منه عزائم***له ك ــان جربيل مالزم خـدمـة
هشـم اهلل امل ــكارم وال ــردى***وأصـبح يعـلو ْأم ُـره بعناي ـ ـة
به َّ
أضيف إىل اسم احلـق خالقنا اس ــمه***له جاءت األشجار حيت لدعـ ــوة
َ
وه ــو الذي أسري اإلله بـذات ــه***إىل منتهى قــرب وأرفــع حضرة
رب األنام بــرؤية
خري الوج ــود ونوره***ومــن خـصه ُّ
هـو املصطفى ُ
ليس يـُـدرك ش ــأوها***وقد بـقي الق ــرءان أعـظم آيـة
له مـعجزات َ
نطقت توراةُ مـ ـُـوسى بفضلِه***كما َّبني اإلنــجيل رشــد اخلليفة()1
وقــد
ْ
 )1العراقي هو عبد الرحيم بن احلسني زين العابدين توىف سنة 804هـ9404/م .أثىن عليه شيوخ عصره وجند من مؤلفاته ألفية يف مصطلح
احلديث مع شرحها وأخرى يف السرية النبوية .وانظر اقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر أليب سامل العياشي  ،مطبعة النجاح اجلديدة ،البيضاء،
9494هـ9114/م ،ص ،911:اهلامش  998مع قائمة ملصادر وترمجته.
 )2هو كتابه املسمى شرح الشمائل للرتمذي ،ويوجد نسختني منه يف اخلزانة العامة حتت ارقام  3202ك ،و 9438ك .وانظر:عبد احلي
الكتاين،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت،حتقيق إحسان عباس،دار الغرب
اإلسالمي،بريوت،9182،ج،2ص-.898خري الدين الزركلي ،األعالم(قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني
واملستشرقني) ،دار العلم للماليني.ط ،2002 ،95ج ،9ص.280
 )3كذا ورد
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ِ
نيب جــاء إال معاهـِـدا***مـَن أدركــه منهم يعزز بنصـرة
وم ــا من ّ
ـصه املــوىل بعظم شـفاعة
فبُشـ َـرى لـكل العاملني بأحـ َـمــد***فقد خ َّ
القبول مـَع العـُال***وتســعفين اآلمال يف كـل حـالة
مبدحي له أرجو َ
2
ومدحي لـه كنزي وذخـري وعـ َّديت*** وح ِّـيب لـه عـ ــن (كثر)( ِ
)عبادة
ُ
ُ
ـصر***ف ــي ح ــق رس ـُـول أصـ ِـل ك ــل سعادة
وإن ـِّـي ك ـمـ ــا الـمداح طُرا ُمقـ ـ ـ ـ ِّ
إذا اهلل قــد صـ ـ ــلى ع ــليه بنفـ ـ ـ ـ ِـسه***وأثــىن ف ــما مـِـقدار مــدح الس ـ ــجيــَّــة
ِ
ومه ــجيت
ف ــال ج ـ َ
ـاه إال جــاهُ ع ـ ــزة يُـرت ـَـجى***ب ــجاهه قــد حص ــنت أه ــلي ُ
ِ
وم ـ ــوتيت
جباه أحظى منه بالع ــطف والرضـ ــى***وقـُـرب ق ـ ـريب يف ح ــيايت َ
ـنح من م ـ ــوالي م ــا هو أه ـلُه***ب ــخري مــن ال ــدارين مـع َو ْس ـ ِع بسـْــطة
وأمـ ـ ـ ُ
ـظم رحـ ـ ـ ـ ــمة
ظمى اليت َّ
عم ُ
[ص ]4:هو النعمةُ ُ
الع َ
نفعها***هو اآلية ال ُكـ ــربى وأعـ ـ ُ
ـصه املـ ـولــى ب ــختم رسـ ــالة
سـ ـِراج الب ـَـ ـرايا سيِّ ُد األرض والسما*** ومـَـن خ ـ َّ
هو الطـ ــاهر األعر ِ
اف َمن طاب حمتد***وطابت له اآلب ــاء مـِــن أص ــل خـ ـ ــلقة
ُ
ِ
لن ع ــلى الت ــقوى وص ـ ـَـون وع ــفة
كذا أمـ ــهات ط ـَــاهرات ألجـ ـ ـ ــله***جـُـب َ
هر وازدهـ ـ ـ ــى***وقامـ ــت به للدي ـ ــن أكمل شرعة
به البيت بيت اهلل طُ َ
فمن طيبة قد ط ـ ــاب كل مطـ ـي ــب***وط ـ ــابت نعال أسكرتنا نفيـ ــحة
ـعد يُعل ـ ــن قائــال***أال فـ ــاح من خ ــلد نسي ــم مس ــرة
ـري َّ
الس ـ ُ
فنادى بش ـ ُ
فأسعِد باحلـ ـ ـ ـ ـ ــظ الك ــرمي بزورة***لفرد نعال املصطفى خري خ ـ ــرية
س ــَـ ــعدنا بتقبـ ـ ــيل هلا ونظـ ــرة***كأن ـ ـَّــها ِمن ع ــدن أتت ــنا بفل ــتة
تيم ــنا***وقـ ـ ـ ـ ـ ــفوا إلعالم لنا خري إسوة
كتـ ـ ـ ــبنا هبا األسـ ــماء منا ُّ
وما منهم إال ش ـ ـ ـ ــهري إمـَــام ــه***غ ـ ــدا خادما للس ــنة الن ـ ـ ـ ــبوية
4
3
بصحبة
كمشتهر بابن الوزير( )وصاحب الوايل*** ابن عبد اهلل( )أك ِرم ُ
 )1تتحدث اآلية  957من سورة األعراف عن ذكر النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف التواراة واألجنيل
 )2هنا تصحيح نصه ( :جم)
 )3ابن الوزير هو أمحد بن عبد الوهاب الغساين األندلسي الفاسي يعد من فحول العلماء،وتويف سنة 9944هـ9733/م،وجند من مؤلفاته:
التعريف بعبد السالم القادري ،خمطوط مبكتبة كلية اآلداب يف الرباط حتت رقم، Ι/252 :وتقييد يف ترمجة حممد بن أمحد املسناوي .خمطوط
باخلزانة العامة يف الرباط حتت رقم :د، 2055وغريها من املؤلفات القيمة يف باهبا.وانظر :حممد القادري،نشر املثاين الهل القرن احلادي عشر
والثاين،مطبعة النجاح اجلديدة،البيضاء ،9184،ج،3ص.344-344
 )4ابن عبد اهلل هو أمحد معن األندلسي ،يعد من أبرز العلماء واملتصوفة يف عصره،تويف بفاس سنة 9920هـ9701-9708(/م) ودفن خاج
باب الفتوح وروضته شهرية ،وانظر:احممد الفاسي ،املورد اهلين بأخبار اإلمام املوىل عبد السالم القادر،حتقيق خالد صقلي،سلسلة حتقيقات
رقم،4نشر دار االمان،الرباط،2008،ص،35واهلامش-.80حممد القادري،نشر املثاين،م.س ج ،3ص(-.)912-982حممد املهدي
الفاسي ،كتاب اإلملاع ببعض من مل يذكر يف ممتع األمساع ،خمطوط باملكتبة العامة يف تطوان حتت رقم -.513 :أمحد بن حممد القادري يف
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جاد بصدر النعال رس ـ ـ ــم وثيقة
وقد كان يف اإلشهاد عدال ُمربزا***أ َ
وضمنها أن ذا النعال بـِـ ـ ــعينه***شهدن ـ ـ ـ ـ ــاه حقا قبل هذا مب ـ ــدة
تناقله األشراف ِمن بعض دورهم***وأنه ال ت ــبديـ ـ َـل فيه بـ ـ ـ ـ ــوجهة
()1
بتاريخ إحدى عشر من مئني مع***ثالثني مع مخس ش ـ ـ ــهر حلجة
[ص ]5:كما املسناوي الفدا اإلمام ُحممدا( ***)2تاله شهيدا عاطفا يف القضـ ـ ـ ــية
وإدريس َجنل للعراقي ُحممد احلُسيين( ***)3تاله ثالثــا يف الشـه ـ ـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
5
()4
ومنبع حتـقـيـق بكــل حقـيقـ ـ ـ ـ ــة
ُ
و(عابد رمحان) ُسيوطي ْ
عصره( )*** ُ
هو الفاسي الفـ ــهري َإمـ ــام أئمـ ـ ــة***به تكتسي اآلثار حلة ِصح ـ ـ ـ ــة
نيت به جنال لعبد القـ ـ ـ ــادر( ***)6زعيم ِ
أكمــل ع ــمدة
َع ُ
ألهل العــلم َ
كتابه ":نسمة اآلس يف حجة أيب العباس" يوجد خمطوطا باخلزانة احلسنية بالرباط حتت رقم.8787:وخصص لرتمجة عبد السالم بن الطيب
القادري تأليفا مساه ":املقصد األمحد يف التعريف بسيدنا ابن عبد اهلل أمحد"،طبع يف املطبعة احلجرية الفاسية عام 9359هـ.
) 1كتب"9935":
 ) 2حممد املسناوي ابن أمحد الدالئي يعد من بني كبار فحول علماء عصره،توىف بفاس سنة 9934هـ9724/م،ودفن خارج باب الفتوح،
وقد ألف عدة مؤلفات جتسد مسو مكانته العلمية وجند منها نوازل طبعت يف املطبعة احلجرية الفاسية عام 9345هـ9124/م وتقاييد يف
األنساب توجد خمطوطة باخلزانة العامة يف الرباط حتت رقم د ΙΙ/487وغريها كثري احصيت منها اكثي من  40كتابا تنوع بني املطبوع
واحملقق واجملهول املصري يف دراسة اجنزهتا حوله،وقد حققت له  1تقاييد:احدمها يف التعريف بامحد اليمين وآخر يف نسب األدارسة
اجلوطيني،نشر دار االمان ،الرباط ،و 7تقاييد يف مدح ووصف الشيخ سيدي حممد بن ايب بكر الدالئي،ضمن سلسلة حتقيقات رقم ،98نشر
دار االمان،الرباط،2095،ص.944-944وانظر:سليمان احلوات العلمي ،البدور الضاوية يف التعريف بالسادات أهل الزاوية الدالئية .يوجد
خمطوطا باخلزانة العامة يف الرباط حتت رقم ك ،214ص(-.)498-373حممد األخضر ،احلياة األدبية على عهد الدولة العلوية(-9075
9399هـ9814-9444/م)،دار الرشاد احلديثة ،البيضاء9177،م ،ص( )204-914مع قائمة ملصادر ترمجته.
 ) 3إدريس بن حممد العراقي احلسيين يعد من بني أشهر احملدثني يف املغرب حىت لقب بسيوطي زمنه يف علم احلديث وقد تويف قبل سنة
9983هـ 9741/م،وقيل السنة املوالية ودفن بزاوية القطب أمحد الصقلي بفاس ،وقد شرح وألف مؤلفات عديدة وجند منها شرح مشائل
الرتمذي وهو خمطوط باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم :ك، 9438وفهرس خمطوط باخلزانة احلسنية بالرباط حتت رقم.3/3443:وانظر-:خالد
صقلي":تقييد و جواب وشرح للعالمة ادريس بن حممد العراقي:دراسة وحتقيق"،جملة املدونة ،الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي
باهلند،العدد،8ابريل،2094ص،332-307مع قائمة بيبليوغرافية مبصادر ترمجته و مؤلفاته.
) 4ورد تصحيح نصه( :مثل أيب زيد)
 ) 5هو عبد الرمحان بن عبد القادر الفاسي الفهري،ازداد بفاس سنة ،9439/9040وتقلد التدريس بالزاوية الفاسية اليت كانت مبثابة مدرسة
شعبية مفتوحة.وتويف بفاس سنة ،9484/9014ودفن فيها،وألف كما وضعت يف دراسة  223كتابا كالتاريخ واألدب واحلديث والفقه
والطب والفلك واحلساب والسرية واملنطق والرياضيات والتصوف.ويالحظ أن أغلبها منه ما يزال خمطوطا ينتظر التحقيق،ومنه اجملهول
املصري.وتشرفت بان حققت له كتاب ذكر بعض مشاهري فاس يف القدمي ،مطبعة آنفوبرينت ،فاس2007،م.وانظر :مقاال نشرته حوله
بعنوان:من اعالم العصر العلوي االول سيوطي زمانه عبد الرمحان الفاسي"،جملة الدوحة،الرباط،9118-17/9491-98،ص-901.
 -.938احممد الفاسي،املورد اهلين،م.س،ص.22-29
 )6عبد القادر ابن علي الفاسي الفهري يعد من فحول علماء عصره وتويف بفاس سنة 9019هـ9480/م ودفن بالزاوية الفاسية وجند من
مؤلفاته:العقيدة الفقهية وحققتها ضمن سلسلة جماميع رقم)95(:9عاملا بصموا التاريخ املغريب بانتاجاهتم الفكرية رمحهم اهلل)،نشر دار
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وكالعامل املزوار محدون وهو َمـ ــن***له الفضل ينمى بالصفات السنية
حضـ ِر قـادة
قاس املثال بأصلـ ـِـ ـ ــه***مبَرأى أيب زيد ومبَ َ
وهو الذي َ
عديل رضى لقياس ـِــه***وحاز املثال ِ
الفاسي نِعم حيــازة
وقد أشهدوا َ
()1
كعب بأبيات مخسـ ــة
و َ
أودعه در القريض له حكـَـ ـ ــى***حلَ َّسان أو ْ
()2
[ص ]4:ومل يكتب هذا اجلمع يف النعل إمنا*** ِمثاال هلا حازوا لقدم السيـ ـ ــادة
()4
وقد أنعمت بسطـ ـ ــا هلذا أئ ـ ــمة***ونشر املثاين()3جاد فيه بنش ــرة
()5
وذا كان يف سبع وستني بعد عشرة ***من مئني حقا من خري هجرة
كذا َمن شهدنا خطة كجــَـ ـ ـواهـر***به نفسه ينميها حقا مل ـ ـ ـُـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرة
ـام العـلــوم املقـتـ ــدى بفهومه*** هو التاودي املفضال أعين ابن سودة()6
إم ـ ُ
العد َحسب إشـ ـ ـ ــارة
وذلك بعد األلف واملائــتي ـ ـ ـ ــن***أواخــر هذا ِّ
له حبواش للبخاري( )7وأما يف ***النعـَــال فال تاري ـ ـ ــخ عنده لَِزْوَرة
ِ
كالقطب(ِ )8
جنل القطب وهو ُحممد الصقلي(( ***)1كفى)( )2فيما عنيت من ُحجة
و
االمان،الرباط،2095،ص 81-78مع قائمة بيبليوغرافية مبصادر ومراجع ترمجته ومؤلفاته،وأرجوزة يف األشهر توجد خمطوطة باخلزانة العامة
بالرباط،حتت رقم :د .9093وانظر-:عبد الرمحان الفاسي ،حتفة األكابر يف مناقب الشيخ عبد القادر ،ويوجد خمطوطا باخلزانة العامة حتت
رقم :د-.9744حممد األخضر،احلياة األدبية ،م.س ،ص( )905-902مع قائمة ملصادر ترمجته-.أرجوزة يف مشاهري صلحاء فاس،حملمد
املدرع األندلسي،حتقيق خالد صقلي،دار األمان،الرباط  ،2090،ص ،905-904مع قائمة بيبليوغرافية عن ترمجته-.احممد الفاسي،املورد
اهلين،م.س ،ص.20-97
 ) 1ورد تصحيح نصه (درا بشعراء)
 ) 2ورد تصحيح نصه" :أمثاهلا قد حازوه بعد الزيارة"
 ) 3هو كتاب نشر املثاين الهل القرن احلادي عشر والثاين ،ومؤلفه هو العالمة املؤرخ حممد بن الطيب القادري املتوىف سنة 9987هـ9773/م
وله مؤلفات قيمة يف باهبا و تربهن على ثقافته املوسوعية ،وقد حققت له منها كتاب (الكوكب الضاوي يف إكمال معتمد الراوي مبناقب
سيدي امحد الشاوي)،سلسلة حتقيقات رقم ، 4نشر دار االمان،الرباط،وأفردته قي املقدمة برتمجة وافية مع قائمة بيبليوغرافية مبصادر ترمجته
ومؤلفاته،وكتاب (حملة البهجة العلية)خمطوط حققته و مل أنشره بعد.
 ) 4هناك طرح نصها" :أعين على ما يف بعض نسخه"
 ) 5كتب )9047 (:
 )6هو الشيخ العامل التاودي ابن سودة املري املتوىف سنة 9201هـ9715/م.وانظر ترمجته بكتاب الروضة املقصودة واحللل املمدودة يف مآثر
بين سودة لسليمان احلوات العلمي ،مطبعة النجاح اجلديدة ،البيضاء ،ط9495 :Ιهـ9114/م2 ،ج.
 ) 7هناك ضرة نصها " :أعين يف باب الشرع منه"
8
ب هو احملور القائم املثبت يف الطبق األسفل من الرحى يدور عليه الطبق األعلى،ولألرض قطبان مشايل وجنويب (،)...والقطب ايضا
) ال ُقطْ ُ
،وجت َمع على أقطاب و قُطوب وقِطَبَة "،وانظر:املعجم الوسيط،إبراهيم أنيس
نصل السهم وضرب من النبات(،)...وقطب القوم سيدهم ُ
وآخرون،ط،2ج،2ص، 743مادة(قطب).وأورد العالمة عبد السالم بن الطيب القادري يف كتابه(نزهة النادي وطرفة احلادي فيمن كان باملغرب
من أهل القرن احلادي)":قال حميي الدين حممد احلامتي:هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر اهلل من العامل يف كل زمان وهو على قلب
اسرافيل عليه السالم ،يعين انه تتصرف أمور خليقة كلها على يده،ويستمد منه اهل وقته ،فهي خالفة غيبية ،ومذهب احلامتي املذكور أهنا
خطة االنفراد بالتصريف العام ال االنفراد بقوة املدد،فيوجد مع صاحبها يف وقته من يساويه مددا او قوة ملن يده على اجلميع "،حتقيق خالد
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ومن قد تاله عاطفا بكتـ ـ ـ ــابة*** (حممد)( )3بنيس()4مؤلف هبــجة
وقد كان ذا بعد ابن سودة منهما***ينــحو ثالث من سنني وعش ـ ــرة
تقربـًــا***وغريهم ِمن أهل ِعلم ونـ ـ ـ ــجدة
فكلهم زارونا ونالوا ُّ
رأينا خطوطا ِمن عالهم حوهلا***تصحح أصل النعال من غري مرية
وقد ملئت كال بأمساء ِ
أفاضــل***بــكاغــد( )5لرق( )6حوَهلا بلط ـ ــاف ــة

ومسي غوثا باعتبار التجاء امللهوف إليه ،وهو عبارة عن رجل عظيم ،وسيد كرمي ،حتتاج إليه الناس،
صقلي،دار االمان ،الرباط،2090،صُ .11
عند االضطرار يف تبيني ما خفى من العلوم املهمة واألسرار ،يتبع علمه علم احلق ،ولو أقسم على اهلل ألبر قسمه.انظر :ابن عياد الشافعى :
املفاخر العلية يف املآثر الشاذلية ،مكتبة القاهرة 9384 ،هـ، 9144 /ص -. 29اجلرجاىن على،التعريفات ،مكتبة مصطفى الباب احللىب ،عام
9138م ،مادة قطب ،ص -.954 ،955ابن عرب،اصطالحات الصوفية بذيل التعريفات ،مادة قطب ،ص.235
)1هو ابو عبد اهلل سيدي حممد ابن الويل الصاحل موالنا امحد الصقلي ،نشا يف حجر والده اخذا من كماالته وخلفه بعد وفاته يف سريته
وحالته .قال يف االشراف بعد ذكر وفاة والده مانصه":وقام بالوراثة بعده ابنه الويل العارف السين املكاشف ابو عبد اهلل سيدي حممد فجلس
للمشيخة بالتلقني واالفادة ملن اليه سلب االرادة وهو مع ذلك ال يزال يتقى يف املقامات العرفانية ويغرتف من حبر االمدادات الربانية متمسكا
بسنة الرسول فيما يفعل او يقول زاهدا يف الدنيا وارباهبا غري متعاط لشيء من اسباهبا اال ما كان يف اول امره فقد كان معتكفا على نسخ كتب
احلديث وبيعها لضرورياته سيما صحيح البخاري فقد كتب من ه عدة نسخ وهي يف غاية الصحة وهناية االتقان مؤيدا على ذلك حبسن اخلط
ومتام الضبط" ،ومن تالمذته الشريف العالمة املشارك ايب حممد سيدي عبد اهلل املدعو الوليد بن العريب العراقي احلسيين ،وقد اورده يف كتابه
املسمى الدر النفيس فيمن بفاس من بين حممد بن نفيس ومن مجل ة ما قال فيه":كان رمحه اهلل شيخا كامال ومربيا سالكا جامعا بني الشريعة
واحلقيقة على قدم ابيه ،وكان مالميت احلال ال يتميز عن امحد من خلق اهلل بشيء" ،تويف رمحه اهلل قبل الزوال من يوم االثنني  97مجادى
الثانية سنة 9232هـ9894/م ودفن مع والده بازائه متصال معه من جهة القبلة.وانظر -:حممد الكتاين ،سلوة األنفاس وحمادثة االكياس مبن
اقرب من العلماء والصلحاء بفاس ،مطبعة النجاح اجلديدة ،البيضاء2004 ،م ،ج ،9ص -.947-944الشرب املختصر والسر املنتظر من
معني اهل القرن الثالث عشر،جعفر الكتاين،دار الكتب العلمية،بريوت،ص 48مع قائمة مبصادر ترمجته.
 ) 2هنا تصحيح نصه  :فرد به يف الشهادة".
 ) 3هنا تصحيح نصه (هو احلرب).
)4حممد بنيس هو ابن أمحد يعد من علماء عصره .وتويف بفاس قيل سنة 9293هـ وقيل السنة املوالية وجند من مؤلفاته وشروحه وفهرسة وشرح
على مهزية اإلمام البوصريي ،وانظر- :جعفر بن ادريس الكتاين،الشرب احملتضر،م.س ،ص-.31حممد الكتاين ،سلوة األنفاس،م.س،
ج،9ص(. )225-224
)5الكاغد لفظ صيين اكتشفه الصينيون يف بداية القرن الثاين امليالدي .عرفه العرب() kÖg. Dzخالل القرن الثاين اهلجري إثر انتصار
اجليش اإلسالمي بقيادة حاكم مسرقند على إخشيد فرغانة ،الذي كان يُناصره الصينيون الذين يعرفون صناعة الكاغد،فأسر املسلمون منهم
مصنعا للكاغد يف بغداد على عهد الرشيد ،فأصبح مادة
ً
كبريا فعلموهم هذه الصناعة اليت مل تلبث أن انتقلت إىل العامل العريب ،فأقاموا ً
عددا ً
الرق إىل أن ويل الرشيد اخلالفة ،وقد كثر الورق
على
يكتبون
الناس
وبقي
":
445
،ص
3
األعشى،ج
صبح
يف
القلقشندي
ويقول
للكتابة،
ّ
ِ
وفشا عمله بني الناس ،فأمر أالّ يكتب الناس إال يف الكاغد ،ألن اجللود وحنوها تقبل احملو واإلعادة فتقبل التزوير ،خبالف الورق فإنه مىت ُحم َي
ِ
استمر الناس على ذلك إىل اآلن" .
فسد وإن ُكشط ظهر كشطه ،وانتشرت الكتابة على الورق يف سائر األقطار وتعاطاها َم ْن قَـُر َ
ب وبـَ ُعد ،و ّ
6
ورقّــا أي جعله رقيقا،فهو مرقوق
":رقَّه ُرقّــا َ
) ورد يف املعجم الوسيط البراهيم انيس واخرون ،ج ،9مادة رقه ،صَ 344 -345
الر ُق الصحيفة البيضاء وجتمع على ُرقُوق".كما ورد ذكره يف القران الكرمي يف قوله سبحانه عز يف سورة
الر ُق هو جلد رقيق يكتب فيه،و َّ
ورقيق.و َّ
الطور االيات َ { :3-9والطُّوِر َوكِتَاب َم ْسطُور ِيف َر ٍّق َمنْ ُشور} .وعرفه القلقشندي يف صبح األعشى،ج ،2ص .477بأنه قال":أمجع رأي
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وعضدهم نقل و رأي ُم ــسدد***بأهنا نعل املصطفى دون ش ــبهة
ِ
ليس من أهل خربة
فليست مثاال للنعال كما ي ـ ــقو*** ُل القاصر فيهم َ
السر عندها*** ِ
ومن نسمات الطيب عند األحبة
[ص ]7:وناهيك ما يبدو من ِّ
ِ
وجـ ــنَة
ذُهلنا هبا شوقا ومهنا صـ ــبابة***وعـ ــد بالتقبيل ومتري ِع ْ
فيا حبَّذا نور رأيناه سـ ـ ـ ــاطعا***جبل ــة أشـ ـ ـ ـ ـراف و ِ
أقيال سادة
َ
1
هم ابن ُرشيد العراقي حممد( )*** َإمام قضاة العصر من خري عزة
وشبل له من باملفاخر ق ــد غدا***سـ ـَــيدهم ي ـ ــدعى ففاز شهرة
وكذا من بوعد منه سيدي مؤلفا***بأسرار هذا النعال يف ُحسن هيئة
2
لما وقتا وشيخ الطريقة
هو احلسين الكتاين عبد احلي( ) *** أحفظ ُ
الع َ
كذالك الشريف الوزاين حممد بن *** عالل ذو اإلجالل عند األجلة
كذا الشريف عبد السالم بن طيب***خدمي ألهل العلم ُمنشئ القــصيدة
العال***أبو حسن َمن خص حقا حبُظوة
كذاك أخوه العدل ذو اجملد و ُ
وعالمة األقران ذو الفضل أمحد***لقطب أيب يعزى()3يوايل بنسبة
َ
ِ
ومن هو للنعل الفريضة حائز***فياله من حوز وذخـ ــر ذخي ـ ــرة
وذاك الصقلي الطاهري حممد بن عبد ***السالم()4ذو احرتام ورفعة
به ختم التربيك والرقم باملثا***ل للنعل حيث الك ــل فاز بنـ ــسخة
فقسنا هلا أمثاال عد نفوسنا***فطرا أت ــت يف غاية للسوية
[صْ ]8:
قدر ثالثة
فطوهلا شرب مين وهو ُموسط***وبعده من أصــابعي ُ
الرق لطول بقائه،أو ألنه موجود عندهم حينئذ"،كما عرفه دنيس ميزيريل بانه":جلد حيوان منتوف الشعر
الصحابة على كتابة القرآن الكرمي يف َّ
وجمفف وتلَقَّى معاجلة دون دباغة  -او بدباغة قليلة -مث جيفف مع َشدِّه مما جيعله قابال للكتابة عليه من وجهيه".وانظر:
des termes francais méthdique codicologique.repertoire denis Muzerelle;vocabulaire
.p39 1985 relatifs aux manuscrits .n.p.cemi
 ) 1انظر ترمجته عند :حممد الطالب ابن احلاج السلمي ،اإلشراف على بعض من بفاس من مشاهري األشراف ،خمطوط باخلزانة العامة حتت
رقم :د ،453ص،292:وطبع مبطبعة اخلليج العريب ،تطوان2004 ،م ،ص.930
)2يعد من فحول العلماء،وتويف سنة 9382هـ9142/م وألف ما يتجاوز 500كتابا يف أبواب من الثقافة اإلسالمية.وأنظر :حممد محزة
الكتاين،منطق االواين بفيض تراجم عيون أعيان آل الكتاين ،طبع دار الكتب العلمية ،بريوت2004،م  ،ص))971-977
)3هو القطب يلنور بن ميمون اهلزمريي ويعرف كذلك مبوالي بوعزة،وقد تويف سنة 572هـ .وانظر-:أمحد توفيق ،التاريخ وأدب املناقب من
خالل مناقب أيب يعزى،منشورات اجلمعية املغربية للبحث التارخيي ،سلسلة رقم ،9:مطبعة عكاظ ،الرباط9181 ،م ،ص(-.)12-89أمحد
الصومعي ،املعزى يف مناقب أيب يعزى،حتقيق علي اجلاوي،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير،مبطبعة املعارف اجلديدة ،
الرباط.9114،
 ) 4هو حممد بن عبد السالم الطاهري الصقلي يعد من علماء عصره وتويف حوايل سنة 9351هـ9140/م ،وخلف ابنه العالمة حممد املتوىف
سنة 9401هـ9181/م وهذا األخري كنت إلتقيت به رمحه مبقر سكناه الذي التزال توجد به إىل اليوم النعال االنبوية.
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هلا عقب بعد الثالثة بارز***من القدم األســىن بأحس ِن زينة
ومما يلي الكعبني سبعة أصبع***لعرض كذا بطن بأصبع مخـسة
صورة()1
وفوقه يف مشط ستة أصبع*** ُملسنة األعلى بأرف ِع ُ
[ص")2(]1-90احلمد هلل:
ناظرا يف صورة النعال الشريـ***فة مرغـ ــت الوجنتني وقُـبَـال
ولتنتشق عرف النيب املـجتىب *** ِمن شبه نعل واغتنم فُـَرص العــال
ُ
ت املصطفى املبعوث فينا ُمرسـال
***
ـ
ي
أ
ر
قدرها ش ــاهدته أن قد
ُ
ب غـلة عاشق سكنت برؤ*** ية شبه حب إذ جت ــلى ُمـقبـال
فلر َّ
ُ
املسمي مثل النعال ألصــفت*** قد شاهبا ف ــاق الرتا أفقا عــال
فلئن قال املختار بني عينيك ها ***ك آثاره فاخــضع وكـُن ُمتدلـال
واعكف عليها واعتقد بركـاهتا*** ِ
وبس ــرها اهلل دم متــوسـال
انتهت األبيات ملنشئ القصيدة نيل اآلمال وخدمي هذا املثال حفظه اهلل آمني .احلمد هلل والصالة والسالم
على موالنا رسول اهلل وبعد ،فيقول خدمي هذا األثر وموضع هذه القصيدة مبا يزري بالدرر املتوسل بربكة هذا املثال
وحبق صاحب النعال يف غفران الذنوب وسرت العيوب ونيل أكمل الرضى من عالم الغيوب عبيده عبد السالم بن
حممد الطيب الشريف عامله مواله وسائر متعلقاته يف الدارين بيده اخلفي آمني .إن هذا املثال البديع املنيف قد
جذونه بيدي على املثال الذي حذي يل ولغريي على الفرد الشريف من نعل املصطفى سيدنا حممد رسول اهلل
صلى عليه وسلم املوجود يف هذا التاريخ عند الشريف اجلليل العدل املاجد األصيل سيدي حممد بن الشريف
املنعم سيدي عبد السالم أحد الشرفاء الطاهريني الصقليني احلسينيني القاطنني فاس األندلس احملروسة الوارثني هلا
من أسالفهم الكرام كما نص عليها يف بعض التأليف أعالم اخلاص والعام .وذلك حني أمنت اهلل تعاىل علينا وله
الشكر بزيارهتا يف مجلة أجماد كرام منهم الشريف العالمة قاضي اجلماعة سيدي حممد بن رشيد العراقي والشريف
الربكة الناسك سيدي حممد بن عالل الوزاين اليمالحي وغريمها ممن ضمنتهم داخل القصيدة ورأينا حوهلا خطوط
من مسيت بعضهم يف هذا النظم من األئمة أمساءهم ومصرحني بأهنا النعال الشريفة املصطفية على صاحبها أكمل
صالة وأزكى حتية ورقمنا عليها أمساءنا تربكا واقتداء مبن قبلنا مث أخذ لكل واحد منا مثال عليها ملا له من الربكات
واخلواص املنظومة بعضها يف الورقة بعد هذه .ورقمنا أيضا مجيعا على كل مثال أمساءنا بعد أن حترينا غاية اجلهد يف
حدودها ومماثلتها حىت جاءت حبمد اهلل يف غاية املساواة ألصلها فال يلتفت ملا خالف هذا املثال مما يدعى أنه
حمذو على هذا األصل وذلك كله يف التاريخ املنظوم يف القصيدة  .تقبل اهلل مين خدمتها وجعلين واملتعلقات يف
الدارين من خاصة املمدوح هبا جباهه صلى اهلل عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه آمني .انتهى".
) 1هنا وردت طرة تصحيحية
 ) 2ورد مثال النعال وكتب داخله النظم والنثر السالف الذكر
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[ص ]99:وكان الذي حاذى املِثال بأصله***أخي باعتن ــاء وانتباه وفـ ــطنة
مثانية عند اجلنان لقـ ـ ـ ــد غدا***بزورتِــنا للنعل ي ــوم جبـن ــة
وما مسحت نفس لنا بفراقـ ـ ــهما***نعـ ــم كشحيح جاد عند الضرورة
يؤنسين كالطيف باهـ ـ ــر مثلها***فالثــمته حـ ـ ــيا إليراد غلــة
فرب حمب باملثال تذكر احلبيب*** فأضحى املثل عني احلقيقة
فطوب ملن حاز املثال لن ـ ـ ـ ـ ــعل من***صالة عليـ ــه من أنفـ ـ ـ ـ ـ ــع قربـ ــة
وبُشرى ملن يَهنأ بصـ ــورة نـَـ ـ ــعله***فكـ ـ ـ ــم هلا من أسرار غي ــر خف ــية
وكم هلا من خرب وجـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـوائد***حتــث على ح ـَـ ـ ـ ــمل هلا بعمـ ــامة
ِ
وحاسد نِعم ــة
فيأمن من شر الشياطني والـ ـ ـ ـ ــعِدا***و ي ـأمن ِمن بــَـ ـ ــاغ
وإن تك يف بيت تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزايد خريه***وحيف ــظ من لص وحـ ـ ـ ــرق و آف ــة
ب وضعها***فتُ ْشفى هبا األوضاع عند العزي ـ ـ ــمة
ويف موضع األالم ٍّ
جر ْ
وإذ سائل يدعو هبا ُمتضرع ـ ـ ــا*** ُجياب وال خيشـ ــى من هول وشـ ــدة
عس ِر وضـْـ ـ ــعِها ***ففي احل ـ ـ ـ ِال حقا أسرعت بـ ـ ــوالدة
وإن أمس َكْتها ِمن تَ ُّ
وحاملها حيظى بزورة صاحب النعال*** ولو يف اليوم يف حسن رؤية
ُ
ويأمن من غرق وسحر لساحـ ـ ـ ــر***ويدفـ ـ ـ ـ ـ ــع شر العني عنه بنظـ ــرة
ومن يبتغي إسعاد يومه فلي ـ ـ ـ ــكن***هلا ن ـ ـ ــاظ ـ ـ ـ ـرا أول بكـ ـ ـ ـ ــرة
[ص ]92:ومحلها يف األسفار ِ
شوهد نفعه***ومحلها يف جيش ي ــعود بنصرة
يكو ُن له اإلقبال يف الناس كـلهم***إلـى غي ــرها ِمما يرى ببصرية
وقد نقلت يف الكتب منها عجائب***وعايــَنها األعالم مع ِصـدق نية
فإن تراين طيبت ثغري ِ
مبدحها***فإنــي بذا أرجــو الدخول بزمرة
ومل ال وأنوار الرسول هبا بدت***وطـ ــيب شداها فاق أذكى نسيمة
فآه على ذالك النسيم فـقد أتى***جبيـش ِمن األشواق من صوب طيبة
أثار بقلب الصب أنسا جمــددا***وجر ذيول الطــيب من نفح روضة
فلست أرى سعدى سوى خري بقــعة
صرحية*** ُ
دالئل عشقي يف هواها َ
فيا له من فضل وياهلا ساعـة***قبيل صالة العصر من يوم مجــعة
مبنتصف من شهر مولده َمن له***حي ــاء لقد النت حجارة صـخرة
ومهما تؤرخه(ينادك)(()1ها)(( )2البشري)(***)3يُوايل لــك البش ــر بأف ــضل نـ ــعم ـ ــة
 ) 1كتب ()84
 ) 2كتب ()04
 ) 3كتب ()9243
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وإن العتناء تطلب فصل(جممل)(***)1لـ ــتزداد توضـ ــيحا لتاريخ زورتـ ـ ــي
()3
ففي (أربع بعد الثالثني)( )2علمها***ب ـ ـع ــيد (ثالث من مئني وعشـ ـ ــرة)
فياله من عام لنابه به موسـ ـ ـ ــم***بـ ـ ــه أحتف املوط ،باعظ ـ ــم منــة
فينتهي دالال فاس إذ لك مفـ ـ ــخر***مبا ح ـ ـ ـ ــزت من نعل خلي ــر بريـة
ضممت نعاال شاع فضلها يف الورى***فـ ــقد خصك املوىل بنعم اخلبيئ ـ ـ ـ ــة
َ
[ص ]93:حفظت نعاال ال مست القدم اليت***هبا فاقـ ـ ـ ـ ــت الغربا على أفق حضرة
ِ
املغارب شرقـ ـ ــت***و ف ـ ـ ـ ـ ــاس هبا قد توجت ملكان ـ ـ ـ ــة
نعال هبا أرض
وذاك يفيض ابن الرسول أيب الع ــال***مؤسس ما طوقت توجت من كل حكم ـ ــة
بناد احتسابا للعبادة سائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال***دوامـ ـ ــها يف غزو أرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عيشة
كرمته شاعت فضائله ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت***ب ـ ـ ــه الغرب أضحى يف حصون منيعة
به العلم ينمو واملفاخر تزدهـ ـ ـ ـ ــي***ل ـ ــه الفض ـ ـ ــل يبدو يف الورى بكرامة
مناقبه كالشمس عند ذوي النه ـ ـ ــى***به ح ــفظ املوىل ع ـ ـ ـ ــلوم الشري ـ ــعة
له ضمن املختار بلدته من كــل*** سوء وتدنيس ومكر مكيدة
وذا صحح عن أهل لكشف ورؤيــة*** وش ـ ــاع لدى أهل الع ـ ـ ـ ـ ــلوم الســنية
يعضده ما قد روى دارس بن إمساعيل( )4رويناه من طرق عديدة()20( )5
وص َّحت أحاديث تعمم مغرب ـ ـ ـ ــا***ت ـ ـزي ـ ــد الذي نرجوه أوثق ح ـ ـجــة
َ
فليس غريبا حرس بلدة َمن أقـ ـ ــا***م دينـ ـ ـ ـ ـ ــا ملواله ببذل وس ـ ـ ــطوة
وليس عجيبا ذا يف حق م ـ ـ ـ ــؤيد***وغوث وشـ ـ ـ ـ ـ ــأن الغوث محية حرية
فهو ألغواث غياث فك ـ ـ ـ ـ ــيف ال*** يغي ـ ـ ــث محاه يف األمـ ـ ــور الشديدة؟
وهو حبول اهلل فــي أرض مع ـ ــرب***كنـ ـ ــوح وأرض الغرب مث ـ ــل سفينة
وهو هلذا الغرب فـ ـ ـ ـ ــاتح أم ـ ــره***فهـ ـ ـ ـ ـ ــو له حقا غـ ــدا يف كفـ ــالة
[ص ]94:فأك ِرم به من بضعة نبوية***وأعـظـ ــم به قطبا يف ــي بإغ ـ ــاث ـ ــة
)9334()1
 )2كتب ()34
) 3كتب ()9300
4
)ودراس املذكور هو العالمة أبو ميمونة بن امساعيل قيل تويف سنة 357هـ148-147(/م) وقيل سنة 349هـ172-179(/م) ،يعد من
َّ
كبار الصلحاء وفحول العلماء ،ومسجده مشهور ،ويقع يف حي مصمودة من عدوة فاس األندلس .وضرحيه مشهور ويقع خارج باب
الفتوح.وانظر-:الروض العطر األنفاس ،مطبعة النجاح اجلديدة ،البيضاء9117،م ،ص(.)55-51
 )5ذكر العالمة َد َّراس بن إمساعيل حديثا رواه أبو هريرة عن النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ونصه" :تكون باملغرب مدينة تسمى بفاس أقوم
أهل املغرب قبلة وأكثرهم صالة ،أهلها على السنة واجلماعة ومنهاج احلق اليزالون متمسكني به اليضرهم من خالفهم يدفع اهلل عنهم
مايكرهون إىل يوم القيامة".وانظر :جىن زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس ،املطبعة امللكية ،الرباط،ط9119 ،2م،ص.20
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فحاشى وكال أن ُحياور بضـ ـ ـ ــعة***مطهرة مـ ـ ــن يبت ـ ـ ـ ــغي شر فتن ــة
به أرجتي املوىل يُعـ ـ ـ ــجل باملىن***بـ ـ ـ ـ ـ ــجاهه أرجو منه دائم ع ــطفة
به نرجتى فتحا وعونا ونص ـ ـ ــرة***به حنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي من كل كيد ونقمة
جباه عند اهلل حيفظ غربنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا***وكل بالد املسل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمني بسرعــة
ويسرع باآلمال من حمض فضـلِه***وميـ ـ ـنَ ـ ــحنا اإلقب ــال يف كل وج ـ ــهة
محاه عظيم ليس يقصر عن مــىن***عليه من الـ ــموىل الرضى كل حل ـ ــظة
فياربنا واحفظ وأيِّد أمـ ـ ـ ـ ـ ـرينا***وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنه يا رمحان من كل روعة
وذلك أبو يعقوب يوسف جنل سا***دة هم ملوك الغرب خ ـ ـ ــري عش ــرية
مليك مهام فاضل متواض ـ ـ ـ ـ ــع***يوايل ألهل العلـ ـ ـ ـ ــم أعـ ـ ــظم رأفة
فسدده يا موالي وفق له الـ ـ ــحجا***لكل الذي ترضى من أكم ـ ـ ـ ــل خصلة
وأبقه يف حسن السياسة راقـ ــيا***مع الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز والتقوى وحسن إناءة
ووفر له علما وجيشا وثـ ـ ــروة***وأبقه موص ـ ـ ـ ـ ـ ــوفا بكل جـ ـ ـ ــميلـ ــة
()1
وأبقه يا جواد يف كل حال ـ ـ ـ ـ ــة***جي ـ ـ ـ ــود بإحسان(لك ـ ـ ـ ــل رغبة)
ومينحها عدال وعزا جمـ ـ ـ ــددا***ويول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الذي يرجوه خري عطية
فعجل إالهي كل سؤل فقد وعدت ***حقا ملضطر إجابة دعوة
[ص ]95:قسمنا مبدح للنعال وصاحب*** للنعال توايف للجميع ببغية
فقد سعدت قوم خبدمة نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله***وإنا لنرجو الك ـ ـ ـ ـ ــون منهم مبدحة
كذا منصف يدعو بصـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــح*** ومستمع وقارئ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــنت فكريت
ونيل اآلمال يف زيارة أشرف النعـ*** ــال حقيق وضعه اسم قصيديت
هلا مائة يف العد تتلوها س ـ ـ ـ ـ ـ ــبعة***وسبعون بيتا أنشأت شـ ـ ـ ـ ــهر زوريت
فياربنا حقق رجا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميعنا***وأوف مبـ ـ ـ ـ ــا مول لنا نبـ ــدي رغبة
خصوصا حبسن اخلتم عند ختـ ــامنا***جبـ ــاه رسول اهلل شـ ــاف ـ ــع أمـ ـ ـ ــة
ويف حضرة املختار يارب واجعلين***دائم ـ ـ ـ ـ ــا من أفراد خاصة خاص ـ ــة
عليه صالة منك يعبق نش ـ ــرهـ ـ ــا***ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة هبا ترى وأزكى حتية
وآله واألصحاب ما قال منـ ـ ـ ـ ــشد***أب ــدر بدا يسم ـ ـ ـ ـ ـ ــو بأشرف طلعة
انتهت القصيدة املباركة فضل اهلل ومنه وحسن توفيقه وعونه ملنشئها حمب أهل العلوم السنية وخدمي اآلثار
النبوية عبيد ربه و رهني كسبه عبد السالم بن حممد الطيب بن عبد الرمحان الشريف األندلسي اإلشبيلي عامله
املنع ِم
ومواله ومتعلقاته يف الدارين بيده اخلفي أمني .وطبعت على ذمة الفقيه العالمة النبيه سيدي أمحد ابن َ
) 1هنا ورد تصحيح نصه( :جلمع الرعية).
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احلاج حممد بوزوبع ،وحقوق الطبع حمفوظة له جزاه اهلل خريا ووقاه خريا آمني ،وذلك يف أوائل ربيع الثاين من عام
مخسة وثالثني وثالمثائة وألف .رزقنا اهلل خريه وخري ما بعده ووقانا شره وشر ما بعده .
خامتة:
أيها القارئ الويف لقد سعدت وأنا أضع بني أيديكم مناذج للحلية النبوية الشريفة ونعاله الطاهرة،وتتبعنا مراحل
دخوهلا إىل املغرب واستقرارها مبدينة فاس،وكيف حرص العلماء على زيارة النعال النبوية اليت مبلك األسرة الصقلية
الطاهرية واخذ أمثلة هلا ُحتاذيها مقياسا وشكال،والتربك هبا وتعليق حتلياهتا املرسومة يف أهبى صورها على الورق مع
صفات وخصال نبينا سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم يف منازهلم ومشبعة بالزخارف النباتية
واهلندسية،كما تربكوا بتخطيطها يف مستهالت وثنايا مؤلفاهتم و تقاييدهم وهي مقرتنة برسوم املسجد احلرام
والروضة الشريفة وحماطة بأمساء اخللفاء الراشدين وسبطيه األجمدين":احلسن" و"احلسني"،ومزركشة ببديع اخلط
العريب الذي أضفى عليها مجالية ورونقا ونورانية ربانية،ولن أجد مثاال استدل به أفضل من كتايب( :الشفا)للقاضي
عياض الذي أورد فيه حلية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،جامعة مانعة،وكتاب (دالئل اخلريات وشوارق األنوار
النيب املختار )لنإمام سيدي احممد بن سليمان اجلزويل الذين ذاع صيتهما وحرص النساخ
يف ذكر الصالة على ّ
على استنساخ نسخ منهما انتشرت يف العامل العريب واإلسالمي ووصلت إىل اخلزائن واملكتبات األجنبية بل وال
خيلو منزل من نسخة منها.
كما حنتها النحاتون على أبواب املساجد وقبب الزوايا تعظيما هلا وتكرميا ملقامها السامي والنموذج استقيه من
الساعة احلائطية الشمسية اليت توجد جبامع القرويني بفاس،إذ يتضح لنا أن اخلطاط قد استخدم مثال النعل النبوي
الشريف يف رسم احللية الشريفة،وحاول توزيع باقي عناصرها الفنية كما يلي :جند يف رأس احللية اسم اجلاللة" :اهلل"
ألنه يعلو وال يعلى عليه،و اسم" :حممد" صلى اهلل عليه وسلم ُرسم بشكل عمودي من فوق إىل حتت ،كتأكيد
أللوهية اهلل عز وجل ووحدانيته من جهة ،وتأكيد لرسالة الرسول صلى اهلل عليه وسلم من جهة أخرى ،تلك
الرسالة اليت تربزها عنها الضفرية الزخرفية اهلندسية ،اليت تربط خبط شاقويل يعرب عن السماء واألرض بني
االمسني{:اسم اجلاللة:اهلل} ،الذي استوى جبالله فوق كل شيء ،ولعل هذا ما يفسر وجوده يف رأس احللية ،اليت
تتخذ شكل قوس متسع القاعدة كتعبري عن اخلالئق ،لكن هذه القاعدة تضيق كلما اجتهنا إىل أعلى ،ليتحد
ضلعاها يف نقطة واحدة ،هي رأس القوس الذي ال يقبل التعدد ،كتعبري عن وحدانية اهلل عز وجل،و {إسم:حممد
صلى اهلل عليه وسلم }الذي رسم يف وسط احللية،و حتيط به دائرة زخرفية تعرب عن اهلالل ،لكوهنا مؤلفة من
هاللني متناظرين ،كما تعرب عن الشمس باجتماع ذاك اهلاللني ،كتعبري على النور ،وهي الرسالة احملمدية اليت
أخرجت الناس من الظلمات إىل النور ،واليت أختار اهلل عز وجل هلا نبيه ،ونصره بصفوة من خلقه،وعلى رأسهم
اخللفاء الراشدين ،الذين جند أمساءهم تتوزع يف احللية بشكل منظم ،داخل دوائر زخرفية تعرب عن الكواكب
الدرية،وترتبط باسم حممد صلى اهلل عليه وسلم ،بضفائر زخرفية هندسية ،تشكل مربعا نورانيا يعرب عن الكعبة
املشرفة قبلة املسلمني ،وكأن صاحب احللية يسرتعي انتباهنا  -من خالل دجمه السم حممد صلى اهلل عليه وسلم
بأمساء اخللفاء األربعة رضوان اهلل عليهم ،بالشكل املربع  -إىل وجوب إتباع سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم وسنة
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اخللفاء الراشدين من بعده،كما قام النحات ناحت احللية أيضا بتقسيم املربع إىل قسمني ،على شكل بابان،
وضع يف كل واحد منهما إحدى نعليه صلى اهلل عليه وسلم ،كتعبري على أنه خري من وطأت قدماه الثرى ،كما
يعرب البابان على مكة واملدينة ،ولذلك جند نعالً يف كل باب ،كناية عن اهلجرة،مث فتح مكة،ووجود النعلني على
هذه الصفة (أي :وجود كل نعل يف باب) دليل على تردده صلى اهلل عليه وسلم بني املدينتني الشريفتني(.)1

)1انظر:حممد خبطة احلسين ":احللية النبوية بني املشرق واملغرب "،جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة حممد
اخلامس،الرباط،العدد.33،2094
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قراءة يف مخطوط:
«اإلقليد يف تنزيل كتاب اهلل على أهل التقليد»
للعالمة أحمد بن الصديق الغماري
الدكتورة أسماء غيالن-املغرب

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وآله وصحبه الطيبني الطاهرين.
وبعد :فإن التقليد آفة علمية ابتلي هبا كثري من علماء األمة اإلسالمية منذ القرن الرابع اهلجري ،بالرغم من
وجود نصوص قرآنية تدعو إىل االجتهاد وإعمال العقل حىت يسعد كل جيل بربكة هذه النعمة ،وبالرغم من دعوة
األئمة الذين اشتهروا بعلومهم واجتهاداهتم بأن ال يتبعهم أحد إال إذا وافق اختيارهم لألدلة احلق والصواب ،ومن
اتبعهم من غري دليل فهم ليسوا مسؤولني عن أخطائه ،ومع ذلك اتبعهم من جاء بعدهم وتشبث مبطلق آرائهم
دون متييز وال متحيص ،حىت أصبح األمر مبرور السنني ال قول يعلو فوق أقوال األئمة ولو كان قرآنا أو سنة ،واقع
أدى يف نظر بعض املهتمني إىل تراجع دور العلماء ،وتشتت وفرقة األمة اإلسالمية وتدهور مكانتها بني األمم،
واقع جعل الدين أديان كما أشار لذلك العالمة أمحد بن الصديق يف مؤلفه "اإلقليد يف تنزيل كتاب اهلل على أهل
التقليد" ،تنبيها ملا وصل إليه حال األمة يف عصره ،وهو واقع ال يزال مستمرا حىت يوم الناس هذا؛ مما جعلين أفكر
يف قراءة هذا املؤلف "اإلقليد لتنزيل كتاب اهلل على أهل التقليد" للتعريف به وتقدميه للقراء ملن مل يسبق له أن
تعرف عليه؛ نظرا لكونه خمطوطا مهمال مل حيقق بعد ،وملا بدا يل من أمهية املوضوع الذي تطرق إليه املؤلف ،وهو"
التقليد" الذي جعله من أهم أسباب املشاكل اليت عانت وتعاين منها األمة اإلسالمية ،مؤكدا أنه ال حل وال خمرج
هلا من معاناهتا إال بالعودة إىل كتاب اهلل وسنة رسول اهلل وفتح باب االجتهاد الذي أصبح سهال بوجود املطابع
اليت وفرت مامل يكن موجودا يف عهد األئمة .فلما االستمرار يف التقليد وغلق باب االجتهاد والظروف مناسبة
لتحقيق هذا؟ فما معىن التقليد حسب فهم املؤلف؟ من هو مؤلف املخطوط؟ ما هي ظروف ودواعي تأليفه؟ ما
هو منهجه يف مؤلّفه؟ ما هو هدفه من هذا املؤلف؟
لقد ُكتبت عدة مؤلفات يف موضوع التقليد ،لكن أغلبها تناول املوضوع من جانبه الفقهي ملعرفة
االختالفات املذهبية الناجتة عن التقليد املذموم .أما بالطريقة اليت تناوهلا العالمة أمحد الذي جعل املوضوع يف
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شكل تفسري آليات ظهر له أهنا أنزلت للتنبيه على هذه اآلفة ،فلم أجد بعد البحث والسؤال من درسه على هذه
الطريقة ،وال درس آثاره السلبية على األمة عموما كما فعل العالمة؛ لذا أعتربه تطرق جلانب يعترب جديدا يف بابه،
غطى زاوية مل تشملها البحوث السابقة واملعاصرة له ،بتتبعه اآليات القرآنية اليت ظهر له أهنا إشارات واضحة يف
حترمي التقليد وذمه وذم املتشبثني به غلوا وحرصا على الدنيا فقط.
خطة البحث
لقد وضعت مقدمة تناولت فيها أسباب اختيار املوضوع ،مث أمهيته ،وأسئلته ،مث مطلبا أوال :للتعريف
بصاحب املخطوط ،املطلب الثاين :دواعي تأليفه ،املطلب الثالث :شرح مصطلحات العنوان ،املطلب الرابع:
احلديث عن منهجه يف مؤلفه ،مث ذيلت البحث خبالصة وبعض التوصيات.

المطلب األول :ومضات عن حياة المؤلف

1

مؤلف "اإلقليد" هو أمحد بن حممد بن الصديق بن أمحد بن حممد بن قاسم بن حممد ابن عبد املومن
الغماري احلسين ،كما هو مثبت يف مقدمة املخطوط ،ويؤكد ذلك أيضا ذكره هلذا العنوان ضمن قائمة أمساء
مؤلفاته يف أكثر من مصدر .وهو خبط الناسخ قاسم بن علي بن عبد املومن اإلدريسي التجكاين ،نسخه سنة
9170م ،وهذه النسخة توجد مبكتبة خاصة.
ولد العالمة أمحد بن الصديق يوم اجلمعة  27رمضان سنة 9320ه9109/م أي :يف مطلع القرن
العشرين املتميز بكثرة األحداث املستجدة يف الساحة املغربية .دخل الكتاب يف اخلامسة من عمره ،وبعد أن أمت
حفظ كتاب اهلل وجهه والده حلفظ املتون يف النحو والفقه ...ويف ذات الوقت بدأ حضور دروس هذا العلم على
شيخه بودرة ،إىل جانب دروس والده باجلامع الكبري يف املختصر واأللفية وصحيح البخاري يف املسجد األعظم.
كما يالزمه يف البيت ملدارسته يف علوم مجة منها التفسري ،واحلديث ،والفقه على املذاهب األربعة ،والتصوف،
وتاريخ وتراجم األئمة من رجال احلديث ،واملشاهري من األولياء ،وذكر تفاصيل حياهتم .أي :دروس مكثفة يف
شىت فنون العلم ،مع مزيد من اإلرشادات والتوجيهات اليت تتضمن احلط من الدنيا والتنفري منها .إىل جانب
تدريبه على كيفية التلقي ،فيشري عليه حبفظ هذا وقراءة ذاك ،فكانت نتيجة هذه الدروس املنوعة يف العديد من
الفنون؛ أن نبغ الطفل الصغري وقويت لديه حاسة النقد والتمحيص واملناقشة.
أما يف بداية شبابه فلقد أحب االشتغال باحلديث ،الشيء الذي شجع والده كي يرسله إىل مصر ،حيث
الزم العالمة أمحد جمالس الشيوخ وداوم على من عني له والده ،فنبغ من بني أقرانه بشدة حفظه وحتصيله وكثرة
1

أمحد بن الصديق" ،سبحة العقيق بذكر مناقب سيدي محمد بن الصديق" ،ص  349من املخطوط ،واألطروحة بدراسة وحتقيق كنزة

عكة ،حتت إشراف الدكتور عبد العزيز خلوق التمسماين ،سنة ،2004 -2003كلية اآلداب الرباط ج  2ص  / 713 -743أمحد بن

الصديق"،البحر العميق في فهرسة ابن الصديق  ،حتقيق الباحث األمني اقريوار بإشراف حممد الراوندي ،ناقشه كأطروحة الدكتوراه بدرا
احلديث احلسنية سنة  .2005كما طبعته دار الكتيب ،سنة  ،2007ص  /53 -48التليدي أبو الفتوح عبد اهلل" ،حياة الشيخ أحمد بن

الصديق" ،املطبعة املهدية ،تطوان ،دون تاريخ الطبع ،ص .93 -92
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دروسه وسرعة فهمه على صغر سنه .قضى سنتني وشهرين على هذا احلال ،مث عاد إىل طنجة سنة
9349ه9129/م ،مث رجع إىل مصر سنة9343ه9123/م إلكمال دراسته ،فلزم بيته واعتكف على احلديث
وخدمته ،مطالعة ،وكتابة ،وحفظا ،وخترجيا حىت سنة 9127م حيث عاد إىل وطنه ،وبقي حوايل ثالث سنوات.
مث سافر سنة  9130م يف رحلة ثالثة إىل القاهرة رفقة شقيقيه عبد اهلل وحممد الزمزمي كي يتابعا دراستهما
باألزهر .خالل هذه املدة صنف كتبا تعد قمة يف التأليف احلديثي ،فذاع صيته واستفاض يف احملافل العلمية ذكره،
والتف حوله طلبة العلم والدارسون كما الشيوخ ،وترددوا عليه يف بيته ،ومنهم حىت كبار شيوخ األزهر وغريهم
أمثال حممد خبيت ،ويوسف الدجوي ،والسقا ،وعبد اجمليد اللبان ،والسيد أمحد رافع الطهطاوي ،والسيد اخلضر
حسني وغريهم .1وهذا ألكرب دليل على املكانة اليت أحرزها حىت اشتهر بني شيوخه كما أقرانه ،بعد أن أصبح
مشاركا يف سائر العلوم بشهادة جل من حضر جمالسه ودروسه أو سرب كتبه ،أنه من فحول العلماء وأساطني العلم
احملققني ،وذلك لكثرة اضطالعه وحفظه وفهمه وبلوغه يف العلوم اإلسالمية مرتبة عليا ،سواء يف النحو أو اللغة
واملنطق والتصوف والقراءات والتاريخ والفقه على سائر املذاهب ...وهو ما تؤكده هذه الشهادة لتلميذه حممود
سعيد ممدوح قائال"...وهو مستحق الوصف بالحفظ ،وقد وصفه بذلك جمع من أعيان شهوده من ذوي
الخبرة بالحديث وعلومه ،فقد اشتهر بالطلب واألخذ من أفواه الرجال ،وكان على معرفة بالجرح والتعديل

وبطبقات الرواة ،مع تمييزه لصحيح الحديث من ضعيفه ،وكان حفظه للحديث قويا ،وزاد على ما سبق
أمرين:
أولهما :أماليه الحديثية ...وثانيهما :كتابته المستخرجات ،فاستخرج على مسند الشهاب للقضاعي

وجاء المستخرج في مجلدين ضخمين...ووضع مستخرجا على شمائل الترميذي فصارت في مجلد
ضخم".

2

وله شهادة أخرى يف حقه قاهلا حديثا "إن أجمع أهل العصر في المعرفة الحديثية هو السيد أحمد بن

الصديق الغماري فهو حافظ العصر؛ ألنه جمع ما لم يجمع لغيره من المعاصرين كأحمد شاكر واأللباني،
جمع بين التخريج واالستخراج في كتاب...فإذا قلت بأنه لم يأت بعد الحافظ السيوطي رحمه اهلل في

المعرفة الحديثية كأحمد بن الصديق أكون قد أصبت".

3

كما قال عن مكانته تلك ابن احلاج السلمي أثناء ترمجته له ":فقيه عالمة صاحب مشاركة في كثير من

فنون المعارف اإلسالمية وضروب الثقافة العربية الرصينة األصيلة إال أن له تخصصا وتبريزا وتفوقا في حلبة
1

انظر أمساء شيوخ األزهر الذين كانوا يزورونه يف بيته لالستفادة منه ،ترمجة الشيخ أمحد بن الصديق بقلم حممود سعيد ممدوح يف كتاب "تبيين

البله ممن أنكر وجود حديث :ومن لغا فال جمعة له" ص  ،7تأليف السيد أمحد بن حممد بن الصديق الغماري ،الطبعة األوىل /9403
9182م ،دار البصائر ،سوريا.
 2حممود سعيد ممدوح"،تزيين األلفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ" ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 9113م.9493 /ص
.905 -904
 3شهادة شفهية للعالمة حممد سعيد ممدوح يف شيخه العالمة أمحد بن الصديق ملا سئل عن احملدثني يف هذه القرون ،موقع يوتوب.
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علوم الحديث على طريقة الحفاظ األقدمين متنا وسندا ومعرفة تراجم الرواة وطرق الجرح والتعديل وقد
كون فيه نفسه بنفسه دون أن يتتلمذ فيه ألحد .وفي مضمار التفسير واألصول والتاريخ العام والخاص".1

ومؤلفاته أيضا تشهد على هذه املكانة ،فلقد ألف العالمة أمحد يف جماالت عدة حىت ما انقطع التأليف فيه

منذ القرون األوىل ،كفن التخريج ،وذلك يف كتاب أمساه أوال "منية الطالب" ،كان ذلك يف املغرب ومل تتوفر له
الكتب الالزمة ،وبعد أن رحل إىل القاهرة وتوفر له من الكتب ما كشف له فيه بعض األخطاء بتقليده غريه يف

مسائل ،قام بتخريج أوسع مساه "فتح الوهاب في تخريج أحاديث الشهاب" .وكذلك فن االستخراج الذي مثل
يف وضعه مستخرجا على مسند الشهاب للقضاعي أمساه"اإلسهاب في المستخرج على مسند الشهاب" الذي

قال عنه" ما أظن أحدا عمله ،أعني المستخرج بعد القرن السادس ال على مسند الشهاب وحده بل على
2

سائر كتب الحديث وهلل الحمد".
أكثر العالمة أمحد بن الصديق من التأليف الذي كان متعة بدأها منذ مرحلة الشباب إىل آخر أيامه،
الشيء الذي مكنه من إغناء املكتبة اإلسالمية مبؤلفات متنوعة ،مجعت أصناف العلوم من تصوف ،وفقه،
وحديث ،وتفسري وإن غلب على معظمها علم احلديث .وكما تنوعت من حيث موضوعها تنوعت من حيث
حجمها ،فمن املصنفات ما جاء يف جملدات ،ومنها يف جملد ومنها يف كتيب صغري أو رسالة قليلة الصفحات
حسب احلاجة إىل ما ألفه ،سأذكر بعضها نظرا لكثرهتا:
 اإلقليد يف تنزيل كتاب اهلل على أهل التقليد (خمطوط يف جملد واحد)
 إقامة الدليل على حرمة التمثيل ،طبع مبصر.
 األجوبة الصارفة إلشكال حديث الطائفة.
 االستنفار لغزو التشبه بالكفار .طبع
 البحر العميق يف فهرسة ابن الصديق يف جزأين حققه الباحث األمني اقريوار يف أطروحة الدكتوراه سنة
9425م9424 -م2005 -2004 /م بإشراف حممد الراوندي بدار احلديث احلسنية .كما طبع مبصر سنة
 2007عن دار الكتيب .وهو عبارة عن ترمجة لنفسه والتعريف مبسار حياته احلافل.
 توجيه األنظار لتوحيد العامل اإلسالمي يف الصوم واإلفطار طبع.
 التصور والتصديق بأخبار سيدي حممد بن الصديق طبع .وهو ترمجة خمتصرة لوالده ملا ورد يف سبحة
العقيق.
 سبحة العقيق يف ترمجة سيدي حممد بن الصديق جملد ضخم ،حققته كنزة عكة بإشراف عبد العزيز
خلوق التمسماين سنة  2004 -2003لنيل أطروحة الدكتوراه بالرباط.

 1حممد بن الفاطمي السلمي الشهري بابن احلاج ،إسعاف اإلخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين ،الطبعة
األوىل9112 -9492م ،مطبعة النجاح اجلديدة ،ص .38

 2أمحد بن الصديق الغماري ،جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر األخبار ،ج  9ص  77لطيفة 920
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مل يكن العالمة أمحد مكتفيا بالتأليف فحسب ،بل قدم إنتاجا فكريا زاخرا من نوع الدروس
واحللقات العلمية ،حيث عقد حلقات إمالئية باملشهد احلسيين ،أحيا هبا هنج أعالم احملدثني القدامى ،هذا النهج
الذي مل يكن بقي له ذكر وال وجود ،بعدم وجود أهله وقلة فرسانه ،حيث كان آخرهم العالمة احلافظ اللغوي
1
السيد مرتضى الزبيدي ،ولقد ُمجع ما كان ميليه يف هذه اجملالس يف جملد كبري مسي باألمايل احلسينية.
ومع كل هذا التميز وهذا النجاح يف مصر سيغادرها يف مطلع سنة  9134بعد أن وصله نبأ وفاة أبيه،
فكان موت والده سببا من أسباب استقراره باملغرب.
أما عن عقيدته يف األصول ،فالرجل كان على عقيدة أهل السلف ،وهو ما بينه يف ترمجته لنفسه "وعقيدته
هي عقيدة السلف الصالح ومحققي الصوفية رضي اهلل عنهم ،وهي التفويض في المتشابه من الصفات مع
التنزيه وعدم التأويل ،ويرى ما عدا هذا بدعة وضالل" ،2وبعد هذا أصبح مذهبه يف الفروع هو االجتهاد

املطلق والعمل بالدليل سواء وافق اجلمهور ،فضال عن األربعة ،فضال عن واحد منهم ،أو خالفهم ما مل خيرق
اإلمجاع املعترب شرعا.

المطلب الثاني :ظروف ودواعي تأليفه لهذا المخطوط
كتب العالمة أمحد بن الصديق خمطوطه "اإلقليد يف تنزيل كتاب اهلل على أهل التقليد" بعد أن كثرت
انتقادات ومعارضات العلماء الجتهاداته ،ففي كل مرة حييي سنة طمست بتصحيح ما اعتاده الناس من اخلطأ يف
أمر ما إال ويلقى من النقد والرد ما كان يزعجه ويؤكد له بعد من يسمون بالعلماء عن القرآن والسنة الصحيحة يف
نظره .هذا إىل جانب الظروف الصعبة اليت عاشها يف السجن ،حيث كان معتقال بسبب ثورة نظمها ضد دولة
إسبانيا سنة 9141م .يف سجنه وحيدا ،حيث ال مؤنس إال كتاب اهلل تعاىل ،الذي تدبر معانيه بعمق ،فاستنتج
أن بعض اآليات تنطبق على كثري من العلماء يف عصره ،خاصة الذين أتعبوه بشدة تقليدهم لألئمة بالرغم من
ثبوت أدلة من الكتاب والسنة خمالفة ألقوال األئمة أحيانا ،وبالرغم من توصيات األئمة أنفسهم بعدم تقليدهم مع
وجود الدليل ،ومع ذلك قلدوهم وخالفوهم يف وصاياهم بعدم التقليد؛ فساد التقليد وحرم االجتهاد حبجة انقطاعه
مبوت فرسانه الذين هم األئمة يف نظرهم؛ فنظرا هلذا الواقع ،إىل جانب سجنه وتدبره لكتاب اهلل تعاىل يف ظل
هذه الظروف سنحت له هذه السوانح ،اليت جعلها يف شكل مؤلف مساه "اإلقليد يف تنزيل كتاب اهلل على أهل
التقليد".

 1حممود سعيد ممدوح ،مقدمة كتاب "حصول التفريج بأصول التخريج" ألمحد بن الصديق الغماري ،مكتبة طربية ،الطبعة األوىل /9494
 ،9114ص .7
 2أمحد بن الصديق" ،البحر العميق" ص .54
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المطلب الثالث :شرح مصطلحات العنوان

اإلقليد :كلمة مت تداوهلا بني العلماء يف عصره أو ممن سبقوه ،لذا جند منهم 1من مسى كتابا من كتبه

باإلقليد ،مبعىن مل يكن سباقا الختيار هذه الكلمة يف عنوان كتابه وال متفردا.

واإلقليد معناه يف اللغة :املفتاح ،واجلمع أقاليد :مفاتيح ،2ولقد مساه هبذا االسم العتباره كتابه هذا مفتاحا
لبيان كيف أن كتاب اهلل مل يفهم من طرف املقلدة ،حيث استدل على ذلك ببيان ما تضمنته كثري من آيات
الذكر احلكيم من وعيد شديد للمقلدة ،عن طريق التصريح تارة والتلويح تارة أخرى.
والتقليد حسب رأي العالمة :هو طرح أدلة الكتاب والسنة جانبا والتشبث بآراء األئمة ولو خالفت األدلة

الصحيحة ،ولو أوصى األئمة بعدم تقليدهم.

ومن وصف هبذه الصفة مساهم أهل التقليد كما ورد يف العنوان ،قسمهم املؤلف إىل ثالثة أقسام:

العوام :وهم ال يوصفون بالتقليد وال االجتهاد؛ ألن العامي ال مذهب له وإمنا مذهبه قبول قول من يفتيه.3

العلماء على الحقيقة :هم اجملتهدون االجتهاد املذهيب ،وهؤالء هم الذين يطلق عليهم مقلدة مالكية أو
شافعية أو حنفية أو حنبلية على احلقيقة؛ ألهنم نظروا يف أصول األئمة اليت بنوا عليها مذاهبهم ،فاختار كل واحد
منهم مذهب إمام بعينه؛ ألنه رأى حبسب نظره واجتهاده أن هذه األصول هي احلق الذي جيب التملك به
وخالفها ضد ذلك ،فهو جمتهد يف اختيار املذاهب ،فهؤالء وإن كانوا مقلدة فهم على هدى وعلى حق وعلماء
جمتهدون ،ومن هؤالء :عياض والنووي وابن العريب واألئمة املتقدمون غالبا ،أهل القرن الثالث إىل السابع ما عدا
أهل اجلمود منهم؛ إال أهنم وإن كانوا هداة وعلماء جمتهدين وعلى حق ،فهم يف نفس األمر على غري طريق
اجلادة؛ ألهنم على غري طريقة السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وأتباعهم الذين منهم أئمتهم ،فإن مالكا مثال
ما كان يقلد الزهري وال نافعا وال غريمها من شيوخه وشيوخهم ،بل وال الصحابة ،وإمنا كان يأخذ بالدليل ومبا ظهر
4
له أنه احلق ،وكذلك الشافعي ما كان يقلد مالكا وال غريه.
القسم الثالث :مساهم" الجهلة المعروفون في عرف الناس بالفقهاء والعلماء كأهل عصرنا ومن قبلهم
5

إلى القرن الثامن ،فهم المقلدة الضالون المضلون".
فمن خالل هذا التقسيم يتبني أن أهل التقليد أقسام وليس قسما واحدا ،إال أن القسم األسوأ منهم هو
األخري الذي اعتربه سبب كل الشرور اليت عرفتها األمة اإلسالمية بسبب اجلمود وخمالفة احلق نصرة للمذهب
واستجابة لنصرة اهلوى املعبود من دون اهلل.
 1أبو النصر الطاهر علي حسن خان ألف "اإلقليد ألدلة االجتهاد والتقليد"

 2ابن منظور" ،لسان العرب" ،حتقيق عبد اهلل علي الكبري -حممد أمحد حسب اهلل– هاشم حممد الشاذيل ،دار املعارف -9991 -كورنيش
النيل  -القاهرة ج .م .ع ،.مج  ،5ج  ،31باب القاف ،ص .3797
 3اإلقليد .208
 4اإلقليد  201 -208بتصرف
 5اإلقليد ص .299
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اعترب العالمة أمحد أن عمله هذا مما مل يسبق إليه ،بالرغم من فقده الكتب واملراجع اليت حيتاجها من أراد
الكتابة يف موضوع ما ،ومع ذلك استطاع كتابة مؤلف من احلجم املتوسط ،اعتمادا على ذاكرته يف االستحضار
وتدبره لآليات البينات ،فقال عنه ":وضعته من غير مراجعة كتاب ،وال تصنيف سبقت به في الباب ،بل هو

مجرد إمالء ما جرى على الخاطر العليل ،ومحض إلقاء ما خطر في الذهن الفاتر" .1ومع ذلك اعتربه متميزا

منفردا يف كثري من املعاين اليت توصل إليها ،حيث ميكن اعتباره "تحفة للعاملين بالسنة ،وتكميل لما عليهم من

عظيم المنة ،يزيدهم في العمل بالكتاب والسنة رغبة ،ومن ضالل التقليد ابتعادا ورهبة".2

وهو مؤلف ميكن إدراجه ضمن "المعاني والمواجيد التي يجدها أهل التصوف أثناء تالوة وتدبر كتاب

اهلل عز وجل" ،3أي هو عبارة عن إشارات الحت يف خاطر العالمة الصويف شيخ الطريقة الصديقية ،أثناء تدبره
لكتاب اهلل تعاىل؛ فكانت النتيجة مؤلفا ميكن نسبته للتفسري اإلشاري عند الصوفية ،وهو التفسري الذي عرفه أحد
علماء القرآن بقوله "التفسير اإلشاري :هو تأويل القرآن بغير ظاهره إلشارة خفية تظهر ألرباب السلوك

والتصوف ،ويمكن الجمع بينهما وبين الظاهر المراد 4".إال أن هذا النوع من التفسري مل يقبل من طرف مجيع
العلماء ،فمنهم من رفضه مجلة وتفصيال معتربا إياه باطال شرعا ،ومنهم من قبله على شروط ،أذكر منها ما حدده
الدكتور عبد العظيم الزرقاين قائال:
 أال يتناىف وما يظهر من معىن النظم الكرمي. أال يُدَّعى أنه املراد وحده دون الظاهر. -أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.

5

 ففي نظر العالمة عبد العظيم الزرقاين ،إذا اختل شرط من هذه الشروط ،ال ميكن قبوله أبدا ،بل ال بد منرفضه ،كما" أن هذه الشروط لقبوله بمعنى عدم رفضه فحسب ،وليست شروطا لوجوب اتباعه واألخذ به،
ذلك ألنه يتنافى وظاهر القرآن ،ثم إن له شاهدا يعضده من الشرع ،وكل ما كان كذلك ال يرفض .وإنما لم
يجب األخذ به ألن النظم الكريم لم يوضع للداللة عليه ،بل هو من قبيل اإللهامات التي تلوح ألصحابها
غير منضبطة بلغة ،وال مقيدة بقوانين 6".مبعىن أن هذه الشروط فقط لقبوله وعدم رفضه مجلة وتفصيال ،ال من
أجل االعتماد عليه كتفسري منضبط لقواعد التفسري.
 1اإلقليد ص 9

 2اإلقليد ص .2

 3بدر الدين الزركشي" ،البرهان في علوم القرآن" ،ختريج وتقدمي مصطفى عبد القادر عطا ،دار الفكر 9188 - 9408م ،م  ،2ص
.987
 4حممد عبد العظيم الزرقاين " مناهل العرفان في علوم القرآن" دار الفكر ،مج  2ص .87
 5مناهل العرفان ،ص .89
 6مناهل العرفان ،مج  ،2ص 89
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المطلب الرابع :منهج العالمة أحمد بن الصديق في هذا المخطوط
فمن خالل تتبعي هلذا التفسري تبني يل أن العالمة اختار له منهجا خاصا به ،فمن حيث الرتتيب مثال،
أجده غري ملتزم برتتيب السور يف املصحف دائما ،حىت وإن التزم ذلك يف البداية مع سورة "الفاحتة" و"البقرة" و
"آل عمران" و"النساء" ،...لكن أثناء تفسريه لقصار السور مل يلتزم بالرتتيب مطلقا حيث انتقل مثال من "البينة"
إىل "الكافرون" مث "اإلخالص" ف" املعوذتني".
وكذلك بالنسبة لرتتيب اآليات ،مل يلتزم بإبداء إشاراته يف كل آية حسب ترتيبها داخل السورة ،بل يضع
اسم السورة كما وردت يف املصحف الشريف ،لكن قد ال يتكلم عن اآلية األوىل مث الثانية بل خيتار ما يراه مناسبا
لالستشهاد به عن موضوع الكتاب الذي هو التقليد؛ العتباره اآلية موضوع احلديث هي ما نزلت دليال على
أفعال املقلدة وأحواهلم ،دون االلتزام باحلديث عن مجيع آيات السورة .لذلك أجده ابتدأ الكالم يف سورة الفاحتة
اك نَعب ُد وإيَّ َ ِ
ني} موضحا معىن العبادة اليت هي :الطاعة واالنقياد ،أما السجود والركوع
اك نَستَع ُ
من قوله تعاىل{ :إيَّ َ ُ
فهما من العبادة وليس العبادة ،أي مها مظهران لتمام اخلضوع والطاعة والذلة واالنقياد ،مستدال على ما قال
الشْيطَا َن إنّهُ ل ُك ْم َع ُدو
آد َم أ ْن َال تَـ ْعبُ ُدوا ّ
اعه ْد إِلَْي ُك ْم يَا بَِين َ
بآيات أخرى من سور أخرى ،منها قوله تعاىل{ :أملْ َ
مبِني وأَن اعب ُد ِوين ه َذا ِصراط مستَ ِقيم} ،1وقوله تعاىل{ :يا أب ِ
ت ال تَـ ْعبُ ِد الشَّْيطَان َّ
الشْيطَا َن َكا َن لِ َّلر ْمحَ ِن
إن ّ
َ
ُ
َ َ
ُ
ْ
َ
2
عِ
صيَّا}  ،يقول العالمة عن هذا املعىن الذي توصل إليه من خالل تتبع آيات الكتاب احلكيم "،ومن املعلوم أن
َ
أحدا ال يرى الشيطان وال يعبده مبعىن السجود والركوع ،واختاذه ربا مبعىن املعهود للربوبية ،وإمنا يطيعه فيما يأمره
به ،ويلقيه يف النفس ،ويزينه من معصية اهلل تعاىل ،فسمى اهلل تعاىل ذلك عبادة وهنى عنها".3
حد ِ
ورسولَهُ نُ ْد ِخْلهُ جنات ْجت ِري ِمن َْحتتِ َها
ويف سورة النساء ابتدأ من قوله تعاىل {:تِ َ
لك ُ ُ
ود اهلل ْ
ومن يُط ِع اهللَ ُ
األنْـهار خالِ ِد ِ
ِ
ِ
وم ْن يَـ ْع ِ
نارا َخالِ ًدا فِ َيها ولَهُ عذاب
ين ف َيها و َذ َ
ور ُسولَهُ ويَـتَـ َع َّد ُح ُد َ
يم َ
لك ْ
ودهُ نُ ْدخْلهُ ً
ص اهللَ َ
َُ َ َ
الفوُز العظ ُ
ُم ِهني} ،4ومل يبدأ من بداية السورة.
مل يكتف العالمة باآليات لبيان ما سنح له من معىن اآلية ،بل يعضد ساحنته حبديث رسول اهلل ليدعم قوله،
منها قوله صلى اهلل عليه وسلم{ :ما حتت ظل السماء إله يعبد أعظم عند اهلل تعاىل من هوى متبع} .5كما
{اختَ ُذوا أحبارهم ورْهبانـَهم أَربابا ِمن د ِ
ون اهللِ} 6لزيادة تقرير املعىن ،جبواب
استشهد بتفسري الرسول لقوله تعاىلّ :
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َْ ً ْ ُ
عن سؤال سأله عدي بن حامت لرسول اهلل عن معىن اآلية ،بقوله :يا رسول اهلل إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ،قال صلى
اهلل عليه وسلم{ :أمل حيرموا هلم احلالل وحيللوا هلم احلرام فيتبعوهم} قال بلى ،قال{ :فتلك عبادهتم إياهم
 1سورة يسن ،اآليتان .40-51
 2سورة مرمي ،اآلية 44
 3اإلقليد ص 3
 4سورة النساء ،اآلية .93 -92
 5كتاب السنة ،ابن عاصم ،رقم  / 3أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري رقم 7502
 6سورة التوبة ،جزء اآلية .39
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فسماهم اهلل أربابا يف حقهم} .1فمن خالل هذه الطريقة يتبني أن العالمة أمحد بن الصديق اعتمد منوذج تفسري
القرآن بالقرآن ،وتفسري القرآن بالسنة على طريقة التفسري باملأثور كما دأب عليه كثري من املفسرين؛ لذا جنده
استشهد بكون النيب صلى اهلل عليه و سلم "بني أن ذلك بسبب تقليدهم عباده ،وهو حال املقلدة يف هذه األمة،
فإهنم اختذوا األئمة والفقهاء أربابا من دون اهلل ،يقدمون رأيهم حقا كان أو باطال على كتاب اهلل وسنة رسوله
صلى اهلل عليه وسلم ،ووحيه الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه" ،2وذلك العتقادهم اجلازم أن
األئمة هم األعرف مبعاين القرآن الكرمي ،وبناسخه من منسوخه ،ومطلقه من مقيده ،وظاهره من باطنه...مما
"جعلهم يعتقدون عقيدة راسخة أن العمل بالكتاب والسنة مع خمالفة رأي اإلمام ضالل ما بعده ضالل ،فكان
اعتقادهم هذا هو منتهى الضالل وأقبح الشرك باهلل تعاىل 3".لذا أمرهم اهلل تعاىل بعبادة اهلل وحده ،وعدم اإلشراك
به ،يف سورة فرضت تالوهتا يف كل ركعة من الصالة ،يف مجيع الصلوات اجلهرية والسرية املفروضة على املسلم،
الصَرا َط امل ْستَ ِقيم} الذي هو النيب حممد صلى عليه وسلم كما قال أغلب املفسرين ،وذلك
{اه ِدنَا ِّ
بقوله تعاىلْ :
ُ
باتباع هديه والعمل بسنته؛ مع أن املصلي هو مسلم ،فلو كان الصراط املستقيم جمرد اإلميان أو اإلسالم الظاهر
كما يظنه املقلد ،ملا كان لطلب اهلداية موقع ،وملا هنانا اهلل تعاىل عن اختاذ أولياء من دونه ،كما يف قوله تعاىل:
{اتَّبِ ُعوا ما أُنْ ِزَل إلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم والَ تَـتَّبِ ُعوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَاءَ قَلِيالً َما تَ ّذ َّكُرو َن} 4أي :املطلوب منا كمسلمني أن ال
نوايل غريه ،باختاذ األئمة أولياء نواليهم بالطاعة واالتباع دون اهلل ورسوله ،وهذا من "إعجاز القرآن تضمن هذه
اآلية الكرمية إشارة ملا ستكون عليه األمة بعد سلفها الصاحل من التقليد واإلعراض عن كتاب اهلل تعاىل وسنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،الذي ستحيد به عن الصراط املستقيم ،وذلك أنه أمر بطلب اهلداية إىل الصراط
ِ
ِ ِ
املستقيم يف هذه السورة" .5ويف قوله تعاىل{ :و َّ
السبُ َل فَـتَـ َفَّر َق بِ ُك ْم َعن
يما فاتّبِعوهُ َوال تَـتَّبِ ُعوا ُّ
أن ه َذا صراطي ُم ْستق ً
ِِ ِ
صا ُك ْم بِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّذ ّكُرو َن} ،6السبل يف نظر العالمة هي املذاهب املبتدعة واألهواء املخرتعة املؤدية
َسبِيله ذَل ُك ْم َو ّ
للفرقة والتشتت بعد أن حادت األمة عن سبيل اهلل "ومتسك كل فريق منهم بسبيل ،ففريق مالكي وفريق حنفي
وآخر أشعري وآخر معتزيل وهكذا ،مث مل يكفهم ذلك حىت جعلوا املتمسك بصراط اهلل املستقيم ضاال مبتدعا،
مهجورا منفرا عنه ،حمذرا من االستماع ملا يدعو إليه" .7ومبا أن االبتالء عظيم أمرنا اهلل أن ندعو باالهتداء للصراط
املستقيم {صراط الذين أنعمت عليهم} أي :أنعمت عليهم باتباع كتاب اهلل وسنة رسوله ،وهم الصحابة
والتابعون والسلف الصاحل ممن أخرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم أهنم خري القرون؛ لعدم معرفتهم لبدعة التقليد،
ولكون هذه الفتنة مل تظهر إال بعد أن اتفق أكثرية األمة على آفة تقليد األئمة ،وترك كتاب اهلل تعاىل؛ لتصبح
 1ذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم  ،3213قال عنه حسن مبجموع الطرق.
 2اإلقليد ص .4 -3
 3اإلقليد ص 4
 4سورة األعراف ،اآلية 2
 5اإلقليد ص 4
 6سورة األنعام ،اآلية .954
 7اإلقليد ص 5
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مقسمة إىل فئتني يف نظره :املغضوب عليهم ،والضالني" .فاملغضوب عليهم علماء املقلدة والضالون عوامهم؛ ألن
العلماء عرفوا أن الشرع هو ما جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأن الواجب هو اتباعه ال اتباع غريه،
وعرفوا الدالئل القاطعة على ذلك ،وعلى أنه ال شرع بعده ،وعلى أن التقليد حرام وضالل بإمجاع األمة،
وبنصوص أئمتهم ،الذين اختذوهم أربابا من دون اهلل...فكانوا مغضوبا عليهم ،كاليهود الذين عرفوا نبوة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم من كتبهم ،وحتققوها ،مث أنكروها حسدا وعنادا ،أما عوام املقلدة فال علم عندهم بذلك،
فكانوا ضالني كالنصارى ،واملراد بالعوام هؤالء الذين يسمون أنفسهم علماء وفقهاء ،ويتصدون للفتوى ،والقضاء،
والتدريس باجلهل ،والتقليد؛ فهم العوام اجلهال".1
فمن خالل هذه السورة نالحظ أن العالمة مل يقلد علماء التفسري قبله يف تفسري معىن اآليات ،بل خالفهم
فيما قالوه موسعا الدائرة أكثر ،معتربا أن كل من اتصف بالعناد واجلحود لكتاب اهلل وسنة رسوله فهو من
املغضوب عليهم ،وكل من اتصف بأفعال النصارى فهو من الضالني ،وذلك جبعله اآلية حية تنبض مبعاين جديدة
ميكن أن تنطبق على كل من فعل فعل اليهود والنصارى فهو من املغضوب عليه أو الضالني ،مل يرتك اآلية خاصة
باليهود والنصارى ،مطبقا ما قاله ابن مسعود رضي اهلل عنه" أنه ما من آية إال عمل هبا قوم ،وهلا قوم سيعملون
هبا 2".معتربا اجلحود والنكران من صفة اليهود مع معجزة حممد صلى اهلل عليه وسلم عمل هبا املقلدة الذين أنكروا
على غري األئمة األربعة معرفتهم بكتاب اهلل ،فضلوا وأضلوا فنالوا حكمهم ،أي :كل من قدم قوال أو فعال على
كتاب اهلل الذي ال شك يف أنه من عنده ،فهو من املغضوب عليهم أو الضالني حسب درجة نكرانه وجحوده،
ِ ِ
ِ
ك الكتاب ال ر ِ ِ
ني} بعد {اهدنا الصراط املستقيم }؛
لذلك جاءت بداية سورة البقرة {امل ذَل َ
يب فيه ُه ًدى لْل ُمتَّق َ
ُ
َ
لقيام الدليل القاطع على وجود املعجزات الدالة على صدق من جاء به ،وإخبار الصادق األمني صلى عليه وسلم
أنه من عند اهلل تعاىل .ومن أنكر هذه احلقيقة فهو منحرف عن الصراط املستقيم كما قال صلى اهلل عليه وسلم:
{من ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل} ،فيصبح بعمله ذاك أعمى البصر والبصرية كما جاء يف قوله تعاىلَ َ{ :وَم َن
ال ر ِّ ِ
ِ
ِ ِ
أعمى وقَ ْد ُكْنت ب ِ
ص ًريا.
ض َع ْن ذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َمعِ َ
يشةً َ
أ َْعَر َ
ُ َ
ضن ًكا َوَْحن ُشُرهُ يَـ ْوَم الْقيَ َامة أ َْع َمى .قَ َ َ
ب ملَ َح َشْرتَِين ْ َ
ِ
قَ َ ِ
ك الْيَـ ْوَم تُـْن َسى}" 3.وهذا وجه املناسبة يف ذكر هذه السورة عقب قوله
ك آيَاتُـنَا فَـنَ ِسيتَـ َها وَك َذل َ
ك أَتَـْت َ
ال َك َذل َ
تعاىل{ :غري املغضوب عليهم وال الضالني}" .4ليؤكد أن ذلك الكتاب الذي ال شك أنه من عند اهلل تعاىل فهو
هدى للمتقني ،أي :كله هدى ونور ال ضالل فيه كما يعتقد املقلدة ،وكأنه يقول "ياعبادي املؤمنني ادعوين
باهلداية إىل الصراط املستقيم ،الذي هو العمل بكتايب وسنة رسويل ،وهو صراط الذين أنعمت عليهم بذلك ،ال
صراط املغضوب عليهم ،وال الضالني برتك العمل به ،مع أنه كتايب ال شك فيه عندهم ،وألهنم زعموا أن العمل به
ضالل لغري األئمة ،وكذبوا يف ذلك ،بل هو هدى للمتقني ،وإمنا قال للمتقني ومل يقل للمؤمنني أو املسلمني؛ ألن
 1اإلقليد ص 4
 2مناهل العرفان ،مج  ،2ص 80
 3سورة طه اآليات .924- 923-922
 4اإلقليد ص8

جملة املدونة:

السنة الرابعة ،العدد  ،41حمرم4141هـ /أكتوبر 1047م 539

هؤالء املقلدة يدعون أهنم مؤمنون ومسلمون ،لكنهم مل يهتدوا به بل أعرضوا عنه فضلوا ،حىت مسوا العمل به
1
ِ
ِ ِ ِ ِ
اه ْم يـُْن ِف ُقو َن} 2أي،
ضالل ،وإمنا هو هدى للمتقني خاصة".
الصالََة وممَّا َرَزقْـنَ ُ
يمو َن ّ
{الذين يُومنُو َن بالغَْيب ُويق ُ
َ
الغيب الذي جاء به القرآن والسنة وإن مل يفهموه أو يدركوه بعقوهلم؛ ألهنم لو مل يومنوا إال مبا فهمه وأدركه
عقلهم لكانوا مومنني بعقلهم ال بالغيب الذي أمرهم اهلل باإلميان به ،امتحانا لتصديقهم واختبارا لقوة
إمياهنم...وقوله تعاىل{ :يقيمون الصالة} غري يصلون ،فإقامة الصالة غري الصالة ،بل هي معىن زائد عليها ،وهي
أن تكون مقامة كما ثبت عن كيفيتها من عند اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ال برأي األئمة  ...فالنيب
صلى اهلل عليه وسلم يقول {:ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب} 3وهم يقولون قراءهتا سنة .وآخرون يقولون أن
قراءهتا خلف اإلمام مكروهة مطلقا ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم يقول{ :إذا كنتم خلفي فال تقرؤوا إال بفاحتة
الكتاب} فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا .4والنيب صلى اهلل عليه وسلم كان يفتتحها بالتعوذ يقول :أعوذ باهلل السميع
العليم من الشيطان الرجيم امتثاال لقول اهلل تعاىل { :فإذَا قَـرأْت ال ُقرآ َن فَ ِ ِ ِ
الشيطَ ِ
الرِجي ِم}،5
ان َّ
استَع ْذ بِاهلل م َن ّ ْ
ْ
َ َ ْ
واملقلدة يقولون مكروه .والنيب صلى اهلل عليه وسلم أمر باخلشوع يف الصالة ،وهم يقولون إن ذلك من التصوف
وليس من الفقه مع أن ذلك روح الصالة" ،والتصوف هو روح الفقه ولب الدين إىل غري ذلك مما خالفوا فيه السنة
الصحيحة اليت ال معارض هلا إال رأي أئمتهم 6".لذا فاملقلدة يف رأيه ال يقيمون الصالة كما أمر اهلل تعاىل ،وال
يقيمها كما هو املطلوب سوى النابذين للتقليد ،الذين وصفهم اهلل تعاىل بأهنم يومنون مبا أنزل إىل الرسول،
ويعتقدونه كما أنزل ،ويعملون به كما ورد ،من غري تأويل ،وال تعطيل ،وال حتريف ،وال تبديل ،يقولون آمنا به كل
من عند ربنا.
فمن خالل ما سبق نالحظ أن العالمة يف هذا املخطوط اهتم كثريا بالقضايا املساعدة لبيان معىن اآلية من
مثل :املناسبة بني السور وكمثال على ذلك :خامتة الفاحتة مع بداية سورة البقرة ،وكذلك عنايته بالتفسري املأثور،
والتنبيه إىل اإلعجاز العلمي يف بعض اآليات ،كما أجده كذلك اهتم بالقراآت لبيان املعىن الذي الح يف خاطره
ِ
ضا وهلُ ْم ع َذاب ألِيم مبَا َكانُوا
أثناء تدبره لكتاب اهلل ،وذلك يف مثل قوله تعاىلِ { :يف قلوهبم مرض فز َاد ُه ُم اهللُ َمَر ً
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يُ َك ِذبُو َن}" ،1قرئ بالتشديد والتخفيف ،فمعىن التشديد أهنم كانوا يكذبون بصفات اهلل الواردة يف القرآن وعلى
لسان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال حقيقة عندهم مبا أخرب اهلل من ذلك وال وجود له أصال؛ وإمنا الواقع منه
ما قاله األشعري وأصحابه فكل من ترك قوله وآمن مبا قال اهلل ورسوله فهو عندهم مبتدع ضال وجمسم
وكافر...وأما على قراءة التخفيف مبعىن أهنم يكذبون على اهلل ورسوله فإهنم يسمون مذهبهم بشرع اهلل ودينه وسنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ويقولون يف األحكام اليت قاهلا األئمة من رأيهم بل والفقهاء اجلهلة بالدين هذا حكم
اهلل يف املسألة".2
3
ِ
ك الْ ِكتَاب ِمْنهُ آيات ْحمكمات ُه َّن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ُخُر ُمتَ َش ِاهبَات}
{هو الَّذي أَنْـَزَل َعلَْي َ
ويف قوله تعاىلُ :
اب وأ َ
َ
َ
"حمكمات ألهنا مبينات واضحات ال لبس فيها وال اشتباه ،ومع هذا اإلخبار من اهلل تعاىل فيزعم املقلدة أنه ال
حمكم فيه ،بل كله مشتبه جممل غري مبني ،فلذلك جيب اإلعراض عنه وحيرم العمل بشيء منه إال ما قال األئمة
به{.وأخر متشاهبات} وهي قليلة جدا كلها يف األمساء والصفات ال يف الفروع واألحكام ،قصد منها حكم
بالغات ،منها :امتحان العباد واختبارهم هل يومنون هبا ويفوضون علمها إىل اهلل تعاىل ،أو خيوضون يف ردها
4
وتأويلها حبسب عقوهلم".
ففي باب احملكم واملتشابه يشري العالمة إىل أنه يف القرآن بعض اآليات املنسوخة حكما مع كوهنا حمكمة
ِ
كارى َحىت ْتعلَ ُموا ما
ين آمنُوا ال تَـ ْقَربُوا ّ
الصالََة وأنْـتُ ْم ُس َ
من حيث املعىن ،وذلك يف مثل قوله تعاىل{ :يا أيـُّ َها الّذ َ
تَـ ُقولُو َن} "5هذه اآلية وإن كانت منسوخة بالنسبة إىل السكر ألهنا نزلت قبل حترمي اخلمر ،فإهنا حمكمة يف معناها،
وهو النهي عن قرب الصالة يف حالة شغل البال والفكر بشيء خارج عن معىن الصالة بني يدي اهلل تعاىل حبب
الدنيا ،يساوي السكر بشرب اخلمر أو يزيد" .6فالعالمة يف هذه اآلية يقيس كل فعل شاغل للفكر أثناء الصالة
بالسكر ،نظرا ملنعهما املصلي من حتقيق اخلشوع يف صالته.
ِ
ين
كما مل يغفل العالمة أحكام القرآن أثناء تدبره آليات الذكر احلكيم ،ففي مثل قوله تعاىل{ :يا أيـُّ َها الّذ َ
الصالةِ فَا ْغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم َإىل املرافِ ِق وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُكم} .يقول" املسح يف اللغة غري
َآمنُوا إ َذا قُ ْمتُم َإىل َّ
ُُ َ َْ
ََ َ ْ َ ُ ُ
الغسل ،وم ا خالف اهلل تعاىل بني حكم الرأس وغريه ،وأدخل املمسوح بني مغسولني على قراءة الفتح إال إرادة أن
يقع الوضوء على هذا الرتتيب ،فقول املالكية أن الرتتيب يف الوضوء غري واجب خمالف ملراد اهلل ،ونظام كالمه،
وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فإنه ما توضأ وضوءا منكسا أصال ،كما أن قوهلم أن غسل الرأس جيزئ عن
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مسحه؛ ألنه مسح وزيادة ،باطل شرعا وعقال ،وهو من الفقه السخيف ،الذي كان جيب عليهم أن يربئوا بنفسهم
1
عنه ،فإن القتل فيه اجللد وزيادة تعذيب"...
كما عرج العالمة على أسباب النزول حيث يشري من حني آلخر إىل سبب النزول كما يف قوله تعاىلَّ :
{إمنَا
ولِيُّ ُكم اهلل ورسولُه والّ ِذين آمنوا الّ ِذ ِ
الصالََة ويُوتُو َن َّ
وه ْم َراكِ ُعو َن}" .نزلت يف علي بن أيب طالب
يمو َن َّ
َ َُ
الزَكا َة ُ
َ ُ ُ ََ ُ ُ
ين يُق ُ
َ
عليه السالم تصدق خبامته وهو راكع ،فلذلك قال النيب صلى اهلل عليه وسلم كما تواتر عنه { من كنت مواله
فعلي مواله}" ،2وهذا ما أكده الواحدي 3يف أسباب نزول اآلية.
كما اهتم العالمة يف هذا املخطوط بطرحه لبعض املباحث العقدية اليت قد تتضمنها اآلية ،موضحا عقيدته
مع اإلشارة لعقيدة من خالفهم يف املسألة ،كما يف قوله تعاىل{ :وما يعلَ ُم تاويلَهُ إال اهلل} أي :اهلل وحده أدرى
مبقصوده يف متشابه القرآن فال داعي أن يكلف العامل نفسه ما ليس من اختصاصه" ،فمن جزم بأن معىن استوى
استوىل ،وجاء ربك جاء أمره ،ويداه قدرتاه ،وهو معكم أين ما كنتم بعلمه وحنو ذلك ،فهو كذاب بل هو أكذب
4
الر ِاس ُخو َن ِيف العِْل ِم يَـ ُقولُو َن َآمنَّا بِِه ُكل ِم ْن ِعْن ِد َربِّـنَا}،
الكاذبني"  .مع أن اهلل قال ال يعلم تأويله غريه{ ،و َّ
الراسخون املتمكنون من علوم االجتهاد ،النابذون للتقليد يومنون به كله حمكمه ومتشاهبه" ،سواء آيات العلو
وآيات املعية كما يقول احلنابلة ومن يسمون أنفسهم سلفية ،بل نومن باجلميع ألنه كل من عند اهلل ،وقد ناظرت
مجاعة من القرنيني احلنابلة الزاعمني العمل بالكتاب والسنة ،فأوجبوا اعتقاد العلو مستدلني باآلية الدالة عليه كقوله
تعاىل{ :الرمحان على العرش استوى} وحنوه فقلت هلم أليس هذا قرآنا؟ قالوا :بلى ،قلت :فقوله تعاىل{ :وهو
معكم أين ما كنتم ليس بقرآن؟ قالوا :بلى ولكن معناه بالعلم وتأويله بذلك واجب ،قلت :فما أوجب تأويل هذا
دون آيات العلو ،فإنه لو شاء غريكم أن يعكس فيقول :بل الواجب تأويل آيات العلو دون آيات املعية لكانت
دعواه كدعواكم ،فما الذي يرجح جانب تأويلكم على تأويلهم ،قالوا :اإلمام أمحد قال ذلك ،قلت :أنتم تزعمون
االجتهاد وتنكرون التقليد فكيف حتكمون يف كالم اهلل تعاىل برأي خملوق ،فسكتوا .واملقصود أن الراسخني يف
العلم يومنون باجلميع ويفوضون حقيقة العلم به إىل اهلل تعاىل ويقولون آمنا به كل من عند ربنا".5
كما أشار إىل بعض املباحث العقدية كالنبوات انطالقا من قوله تعاىل{ :وإ ْذ ِ
قالت املالئكةُ يا مرميُ َّ
إن اهللَ
فاك علَى ِ
ك واسج ِدي وارَكعِي مع َّ ِ ِ
اك وطَهر ِك واصطَ ِ
اصطََف ِ
نساء العاملني يا مرمي اقنُِيت لِربِّ ِ
ني} 6قوله "هذا
الراكع َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ ُ َْ
َ
َّ
صريح يف أهنا عليها السالم كانت نبية ألن النبوة هي خماطبة امللك بالوحي من اهلل تعاىل وتبليغه أمره إىل إنسان،
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وقد قال أبو احلسن األشعري أنه نبئ من النساء ست :حواء ،وهاجر ،وسارة ،ومرمي ،وأم موسى ،وآسية ،لكن
مقلدته مل يتبعه أكثرهم على هذا ،بل اشتهر بينهم أن النبوة ال تكون يف النساء ،كما قال بدء صاحب املقال:
وما كانت نبيا قط أنثى

وال عبد وشخص ذو فعال

وقال آخر :
وال الذي صفاته دنية
وليس من النساء نبية
والتقليد حليف اخلطأ والغلط ،فما أصاب فيه األشعري خالفوه فيه ،وما أخطأ فيه رفعوا مناره وشيدوا بناءه،
وهكذا يف الفروع ال تكاد جتد املقلدة يهجرون من مذاهب أئمتهم إال ما كان موافقا للحق وصريح النصوص ،وال
يشهرون ويصححون إال ما كان خمالفا للحق ظاهر البطالن" .1فالعالمة انطالقا من هذه اآلية يؤكد نبوة مرمي
عليها السالم ،وهو ما أكده األشعري أيضا ،لكن خالفه كثري ممن يقلدونه معتربين أنه مل يكن من النساء نبية
حق
ذين َآمنُوا اتّـ ُقوا اهللَ َّ
قط .مما يعين أن كثريا من املقلدة هم خمالفون لصريح القرآن ،لذا قال تعاىل { :يا أيـُّ َها الّ َ
ِِ
تم ُّم ْسلِ ُمو َن} ،2أي "باالعتصام بكتاب اهلل كما قال تعاىل {واعتصموا حببل اهلل مجيعا}
تُـ َقاته وال متَُوتُ َّن إالَّ وأْنْ ْ
وهو كتاب اهلل املنزل عليكم لتعملوا به كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم{ :فيه نبأ ما قبلكم ،وخرب ما بعدكم،
وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس باهلزل ،من تركه من جبار قصمه اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل،
وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الصراط املستقيم} 3وال تفرقوا بسبب ترك االعتصام به مالكيني
وشافعيني وحنفيني وحنبليني وأشعريني وماتريديني وغريهم"4؛ ألن كتاب اهلل هو النور وهو الكامل من كل نقص
بدليل قوله تعاىل{ :اليوم أكملت ل ُكم دينَ ُكم وأمتَمت علَي ُكم نِعم ِيت ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا}".5فمن ادعى
ورض ُ
َ َ ُ ْ
ْ ْ ُ َ ْ ْ َْ َ
أنه ظل ناقصا حىت أكمله األئمة فهو كافر مكذب خبرب اهلل تعاىل ،فما انتقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت
تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء ،ال يزيغ عنها إال هالك كما قال لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقال
لنا أيضا{ :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب اهلل وسنيت} ...6فلو كان بيانه ناقصا ملا أمت
علينا نعمته بكتابه ورسوله؛ وإمنا أمت علينا نعمته باألئمة وهذا نقض لكالمه تعاىل وكتابه} 7.فاهلل وحده املستحق
للعبادة والتوحيد ،انطالقا من قوله تعاىل{ :قل هو اهلل أحد} "ال شريك له يف ذاته و ال يف صفاته وال يف أفعاله،
فال يستحق العبادة والطاعة إال هو وحده ،بل هو املنفرد بالوجود وغريه عدم حمض ،وجمرد وهم وخيال { .اهللُ
 1اإلقليد ص 83 -82
 2سورة آل عمران اآلية 902
 3أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب فضائل القرآن ،باب ما جاء يف فضل القرآن ،رقم .2859
 4اإلقليد ص .17
 5سورة املائدة ،جزء اآلية .4
 6أخرجه احلاكم النيسابوري يف املستدرك على الصحيحني ،رقم  ،210ج ،9ص .13
 7اإلقليد ص 943
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مد مل يلِ ْد ومل يُولَ ْد ومل ي ُك ْن لهُ ك ُفؤا أحد} ،أي مل يكن له أحد مكافئا ونظريا ،حىت يطاع معه يف دينه،
الص ُ
ّ
ويشرع للعباد شرعا يقبل ويعمل به ،فضال عن أن يقدم على شريعته املنزلة يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى اهلل
عليه وسلم".1
فنتيجة هلذه املصيبة اليت ابتلي هبا اجملتمع املسلم ،واليت أرقت العالمة العتباره إياها سببا لكل الباليا اليت
أصابت األمة اإلسالمية ،انعكس إحساسه ذاك على أسلوبه يف هذا املخطوط الذي كشف بوضوح عن شخصية
صاحبه يف هذه الفرتة الصعبة ،وعن نفسيته وفكره املتعبني نتيجة سجنه؛ لذا متيز أسلوبه باإلطناب كثريا ،حيث
كان يسرتسل ويتوسع يف شرح معىن اآلية فيكرر أقواله يف التقليد واملقلدة يف أغلب اآليات اليت تناوهلا كنتيجة
طبيعية لتضايقه الشديد من علماء عصره ،الذين مساهم املقلدة بسبب حيلهم العلمية اليت تظهر عدم ثباهتم على
أي حجة .فإذا أفحمهم بأدلة من القرآن انتقلوا إىل السنة ،وإذا أفحمهم بالسنة انتقلوا ألقوال السلف ،وإذا أثبت
هلم أقوال السلف يف املسألة قالوا بالنسخ ،أو التقييد ،أو التأويل ،مع العلم أن املنسوخ من اآليات واألحاديث
مدون يف كتب خاصة به ،ويف كتب األحكام والتفسري ،ميكن دراسته والتعرف عليه يف يوم أو يومني .وقد تكون
املسألة اليت خالف فيها إمام مذهب ما النص ،قد متسك هبا باقي األئمة وهم عدد كبري ،فكيف يكون احلق مع
واحد منهم فقط ،والباقون على باطل مع أهنم كلهم أئمة جمتهدون؟ وكيف يكون احلكم منسوخا ومل يعرفه إال
عامل واحد؟ وكيف يكون منسوخا وال ينص عليه اإلمام نفسه؟ مما دل يف نظره على أن دعوى النسخ تكون افرتاء
على اهلل ورسوله ،ينسبونه إىل إمامهم بسبب حبهم التقليد ،وانغماسهم يف ظلماته ،لذا فقوهلم بذلك اعتربها"
الشبهة الباطلة الشيطانية ،إمنا هي خداع خيدعون به أنفسهم وميشون به ضالهلم وبدعتهم ألن تكون هلم حجة
يوم العرض على اهلل تعاىل" .2وهذا مما كان يغضبه العتباره ذلك تالعبا بالدين وليس علما؛ ألن العامل ال يطلب
إال احلق ،واحلق طريقه الدليل وهو ما يتوصل إليه أثناء البحث والتتبع ومن مث املناظرة العلمية للتأكيد أو النفي،
كما كان شأن العلماء حقا ،وهو ما كان قد اعتاده أيضا؛ مما دل على أن العالمة بطريقته تلك واليت تأكدت يف
اإلقليد بشكل خاص ،كانت مبثابة مناظرة وإعالن لنقاش وجدال علمي مع من خالفهم ،حيث يظهر القضية اليت
خالف فيها املقلدة صريح القرآن أو السنة ،مث يقدم أدلته ،لذا جاء أسلوبه مازجا بني أسلوب الدحض ألفكار
املخالفني باحلجج والرباهني ،وهجوم على حججهم الساقطة عن أي اعتبار يف نظره .إال أنه بالرغم من ذلك
قليال ما كان رأيه يلقى القبول ،لشدة متكن التقليد منهم معتربين أن "من قلد عاملا لقي اهلل ساملا" وهو ما مل ينزل
يف قرآن وال سنة ،لكون القرآن أنزل للعاملني وليس لألئمة وحدهم ،الذين بذلوا جهدهم يف النهي عن تقليدهم إال
فيما وافقوا فيه الدليل ،كما نقل عن اإلمام مالك رمحه اهلل قوله "إن نظن إال ظنا وما حنن مبستيقنني" كما قال:
"كل كالم فيه املقبول واملردود إال كالم صاحب هذا القرب صلى اهلل عليه وسلم" ،كما نقل عن اإلمام الشافعي
رضي اهلل عنه "إذا صح احلديث فهو مذهيب" ،ونقل مثل هذا القول أيضا عن أيب حنيفة رضي اهلل عنه ،وأكثر من
هذا "بل نقل عنهم يف هذا ما خيزي مقلدهتم لو تدبروه ،ولكن الضالل أعماهم حىت عن اتباع أرباهبم يف هذا
 1اإلقليد ص .471
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األصل العظيم الذي يزحزحهم عن الضالل لو أراد اهلل هدايتهم 1".لذا عرب عن هذه اخليبة بقوله" كم دعوت
وكم ناظرت وكم جادلت وكم حاربت وكم قرأت من الدالئل وكم سردت من الرباهني واحلجج فما آمن معي إال
قليل ،فكنا كمن أخرب اهلل تعاىل عنهم إذ قلنا هلم :ال تفسدوا يف األرض مبحاربة اهلل ورسوله ومعارضة الكتاب
والسنة ،قالوا :إمنا حنن مصلحون وما تدعون إليه هو عني الفساد والضالل".2
فمن خالل هذه اجلولة يتضح أن العالمة أمحد بن الصديق كان شديدا على املقلدة يف أحكامه ،حممال
إياهم وزر ما تعانيه األمة من مشاكل ،بسبب تقليدهم األئمة وتركهم االجتهاد حىت مع وجود األدلة الواضحة يف
القرآن والسنة؛ لذا اعترب استنباطه هو الصواب يف كثري من معاين اآليات بقوله" :تعلم علم يقني أن احلق هو ما
فسرنا به هذه اآليات الكرميات ال ما فسرها به املقلدة".3
فالعالمة هبذا القول يكون قد خالف الشروط املوضوعة هلذا النوع من التفسري؛ ومنها :أال يُدَّعى أنه املراد
وحده دون الظاهر ،كما اشرتط مثال عبد العظيم الزرقاين ،وهذا لكونه اعترب نفسه جمتهدا وبالتايل عدم اعتباره
ووقوفه عند ما اشرتطه غريه من العلماء السابقني له .وهو قول جمانب للصواب فيما تعلق هبذا التفسري حىت ولو
كان تفسريه سليما؛ لكون حقائق وكنوز القرآن ال تنقضي ،وال ميكن اجلزم وال التأكيد أن ما توصل إليه فهم أي
كان أنه احلق وحده ،بل هو تفسري فيه املقبول واملردود كأي تفسري .واإلقليد كغريه من التفاسري ،فيه كثري من
احلقائق واألسرار النفيسة ،كما فيه كثري من األمور اليت جيب ردها وال ميكن اجلزم بصحتها؛ لذا حاولت من خالل
هذه القراءة أن أقدم صورة موجزة عن خمطوط الزال ينتظر من ينفض عنه الغبار حىت خيرج للنور بتحقيقه وبيان
صوابه من خطئه ،فاملؤلف ذكر جمموعة من األمور انتقد من خالهلا غالة التقليد الذين تشبثوا بأدلة أئمتهم بالرغم
من خمالفتها النصوص القطعية ،وهو ما كان سببا يف جعل الدين أديان يف نظره ،دين حنفي ،دين شافعي ،دين
مالكي ،دين حنبلي ،دين زيدي...وتشبث كل فئة بدينها كيفما كان احلال ،معتربة الصواب معها ال مع غريها،
فكان ذلك من املقلدة تكريسا للفرقة والتشتت واخلالفات املذهبية ،وال سبيل لتفادي هذا الواقع املؤمل إال بالعودة
إىل كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم الصاحلني لكل زمان ومكان ،فبهما هنضت األمة بداية ولن
تنهض من جديد إال مبا صلح به أوهلا.
لذا ألفت االنتباه هلذا املخطوط حىت حيظى بشرف التحقيق والدراسة نظرا ألمهية موضوعه ،وغزارة مادته،
وتفرد طريقته.
كما أنبه لضرورة العناية بالقضايا اليت طرحها العالمة أمحد لبيان صواهبا من خطئها ،خاصة ما تعلق بالعقيدة
األشعرية ،وأقواله يف ذم الغلو يف التقليد الذي وصل حد التقديس يف نظره.
ضرورة معرفة موقفه من التقليد واملقلدة انطالقا من معرفة احلالة العلمية يف عصره.
ضرورة العناية هبذا املوضوع القدمي اجلديد نظرا لنتائجه الوخيمة على األمة اإلسالمية.
 1اإلقليد ،تفسري سورة البقرة ،ص 94
 2اإلقليد ،تفسري سورة البقرة ،ص 22
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المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي برواية ورش "أسباب النزول" ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي دارالكتب العلمية/9429 ،2000م.
 "إسعاف اإلخوان الراغبني برتاجم ثلة من علماء املغرب املعاصرين" ،حممد بن الفاطمي السلمي الشهري بابناحلاج ،الطبعة األوىل 9112 -9492م ،مطبعة النجاح اجلديدة.
 "اإلقليد يف تنزيل كتاب اهلل على أهل التقليد" ،أمحد بن الصديق الغماري ،خمطوط مبكتبة خاصة ،خبطقاسم بن علي بن عبد املومن اإلدريسي ،موظف سابق باخلزانة احلسنية.
 "البحر العميق يف فهرسة ابن الصديق" أمحد بن الصديق الغماري ،خمطوط يف جزأين حققه الباحث األمنياقريوار يف أطروحة الدكتوراه سنة 9425م9424 -م2005 -2004 /م بإشراف حممد الراوندي ،داراحلديث
احلسنية .كما طبعته دار الكتيب ،سنة .2007
 "الربهان يف علوم القرآن" ،بدر الدين الزركشي ،ختريج وتقدمي مصطفى عبد القادر عطا ،دارالفكر9408 ، 9188م. "تبيني البله ممن أنكر وجود حديث :ومن لغا فال مجعة له" ،أمحد بن الصديق الغماري ،دار البصائر ،سوريا،الطبعة األوىل 9182 /9403م.
 "تزيني األلفاظ بتتميم ذيول تذكرة احلفاظ" ،حممود سعيد ممدوح ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،الطبعةاألوىل 9113م.9493 /
 "جؤنة العطار يف طرف الفوائد ونوادر األخبار" ،أمحد بن الصديق الغماري ،ج  9ص  ،77لطيفة .920 "حصول التفريج بأصول التخريج" ،ألمحد بن الصديق الغماري ،مكتبة طربية ،الطبعة األوىل /9494.9114
 "حياة الشيخ أمحد بن الصديق" ،التليدي أبو الفتوح عبد اهلل ،املطبعة املهدية ،تطوان ،دون تاريخ الطبع. "سبحة العقيق بذكر مناقب سيدي حممد بن الصديق" ،أمحد بن الصديق الغماري ،دراسة وحتقيق كنزةعكة ،إشراف الدكتور عبد العزيز خلوق التمسماين ،سنة ،2004 -2003كلية اآلداب الرباط.
 "لسان العرب" ،ابن منظور ،حتقيق عبد اهلل علي الكبري -حممد أمحد حسب اهلل -هاشم حممد الشاذيل،دار املعارف -9991 -كورنيش النيل ،القاهرة ج.م.ع.
 "مناهل العرفان يف علوم القرآن" ،حممد عبد العظيم الزرقاين ،دار الفكر." -نفث الروع بأن الركعة ال تدرك بالركوع" ،أمحد بن الصديق الغماري ،املطبعة املهدية ،تطوان . 9314
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)ه1191عالمة الهند التهانوي (ت
قراءة يف سريته
الدكتور مقتدر حمدان عبد املجيد
 العراق-أستاذ الاقتصاد إلاسالمي بكلية التربية ابن رشد جامعة بغداد

an introduction :

Praise be to God who has guided us and make (of each band of them ranging for
Itvgahoa in religion and warn their people when they return to it), (), and sent
His Messenger, may Allah bless him and God and the witness of peace and
promising harbinger and calling to the ear of God and the lamp illuminating,
and peace and blessings on the senders and the Seal of the Prophets, and his
family and his companions all.
Muslims in India left a rich scientific heritage in various fields of science. When
the Indian government has settled over the centuries-takers are working to
expand their state and unite their strength, their reign has seen India some kind
of political unity.
Muslim countries Sultans in India has seen India charters flower in different
ways, but they have not seen before, and it was a meeting place for scientists,
researchers and writers from all over the world, especially the people of India
themselves, because they were throwing and honor of care shown to them in
the different eras of the senior scientists were and they are still the pride of India
and Muslims. Even many of the Sultans of India is authored books in various
fields of science, and spotted her large sums of money.
Among those scientists who are entitled to be proud of India's own brand
Althanoa which saw him distal and proximal high prestige and Tbhrh in
jurisprudence and the judiciary, and language, and crown the judiciary in his
.hometown until his death.
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مقدمة :

ِ
ِ
ِ
َّهـواْ ِيف الــدِّي ِن َولِيُنـ ِـذ ُرواْ قَـ ْـوَم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعـواْ
احلمـد هلل الــذي هــدانا وجعــل ( مــن ُكـ ِّـل فْرقَــة ِّمـْنـ ُه ْم طَآئ َفــة لِّيَتَـ َفق ُ
إِلَـ ْـي ِه ْم)( ، )1وأرســل رس ـوله صــلى اهلل عليــه والــه وســلم شــاهداً ومبش ـراً ونــذيراً وداعي ـاً إىل اهلل بأذنــه وس ـراجاً من ـرياً ،
والصالة والسالم على سيد املرسلني وخامت النبيني  ،وعلى آله وأصحابه أمجعني .
ترك املسلمون يف اهلند تراثاً علمياً زاخراً يف شىت العلـوم  .فعنـدما اسـتقر حكـم اهلنـد هلـم علـى مـر القـرون
اخذو يعملون على توسيع رقعة دولتهم وتوحيد سلطاهنم  ،ويف عهدهم رأت اهلند نوعاً من الوحدة السياسية .
كم ــا ش ــهدت اهلن ــد عه ــوداً زاه ــرة يف خمتل ــف الن ـواحي  ،مل تش ــهدها م ــن قب ــل  ،فك ــان ب ــالط س ــالطني
املسلمني يف اهلند ملتقى للعلماء والفقهاء واالدباء من كل حدب وصوب  ،ال سيما ابناء اهلند انفسـهم  ،اذ كـانوا
يلقون العناية واالكـرام فـربز مـنهم ويف عهـود خمتلفـة علمـاء كبـار كـانوا وال يزالـون فخـر للهنـد وللمسـلمني  .حـىت ان
كثري من سالطني اهلند امروا بتأليف الكتب يف خمتلف العلوم  ،ورصدوا هلا امواالً طائلة .
ومن بني اولئك العلماء الذين حيق للهند ان تفخر هبم العالمة التهـانوي الـذي شـهد لـه القاصـي والـداين
بعلو مكانته وتبحره يف الفقه والقضاء واللغة  ،وقد ويل القضاء يف بلدته حىت وفاته .


المبحث األول األوضاع العامة في الهند
ط مـن خاللـه الضـوء علـى ظـروف معيشـته الصـعبة
سأتناول يف هذا املبحث سـرية العالمـة التهـانوي  ،أسـلِّ ُ
مرت هبا شبه القارة اهلندية يف حياته  ،كما سأذكر ما يتعلق برتمجته من اسم ونسب وطلب للعلم وغري ذلك،
اليت َّ
وقد جعلته يف مطلبني :
الحالة السياسية والعلمية في الهند

أوالً  :الحياة السياسية

ينتمي العالمة التهـانوي إىل الـبالد اهلنديـة الواقعـة يف قـارة آسـيا ،وهـي بـالد واسـعة فيهـا خـريات وافـرة ،ولكثـرة
خرياهتا أصبحت اهلند مطمعاً لكثري من اهلجمات االستعمارية اليت قصدت السيطرة على هذه البقعة من العامل .
وكان املسلمون حيكمون اهلند ،يف حني كان أمراء اهلند ينحدرون من الساللة املغولية ،وكان آخر رمـوزهم هـو
األمري هبادر شاه ،وهو آخر شخص محل لقب سلطان من هذه العائلة (. )2
) )1سورة التوبة  ،آية . 922
( )2مهنا  ،اإلسالم يف آسيا  ،ص  . 358النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص . 89
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وعندما خضعت اهلند إىل االحتالل الربيطاين كان املسلمون رغـم أقليـتهم يتحكمـون جبوانـب عديـدة يف إدارة
هذا البلد اقتصادياً وسياسياً ،لكن العداء كان شديداً بني احملتل األجنيب وبني أصحاب النفوذ من أهل الـبالد ،ومـا
أ ْن قويــت شــوكة الربيطــانيني بتقــادم الــزمن حــىت ضــعفت مكانــة املســلمني ضــعفاً كبـرياً ال بســبب السياســة الربيطانيــة
فحسب ،بل َّ
ألن املسلمني ابتعدوا عن اإلدارة وأحجموا عن الثقافة الغربية (. )1
أقر الربملان الربيطاين دستوراً جديداً
ويف سنة(9274ه9858/م) أعلنت اهلند مستعمرة بريطانية رمسياً حيث َّ
يف اهلند جعل مبوجبه امللكة فكتوريا ملكة إنكلرتا واهلند ،وهكذا أصبحت اهلند معنية بكل مـا تقـوم بـه بريطانيـا مـن
اتفاقات ومعاهدات وحروب (. )2
وقد كانت سياسة بريطانيا متسمة بالشدة ضد أهايل البالد ،والسيما يف قمع الثورات  .وقد اجته الربيطـانيون
ـث التفرقــة
بعــد القضــاء علــى الثــورات إىل إحكــام ســيطرهتم علــى اهلنــد ،فقــد قضــت سياســتهم بتفريــق مشــل اهلنــود وبـ ّ
واملنازع ــات بي ــنهم إلض ــعافهم ،ف ــاجتهوا أوالً إىل إض ــعاف املس ــلمني حك ــام اهلن ــد ب ــاألمس والقض ــاء عل ــى ك ــل أم ــل
يراودهم السرتداد جمدهم املاضي ،فقاموا مبصادرة أراضيهم وعقاراهتم وإبعادهم عن الوظائف احلكومية والـيت كانـت
سابقاً من نصيبهم ،ووضعوا العراقيل يف سبيل الذين حيرتفون التجـارة ،مث اجتهـوا إىل إضـعافهم باجلهـل فبعـد أ ْن كـان
املسلمون من أرقى السكان عقالً وعلماً أخذوا حياربوهم يف مدارسهم ،فقـاموا بنـزع األوقـاف اإلسـالمية الـيت كانـت
تــوفر هل ــم األم ـوال ،واجته ـوا إىل األغني ــاء ال ــذين ك ــانوا يتربع ــون لتل ــك امل ــدارس فأخ ــافوهم وأغ ــروهم ح ــىت ك ّف ـوا ع ــن
مساعدهتا ،فأغلق الكثري منها  .وهكذا تأخر املسلمون وأصيبوا بنكبة يف كل نواحي احلياة وشعروا باالضطهاد مـن
احلكام اجلدد للبالد (. )3
ثانياً :الحياة العلمية
كانت اهلند ذات صالت جتارية وثقافية بشبه جزيرة العرب منذ عصور قدمية  ،وملا جـاء اإلسـالم وأضـاء نـوره
األرض والســماوات بــدأت أض ـواؤه تنتشــر يف شــبه القــارة اهلنديــة  ،وانتشــر اإلســالم علــى أيــدي التجــار والعلمــاء ،
وظلت سلطة املسـلمني يف اهلنـد حـوايل مثانيـة قـرون متواصـلة علـى اخـتالف رقعتهـا ومسـاحة امتـدادها إىل ان قضـى
االحتالل الربيطاين عليها  ،إال أن دولة املسلمني انتهت يف اهلند  .وخالل هذه القرون الطويلة أقام املسلمون منـاراً
عاليا للثقافة  ،وتركو معامل وآثاراً يف سائر أحناء البالد  ،وأثروا يف حياة املواطنني وتقاليدهم وتركوا تراثاً علمياً قيماً .
فقد كان من رجال اهلند املفسرون والفقهاء واحملدثون  ،وغريها من العلوم  ،كما كانت لعلماء اهلند اليـد الطـوىل يف
مجيع من العلوم (. )4

( )1صاحل  ،رحلة إىل اهلند  ،ص  . 82السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ج  ، 2ص . 271
( )2حقي  ،تاريخ شبه اجلزيرة اهلندية  ،ص  . 211السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ج  ، 2ص . 213
( )3منر  ،كفاح املسلمني  ،ص  . 28حقي  ،تاريخ شبه اجلزيرة اهلندية  ،ص . 309
) )4احلسين  ،معارف العوارف  ،ص . 20
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وكانــت الفتوحــات اإلســالمية قــد وصــلت إىل شــبه القــارة اهلنديــة يف عهــد الدولــة األمويــة عنــدما أ ُْرِســلت محلــة
بقيادة حممد بن القاسم الثقفي( )1لفتح هذه املنـاطق ،وقـد متكنـت احلملـة مـن الوصـول إىل املنـاطق الشـمالية الغربيـة
اهلندية(السْند) ووصلت إىل حدود كشمري(. )2
من شبه القارة
ِّ
أن الفتوحات مل تستمر يف التوغل داخل حدود اهلند ،إال َّ
ومع َّ
أن الصالت َمنـَت بـني املنـاطق اهلنديـة والعـامل
اإلسالمي ،وقصد الرحالة العرب اهلند ومت تبادل السفارات ومحلت الكتـب اهلنديـة يف الفـرتات الالحقـة مـن اخلالفـة
اإلســالمية وخاصــة يف العهــد العباســي إىل بغــداد ،ومل تكــن هــذه العالقــات التجاريــة والثقافيــة وقفـاً علــى مشــال اهلنــد
وحده بل شاركت فيها دول اهلند اجلنوبية أيضاً (. )3
وقــد أدى هــذا االتصــال املســتمر إىل تعريــف اهلنــود بالــدين اإلســالمي ،وكــان للتجــار املســلمني والرحالــة الــذين
دخلوا إىل اهلند أثر كبري يف التبشري باإلسالم (. )4
وأدرك اهلنود من خالل عالقاهتم باملسلمني من التجار وغريهم أن املسلمني ليسـوا أهـل قتـال وأطمـاع دنيويـة
بل كانوا أصحاب رسالة إنسانية ودعاة عقيدة مساوية(.)5
وأخـذ الكثــري مــن اهلنـود باالنضـواء حتــت رايــة اإلسـالم ملــا وجــدوا فيـه مــن بســاطة ومــا ينطـوي عليــه مــن تعــاليم
عالية وكان هؤالء هم النواة األوىل اليت نتج عنها ماليني املسلمني يف شبه القارة اهلندية (. )6
وقــد غمــرت اهلنــد موجــات اهلجــرة العربيــة اإلســالمية وكانــت الوفــود القادمــة مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة والع ـراق
وغريهــا تســتقبل بصــدر رحــب وتكــرم رفادهتــا وحتســن وفادهتــا وتنــال الرتحيــب مــن أكــرب عــدد مــن العلمــاء والســادة
واألشراف وأهل الفضل والصالح والدين يلتجئون إليها وتعد وجودهم مفخرة ليس فوقها مفخرة (. )7
وظـل هــؤالء العــرب املســلمون آمنــني مطمئنــني مكــرمني يف تلـك الــديار القصــية  ،فــربز مــنهم العلمــاء والشــعراء
والفضالء الذين عكفوا على طلب العلم وتدريسه ونشر مبادئ اإلسالم وبفضـل جهـودهم املباركـة ازدهـرت الـدعوة
اإلسالمية واللغة العربية لغة القرآن العظيم ازدهاراً قلما يعرف يف بلد إسالمي آخر (. )8
ومــن يق ـرأ ت ـراجم رجــال اهلنــد جيــد عــدداً كب ـرياً مــنهم مــن أصــل عــريب ،ومــنهم العالمــة التهــانوي ،قــد تســلموا
مناصب احلكم والقضاء واإلفتـاء والتـدريس وغريهـا وأسسـوا الـدول واإلمـارات وأنشـؤوا املـدارس واملعاهـد واجلامعـات
( )1هو حممد بن القاسم بن حممد بن احلكم بن أيب عقيل الثقفي ،فاتح السند وواليها .من كبار القادة ومن رجال الدهر يف العصر املرواين .
كان أبوه وايل البصرة يف زمن احلجاج ووىل احلجاج حممداً ثغر السند يف أيام الوليد بن عبد امللك  .ولد سنة 42هـ وتويف سنة 18ه  .ينظر :
الزركلي  ،األعالم  ،ج  ، 4ص . 333
( )2ابن خياط  ،تاريخ  ،ص  . 304البالذري  ،فتوح البلدان  ،ص  . 972ياقوت  ،معجم البلدان  ،ج  ، 3ص . 91
) )3النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص  . 40السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ج  ، 9ص . 53
) )4النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص . 40
( )5حقي  ،تاريخ شبه اجلزيرة اهلندية  ،ص . 200
) )6السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ج  ، 9ص . 55
) )7احلسين  ،معارف العوارف  ،ص . 99
) )8احلسين  ،معارف العوارف  ،ص  . 99السامرائي  ،علماء العرب  ،ص . 4
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وصـدرت عـنهم دوائـر املعـارف واملوسـوعات العلميـة واإلســالمية يف جملـدات عديـدة ،كمـا أصـدروا الصـحف اليوميــة
واألسبوعية والشهرية يف اللغة العربية ،وما تزال جهودهم ظاهرة واضحة حىت يومنا هذا(.)1
ويف اهلند أيضاً ديانات أخرى غري اإلسالم هي امتـداد لفلسـفات وأفكـار غريبـة ومتنوعـة ظهـرت يف اهلنـد عـرب
الزمن ،وما زال كثري من اهلنود يعتقدون هبا وبعضها يدعو إىل عبادة األصنام واألحجار واحليوانات وغريها .
واملتتبع للحركة العلمية اليت سادت اهلند يف عصر العالمة التهانوي جيد هذه احلركة هلا جذور يف اجملتمع ،
متتد لقرون سابقة هلذا العصر  ،إذ انتشرت املدارس وتأسست املعاهد العلمية املتخصصة يف خمتلف حقول املعرفة،
ويعود جزء كبري من هذا اإلجناز إىل السلطان حممود الغزنوي ( ، )2هذا فضال عن اهتمام أغلب من توىل احلكم يف
هذه البالد بغض النظر عن الظروف السياسية  ،بالعلم وتأسيس مؤسسات ترعى هذا األمر.
ساد املسلمون اهلند أكثر من ( )700سنة  ،فأول ملوكهم هو السلطان شهاب الدين غوري ( )3الذي
حكم اهلند  ،وجعل عاصمة اهلند بلدة دهلي سنة 584ه9919/م  ،واستمر املسلمون حيكمون اهلند حىت غلب
اإلنكليز على اهلند يف القرن احلادي عشر اهلجري  /القرن السادس عشر امليالدي  ،وأقاموا فيها حكومة بعد نفي
السلطان املغويل هبادر ظفر شاه من اهلند سنة 9274ه9857/م  ،وبذلك انتهى حكم املسلمني للهند (. )4
ويبلغ عدد سالطني املسلمني الذين حكموا اهلند خالل هذه املدة  45ملكاً وسلطاناً  ،وابرزمها أثنان يف
دعمهما للحركة العلمية يف اهلند .
األول  :امللك فريوز شاه تُـغُلَق
كان السلطان فريوز تغلق صاحلاً  ،متديناً شديد التمسك بالشريعة اإلسالمية  ،وكانت مدة حكمه 31
سنة  ،وقام يف عهده بأعمال حسنة  ،وكانت له عالقة مميزة بالفقه احلنفي  ،ولذلك أمر بتأليف جمموعة من
الفتاوى وأسند مهام التأليف إىل العامل الشهري الشيخ صدر يعقوب املظفر الكرماين  ،ومساها " الفتاوى
الفريوزشاهية " نسبة إىل السلطان .
()5
الثاين  :عهد امللك أورنك زيب
هو سلطان اهلند العامل الفاضل الفقيه أورنك زيب  ،املعروف بـ " عاملكري " ( )6ابن السلطان شاه
جهان ،ولد سنة 9028ه  ،وتوىل احلكم سنة 9048ه  ،وعمره أربعون سنة  ،وكانت وفاته سنة 9998ه .
( )1السامرائي  ،علماء العرب  ،ص . 5
) )2السلطان حممود الغزنوي (429-349ه 9030-179/م) حممود بن سبكتكني الغزنوي  ،ميني الدولة أبو القاسم ابن األمري ناصر
الدولة أيب منصور  ،فاتح اهلند  ،وأحد كبار القادة  .امتدت سلطنته من أقاصي اهلند إىل نيسابور  .وكانت عاصمته غزنة (بني خراسان
واهلند) وفيها والدته ووفاته  .كان حازماً صائب الرأي  ،جيالس العلماء  .وكان فصيحاً بليغا  .ينظر  :القرشي  ،اجلواهر املضية  ،ج  ، 2ص
. 958
) )3الذهيب  ،تاريخ االسالم  ،ج  ، 93ص . 321
) )4النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص  . 89السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ج  ، 9ص . 89
) )5كلمة أورنك زيب تعين زينة العرش  ،أورنك زينة  ،وزيب تعين عرش  .ينظر  :النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص . 248
) )6عاملكري تعين  :سيد الدنيا  ،عامل تعين الدنيا  ،وكري تعين سيد  .ينظر  :النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص . 248
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كان أورنك زيب شخصية بارزة  ،تعلم اخلط من صغره  ،وقبل توليه العرش كتب خبطه اجلميل مصحفاً
وأرسله إىل مكة املكرمة ( . )1وكان السلطان أورنك زيب مولعاً بالقران الكرمي  ،واحلديث  ،والفقه  ،وخباصة الفقه
احلنفي  ،وألجل ذلك شكل السلطان جلنة من العلماء  ،وأمرهم جبمع فتاوى الفقه احلنفي يف كتاب حيمل أمسه ،
ومسيت ( الفتاوى العاملكريية )  ،وتسمى أيضا ( الفتاوى اهلندية )
فجمع أولئك العلماء تلك الفتاوى حتت إشرافه ُ
يف ستة جملدات ضخمة  ،وأصبحت هذه الفتاوى مرجعاً من املراجع املعتمدة يف الفقه احلنفي  ،وتداوهلا العلماء
بالقبول يف سائر األمصار (. )2
ويف ظل مثل هذه األجواء ولد وترب وعاش العالمة التهانوي  ،فنهل من ينابيع املعرفة وحبار العلم .
وكان لوالده األثر األكرب يف نشأته هذه النشأة الصحيحة  .فقال العالمة التهانوي عن هذا األمر ( :ملا فرغت من
حتصيل العلوم العربية والشرعية من حضرة جناب أستاذي ووالدي  ،مشرت عن ساق اجلد إىل اقتناء ذخائر العلوم
احلكمية الفلسفية من احلكمة الطبيعية واإلهلية والرياضية كعلم احلساب واهلندسة واهليئة واألسطرالب وحنوها) (. )3
ومل يفصح العالمة التهانوي عن سبب عدم أخذه العلم عن شيوخ  ،أو على األقل ذكر أمسائهم  ،فقال:
(فلم يتيسر يل حتصيال عن األساتذة فصرفت شطرا من الزمان _ أي إنه قضى زمن ليس بالقصري يف قراءة وفهم
هذه املصادر _ إىل مطالعة خمتصراهتا املوجودة عندي _ ومن هذا يبدو إنه ووالده كان ميلك مكتبة عامرة
علي) (. )4
مبجموعة كبرية من الكتب على اختالف أنواعها _ فكشفها اهلل ّ
ومتكن العالمة التهانوي من أن يستوعب العلوم املختلفة  ،وأمل بفروعها ومصطلحاهتا ( . )5ونال شهرته
الواسعة يف العامل اإلسالمي من خالل معجمه الكبري (كشاف اصطالحات الفنون)  ،الذي يشتمل على
مصطلحات العلوم املختلفة  ،املتداولة  ،يف احلكم اإلهلية والرياضيات وباقي العلوم .



) )1السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ج  ، 2ص  . 293النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص . 248
) )2آثار الصناديد  ،ص . 244
) )3كشاف اصطالحات الفنون  ،ج  ، 9ص  . 9ينظر أيضا  :الورد  ،معجم العلماء  ،ج  ، 9ص . 87
) )4كشاف اصطالحات الفنون  ،ج  ، 9ص . 9
) )5الورد  ،معجم العلماء  ،ج  ، 9ص  . 87نصار  ،املوسوعة املسرية  ،ج  ، 2ص . 9045
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المبحث الثاني  :سيرة العالمة التهانوي
مل أقف على ترمجة وافية مفصلة للعالمة التهانوي  ،ومل أظفر بتحديد تاريخ والدته  ،غري أن بعض املؤرخني
ذكروا شذرات من حياته .
أوالً  :اسمه ونسبه :
الشيخ ( )1املولوي ( ، )2القاضي ( ، )3العالمة ( ، )4حممد علي ( )5ابن الشيخ ( ، )6القاضي ( )7حممد
حامد بن حممد صابر ( ، )8الفاروقي ( ، )9العمري ( ، )10السين ( ، )11احلنفي ( ، )12التهانوي ( ، )13اهلندي (. )14
كانت يف اهلند  ،أعداد كبرية من أحفاد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  ،وأسسوا دولة الفاروقيني يف
مدينة خنديش يف اهلند  ،حيث استقلت هذه الدولة عن دهلي عقب وفاة (فريوز تغلق) يف أواخر القرن الثامن
اهلجري  ،واستمرت حىت أوائل القرن احلادي عشر اهلجري (. )15
وبسبب قلة يف معلوماتنا عنه  ،اختلفت املصادر يف امسه  ،فذكره البعض بأنه حممد علي ( . )1واطلق عليه
جرجي زيدان ( : )2حممد صابر  .وكذلك ال يبدو إنه متأكد من االسم  .وقال آخر  :حممد بن حممد صابر(.)3
) )1القنوجي  ،أجبد العلوم  ،ج  ، 9ص  . 5فهرس الكتبخانة اخلديوية  ،ج  ، 4ص  . 971سركيس  ،معجم املطبوعات  ،ج  ، 2ص
 . 445الشرقاوي  ،معجم املعاجم  ،ص . 50
) )2احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص  . 804واملولوي هو املوىل  .ينظر  :اجلوهري  ،الصحاح  ،ج  ، 4ص . 2230
) )3لعمله قاضياً  .احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص . 804
) )4مقدمة حتقيق كشاف إصالحات الفنون  ،حتقيق سهيل  ،ص  . 4الربكيت  ،التعريفات الفقهية  ،ص . 7
) )5القنوجي  ،أجبد العلوم  ،ج  ، 9ص  . 5الورد  ،معجم العلماء  ،ج  ، 9ص . 87
) )6الشرقاوي  ،معجم املعاجم  ،ص  . 50فهرس الكتبخانة اخلديوية  ،ج  ، 4ص . 971
) )7وهذا االسم يدل على إن والده كان قاضيا  .فهرس الكتبخانة اخلديوية  ،ج  ، 4ص  . 971الزركلي  ،األعالم  ،ج  ، 4ص . 215
) )8كحالة  ،معجم املؤلفني  ،ج  ، 99ص  . 47نويهض  ،معجم املفسرين  ،ج  ، 2ص . 512
) )9الفاروقي  :نسبة إىل الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  .ينظر  :السمعاين  ،األنساب  ،ج  ، 1ص  . 229سركيس  ،معجم
املطبوعات  ،ج  ، 2ص . 445
) )10احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص  . 804وهذا نسبه إىل عمر بن اخلطاب .
) )11السين  :بضم السني املهملة وتشديد النون  ،وهذه نسبة إىل السنة ضد البدعة  .ينظر  :السمعاين  ،األنساب  ،ج  ، 3ص . 324
البغدادي  ،هدية العارفني  ،ج  ، 2ص . 324
) ) 12احلنفي  :نسبة إىل مذهب أيب حنيفة الذي انتشر يف اهلند منذ زمن وال يزال له أتباع كثر هناك  .ابن األثري  ،اللباب  ،ج  ، 9ص
 . 314احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص  . 804الزركلي  ،األعالم  ،ج  ، 4ص . 215
) )13التهانوي  :نسبة إىل بلدة صغرية تسمى (هتانه هبون) من أعمل مظفر نكر باهلند  ،ومن ضواحي دهلي  .احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج ،4
ص  . 804سركيس  ،معجم املطبوعات  ،ج  ، 2ص . 445
) )14اهلندي  :بكسر اهلاء وسكون النون ويف آخرها الدال املهملة  ،هذه النسبة إىل بالد اهلند  .السمعاين  ،األنساب  ،ج  ، 5ص . 453
فانديك  ،اكتفاء القنوع  ،ص . 208
) )15شيخو  ،تاريخ اآلداب العربية  . 47 ،الورد  ،معجم العلماء  ،ج  ، 9ص . 87
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ومل تذكر املصادر شيئا عن أبيه أو جده  ،كما جرت العادة بذكر عائلة املرتجم  .ويف فهارس الكتبخانة
ُ
اخلديوي( )4ذُكر امسه  :حممد بن حممد بن جابر  .يف حني قال مؤلف اكتفاء القنوع ( : )5حممد علي بن أعلى .
ويبدو ان مث اختالف يف امسه  ،فقد ترجم له البعض باسم  ،حممد أعلى ( . )6يف حني جعل البعض
اآلخر امسه  ،حممد بن حممد صابر ( . )7وجعله البعض اآلخر  :حممد بن علي ( . )8ال بل غري البعض يف اسم
والده إىل درجة كبرية  ،فسماه  :حممد بن عالء ( )9وقد توهم البغدادي يف أمسه بدرجة كبرية  ،فمرة قال  :حممد
بن علي ( . )10ومرة أخرى قال  :حممد علي ( . )11وهو األقرب للصواب  .وذكر االسم بتمامه وبالصيغة نفسها
يف اشهر كتبه ( . )12وعزز هذا ما قاله احلسين وهو من أقرب من ترجم له (. )13
ثانيا :والدته :
ولد العالمة التهانوي يف قرية هتانه هبون مبديرية مظفر نكر اليت تقع على بعد ( )920كم مشال دهلي اآلن
( . )14وهذه القرية هلا تاريخ عريق ميتد إىل ما قبل اإلسالم  ،ويف العصر اإلسالمي زارها حممود الغزنوي  ،ويف
عصر املغول حصلت القرية على شهرة كبرية عندما سكنها أشخاص مشهورين من أسرة الفاروقيني  ،وهذه هي
األسرة اليت ينتسب اليها العالمة التهانوي (. )15
وال جند يف املصادر اليت بني أيدينا ما حيدد تاريخ ميالده لكن القرائن تدل على انه ولد يف سنة
9920ه9708/م  ،إذ فرغ من كتابه اهلام (كشاف اصطالحات الفنون) سنة 9958ه  .ان ما قاله احلسين
عنه انه كان قاضياً يف قرية هتانه يف عهد عاملكري  ،وان قربه هبا ويزار (. )16
) )1الزركلي  ،األعالم  ،ج  ، 4ص  . 215كحالة  ،معجم املؤلفني  ،ج  ، 99ص . 47
) )2تاريخ آداب العربية  ،ج  ، 3ص . 354
) )3الورد  ،معجم العلماء  ،ج  ، 9ص . 87
) )4ج  ، 4ص . 971
) )5فانديك  ،ص . 328
) )6الكشمريي  ،العرف الشذي  ،ج  ، 2ص  . 990احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص  . 804كما ورد االسم هبذا الشكل يف الطبعة
اهلندية لكتاب كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .
) )7نصار  ،املوسوعة العربية  ،ج  ، 9ص . 9045
) )8البغدادي  ،هدية العارفني  ،ج  ، 2ص  . 324فانديك  ،اكتفاء القنوع  ،ص  . 208قره بلوط  ،معجم التاريخ  ،ج  ، 4ص
. 2153
) )9زيدان  ،تاريخ آداب العربية  ،ج  ، 3ص  . 354السقاف  ،املوسوعة التارخيية  ،ج  ، 8ص  . 398وقد انفردا هبذه التسمية .
) )10هدية العارفني  ،ج  ، 2ص . 324
) )11إيضاح املكنون  ،ج  ، 4ص . 353
) )12كشاف اصطالحات الفنون  ،ج  ، 9ص . 9
) )13نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص . 805
) )14زبيد  ،اآلداب العربية  ،ص  . 392البستاين  ،دائرة املعارف  ،ج  ، 4ص . 244
) )15احلسين  ،معارف العوارف  ،ص . 33
) )16احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص . 805
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واملهم يف األمر أن العالمة التهانوي يُعد من أعالم اهلند يف القرن الثاين عشر اهلجري  /السادس عشر
امليالدي ( ، )1وأحد علماء املسلمني الذين مل ينالوا حظاً وافراً  ،من الدراسة  ،والبحث  ،والشهرة .
ولألسف سكتت الكثري من املصادر العربية اإلسالمية  ،عن اإلشارة إليه واىل حياته بالتفصيل  ،وقد أعيانا
البحث عن ترمجة وافية له  ،إذ اكتفت املصادر اليت ترمجت له  ،على قلتها  ،بذكره وباقتضاب  .ومن هنا كان ال
بد من مجع  ،أخباره من كتب عدة  ،وبعد جهد جهيد  ،إذ توزعت املعلومات عنه  ،بني املصادر بعبارات متناثرة
هنا وهناك  ،ومن خالهلا استطعنا أن نكون صورة واضحة عن هذا العامل الفقيه املوسوعي .
وبالرغم من ذلك أعتقد أن هناك جوانب كثرية من حياته ال زالت جمهولة  ،وال نعرف عنها شيئاً  ،ومثال
على ذلك  ،والدته  ،وحتديد تاريخ وفاته بدقة  ،وهل قام برحالت لطلب العلم أم ال ؟ وكذلك احلال بالنسبة إىل
شيوخه وتالمذته  ،فليس لدينا عنهم أية معلومات .
وبالرغم من عدد املصار اليت ذكرته  ،إال إهنا مل تعط تفاصيل كافية عن حياته  ،ويبدو أهنا تناقلت تلك
املعلومات املبعثرة مصدر عن مصدر .
ثالثا :الثناء عليه

قضى العالمة التهانوي حياته يف عفة وقناعة  ،واعرض عن النزعات الدنيوية  ،ويبدو انه ظل أعزب طول
حياته  ،وكان سبب هذا انشغاله بالتدريس واإلفتاء وتوليه القضاء ما يزيد عن مخسني سنة (. )2
يدل ثناء العلماء وذوي االختصاص على هذا العامل يف حياته وبعد مماته على أن اهلل تعاىل أراد نشر ذكره
بني الناس  ،ومما كتبوا عنه  .ففي هذا الشأن ُوصف العالمة التهانوي من قبل من ترجم له  ،على نعته بنعوت
عدة  ،منها  :كان إماما بارعا عاملا يف العلوم ( ، )3والشيخ الفاضل ( ، )4باحث هندي ( ، )5لغوي ( ، )6مشارك
يف بعض العلوم ( ، )7عامل مبصطلحات العلوم ( . )8استوعب العلوم املختلفة  ،وأمل بفروعها ومصطلحاهتا (، )9
وعده البعض من علماء العرب يف عصره ( . )10وقال عنه العالمة الكشمريي ( : )11موالنا حممد التهانوي  .وقال
احلسين ( : )12موالنا الشيخ الفاضل أحد رجال العلم .
) )1فهرس الكتبخانة اخلديوية  ،ج  ، 4ص  . 971الورد  ،معجم العلماء  ،ج  ، 9ص . 87
) )2الكاندهلوي  ،فكر ونظر  ،ص . 44
) )3البستاين  ،دائرة املعارف  ،ج  ، 4ص . 244
) )4القنوجي  ،أجبد العلوم  ،ج  ، 9ص . 5
) )5الزركلي  ،األعالم  ،ج  ، 4ص  . 215نويهض  ،معجم املفسرين  ،ج  ، 2ص . 512
) )6كحالة  ،معجم املؤلفني  ،ج  ، 99ص . 47
) )7املوسوعة الفقهية  ،ج  ، 2ص . 407
) )8حركة التأليف  ،ص . 948
) )9نصار  ،املوسوعة العربية  ،ج  ، 7ص . 988
) )10الورد  ،معجم العلماء  ،ج  ، 9ص . 87
) )11العرف الشذي  ،ج  ، 2ص . 990
) )12نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص . 804
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رابعا :أعالم آل التهانوي :

يبدو أن املدينة اليت نشأ وترب فيها العالمة التهانوي  ،نبغ من أبنائها عدد ليس بالقليل  ،سنحاول ذكر
بعض من سريهم بشكل خمتصر  .فنقول نبغ من هذه العائلة عدد من العلماء يف ختصصات خمتلفة  ،منهم :
 .9الشيخ عبد الرحيم التهانوي (ت9223ه) .
 .2الشيخ حممد بن محد اهلل التهانوي (ت9214ه) .
 .3شيخ اهلند احملدث املوىل أمحد اهلل التهانوي (. )1
 .4قطب الزمان العارف الشيخ الكبري األجل إمداد اهلل بن حممد أمني العمري التهانوي الفاروقي الصابري
املهاجر املكي  .كان من األولياء العارفني  ،أتفقت األلسن على الثناء عليه  .ولد يوم األثنني لثمان بقني من
صفر سنة 9233ه  ،يف قرية نانوته  ،وهي من أعمال سهارنبور  ،تعلم اللغة الفارسية  ،وسافر إىل دهلي وألتقى
مشاخيها وأخذ عنهم  .وعندما ثار املسلمون على االحتالل اإلجنليزي مت اختيار الشيخ إمداد اهلل قائداً هلم  ،لكن
بسبب القوة اليت يتمتع هبا احملتل  ،متكن من فرض سيطرته على البالد  ،مما اضطر الشيخ إمداد اهلل إىل االنتقال
إىل مكة املكرمة  ،فدخلها سنة 9270ه  .فأنكب على التدريس واإلفتاء  ،فأتاه طلبة العلم من كل وجهة .
كان مربوع القامة  ،مع طول  ،أمسر اللون واسع اجلبني  ،أزج احلاجبني  ،واسع العينني  ،ودود  ،توىف مبكة
املكرمة يوم األربعاء ثاين عشر مجادى اآلخرة سنة 9397ه  ،ودفن باملعالة (. )2
 .5الشيخ العامل الفقيه أشرف علي بن عبد احلق احلنفي التهانوي  ،الواعظ ولد بقرية هتانه من أعمال مظفر
نكر  ،خلمس خلون من ربيع اآلخر سنة 9280ه  ،تتلمذ على يد املولوي فتح حممد التهانوي وغريه  .درس
احلديث والتفسري  ،واملنطق واحلكمة والفقه وأصوله  ،و الرياضيات واملواريث .مث سافر إىل مكة املكرمة وألتقى
باملشايخ هناك  ،عاد بعدها إىل موطنه يدرس ويفيت  .له مصنفات كثرية بلغت ( )300قسم ألفه باللغة العربية ،
توىف لست عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة 9342ه  ،وبلغ من العمر  82سنة ودفن يف قرية هتانه
هبون(.)3
 .4الشيخ حممد بن أمحد اهلل العمري التهانوي أحد العلماء املشهورين  ،ولد ونشأ بقرية هتانه  ،من أعمال
مظفر نكر  ،قرأ على الشيخ عبد الرحيم التهانوي  ،والشيخ قلندر خبش اجلالل آبادي  .وبعدها طاف على
مشايخ دهلي يف عصره  ،فدرس احلديث  ،واملنطق واحلكمة  .كان مفرط الذكاء  ،سريع اإلدراك  ،قوي احلفظ ،
حلو الكالم  ،له مصنفات عدة  ،منها  :دالئل األذكار يف إثبات اجلهر باألسرار  ،والقسطاس يف أثر ابن عباس،
واملكاتبة احملمدية  .توىف سنة 9914ه  ،وله  44سنة (. )4
 .7املفيت عبد القادر التهانوي .
) )1حسن  ،إمتاع الفضالء برتاجم القراء  ،ج  ، 9ص . 240
) )2احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 8ص  . 9914الكتاين  ،فهرس الفهارس  ،ج  ، 2ص . 412
) )3اجملذوب  ،اشرف السوانح  ،ج  ، 3ص  . 920الندوي  ،اشرف علي  ،ص . 29
) )4احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 2ص . 2425
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 .8موالنا الشيخ العامل الفقيه فتح حممد ابن الشيخ عيسى الربهانبوري احلنفي التهانوي  .أحد الفقهاء
الصاحلني  ،ولد ونشأ بقرية هتانه هبون  ،من أعمال مظفر نكر  .أشتغل بالعلم وقرأ الكتب على كبار املشايخ .
كان حليما متواضعا زاهدا عابدا جوادا  ،توىف يف بلدته سنة 9322ه وله  70سنة (. )1
 .1أنور علي احلسيين التهانوي .
رابعاً  :حياة العالمة التهانوي وطلبه للعلم :
مل متدنا املصادر واملراجع املتوفرة اليت ترمجت بشكل خمتصر للعالمة التهانوي  ،ولو بشيء يسري عن مولده ! .
ولكن نستطيع أن نرجح أنه ولد يف أواخر القرن احلادي عشر اهلجري  ،ألن مجيع من ترجم له أمجعوا على إنه من
وريب تربية
علماء القرن الثاين عشر اهلجري  .ولد العالمة التهانوي يف أسرة علم ودين  ،إذ نشأ نشأة حسنة ُ
صاحلة  ،وطلب العلم يف أحضان أسرته  ،وحميط قومه وأرجاء بلدته وما جاورها حىت حاز فنونا وسلك سبيل
الطلبة اجملتهدين .
عاش العالمة التهانوي يف القرن الثاين عشر اهلجري  ،وكانت السلطة السياسية يف ذلك العصر يف كثري من
البالد اإلسالمية تابعة للدولة العثمانية يف العاصمة استانبول  ،فالسلطان كان هو احلاكم األول  ،وله نواب
وحكام حيكمون البالد بتعيني منه  ،وتبعية له (. )2
ومع ذلك  ،فقد أدرك العالمة التهانوي عصر أورنك زيب (أي زينة امللك) امللقب بـ عاملكري (أي جامع زمام
ُ
العامل) (9998_9041( )3ه9707_9458/م)  ،وهو أحد أبرز وأشهر سالطني املغول خالل هذه
احلقبة( .)4وقد أشار مؤرخو احلركة العلمية يف عصره إىل اهتمام هذا السلطان الكبري بالعلوم سواء أكانت عقلية أم
نقلية  ،وأبدى اهتماماً خاصاً بالفتاوى  ،وطلب من كبار علماء سلطنته أن يؤلفوا يف ذلك كتابا  ،وبالفعل صنفوا
له كتاب ( الفتاوى اهلندية )  ،وألنه هو من أمر بتأليف الكتاب أخذ الكتاب امسه من اسم هذا السلطان
فأصبحت هذه الفتاوى تعرف بـ (فتاوى عاملكري) (. )5

) )1البغدادي  ،إيضاح املكنون  ،ج  ، 2ص . 973
) )2السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ص  210وما بعدها  .النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص . 975
) )3سلطان اهلند اإلمام اجملاهد املظفر املنصور السلطان أبو املظفر حمي الدين حممد أرونك زيب عاملكري بن شاهجهان الغازي  ،ساس األمور
وأحسن إىل الرعايا وصرف أوقاته يف القيام مبصاحل الناس ومبا يرضى به رب العاملني من صيام وقيام ورياضة ال يتيسر بعضها آلحاد الناس فضالً
عن امللوك والسالطني ،وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء  .ولد ليلة األحد خلمس عشرة خلون من ذي القعدة سنة 9028ه  ،بقرية دوحد ،
تلقى العلم على يد كبار مشايخ عصره  ،وجلس على سرير امللك سنة 9048ه  ،كان عاملا دينا تقيا ورعا حمسنا سخيا  ،وكانت مدة حكمه
مخسون سنة  ،تويف بدكن يف شهر ذي القعدة سنة 9998ه  .ينظر  :املرادي  ،سلك الدرر  ،ج  4ن ص  . 993احلسين  ،نزهة اخلواطر
 ،ج  ، 2ص . 9744 _ 9739
) )4احلسين  ،معارف العوارف  ،ص  . 990النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص . 241
) )5السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ص  210وما بعدها  .النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص  . 975لوبون  ،حضارات اهلند  ،ص . 224
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وكما ساد الغموض تاريخ والدة التهانوي  ،فاألمر نفسه بالنسبة إىل حتديد تاريخ وفاته  ،إذ أغفلت املصادر
ذكر أو حتديد هذا التاريخ  ،ورمبا أن تاريخ الوفاة كان حوله غموض لسبب أو آخر  .ولكن توجد إشارة يف كتابه
(كشاف اصطالحات الفنون) إىل إنه أنتهى تأليف كتابه يف سنة 9958ه (. )1
خامسا :طلبه للعلم :
مال التهانوي إىل طلب العلم منذ نعومة أظفاره وقرأ القران الكرمي واللغة العربية ودرس األدب على يد والده
وتفقه عليه .
سبق أن قلنا أن املصادر مل متدنا مبعلومات كافية عن حياة العالمة التهانوي  ،وهذا أدى إىل ندرة معلوماتنا
عن بداية طلبه للعلم  ،ونكاد ال جند إال ما ذكره احلسين يف هذا الصدد  .فقال  :قرأ النحو والعربية على والده ،
وتفقه عليه ألنه كان قاضيا  ،مث بدأ بعد هذا باقتناء الكتب على اختالف أنواعها وفنوهنا  ،فأصبحت لديه مكتبة
عامرة مبختلف التخصصات اليت كانت سائدة يف عصره (. )2
نشأ العالمة التهانوي يف مدينة هتانة أعمال مظفر نكر  ،من ضواحي دهلي يف اهلند  ،يف أسرة علمية كرمية
عريقة يف النسب والعلم  ،أبا عن جد  ،حيث تفيأ منذ نعومة أظفاره الظالل الوارفة جلده  ،كما ترب وتعلم يف
كنف والده الشيخ القاضي حممد حامد (. )3
أما بيئته فكانت حافلة بالعلماء يف كل فن من فنون العلم  ،ولو استعرضنا ما ُكتب عنهم يف تراجم علماء
القرن الثاين عشر  ،وما ُكتب يف تراجم علماء اهلند منذ دخول اإلسالم حىت العصر احلاضر  ،لتبني لنا اإلجناز
الكبري الذي قدمته تلك البالد لنإسالم واملسلمني ( . )4وهذا بالتأكيد يشمل من تُرجم هلم  ،أو من وصلتنا
مؤلفاهتم  ،وال شك أن ما فقدناه من ترمجة ألعالم تلك البالد  ،وإجنازاهتم كثري  ،ولو حاولنا إحصاء الكتب اليت
ذكرهتا لنا مصادر الببلوغرافيا لوجدنا مجعاً غفرياً وافراً من الكتب  ،اليت مل تصل لنا نُسخها اليت ُكتبت هبا  ،أو
حىت ما نسخه النساخون  .إن هؤالء العلماء تركوا من بعدهم ثروة علمية هائلة من املصنفات يف خمتلف
التخصصات  ،مما يصعب حصره  ،وهذا كله يؤكد عظمة نشاط احلركة العلمية يف تلك البالد يف ذلك العصر (.)5
قال احلسين  :إين مل أقف على غري ذلك من أخباره  ،غري إن الشيخ أشرف علي التهانوي ذكر يل أن
حممد أعلى كان قاضياً يف قريه هتانه يف عهد السلطان عاملكري  ،وقربه هبا  ،وكان منقوشاً على خامته (خادم شرع
والقضاء حممد علي) ( . )6وروى احلسين  :أن من يطالع كتبه عند قربه تُكشف عليه املعاين الدقيقة (. )7
) )1كشاف اصطالحات الفنون  ،ص . 2
) )2احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص . 804
) )3السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ص  210وما بعدها  .النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص . 975
) )4لوبون  ،حضارات اهلند  ،ص . 224
) )5السادايت  ،تاريخ املسلمني  ،ص  210وما بعدها  .النمر  ،تاريخ اإلسالم يف اهلند  ،ص . 975
) )6احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص . 805
) )7احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص . 804
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وكما قلنا وألسباب غري معروفة مل يتمكن العالمة التهانوي من تلقي العلم من شيوخ عصره  ،فقد أمضى
سنوات عدة من عمره يف قراءة هذه الكتب  ،واستيعاب ما فيها  ،حىت أنه متكن من استخراج كل املصطلحات
من تلك الكتب الكثرية  ،ومجعها يف كتاب مساه (كشاف اصطالحات الفنون والعلوم)  ،رتبه على فن األلفاظ
العربية  ،مث األلفاظ األعجمية (. )1
وقد قضى التهانوي حياته يف هتانه هبون وال جند أي إشارة عن سفره أو رحلته  .إال ان بينه وبني علماء عصره
كانت املراسلة مستمرة ومنهم القاضي ثناء اهلل باين بيت  ،وحبر العلوم العالمة عبد احلي فرنكي  ،والشيخ بدر
الدين شاه جهان بوري  ،والشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي رمحهم اهلل (. )2
مل أجد فيما لدي من املصادر ذكرا ملن أخذ عنه من العلماء  ،وهذا ال يعين عدم وجود ذلك  ،وكما هو
معروف من ورود اآلخذين على املدينة ألخذ العلم عن شيوخها .
سادسا :ثقافته ومؤلفاته :
كان للعالمة التهانوي نشاط مكثف يف التأليف  ،فصنف كتابه الكبري (كشاف اصطالحات الفنون والعلوم)،
وكتاب (سبق الغايات يف نسق اآليات)  ،وكتاب (أحكام األراضي)  ،وهذه مؤلفات تدل من اختالف علومها
على سعة اطالع مؤلفها وتنوع مشارب وثقافة التهانوي  ،بني لغة وفقه وحديث وتاريخ وفلك وفلسفة وتصوف ،
وغري ذلك ( . )3وهو الذي نشأ يف بيت علم  ،حيث كان والده من كبار العلماء يف عصره  ،لُقب بقطب الزمان
 ،والقت األسرة واالبن معها تقدير واحرتام اجملتمع الذي عاشوا فيه  ،وذلك ألسباب عدة  ،من أمهها إن هذه
األسرة تنتسب إىل الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  ،مما دفع األسرة ومن َمث االبن إىل االهتمام بالعلم
مبختلف فروعه  ،وأعطى دافعا هلما .
ترك العالمة التهانوي مؤلفات عدة  ،لكن ما وصلنا منها ثالثة فقط  ،وال يسعنا اجلزم إن كان قد كتب
غريها فضاعت كما ضاع الكثري من تراث املسلمني  ،أم إنه مل يؤلف إال تلك الكتب الثالث ؟  .وما وصلنا من
مؤلفاته هي :
 .9كشاف اصطالحات الفنون ( : )4وهو معجم لغي كبري مجع العالمة التهانوي مفرداته من كتب طالعها
 .وقد نال الكتاب حظا وفريا من االهتمام  ،وأثىن عليه غري واحد ممن ترجم للعالمة التهانوي أم من ذوي
االختصاص  .إذ مت حتقيقه أكثر من مرة  .فقد طُبع ألول مرة سنة 9842م يف اهلند  ،وطُبع بعد ذلك سنة
9397ه يف االستانة  ،والطبعة الثالثة كانت سنة 9142م .
) )1احلسين  ،نزهة اخلواطر  ،ج  ، 4ص . 804
) )2الكاندهلوي  ،فكر ونظر  ،ص  . 44آثار الصناديد  ،ص . 244
) )3التهانوي  ،كشاف اصطالحات الفنون  ،ج  ، 9ص  . 9ينظر أيضا  :الورد  ،معجم العلماء  ،ج  ، 9ص . 87
) )4البغدادي  ،هدية العارفني  ،ج  ، 9ص  . 324وإيضاح املكنون  ،ج  ، 4ص  . 353سركيس  ،معجم املطبوعات  ،ج  ، 2ص
 . 445كحالة  ،معجم املؤلفني  ،ج  ، 99ص  . 47صاحلية  ،املعجم الشامل  ،ج  ، 9ص  . 244قره بلوط  ،معجم التاريخ  ،ج ، 4
ص . 2153
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 .2أحكام األراضي ( : )1يف الفقه احلنفي  .وهي املخطوطة اليت نقوم بتحقيقها  .قال عنها الكشمريي :
(ذكر موالنا حممد التهانوي يف رسالة له . )2( )....
 .3سبق الغايات يف نسق اآليات ( : )3وهو كتاب يف تفسري القرآن الكرمي  ،طُبع باهلند سنة 9394ه .
وقد توهم أحد الباحثني املعاصرين بني العالمة التهانوي مؤلف كتاب (سبق الغايات)  ،وبني الشيخ أشرف علي
بن عبد احلق التهانوي (ت9342ه)  ،فنسب كتاب (سبق الغايات ) اليه  ،وهذا وهم واضح (. )4
 .4قال املباركفوري ( : )5إن للعالمة التهانوي شرح على سنن ابن ماجه  ،والسنن الكربى للنسائي  .ورمبا
يكون هذين الكتابني من مجلة كتبه اليت فُقدت ومل تصلنا .
سابعا :وفاته :

مل تتفق املصادر على حتديد تاريخ وفاته بدقة  ،ولكن ورد عند بعضهم أنه توىف بعد سنة 9958ه /
9745م ( ، )6ألن املؤلف ذكر يف مقدمة كتابه (كشاف اصطالحات الفنون) إنه أهنى مسودة كتابه سنة
9958ه  .بينما قال البعض اآلخر  :توىف سنة 9958ه9745/م( . )7وميكننا القول انه كان حيا إىل أواخر
القرن الثاين عشر اهلجري  ،فقد ذكر احد الباحثني انه عثر على ختمني للعالمة التهانوي  ،األول  :فيه  ( :خادم
الشرع ) يعود تارخيه إىل سنة 9945ه  ،والثاين  :يعود إىل سنة 9970ه ( . )8ان توقيع وختم القاضي العالمة
التهانوي موجودة على األوراق الرمسية والفتاوى حىت سنة 9919ه  .وبعد هذه السنة ال توجد ووثائق حتمل
توقيعه أو ختمه ( . )9وان أول طبعة لكتاب كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  ،اليت طُبعت يف اهلند قال احملقق
(سهيل اكجدمي) أن العالمة التهانوي توىف سنة 9919ه ( . )10وحنن منيل إىل ترجيح هذا التاريخ لوفاته  ،ألن
أحد مصادره يف رسالته هذه هو كتاب (الفتاوى احلامدية) ومؤلفها هو حامد بن علي بن إبراهيم العمادي املتوىف
سنة 9979ه (. )11
وقربه موجود يف هتانه هبون جوار مسجد ( بري حممد )  ،واآلن يقع يف زاوية امدادية األشرفية .
يف حني قال قسم آخر أنه مل يعرف تاريخ وفاته ( . )12وهذا قول عام ال ميكن الركون اليه .
) )1الكشمريي  ،العرف الشذي  ،ج  ، 2ص  . 990شبوح  ،الفهرس الشامل  ،ج  ، 9ص . 941
) )2الكشمريي  ،العرف الشذي  ،ج  ، 2ص . 990
) )3بروكلمان  ،ذيل تاريخ األدب العريب  ،ج  ، 2ص  . 428فهرس الكتبخانة  ،ج  ، 4ص . 971
) )4حسن  ،يف مناسبات اآليات والسور  ،ص . 17
) )5مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ،ج  ، 90ص . 84
) )6كحالة  ،معجم املؤلفني  ،ج  ، 99ص  . 47نويهض  ،معجم املفسرين  ،ج  ، 2ص  . 512الزركلي  ،األعالم  ،ج  ، 4ص .215
) )7صاحلية  ،املعجم الشامل  ،ج  ، 9ص  . 244نصار  ،املوسوعة امليسرة  ،ج  ، 2ص  . 9045قره بلوط  ،معجم التاريخ  ،ج  ، 4ص . 2153
) )8الكاندهلوي  ،فكر ونظر  ،ص . 44
) )9الكاندهلوي  ،فكر ونظر  ،ص . 44
) )10كشاف اصطالحات الفنون  ،مقدمة التحقيق  ،ص . 5
) )11هدية العارفني  ،ج  ، 9ص . 249

) )12الطناحي  ،املوجز يف مراجع الرتاجم  ،ص . 71
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قائمة مصادر والمراجع

القرآن الكرمي
أوالً املصادر:
 .9ابن األثري  ،علي بن حممد (ت430ه) .اللباب يف هتذيب األنساب ( بغداد مكتبة املثىن  ،د .ت).
 .2البالذري  ،امحد بن حيىي (ت271ه) .فتوح البلدان ،حتقيق :رضوان حممد ( بريوت ،دار الكتب العلميـة ،
.)9113
 .3التهانوي  ،حممد علي بن حممد حامد (ت9919ه) .
 .4اجل ــوهري  ،إمساعي ــل ب ــن مح ــاد (ت313ه) .الص ــحاح  ،حتقي ــق :امح ــد عب ــد الغف ــور (ب ــريوت ،دار العل ــم
للماليني 9407 ،ه).
 .5ابــن خيــاط  ،خليفــة بــن خيــاط (ت240ه) .تــاريخ خليفــة بــن خيــاط  ،حتقيــق :د  .اكــرم ضــياء العمــري
(بريوت  ،مؤسسة الرسالة9317 ،ه).
 .4الذهيب  ،حممد بـن امحـد (ت748ه) .تـاريخ اإلسـالم ووفيـات املشـاهري واألعـالم  ،حتقيـق  :د  .عمـر عبـد
السالم ( بريوت  ،دار الكتاب العريب .)9187 ،
 .7السمعاين  ،عبد الكرمي بن حممـد (ت542ه) .األنسـاب  ،قـدم لـه وعلـق عليـه  :عبـد اهلل عمـر ( بـريوت ،
دار اجلنان .)9188 ،
 .8القرشي  ،عبد القادر بن حممد (ت775ه) .اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية (حيدر آباد الدكن  ،مطبعة
جملس دائرة املعارف النظامية  ،د  .ت).
 .1القنوجي  ،حممـد صـديق خـان بـن حسـن (ت9307ه) .أجبـد العلـوم والوشـي املرقـوم يف بيـان أحـوال العلـوم
(بريوت ،دار الكتب العلمية9178 ،م).
 .90املرادي  ،حممد خليـل بـن علـي (ت9204ه) .سـلك الـدرر يف أعيـان القـرن الثـاين عشـر ( بـريوت  ،دار
ابن حزم .)9188 ،
 .99يـ ــاقوت  ،يـ ــاقوت بـ ــن عبـ ــد اهلل (ت424ه) .معجـ ــم البلـ ــدان ( بـ ــريوت  ،دار إحيـ ــاء ال ـ ـرتاث العـ ــريب ،
.)9171
ثانياً  :املراجع :
 .92الربكيت  ،حممد عميم اإلحسان  .التعريفات الفقهية ( بريوت  ،عامل الكتب .)9184 ،
 .93بروكلمان  ،كارل .تاريخ األدب العريب  ،ترمجة  :عبد احلليم النجار ( القاهرة  ،دار املعارف .)9177 ،
 .94البستاين  ،بطرس  .دائرة املعارف (بريوت .)9894 ،
 .95البغدادي  ،إمساعيل بن حممد بن سليم .
_ إيضاح املكنون عن أسامي الكتب و الفنون ( بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،د.ت).
_ هدية العارفني إىل أمساء املصنفني و آثار املؤلفني ( بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،د  .ت).
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هبادر  ،سيد امحد خان .
 .94اثار الصناديد (دهلي 9244 ،ه) .
 .97التهانوي  ،حممد علي .
_ كش ــاف اص ــطالحات العل ــوم والفن ــون  ،حتقي ــق  :د  .عل ــي دح ــروج ( ب ــريوت  ،مكتب ــة لبن ــان ناش ــرون ،
. )9114
 .98حسن  ،امحد ( ،الدكتور)  .يف مناسبات اآليات والسور  ،جملة اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة .
 .91حسن  ،الياس امحد  .إمتاع الفضالء برتاجم القراء (مكة املكرمة  ،دار الندوة .)2000 ،
 .20احلسين  ،عبد احلي بن فخر الدين .
العوارف يف أنواع العلوم واملعارف ( دمشق  ،مطبوعات اجملمع العلمي .)9183 ،
_ نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر (بريوت  ،دار ابن حزم .)9111 ،
 .29حقي  ،إحسان  .تاريخ شبه اجلزيرة اهلندية ( بريوت  ،مؤسسة الرسالة .)9178 ،
 .22زبيد  ،امحد (الدكتور) .اآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية (بغداد . )9178 ،
 .23الزركلي  ،خري الدين حممود  .األعالم (بريوت  ،دار العلم للماليني .)9180 ،
 .24زيدان  ،جرجي  .تاريخ آداب اللغة العربية (القاهرة  ،دار اهلالل  ،د  .ت ).
 .25السادايت  ،امحد حممـود (الـدكتور)  .تـاريخ املسـلمني يف شـبه القـارة اهلنديـة وحضـارهتم ( القـاهرة  ،مطبعـة
اآلداب .)9151 ،
 .24السامرائي  ،يونس إبراهيم  .علماء العرب يف شبه القارة اهلندية ( بغداد  ،مطبعة اخللود .)9184 ،
 .27سركيس  ،يوسف اليان .معجم املطبوعات العربية واملعربة (قم  ،مطبعة هبمن9181 ،م).
 .28السقاف  ،الشيخ علي بن عبد القادر وآخرون  .املوسوعة التارخيية ( بريوت .)2007 ،
 .21شــبوح  ،إب ـراهيم  .الفهــرس الشــامل لل ـرتاث العــريب اإلســالمي املخطــوط ( عمــان  ،مؤسســة آل البيــت ،
.)9111
 .30الشرقاوي  ،امحد  .معجم املعاجم (بريوت  ،دار الغرب اإلسالمي .)9113 ،
 .39شيخو  ،لويس  .تاريخ اآلداب العربية (بريوت .)9124 ،
 .32صاحل  ،زكي  .رحلة إىل اهلند ( ديل  ،مطبعة الرابطة . )9150 ،
 .33صاحلية  ،حممد عيسى (الدكتور) .املعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع (القاهرة .)9112 ،
 .34فانديك  ،إدوارد كرنيليوس  .اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع (القاهرة  ،دار اهلالل .)9884 ،
 .35قــره بلــوط  ،علــي الرضــا وامحــد طــوران قــره بلــوط  .معجــم التــاريخ ال ـرتاث اإلســالمي يف مكتبــات العــامل (
تركيا  ،دار العقبة  ،د  .ت ).
 .34الكاندهلوي  ،نور احلسن رشيد  .فكر ونظر ( كراتشي  ،د  .ت).
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 .37الكتاين  ،عبد احلي بن عبد الكبـري .فهـرس الفهـارس واألثبـات ومعجـم املعـاجم واملشـايخ واملسلسـالت ،
حتقيق  :د  .إحسان عباس (بريوت  ،دار الغرب اإلسالمي .)9182 ،
 .38كحالة  ،عمر رضا (الدكتور) .معجم املؤلفني (بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب .)9157 ،
 .31الكشــمريي  ،حممــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه  .العــرف الشــذي شــرح ســنن الرتمــذي  ،حتقيــق  :حممــود
شاكر ( بريوت  ،دار الرتاث العريب .)2004 ،
 .40لوبون  ،غوسـتاف (الـدكتور) .حضـارات اهلنـد  ،ترمجـة  :عـادل زعيـرت ( بـريوت  ،دار العـامل العـريب  ،د .
ت).
 .49املباركفوري  ،عبيد اهلل بن حممد  .مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ( بنارس .)9184 ،
 .42اجملذوب  ،عزيز احلسن  .اشرف السوانح ( ملتان  ،إدارة التأليفات األشرفية 9404 ،ه).
 .43مهن ــا  ،حمم ــد ناص ــر .اإلس ــالم يف آس ــيا من ــذ الغ ــزو املغ ــويل (اإلس ــكندرية  ،املكت ــب اجل ــامعي احل ــديث،
.)9110
 .44امليهي  ،امحد  .وحممد الببالوي  .فهرس الكتبخانة اخلديوية (القاهرة  ،املطبعة العثمانية . )9812 ،
 .45الندوي  ،حممد رمحة اهلل  .اشرف علي التهانوي ( دمشق  ،دار القلم .)2004 ،
 .44نص ــار  ،حس ــني حمم ــد (ال ــدكتور) وآخ ــرون  .املوس ــوعة العربي ــة امليس ــرة (ب ــريوت  ،ش ــركة أبن ــاء ش ـ ـريف
األنصاري .)2090 ،
 .47النمر  ،عبد املنعم (الدكتور)  .تاريخ اإلسالم يف اهلند ( ،القاهرة  ،دار العهد .)9151 ،
_ كفاح املسلمني يف حترير اهلند ( القاهرة  ،مكتبة هبة .)9144 ،
 .48نويهض  ،عادل  .معجم املفسرين ( بيوت  ،مؤسسة نويهض الثقافية .)9188 ،
 .41الورد  ،باقر أمني  .معجم العلماء العرب (بريوت  ،علماء الكتب .)9184 ،
 .50وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  .املوسوعة الفقهية( ،الكويت. )9110 ،
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أنشطة املجمع خالل ستة أشهر
يناير 2017م إىل يونيو 2017م

 النشاطات العلمية:
أ :المحاضرات العلمية:

 شبهات الغرب عن اإلسالم (احملاضر :الربوفيسور إبراهيم موسى ،الوالية املتحدة األمريكية)
 اجلوانب الشرعية والقانونية والتارخيية للعمالت (احملاضر :د .حفظ الرب)
 بناء اإلنسان يف ضوء القرآن (احملاضر :د .إحسان قاسم الصاحلي ،تركيا).
ب :المؤتمرات والندوات:
 مناهج تدريس العلوم اإلسالمية (مبشاركة :د .راشد نسيم ،د .حسنني الندوي ،الشيخ عبد

الغفار الندوي ،الرئاسة :الشيخ خالد سيف اهلل الرمحاين)

 انعقاد الندوة الفقهية السادسة والعشرون حول احملاور األربعة التالية:
 -9حكم اإلنتفاع واالستفادة من املشاريع احلكومية للتنمية االقتصادية
 -2التلوث البيئي و أنواعه

 -3جتارة الذهب والفضة
 -4شراء األراضي و بيعها القوانني احلكومية املوجودة.
شارك يف هذه الندوة أكثر من ثالمثائة عامل وخبري شرعي من خمتلف الواليات اهلندية ،كما تلقى اجملمع
مبناسبة الندوة الفقهية خاصة يف حفلها اإلفتتاحي كلمات من :مساحة الشيخ العالمة يوسف القرضاوي،
ومساحة الدكتور أكرم كلش ،تركيا ،ومساحة الدكتور حممد قورماز ،تركيا ،ومساحة الدكتور عبد السالم
العبادي ،األمني العام جملمع الفقهي الدويل ،ومساحة الدكتور صاحل بن زابن املرزوقي ،األمني العام اجملمع
الفقهي اإلسالمي مبكة ،مساحة الشيخ عبد احلميد زاهداين من إيران ،مساحة الشيخ حممد رابع احلسين
الندوي ،رئيس ندوة العلماء لكناؤ ،و مساحة الشيخ حممد أرشد املدين ،رئيس مجعية العلماء باهلند ،كما
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حضر يف الندوة أعضاء اجملمع من كبار علماء اهلند من رئيس اجملمع و أمني العام ،وقد أصدرت هذه
الندوة يف النهاية قرارات فقهية مفصلة حول احملاور األربعة.
ج :اإلشراف على الباحثين الجامعيين:

 قام اجملمع باإلشراف على العديد من الباحثني كما زودهم باملواد العلمية واملعلومات الالزمة.
د :برنامج مسابقة البحث العلمي:
قام اجملمع بتنظيم برنامج اسكتتاب البحوث العلمية لرتبية طالب املدارس الدينية فأعلن عن
املوضوعات ،واستلم عددا من املقاالت من جهة طالب املدارس الدينية ،فقامت اللجنة العلمية بتحكيم
هذه البحوث وانتخبت منها مخسة حبوث سيتم تكرميها جبوازئز علمية وشهادات تقديرية يف الندوة الفقهية
السابعة والعشرين اليت ستنعقد يف أواخر شهر نوفمرب  2097إن شاء اهلل تعاىل.
وكانت املوضوعات املعلنة خبصوص االستكتاب حسب التايل:

 موقف الشريعة من التلوث البيئي.

 موقف الشريعة من اجلرائم ضد الوطن و قوانينه.
 الدكتور حممد إقبال يف ضوء أفكاره .
ه  :الطبع والنشر:

خالل هذه املدة أصدر اجملمع و نشر وطبع الكتب التالية:

 أهل الكتاب (باألردية)

 احلوار بني املذاهب (باألردية)
 وحدة األمة واختالف الرؤية (باألردية)
 حقوق املسنني واملعاقني يف اإلسالم (باألردية)

 القاضي جماهد اإلسالم القامسي رمحه اهلل (باألردية)
 االجتهاد االجتماعي للدكتور خالد اخلالد (باألردية)
 القرارات الفقهية للمجمع (باللغة األردية ).
و :كما تم تهييء المسودات اآلتية من أجل طبعها ونشرها:
 املشاريع احلكومية وحكم اإلستفادة منها (باألردية)

 شراء األراضي وبيعها و املسائل املتعلقة هبا (باألردية)
 جتارة الذهب والفضة والقضايا املتعلقة هبا (باألردية)
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 التلوث الصويت واجلوئي (باألردية).
 قضايا اقتصادية معاصرة (بالعربية).
 أدب احلوار (باألردية).
 تقرير مؤمتر رؤية اهلالل املنعقد يف تركيا (باألردية).
 البحوث الطبية للمجمع (باإلجنليزية).
 الوقف ( 2094باإلجنليزية).
 احلسابات الفلكية (باألردية).
 ترمجة عشرة حبوث عربية إىل اللغة األردية.
ز :تم إرسال مجموعة من المنشورات العربية للمجمع إلى دار الكلمة بالقاهرة -مصر لطبعها،
وذلك بتعاون مع فضيلة الدكتور رشيد كهوس المحترم وتحت إشرافه ،وربما ستصل عدد
المطبوعات بدار الكلمات خالل  9118-9112إلى  15مسودة عربية.
ح :اإلعالن للندوة الفقهية السابعة والعشرين
المكان:

بيت احلجاج ،مدينة ممبائي

التاريخ:

 27-25نوفمرب 2097م

المحاور الرئيسية للندوة السابعة والعشرين:
الف :حقوق احليوان يف اإلسالم.
ب :املدارس العصرية واملشاكل املتعلقة هبا.
ج :الطالق وما ينتج عنه من القضايا االجتماعية.
د :القضايا املستجدة عن بيع وشراء املباين..
طبع المشاريع العلمية الحالية الجارية:

 إعداد موسوعة الفقهاء اهلند (باألردية)
 ترمجة كتاب "املفصل ألحكام املرأة" (باألردية)
 إعداد عشرين دراسة علمية حول احملاور املختلفة باللغات العديدة.
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صدر حديثا ضمن منشورات مجمع الفقه اإلسالمي بالهند عن الدار املغربية ودار
الكلمة بمصر:
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