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حرَّم اهلل سبحانه الدماء واألموال واألعراض ،وأكَّد سيدنا رسول اهلل 
حرمتهما يف حجَّة الوداع والبالغ والتمام والكمال على مأل من املسلمني ،حيث يسمعه
عشرات األلوف ،يف البلد احلرام ،ويف اليوم احلرام ،قال هلم « :إِنَّ اللَّه حرَّم
حرْمةِ يوْمِكُمْ هذا ،فِي ش ْه ِركُمْ
عليْكُمْ دِماءكُمْ ،وأمْوالكُمْ ،وأعْراضكُمْ ك ُ

سلِمِ حرامٌ ،دمُهُ ،ومالُهُ،
سلِمِ على الْمُ ْ
هذا ،فِي بل ِدكُمْ هذا»( ،)1وقال« :كُلُّ الْمُ ْ
ضهُ» (.)2
و ِعرْ ُ

بل إن النيب  ،طاف بالكعبة وقال هلا« :ما أطْيبكِ وأطْيب رِحيكِ ،ما أعْظمكِ
حرْمةً مِ ْنكِ،
حرْمةُ الْ ُمؤْمِنِ أعْظمُ عِنْد اللَّ ِه ُ
حرْمتكِ ،والَّذِي نفْسُ مُحمَّدٍ بِيدِهِ ،ل ُ
وأعْظم ُ
ما ِلهِ ،ودمِهِ ،وأنْ نظُنَّ ِبهِ ِإلَّا خ ْيرًا»(.)3

وهلذا قال عليه الصالة والسالم يف حديث آخر« :لوْ أنَّ أهْل السَّماءِ والْأرْضِ

اشْتركُوا فِي دمِ ُمؤْمِنٍ لأكبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ»(.)4

()1
ِ
ِ
ِ
َِّب ،
اب َح َّجة النِ ِّ
اب اخلُطْبَة أَيَّ َام م ىًن ،ح .0455صحيح مسلم ،كتاب احلج ،بَ ُ
صحيح البخاري ،كتاب احلج ،بَ ُ
ح.0102
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احت َقا ِرهِ َوَدمهَ ،وع ْرضهَ ،وَماله ،ح.1546
اب ََْت ِرِمي ظُْل ِم الْ ُم ْسل ِمَ ،و َخ ْذلهَ ،و ْ
صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،بَ ُ
()3
اب ُح ْرَم ِة َدِم الْ ُم ْؤِم ِن َوَمالِِه ،ح.5151
سن ابن ماجه ،كتاب الفنت ،بَ ُ
()4
ِّم ِاء ،ح.0512
سنن الرتمذي ،الديات ،بَ ُ
اب احلُ ْك ِم ِِف الد َ
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ذلك بأن هذا اإلنسان بُنيان اهلل تعاىل ،وال حيق ألحد أن يهْدم هذا البناء ،إال
صاحبه وبانيه ،وهو اهلل عز وجل.
بل ليس لإلنسان نفسه حق يف أن يهدم هذا البناء ،وأن يقتل نفسه ،عنِ احلسنِ،
ب رضِي اللَّهُ عنْهُ  -فِي هذا املسْجِدِ فما نسِينا وما نخافُ أنْ يكْذِب
حدَّثنا جُنْد ٌ
اللهُ :بدرنِي عبْدِي
ب على النَّبِيِّ  -قال« :كان بِرجُلٍ جِراحٌ ،فقتل نفْسهُ ،فقال َّ
جُنْد ٌ

سهِ حرَّ ْمتُ عل ْيهِ اجلنَّة»(.)1
بِنفْ ِ

لقد حرَّم اهلل هذه الدماء ،وجعل هلا هذه املنزلة ،وحرَّمها يف سائر شرائعه ،ويف
كافة رساالته ودينه ،يقول احلق جل وعال﴿ :مِنْ أجْلِ ذلِك كتبْنا على بنِي ِإسْرائيل
أنَّهُ منْ قتل نفْساً بِغيْرِ نفْسٍ أوْ فسادٍ فِي الْأرْضِ فكأنَّما قتل النَّاس جمِيعاً ومنْ أحْياها
فكأنَّما أحْيا النَّاس جمِيعاً﴾ [املائدة.]51:
ف ال جيوز أن تُقتل نفس بغري حق  ...أي نفس معصومة ،وأي نفس إنسانية ،صغرية
كانت أو كبرية ،نفس غين أو نفس فقري ...كل نفس ،حرَّم اهلل قتلها قال اهلل تعاىل:
الل ُه إِلَّا بِالْحقَِّ﴾ [األنعام.]050:
النفْس الَّتِي حرَّم َّ
﴿وال تقْ ُتلُوا َّ
إن ا إلسالم حيرتم دماء الناس ،وحيرتم أرواحهم ،وال يُجيز أبدًا قتل امرئ ألنه
قال كلمة أو شتم إنسانًا أو ضربه ...
وتتابعت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية يف النهي عن االعتداء على النفس
اإلنسانية بأساليب خمتلفة متأل النفس رهبةً من اإلقدام على مثل هذا اجلرم العظيم،
حتى ليعترب أن زوال الدنيا وفناءها وخراب هذا الكون مبا فيه أهون عند اهلل من قتل
نفسٍ مؤمنةٍ بغري حق؛ ألن الكون كله خُلق ألجل اإلنسان وسُخَِّر له ،ويف هذا غاية
التكريم لإلنسان وقمة االحرتام للنفس البشرية عامة ،والنفس املؤمنة خاصة.
وهذه النصوص احلديثية اآلتية تبني عظم جرم قتل النفس بغري حق:

()1
اب َما َجاءَ ِِف قَاتِ ِل النَّـ ْف ِ
س ،ح.0112
صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،بَ ُ
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شرِكُ
عن عقبة بن عامر  قال  :قال رسول اهلل « :ليْس مِنْ عبْدٍ يلْقى اهلل لا يُ ْ

ِبهِ شيْئًا ،لمْ يتندَّ بِدمٍ حرامٍ ،إِلَّا دخل مِنْ أيِّ أبْوابِ الْجنَّةِ شاء»(.)1

قوله  :ومل يتند  :أي مل يصب منه شيئاً أو مل ينل منه شيئاً .ويقول رسول اهلل 
اللهِ ثالثةٌ :مُ ْلحِدٌ فِي احلرمِ،
يف حديث رواه البخاري يف صحيحه« :أبْغضُ النَّاسِ إِلى َّ

ٍّ لِيُهرِيق دمهُ»(.)2
ومُبْتغٍ فِي ا ِإلسْالمِ سُنَّة اجلا ِهلِيَّةِ ،ومُطَِّلبُ دمِ امْرِئٍ بِغيْرِ حق

اللهُ ِبهِ يوْم القِيامةِ ،قال :ومنْ
وعن جندب  عن النَّيبِّ  قال « :منْ سمَّع سمَّع َّ
يُشاقِقْ يشْقُقِ اللَّهُ عليْهِ يوْم القِيامةِ " ،فقالُوا :أوْصِنا ،فقال :إِنَّ أوَّل ما يُنْتِنُ مِن اإلِنْسانِ
بطْ ُنهُ ،فمنِ اسْتطاع أنْ ال ي ْأكُل إِلَّا طيِّبًا فلْيفْعلْ ،ومنِ اسْتطاع أنْ ال يُحال بيْنهُ وبيْن

اجلنَّةِ بِمِلْءِ كفِّهِ مِنْ دمٍ أهْراقهُ فلْيفْعلْ»(.)3

وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن النَّيبِّ « :لنْ يزال ا ُملؤْمِنُ ِفي فُسْحةٍ

مِنْ دِينِهِ ،ما لمْ يُصِبْ دمًا حرامًا»(.)4

سلِمانِ ،حمل أح ُدهُما على أخِيهِ
وروى اإلمام مسلم أن رسول اهلل  قال« :إِذا ا ْلمُ ْ

جرْفِ جهنَّم ،فإِذا قتل أح ُدهُما صاحِبهُ ،دخلاها جمِيعًا»(.)5
السِّلاح ،فهُما على ُ

وصحَّ عن النَّيبِّ  أنه قال« :لزوالُ الدُّنْيا أهْونُ على اللَّهِ مِنْ قتْلِ ُمؤْمِنٍ بِغ ْيرِ

ٍّ»(.)6
حق

وقال رسول اهلل « :اجْتنِبُوا السَّبْع املُوبِقاتِ» ،قالُوا :يا رسُول اللَّهِ وما هُنَّ؟ قال:
اللهُ ِإلَّا بِاحلقِّ ،وأكْلُ الرِّبا ،وأكْلُ
النفْسِ الَّتِي حرَّم َّ
ِاللهِ ،والسِّحْرُ ،وقتْلُ َّ
الشرْكُ ب َّ
« ِّ
مالِ اليتِيمِ ،والتَّولِّي يوْم الزَّحْفِ ،وقذْفُ املُحْصناتِ ا ُملؤْمِناتِ الغافِالتِ»(.)7

( )1مسند أمحد بن حنبل.556/12 ،
()2
ب َد َم ْام ِر ٍئ بِغَ ِْري َح ٍّق ،ح.462
صحيح البخاري ،كتاب الديات ،بَ ُ
اب َم ْن طَلَ َ
()3
اب َم ْن َش َّ
اق َش َّق اللَّهُ َعلَْي ِه ،ح.4155
صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،بَ ُ
( )4صحيح البخاري ،كتاب الديات ،ح.4641
( )5صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب إِ َذا تَـواجه الْمسلِم ِ
ان بِ َسْيـ َفْي ِه َما ،ح.1222
َ ُ
َ ََ ُ ْ َ
( )6سنن الرتمذي ،الديات ،باب ما جاء ِِف تَ ْش ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يد قَـْتل امل ْؤمن ،ح.0515
َ ُ َ ََ
( )7صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،ح .1405صحيح ُمسلم ،كتاب اإلميان ،باب بـي ِ
ان الْ َكبَائِِر َوأَ ْك َِربَها ،ح.21
َ ُ ََ

8

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

وعن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل « :منْ أشار إِلى أخِيهِ بِحدِيدةٍ ،فإِنَّ

ُمهِ»(.)1
الْملائِكة تلْعنُهُ ،حتَّى يدعهُ و ِإنْ كان أخاهُ لِأبِيهِ وأ ِّ

ومل يقف اإلسالم عند حد وضع العقوبات املادية الدنيوية لالعتداء على النفس
اإلنسانية بغري حق  -كما هو شأن التشريعات البشرية -لكنه جتاوز ذلك حني
توعَّد املعتدين على النفس البشرية عامة والنفس املؤمنة خاصة بعذابٍ عظيم يف
اآلخرة ،فإن أفلت من عقاب الدنيا ألي سبب فلن يفلت من عقاب اهلل﴿ :ومن يقْتُلْ
اللهُ عل ْيهِ ولعنهُ وأعدَّ لهُ عذابًا عظِيمًا﴾
ُمؤْمِنًا مُتعمَِّدًا فجزاؤُهُ جهنَّمُ خالِدًا فِيها وغضِب َّ
[النساء.]15 :

()1
َّه ِي َع ِن ِْ
الس ََل ِح إِ ََل ُم ْسلِ ٍم ،ح.1404
اإل َش َارةِ بِ ِّ
اب النـ ْ
صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،بَ ُ
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نجوم تونس المشعّة في الفقه المالكي
ابن أبي زيد القيرواني أنموذجا-الدكتورة نادية لقجع جلول سايح

أستاذة حماضرة ِف الدراسات املعاصرة وَتليل اخلطابات -جامعة سيدي بلعباس /اجلزائر
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إَل إلقاء الضوء على بعض فقهاء القريوان ،واألخص بالذكر؛ شخصية ابن أيب
زيد القريواين الذي عُرف بـ :مالك الصغري ،وذلك إلبراز دوره ِف خدمة املذهب املالكي ،من خَلل
مؤلفاته اليت غمرت أرجاء املعمورة ،وذاع صيته بني اخلَلئق ،ومن مثة َو َجب الوقوف على ترمجته ،وتقدمي

بعض الشخصيات اليت محلت معه أو قبله أو بعده تلك الرسالة النبيلة ،مث ذكر أهم شيوخه وتَلمذته،

وبقية أخباره وكذا أقوال العلماء فيه .إهنم القدوة لسائر املسلمني ،مصابيح الظَلم ،وأئمة االقتداء.
مشكلة البحثَ :تاول الدراسة أن جتيب عن بعض التساؤالت منها:
لقد أجنبت القريوان ثلَّة من الطلبة الناهبني املتمتعني باالستعداد الذهين الذي أهلهم لكي يستفيدوا
من البيئة العلمية ،فمن هم هؤالء العلماء الذين أشعوا جنوما ِف مساء تونس؟؟ ومن ذا الذي تَـ َفتَّق نبوغه
أي مورد هنل،
مبكرا ،فأغدق العاملني مثرة عهد شبابه ،وباكورة عطائه العلمي ِف الفقه املالكي؟؟ من ّ
ومن ذا الذي اشرأبت إليه النفوس ،فبات موردا تُش ّد إليه الرحال؟؟
فرضية البحث:
لقد شهد املذهب املالكي صحوة ِف االنتشار منذ بداية القرن الثاين اهلجـري /الثامن امليَلدي،
ولعل من أهم العوامل احملركة هلذه الصحوة هي:
 جهود أعَلم املذهب املالكي األوائل. -إعجاب املغاربة بشخصية اإلمام مالك ومؤلفاته وشيوخه وتَلمذته.
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 -الدعاية والرتويج للمذهب املالكي عن طريق التدريس والتأليف.

سبب اختيار الموضوع:
يؤرخ النتشار املذهب املالكي ،وحاجة املسلمني بل البشرية مجعاء
نظرا ألمهية هذا املوضوع الذي ّ

إَل معرفة ذلك؛ فقد اخرتت هذا املوضوع املتمثل ِف دراسة شخصية ابن أيب زيد القريواين ،من خَلل
التأسيس للمنطلقات السياقية اليت برزت فيها هذه الشخصية؛ حبيث كان احلديث ِف البداية عن
القريوان بوصفها مهد الفقهاء والعلماء ،مث احلديث عن ضرورة معرفة فضل الفقه بوصفه أفضل العلوم؛
حبيث إن أرباب املذاهب فاقوا بالفقه على اخلَلئق أبدا.
لقد لفت انتباهنا الكم اهلائل من الكتب اليت ألفها ابن أيب زيد القريواين ،ال سيما حينما اطلعنا
على أن كتاب "الرسالة الفقهية" أو ما يعرف بـ" :رسالة ابن أيب زيد القريواين" يعد من أشهر وأنفس
ذخائر الرتاث املالكي ،بل املصدر الثالث ِف املذهب بعد املوطأ واملدونة ،والكتيب على صغر حجمه
واختصاره؛ حوى بني دفتيه أربعة آالف مسألة ،جيب على املكلف معرفتها وال يسعه جهلها .وقد كتبها
وعمره سبع عشرة سنة ،ولذا ُوصفت بأهنا باكورة السعد.

.

فكانت الرغبة لدينا ِف إماطة اللثام عن هذه الشخصية الفذة وإبراز سعة علمها اليت ترجع إَل:

-

قوة الفهم واحلفظ وحدة الذكاء.

-

أنه تتلمذ على خرية مشايخ املالكية ِف القريوان.

-

أنه كان من أسرة علم.

-

مهته العالية وصربه ِف طلب العلم والفقه.

كما أن بعض رحَلته كان هلا أثر على تكوينه العميق ،فبفضل املناخ العلمي القريواين ،والرحلة
املشرقية البن أيب زيد والصَلت العلمية ،واملذكرات ،اجتمعت ملرتمجنا ثروة زاخرة من النقول واملأثورات
اليت خدم هبا العقيدة الدينية.
معوقات البحث :إن احلديث عن شخصية ابن أيب زيد القريواين ،يستوجب ضرورة استحضار مجيع
مؤلفاته وإلقاء الضوء عليها ،ومعرفة عقيدته ،وآراء العلماء فيها ،...وكل هذا يفوق طاقة البحث ،مع أن

12
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الضرورة إَل ذلك تلح إحلاحا شديدا ،ومن َمثَّ نأسف ألننا وحنن نكتب هذا البحث ،نعرف يقينا أنّنا ما
أوفيناه حقه ،فإشعاع اإلمام ساطع ،وحبره ال تك ّدره الدالء ،وعلمه ال تدركه كلمات حبثي ،فأي صعوبة
وأي معوق أش ّد من هذا؟.
الدراسات السابقة:
هناك عدة كتب ورسائل تناولت جوانب من حياة هذه الشخصية الفذة ،ومنهجها ِف الفقه،
واحلديث ،وعلوم القرآن والعقيدة ،نذكر منها:
 أبو حممد عبد اهلل بن ايب زيد القريواين ،حياته وآثاره وكتاب النوادر والزيادات ،اهلادي الدرقاش،رسالة لنيل الدكتوراه ،دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط.0121 ،0 .
 ملتقى عبد اهلل بن أيب زيد القريواين ،مركز الدراسات االسَلمية بالقريوان ،ط.0116 ،0 . ابن أيب زيد القريواين ،عقيدته وموقفه من الفرق ومقاومته للبدع،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراهِف العقيدة ،إعداد الطالب :حمي الدين سليمان إمام مديلي ،جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين،
قسم العقيدة.1110 ،
منهجية البحث :باعتمادنا على املنهج التحليلي الوصفي جاء هذا البحث وفق املنهجية اآلتية:
 مدخل الفصل األول :االشعاع الفقهي وفضل العلماء فيه املبحث :0موطن اإلشعاع املبحث :1التبحر ِف الفقه املبحث :5فضل الفقهاء املبحث :6فقهاء تونس الفصل الثاين :مالك الصغير والنجوم المشعة: املبحث :0مولده ونسبه املبحث :1التلميذ وشيوخه -املبحث :5املعلم وتَلمذته
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 -املبحث :6سقوط باب الدار

 املبحث :5أقوال العلماء فيه الفصل الثالث :آثاره -خامتة البحث وتوصياته.

مدخل:
حينما جتتمع الذاكرة والقلم لسرد حكاية ماض تليد َرفَ َع اهلمم ،وانساب بني العصور أ ْش َهر من
َعلَم ،يعلوا باحلقيقة وصدق ال َكلم ،حينها ميكننا االفتخار واإلشادة مبا صنع علماء القريوان وفقهاؤها بنو
خري األمم.

القريوان هي تاريخ احلضارة وجممع الفقهاء والعلماء ،بل مدرسة العلم والدين ،أجنبت على مر
العصور من َخ َّ
ط بِروحه كلمة "ال إله إال اهلل" ،مث عمل بك ّد وسعي على هنجها ،إهنم جنوم اذا حاولت

َعدَّهم أذهلك بريقهم ،فمنهم من حفظ هلم التاريخ مآثرهم ،وآثارهم ،ومنهم من حفظ هلم أمساءهم
قصرنا ِف البحث عنهم ،أو رمبا خذلنا األجيال القادمة حقا؛
وخري أفعاهلم ،ونبل أخَلقهم ،ومنهم من َّ
إذ مل نعطهم قدرهم من البحث والتقصي والتقفي ،وحتما حنن بذلك قد فاتنا علم كثري.

"رمبا أفاد التاريخ حزما وعزما ،وموعظة وعلما ،ومهة تُذهب مها ،وبيانا يزيل وهنا وومهاِ ،
وحيَل تثار
ّ

لألعادي من مكامن املكائد ،وسبَُل ال تعرج باألماين إَل أن تقع من املصائب ِف مصائد ،وصربا يبعثه

مر وحَل من القضا ،فكم تشبت من وقف على التواريخ
التأسي مبن مضى ،واحتسابا يوجب الرضا مبا ّ
بأذيال ٍ
معال تنوعت أجناسها ،وتشبه مبن أخلده مخوله إَل األرض وأصعده سعده إَل السهى؛ ألنه أخذ
التجارب جمانا ممن أنفق فيها عُ ُمره ،وجتلت له العرب ِف مرآة عقله فلم تطفح هلا من قلبه مجرة ،ومل تسفح

هلا ِف خ ّده َع ْربة"

1

حاولنا من خَلل هذا البحث الوقوف على مآثر عامل من علماء القريوان وفقهائها" ،ابن أيب زيد
ورث
القريواين" عسى أن ّ
نسرتد من التاريخ بعضا أو شيئا مما َوَّرثَنا إياه ،أو باألحرى ما هو حق ِف أن يُ ّ
1الواِف بالوفيات ج .0 .ص11 .

14
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لألجيال القادمة ،نسأل اهلل به التوفيق والنفع.

الفصل األول :االشعاع الفقهي وفضل الفقهاء فيه
المبحث األول :موطن اإلشعاع
مل تشهد احلواضر االسَلمية ِف املغرب العريب ،على مر عصورها بعد الفتوحات االسَلمية ،مثل
ذلك االزدهار الذي شهدته مدينة القريوان بتونس ،واليت يُطلق عليها اسم رابعة الثَلث بعد مكة
املكرمة ،واملدينة املنورة ،والقدس الشريف ،ذلك ألهنا أقدم مدينة إسَلمية منذ عهد عقبة بن نافع ،الذي
جعل منها قاعدة مركزية لنشر الدين االسَلمي ِف املغرب العريب وإفريقيا ،بل نقطة ميَلد قافلة 1العلماء
والفقهاء ،ونقطة انطَلقهم ووصوهلم
إن حضارة القريوان اليت وضع أسسها وأحكم دعائمها أمراء الدولة األغلبية ودعم كياهنا وأحسن
رعايتها خلفاء الدولة الفاطمية ،قد بلغت شأوها ِف التقدم واالزدهار على أيدي األمراء الصنهاجيني.
ولقد اقرتنت حضارة القريوان ِف عصورها املختلفة ،بسلسلة المعة من األمساء الكبرية الشهرية اليت
أضاءت آفاقها الدينية والعلمية ،فكانت أجماد من القوة تتحرك على األرض ،وكانت هداية روحية
وإشعاعا فكريا لعديد األجيال والشعوب العربية واالسَلمية.2
كان العلماء ِف هذا العصر يتحلّون بكثري من الصفات احلقيقية للعلماء ،مثل حرية البحث
والتسامح ،وبذل اجلهد واملال وَتمل املشاق الكثرية ،مبا ِف ذلك السفر الطويل ِف سبيل العلم ،ولو ترك
األمر للعلم وحده أو للعلماء وحدهم ،لكان الشأن غري الذي نعرفه ِف التاريخ ،ولكن السياسة وتعصب
ذوي السلطان إَل مذاهب أو آراء معينة ،كل هذا كان جير ِف بعض الفرتات حمنا ونكبات على العلماء،
وبالتايل على العلم نفسه ،وقد لقي عدد من العلماء االضطهاد واملوت أحيانا بسبب شهوة احلكام هذه

معربَة ،للمزيد ينظر ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،01 .ص.52 .
القريوان معناها ِف اللغة القافلة وهي فارسية َّ
كرو ،دار طَلسدار للدراسات والرتمجة والنشر ،دمشق ،ط ،0121 ،1 .ص.
عصر القريوان ،أبو القاسم حممد ّ
1

2
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ِف فرض آرائهم ومذاهبهم على الشعب
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1

ولكن ذلك كله ،مل مينع ميَلد قافلة الفقهاء والعلماء الذين إذا حاولنا إحصاءهم ،أذهلنا إشعاعهم
الفكري والفقهي املمتد بل املنتشر ِف أصقاع املعمورة بأسرها.

المبحث الثاني :التبحر في الفقه
إن الفقه االسَلمي جامعة ورابطة لألمة اإلسَلمية ،وهو حياهتا ،تدوم ما دام وتنعدم ما انعدم ،وهو
جزء ال يتجزأ من تاريخ حياة األمة االسَلمية ِف أقطار املعمورة ،وهو مفخرة من مفاخرها العظيمة ،ومن
خصائصها ،مل يكن مثله ألي أمة قبلها ،إذ هو فقه عام مبني حلقوق اجملتمع االسَلمي بل البشري ،وبه
كمل نظام العامل ،فهو جامع للمصاحل االجتماعية بل واألخَلقية ،وهو هبذه املثابة مل يكن ألي أمة من
األمم السالفة وال نزل مثله على نِب من األنبياء ،فإن فقهنا َّبني األحوال الشخصية اليت بني العبد وربه

من صَلة وصوم وزكاة وحج ونظافة.2

إ ّن أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إَل مثرته .ومن تَأ ََّم َل مثرة الفقه علم أنه أفضل العلوم ،فإن
أرباب املذاهب فاقوا بالفقه على اخلَلئق أبداى ،وإن كان ِف زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو
باحلديث أو باللغة .واعترب هذا بأهل زماننا ،فإنك ترى الشاب يعرف مسائل اخلَلف الظاهرة فيستغين،
ويعرف حكم اهلل تعاَل ِف احلوادث ما ال يعرفه النحرير من باقي العلماء .وكما رأينا مربزاى ِف علم القرآن
أو ِف احلديث أو ِف التفسري أو ِف اللغة ال يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع .ورمبا جهل علم

ما ينويه ِف صَلته ،على أنه ينبغي للفقيه أال يكون أجنبياى عن باقي العلوم .3فإنه ال يكون فقيهاى .بل
يأخذ من كل علم خبط مث يتوفر على الفقه فإنه ِعّز الدنيا واآلخرة.

1
كرو ،ص.56 .
عصر القريوان ،أبو القاسم حممد ّ
 2الفكر السامي ِف تاريخ الفقه االسَلمي ،حممد بن احلسن احلجوي الثعالِب ،مطبعة إدارة املعارف بالرباط،
0565-0561ج ،0ص.1 .
 3صيد اخلاطر ،ص.041-044.

16

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

المبحث الثالث :فضل الفقهاء

إن معرفة الفقه اإلسَلمي وأدلة األحكام ،ومعرفة فقهاء اإلسَلم الذين يرجع إليهم ِف هذا الباب
من األمور املهمة اليت ينبغي ألهل العلم العناية هبا وإيضاحها للناس؛ ألن اهلل سبحانه خلق الثقلني
لعبادته ،وال ميكن أن تعرف هذه العبادة إال مبعرفة الفقه اإلسَلمي وأدلته ،وأحكام اإلسَلم وأدلته ،وال
يكون ذلك إال مبعرفة العلماء الذين يعتمد عليهم ِف هذا الباب من أئمة احلديث والفقه اإلسَلمي. 1
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلـم " -ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من
خذهلم حىت يأيت أمر اهلل وهم كذلك" وِف البخاري (باب من ير اهلل به خريا يفقِّهه ِف الدين) حدَّثنا
ِ
ٍ
ٍ
بن ُغ َف ٍري قالَّ :
عت
ونس ع ِن اب ِن
شهاب قال :قال ُمحَ ُ
ُ
بن عبد الرمح ِن َمس ُ
يد ُ
حدثـَنَا ُ
سعيد ُ
ابن وهب عن يُ َ
ِ ِ
ِ
ِّههُ ِف الدِّي ِن.
عت النِب -صلى اللّه عليه وسلمُ -
يقولَ " :م ْن يُِرد اهللُ بِه َخ ْرياى يـُ َفق ْ
ُمعا ِويةَ َخطيباى ي ُقولَ :مس ُ
اسم ،و اهلل ي ِ
ِ
ِ
عطي .ولَن تَـز َال ه ِذهِ َّ ِ
ِ
ِ
األمةُ قَائمةى َعلَى أ َْم ِر اهلل ال يَ ُ
َ ْ َ َ
َوإََّّنَا أَنَا قَ ٌ َ ُ ُ
ضُّرُه ْم َم ْن َخلَ َف ُه ْم َح َّىت يَأْيتَ
2
أ َْم ُر اهلل"
اشتمل حديث معاوية على ثَلثة أحكام :أحدها فضل التفقه ِف الدين ،وثانيهما أن املعطي ِف
احلقيقة هو اهلل ،وثالثهما أن بعض أهل هذه األمة يبقى على احلق أبدا ،واملراد بأمر اهلل هنا :الريح اليت
تقبض روح كل من ِف قلبه شيء من اإلميان ،وتبقي شرار الناس ،فعليهم تقوم الساعة .وي َف ّق ْهه؛ أي:
يفهمه ،وهي ساكنة اهلاء ألهنا جواب الشرط ،يقال فقه بالضم؛ إذا صار الفقه له سجية ،وفقهه بالفتح؛
إذا سبق غريه إَل الفهم ،وفقه بالكسر؛ إذا فهم ونكر خريا ليشمل القليل والكثري ،والتنكري للتعظيم؛
ألن املقام يقتضيه ،ومفهوم احلديث :أن من مل يتفقه ِف الدين ،أي :يتعلم قواعد االسَلم وما يتصل هبا
من الفروع ،فقد حرم اخلري ،وِف ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ،ولفضل التفقه ِف
3
الدين على سائر العلوم.

 1صيد اخلاطر ،ص044 .
 2صحيح البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل البخاري ،دار بن كثري دمشق /بريوت ،ط 1111 ،0 ،ص51 .
 3شجرة النور الزكية ِف طبقات املالكية ،حممد بن حممد خملوف  ،ص 51 - 52
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المبحث الرابع :نجوم الفقه في تونس

الص َف ِدي 1أن التاريخ للزمان مرآة ،وتراجم العامل للمشاركة ِف املشاهدة
ص ََلح ال ّدين َّ
يرى الشيخ َ
مرقاة ،وأخبار املاضني ملن عاقر اهلموم ملهاة ،وأنشد:2
اها أ ََوائِلُنَا
َح ِاد ٌ
يث أَبْـ َق َ
لَ ْوَال أ َ

ِ
الس َم ُر
الرَدى َملْ يـُ ْعَرف َّ
م َن الن ََّدى َو َ

ومن بني هؤالء الذين أشعوا ُجنوما ِف مساء تونس نذكر - :سحنون التنوخي  041هـ  -حمرز بن
خلف 561هـ  -ابن عرفة  104هـ  -أمحد بن
عروس  112هـ  -1إبراهيم احلمين  0151هـ -
حممد خلضر حسني  0115هـ  -الطاهر بن
عاشور  0114هـ  -العريب خليف القريواين
0555هـ- ،ابن أشرس التونسي  -أبو العباس
ابن طالب  -موسى عبد الرمحن القطان  -أبو
الفضل املمسي  -أبو العباس بن بطريقة الصايغ
 أبو العباس عبد اهلل بن ابراهيم األبياين  -أبوالقاسم عبد اخلالق بن شبلون  -حممد بن خالد -
أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل القريواين –.

الص َف ِدي ،ولد سنة  ،414وقرأ يسريا من الفقه واألَصلَ ْني ،وبرعفي األدب
1هو َخلِيل بن أَبْـيَك الشيح صَلح الدين َّ
ِ
ين باحلديث .صنف الكثري ِف التاريخ واألدب ،للمزيد من التوسع يُنظر :طبقات الشافعية
نظما ونثرا وكتابة ومجعا ،وعُ َ
السبكيَ ،تقيق عبد الفتاح حممد احللو ،وحممود حممد الطناحي ،ج ،01 .دار إحياء الكتب
الكربى ،لتاج الدين ُّ
العربية ،ص.5 .
 2الواِف بالوفيات ج .ص.14 .
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الفصل الثاني :مالك الصغير والنجوم المشعة
المبحث األول :مولده ونسبه

ابن أبي زيد ( 013هـ  083 -هـ) (299م 223 -م):
عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرمحن ،أبو حممد ،النفزاوي القريواين مولدا ومنشأ وحياة ومدفنا ،1وجاء ِف
كتاب اإلكمال لألمري بأنه ابن أيب زيد الفقيه القروى صاحب الرسالة واملختصر ،2الفقيه املتكلم األديب
يقول الشعر وجييده ،نفزي النسب سكن القريوان ،كان إمام املالكية ِف وقته ،وقدوهتم ،وشارح أقوال
مالك ،امللقب مبالك الصغري ،كان واسع العلم ،كثري الرواية ،وكتبه تشهد بذلك ،بصريا بالرد على أهل
األهواء وجيمع إَل ذلك صَلحا تاما ،وورعا وعفة ،وحاز رئاسة الدنيا والدين ،وإليه انتهت الرحلة من
األقطار .
3

المبحث الثاني :التلميذ وشيوخه
حفظ "ابن أيب زيد" القرآن وأجاد تَلوته ،وتعلم أصول الكتابة وأتقنها ،واستفاد من املبادئ األولية
للعلوم استفادة مكنته بعد ذلك من اجللوس إَل حلقات الشيوخ العلماء البارزين ِف عصره.
ومما ساعد على تكوين شخصيته العلمية :جديته ِف الدراسة ،وحرصه عليها ،ومواظبته على
التحصيل العلمي إتقانا وتوسعا ،4ينضاف إَل ذلك أن اهلل رزقه ذاكرة قوية جعلته سريع احلفظ.
فبجلوه وآثروه ملا عرف عنه
إن مؤهَلت "ابن أيب زيد" وصفاته احلميدة ،لفتت إليه أنظار شيوخه ّ
 1معامل االميان ،ج ،5 .ص.526 .
 2اإلكمال ِف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف ِف األمساء والكًن واألنساب ،األمري احلافظ ابن ماكوال ،ج ،0 .دار
الكتاب االسَلمي ،الفارق احلديثة للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر ،ص.526 .
 3تراجم املؤلفني التونسيني ،ج ،1 .ص.665 .
4ابن أيب زيد القريواين ،عقيدته وموقفه من الفرق ومقاومته للبدع ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ِف العقيدة ،إعداد،
حمي الدين سليمان إمام مديلي ،جامعة أم القرى ،1110 ،ص.11 .
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من حسن اخللق والوفاء والصدق ِف التوجه ،وما يغلب عليه من السمت واهلدوء ،وهبذه األوصاف كانوا
يقدمونه على أقراهنم .كيف ال وهو الذي قال يوما:
بأن العلم "ال يأيت إال بالعناية واملباحثة واملَلزمة ،مع هداية من اهلل وتوفيقه"

1

المطلب األول :أبو محمد بن الحداد511( :هـ160 /م) :هو أبو حممد عبد اهلل بن
أيب عثمان بن سعيد بن احلداد ،غزير التأليف كثري الوضع ،له كتب مؤلفة ِف فن الكَلم واجلدل ،وله
كتب ِف فن الفقه واملسائل وله كتب ِف النظر( ،2)...قال فيه اخلشين :3لقد كان آنس الفقهاء جملسا،

وأغزرهم خربا ،وهذه صفة والده عبد اهلل ،إَل اليوم ما رأيت آنس منه جملسا ،إذا قعد مقعدا مل يطمع
4
أحد ِف القول وال ِف احلديث
المطلب الثاني :القابسي 5اإلمام احلافظ الفقيه  ،العَلمة عامل املغرب  ،أبو احلسن علي بن

حممد بن خلف املعافري القروي القابسي املالكي  ،صاحب "امللخص"  ،حج ومسع من  :محزة بن
حممد الكتاين احلافظ  ،وأيب زيد املروزي  ،وابن مسرور الدباغ بإفريقية  ،دراس بن إمساعيل  ،وكان عارفا
بالعلل والرجال  ،والفقه واألصول والكَلم  ،مصنفا يقظا دينا تقيا  ،وكان ضريرا  ،وهو من أصح العلماء
كتبا  ،كتب له ثقات أصحابه  ،وضبط له مبكة " صحيح " البخاري  ،وحرره وأتقنه رفيقه اإلمام أبو
حممد األصيلي.
ألف تواليف بديعة ككتاب " املمهد " ِف الفقه  ،وكتاب " أحكام الديانات "  ،و " املنقذ من شبه
التأويل "  ،وكتاب " املنبه للفطن " وكتاب " ملخص املوطأ "  ،وكتاب " املناسك "  ،وكتاب "
 1النوادر والزيادات ،على ما ِف املدونة من غريها من األمهات ،أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين،
تح .حممد األمني بوخبزة ،دار الغرب االسَلمي ،ص.5.
 2طبقات علماء افريقية ،حممد بن احلارث بن أسد اخلشين ،ج ،6 .ص.051 .
 3هو حممد بن احلارث بن أسد اخلشيين القريواين مث األندلسي ،أبو عبد اهلل مؤرخ من الفقهاء احلفاظ ،من أهل
القريوان ،قال فيه الفرضي :وكان شاعرا بليغا إال أنه يلحن ،وكان مغرى بالكيمياء .للمزيد من التوسع يُنظر :األعَلم
قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،خري الدين ال ِزِرْكلي ،ج ،4 .دار العلم
للمَليني ،بريوت ،ط ،1111 ،05 .ص.15 .
 4طبقات علماء إفريقية ،ص.050 .
5سري أعَلم النبَلء حممد بن أمحد بن عثمان الذهِب ،اجلزء  ،01مؤسسة الرسالة ،سنة النشر0611 :هـ ،1110 /
ص.041 -051.
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االعتقادات "  ،وغري ذلك

وكان مولده ِف سنة أربع وعشرين وثَلمثائة  ،وتوِف ِف  00ربيع اآلخر مبدينة القريوان  ،وبات عند
قربه خلق من الناس ،وضربت األخبية  ،ورثته الشعراء سنة ثَلث وأربعمائة.
المطلب الثالث :أبو عثمان سعدون بن أحمد الخوالني :مسع ِف مصر من حممد بن عبد
احلكم وابن رمح وآخرين ،ومسع منه :أبو عبد اهلل حممد بن احلارث اخلشين ،وأبو حممد بن أيب زيد ،وربيع
القطان ،وغريهم ،توِف سنة أربع أو مخس وعشرين وثَلمثائة ،وهو ابن مائة سنة ،صحيح العقل والبصر
ودفن باملنستري ،وكانت جنازته مشهودة نفر الناس إليها من القريوان وغريها .
المطلب الرابع :أَبو بَ ْكر محمد بن محمد بن و َشاح المعروف بابن اللبَّاد :موَل األقرع

موَل موسى بن نصري اللخمي ،ولد سنة  151وتوِف يوم السبت الرابع عشر من صفر سنة ثَلث
وثَلثني وثَلمثائة وهو ابن ثَلث ومثانني سنة ،1مسع من مجيع الشيوخ الذين كانوا ِف وقته؛ كأيب بكر بن
عبد العزيز األندلسي ،املعروف بابن اخلراز ،وحبيب بن نصر ،وأمحد بن يزيد ،وأيب الطاهر حممد بن
املنذر الزبيدي وغريهم.
ومسع منه مجاعة من الناس ،وتفقه به أبو حممد بن أيب زيد ،وابن خارث وغريمها.
قال أبو العرب :كان فقيها ،جليل القدر ،عاملا باختَلف أهل املدينة،واجتماعهم مهيبا مطاعا ديّناٌ،
2
املربزين
ورعا زاهدا من احلفاظ املعدودين ،والفقهاء ِّ

الم ْم ِس ُّي( :ت 000هـ 299 -م)
المطلب الخامس :أَبو ال َف ْ
ض ِل َ

ِ
ض ِل عبَّاس ِ
يسى ال َـم ْم ِس ُّي ،كان فقيها فاضَل ،دينا عابدا" ،وكان
أَبُو ال َف ْ َ ُ ُ
يسى بن حممد بن ع َ
بن ع َ
مناظرا ص ِ
احب ُح َّجة" ،3أثًن عليه أهل مصر ،نشأ ِف القريوان ودرس هبا ،مسع من موسى القطان،
َ
وجبلة بن محود البجائي ،وأمحد بن أيب سليمان ،وأخذ عنه مجاعة من أهل املشرق واملغرب" .يتكلم ِف

 1الديباج املذهب ج 1ص .014
 2الديباج املذهب ج 1ص 011
 3سري أعَلم النبَلء ،ص.515 .
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1

كان يتكلم ِف علم مالك كَلما عاليا ،ويفهم الوثائق فهما جيدا ،ويناظر ِف اجلدل ،وِف مذاهب
أهل النظر ،على رسم املتكلمني والفقهاء ،مناظرة حسنة ،وكان لسانه مبينا وقلمه بليغا ،مع حصافة
العقل ،وذكاء الفهم ،وكان ِف املناظرة والفقه أجزل منه ِف الكَلم .كان من أهل املروءة واالنقباض
والصيانة مل يكن ِف طبقته أفقه منه ،وال أصون ،وعين بالنظر واخلَلف ،ولكنه كان مالكيا حمضا.2
رثاه حممد بن أيب زيد رمحه اهلل تعاَل ،بقصيدة أوهلا:
ِ
ت ُم َسا ِر ىعا
يَا نَاصَر الدِّي ِن قُ ْم َ

و َذبـبت عن ِدي ِن االلَِه ُجم ِ
اهداى
َ
َ َْ َ َ ْ

عه ِدي بِِه بـني ِ
األسن َِّة َملْ يَ ُك ْن
َْ َ
َْ

اعةى َو ِعبَ َاد ىة
ت َحيَاتُ َ
َكانَ ْ
ك طَ َ

ك خمُْلِصاى َوُم َؤيِّداى
ت نـَ ْف َس َ
َوبَ َذلْ َ

ت بـَْيـ ىعـ ـ ــا َر ِاحب ـ ـ ـ ـ ـاى َْحم ُم ـ ــوداى
َوابْـتَـ ْع َ
ِ ِ ِ
الع ُد ِّو َك ُمـ ـ ــوداى
هلل عْن َد ل َق ـ ـ ـ ــاء َ

ِ
احمليَا َوِم َّ
ت َش ِهيداى
ت ِِف ْ
فَ َسع ْد َ

3

َح َمد :ت000 .هـ
الع َرب محمد بن أ ْ
المطلب السادس :أَبو َ
أبو العرب حممد بن أمحد بن متيم بن متام ابن متيم التميمي ،وكان جده متيم بن متام من أمراء
افريقية ،وكان أبوه ممن مسع من شجرة ،وسليمان بن عمران ،وبكر بن محاد ،4قال أبو عبد اهلل اخلراط:5
كان رجَل صاحلا ،ثقة عاملا بالسنن ،والرجال ،من أبصر أهل وقته هبا ،كثري الكتب ،حسن التقييد ،كرمي
النفس واخللق ،كتب خبطه كثريا من احلديث والفقه .6يقال أنه كتب بيده ،ثَلثة آالف كتاب،
ومخسمائة ،وشيوخه تنيف على عشرين ومائة شيخ ،منهم :عيسى بن مسكني ،وحيىي بن عمر ،وعبد
اهلل بن أمحد بن طالب القاضي ،وسليمان بن سامل ،وسعيد بن حممد بن احلداد ،وأمحد بن متعب ،وعبد
 1طبقات علماء إفريقية ،حممد بن احلارث بن أسد اخلشين ،ج ،5 .ص.011 .
 2ترتيب املدارك لليحصِب ،ج ،1 .ص.14 .
 3ترتيب املدارك لليحصِب ،ج ،1 .ص.51 .
 4معامل اإلميان ،ج ،5 .ص.54 .
 5هو عبد احلق اإلمام احلافظ البارع اجملود العَلمة أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن احلسني بن سعيد
األزدي األندلسي االشبيلي ،املعروف ِف زمانه بابن اخلراط ،مولده سنة  ،506سكن مدينة جباية وقت الفتنة ،وتوِف
فيها سنة .520
 6ترتيب املدارك لليحصِب ،ج ،1 .ص.61 .
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اجلبار بن خالد ،ومحديس القطان ،وجبلة بن محود الصدِف ،1مسع منه أبو حممد بن أيب زيد ،واحلسني
بن سعيد ،وغريهم .وألف طبقات علماء إفريقية ،وكتاب عباد إفريقية ،ومسند حديث مالك ،وكتاب
التاريخ ،وكتاب مناقب بين متيم ،وكتاب احملن ،وكتاب فضائل مالك ،وكتاب فضائل سحنون ،وكتاب
الوضوء والطهارة ،وكتاب اجلنائز ،وغريها من الكتب.
توِف لثمان بقني من ذي القعدة سنة ثَلث وثَلثني وثَلث مئة. 2
المطلب السابع :ربيع القطان:
هو أبو سليمان ربيع بن عطاء اهلل ،قال املالكي :وكان ربيع من الفقهاء املعدودين والعباد
اجملتهدين ،والنساك ،أهل الورع والدين ،كان عاملا بالقرآن وقراءته ،وتفسريه ومعانيه ،حافظا للحديث،
عاملا مبعانيه ،وعلله ورجاله وغريبه ،معتنيا باملسائل والفقه .3وقال فيه صاحب طبقات علماء إفريقية:
"كان صاحِب ِف كل جملس ،ومساعدي ِف كل علم طلبت ،وديوان درست.4
أبو عثمان سعدون بن أحمد الخوالني :كان من العلماء العاملني والفقهاء املتعبدين املرابطني
بقصر املنستري ،كان عظيم القدر ،شهري الذكر ،أدرك سحنونا ومل يأخذ عنه ،وهو من كبار أصحاب
ابنه ،ومسع ِف مصر من حممد بن عبد احلكم ،وابن رمح وغريمها ،مسع منه مجاعة منهم :أبو عبد اهلل
حممد بن احلارث اخلشين ،5وأبو حممد بن أيب زيد ،وربيع القطان ،وأبو بكر بن سعدون وابن اللباد،
وكانت له مداراة مع امللوك سعيا وراء مصاحل املسلمني عامة .6كان من أهل العبادة الدائمة والفضل،
وكانت فيه غفلة الشيوخ.7

 1معامل اإلميان ،ج ،5 .ص.54 .
 2سري أعَلم النبَلء ،ج ،05 .ص.515 .
 3ترتيب املدارك لليحصِب ،ج ،1 .ص55 .
 4طبقات علماء إفريقية ،ج ،5 .ص.011 .
 5شجرة النور الزكية ،ج ،0 .ص.21 .
 6شجرة النور الزكية ،ج ،0 .ص.21 .
 7طبقات علماء افريقية ،ص.041 .
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المبحث الثالث :المعلم وتالمذته

اهتم بن أيب زيد بالتعليم والتلقني ،وخري دليل على ذلك هي مؤلفاته هبذا الشأن :رسالة فيما نأخذه
عن قراءة القرآن ،وكتاب أحكام املعلمني واملتعلمني ،فقد كان ِف تدريسه حيلل املسائل َتليَل شافيا،
مركزا مدققا عميقا ،مبينا أصوهلا ،ويربطها بقواعدها ،ويشرحها مبينا املراد منها وتفاصيلها ،مقدما كل
ذلك ِف لغة عربية فصيحة ،بعيدة عن التعقيد ،تتسم بوضوح العبارة وسهولة الفهم :ولقد أودع ِف
رسالته مجل ة خمتصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به األلسنة ،وتعتقده القلوب ،وتعمله اجلوارح ،وما
يتصل بالواجب ،من ذلك من السنن املؤكدة ،والنوافل واآلداب ،ومجل من أمهات مسائل الفقه وفنونه
على مذهب األمام مالك وطريقته.1
مسع منه خلق كثري ،وتفقه به مجاعة جلة منهم:
 المطلب األول :من القيروان: أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخوالني (ت651 .هـ) :شيخ الفقهاء ِف وقته ،اإلمام الفقيه:خلف بن أيب القاسم األزدي ،املعروف بالربادعي ،حافظ من حفاظ املذهب املالكي ،وهو صاحب
"هتذيب املدونة" ،الذي عمل على كتاب شيخه "اختصار املدونة" ،وأبو القاسم بن عبد الرحمن
اللبيدي( :ت661 :هـ) خترج بابن أيب زيد ،والقابسي ،له" :مسائل املدونة" ِف أكثر من مائة جزء.
وأبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني( :ت555 :هـ) الفقيه املقرئ املفسر ،له عدة
مؤلفات ِف القراءات والتفسري وإعراب القرآن.
 المطلب الثاني :من أهل األندلس :أبو بكر بن موهب ،وابن عابد ،وأبو عبد اهلل ابناحلذاء ،وأبو مروان القنازعي،
 -المطلب الثالث :من أهل المغرب األقصى :ابن أمدكنو السلجماسي.

2

المطلب الرابع :من أهل سبتة :عبد الرمحن بن عبد الرحيم بن العجوز الكتامي ،وأبو حممدعبد اهلل بن غالب اهلمذاين ،وخلف بن ناصر ،وغريهم،
رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ومعها إيضاح املعاين على رسالة القريواين ،كتبها ،أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي ،دار
1الفضيلة ،القاهرة ،ص6 .
 2ترتيب املدارك ،ج ،1 .ص061 .
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 المطلب الخامس :من أهل الجزائر :عبد اهلل بن يونس بن طلحة بن عمرون الوهراينالطبيب.
 تتلمذ عليه مجاعة من الصقليني والليبني ،واستجاره ابن جماهد البغدادي ،واألهبري واألخري معمجع األحاديث اليت تستند عليها مسائل الرسالة. 1

المبحث الرابع :سقوط باب الدار
المطلب األول :وفاته:
ذكر أن أبا حممد بن أيب زيد ،رمحه اهلل .رؤي ِف جملسه َتت فكرة وكآبة .فسئل عن سبب ذلك؟
قال :رأيت باب داري سقط ،وقد قال فيه الكرماين ،إنه يدل على موت صاحب الدار .فقيل له:
الكرماين مالك ِف علمه؟ قال :نعم .هو مالك ِف علمه ،أو كأنه مالك ِف علمه .فلم يقم إال يسرياى .مث

مات رمحه اهلل

توِف بالقريوان ِف شهر شعبان ،سنة ست وتسعني وثَلمثائة( ،وقيل ست ومثانني وثَلمثائة) فعمره
حينئذ مثانون سنة 2ودفن بداره.
المطلب الثاني :رثاؤه
رثاه مجاعة منهم :حيي بن علي الشقراطسي التوزي ،وأبو اخلواص الكفيف ،وأبو علي بن سفيان
ورثاه كثري من أدباء القريوان ،مبراث مشجية .فمن قول أيب اخلواص الكفيف:
َه َذا لَ َعْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد اهلل أ ََّول مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع

ِ
تُرزا بِِه ُّ
مص َـرع
الدنْي ـ ـَـ ـ ـ ـ ـ ــا وآخ ُر ْ

الربـى
كادت متيد األرض خاشعة ُ

ومتـ ـ ـ ــور أفَلك النجـ ـ ـ ـ ـ ــوم الطُلـَّع

َع َجب ـ ـ ـ ـ ـ ـاى أَيَ ْد ِري احلَ ِاملُو َن لِنَـ ْع ِش ـ ـ ـ ِـه

مرتع
ت محَْ َل َْحب ٍر ْ
اع ْ
َكْي َ
استَطَ َ
ف ْ

 1تراجم املؤلفني ج ،1 .ص.
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،أمحد بن غنيم بن سامل بن معنا النفراوي األزهري املالكي ،ضبط
2
وتصحيح ،عبد الوارث حممد علي ،ج ،0 .دار الكتب العلمية ،لبنان ،0111 ،ص.01 .
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ِ
اع ـ ـ ـ ـ ـ ــة
َعاملـ ـاى َو َح َكم ـ ـاى َك ـ ـ ــامَلى َوبـََر َ
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َوتـُ ىقى َو ُح ْسـ ــن َس ِكينَـ ـ ـ ـ ـ ٍـة َوتَ َـورع

وسع ِ
اج األ َْر ِ
َ ََ ْ
ض َس ْعياى َح ْولَـهُ
ت ف َج ُ
1
اك ِمْنـهـم ذُ ّل األ ِ
يـب ُكونَـ ـ ـ ـ ــه ولِ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل ب ٍ
َس ِري َو ُح ْرقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َة املتَـ َو ِّج ِع
َْ
ُ
َ
َُ
ِمن ر ِ
اغ ٍ
ب ِِف َس ْعيِـ ـ ـ ـ ِـه ُمتَـبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـرع
َْ

وقال أبو علي ابن سفيان ِف قصيدة:
َغص ِ
اج األ َْر ِ
ض َح َّىت َما تـَُرى
َ ْ
ت ف َج َ
َما زلت ت َقدم مجَْ َع ُهم َهَرباى َهلُم

أ َْر ٌ
ض َوَال َعلَ ٌم َوَال بَطْ َحـ ـ ــاءُ
2
ب ح َف ِِ
ِِف َم ْرَك ٍ َ ْ
ت به النجبَاءُ

وقال فيه أبو زكريا حيىي بن علي الفقيه الشقراطسي:
الس ْه ـ ـ ـ َـل َواجلَبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَلَ
ب أَ َملّ فَـ َع َّم َّ
َخطْ ٌ

ِ
وح ِاد ٍ
ث اجلَلَـ ـ ـ ـ ـَلَ
ث َح َّل انْ َسى احلَاد َ
ََ

ٍ
نـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع نـَ َعى ابْن أَِيب َزيْـ ـ ــد فَـ ُق ْل ُ
ت لَهُ

ِ
ت أ َْم بَ ْد ُرنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أَفَ ََل
َ
اَشْ ُسنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُكس َف ْ

ص ْد ُرنَا َح ِام احلِ َم َام بِـ ـ ـ ـ ـ ِـه
فَِإ ْن يَ ُك ْن َ

ِ
َسى َش َع ََل
فَ َّ
الص ْد ُر َ
ص َاد َوم ْن نَا ِر األ َ

ِ
َّت بِ َساكِنِ َها
ض َو ْارَجت ْ
أ َْم َم َادت األ َْر ُ
اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـها :أَفَ ََل
رزيَةٌ َعظُ َم ْ
ت أَتْـَر ُ

أَم احلِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بِعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ِ
اهلل قَـ ـ ـ ـ ـ ْد نـَ ـ ـ ـ ـ ـ َـزَال
ْ َ ُ َْ
أَبْ ِكي؟ َوَه ْل س ْل َوة َوالبَ ْد ُر قَ ْد أَفَـ ـ ـ ـَلَ؟

3

المبحث الخامس :أقوال العلماء فيه
قال فيه صاحب الفواكه الدواين :مناقبه كثرية شهرية ،منها كثرة حفظه وديانته وكمال ورعه وزهده،
من اهلل عليه بسعة املال وبسطة اليد ،ويقال إن من عمل بكتابه بعد قراءته جيمع اهلل فيه من
وكان ممن َّ
األوصاف احلسان ما كان ِف ابن أيب زيد أو معظمها ،ومن أعظم أوصافه :علو سنده؛ ألنه كان يروي
عن سحنون بواسطة ،وعن ابن القاسم بواسطتني ،وعن مالك بثَلث ،وكان يعرف مبالك الصغري،

1ترتيب املدارك ،ج ،1 .ص.066 .
 2ترتيب املدارك ،ج ،1 .ص.065 .
3

معامل االميان ج ،5 .ص.002.
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وخبليفة مالك ،وكان يقال فيه قطب املذهب ،وباجلملة فابن أيب زيد إمام عظيم.1

 .1المطلب األول :بحر ال تكدره الدالء:
قال األبياين :فرأيت رجَل كالبحر الذي ال تكدره الدالء يقال له :أبو سعيد بن أخي هشام ،وأما
الثاين من االثنني ،فإين رأيت شابا عاقَل كامَل فاضَل ،لو وزنت اجلبال الرواسي بعقله لرجحها ،يقال له:
2
عبد اهلل بن أيب زيد ،والثالث يقال له عبد اهلل بن التبان ،تكاد كل شعره ِف جسده تنطق باحلكمة.

 .9المطلب الثاني :لواله لذهب المذهب المالكي:
وجاء ِف معامل االميان" :ويقال :لوال الشيخان واحملمدان والقاضيان لذهب املذهب :فالشيخان :أبو
حممد بن أيب زيد ،وأبو بكر األهبري ،واحملمدان :حممد بن سحنون ،وحممد بن املواز ،والقاضيان :أبو
احلسن القصار ،وأبو حممد عبد الوهاب املالكي".3

 .0المطلب الثالث :إمام المالكية في وقته:
كان أبو حممد بن أيب زيد إمام املالكية ِف وقته ،وقدوهتم .وجامع مذهب مالك ،وشارح
أقواله .وكان واسع العلم كثري احلفظ والرواية .وكتبه تشهد له بذلك ،فصيح القلم ذا بيان ومعرفة مبا
يقوله .ذابّاى عن مذهب مالك ،قائماى باحلجة عليه ،بصرياى بالرد على أهل األهواء .يقول الشعر ،وجييده،

وجيمع اَل ذلك صَلحاى تاماى ،وورعاى وعفة .وحاز رئاسة الدين والدنيا .وإليه كانت الرحلة من األقطار،
وذب عنه .ومألت البَلد
وجنب أصحابه ،وكثر اآلخذون عنه .وهو الذي خلص املذهب ،وضم كسرهّ ،
تواليفه .عارض كثري من الناس أكثرها .فلم يبلغوا مداه ،مع فضل السبق ،وصعوبة املبتدأ ،وعرف قدره
األكابر.4

 .9المطلب الرابع :مالك الصغير:
من اهلل عليه بسعة املال وبسطة اليد،
عرف بكثرة حفظه وديانته ،وكمال ورعه وزهده ،وكان ممن َّ
ويقال إن من عمل بكتابه بعد قراءته جيمع اهلل فيه من األوصاف احلسان ما كان ِف املصنف أو
 1يُنظر الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ج ،0 .ص.01 .
 2معامل االميان ج ،5 .ص011 .
 3شجرة النور ص11 .
 4ترتيب املدارك ،ج ،1 .ص060 .
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معظمها ،ومن أعظم أوصافه :علو سنده ألنه كان يروي عن سحنون بواسطة ،وعن ابن القاسم
بواسطتني وعن مالك بثَلث ،وكان يعرف مبالك الصغري وخبليفة مالك ،وكان يقال فيه قطب املذهب،1
إنه إمام عظيم حبق.
.5

المطلب الخامس :عالم ورع:

قال أبو عبد اهلل امليورقي :اجتمع فيه العلم ،والورع ،والفضل ،والعقل .شهرته تغين عن ذكره .قال
وعول على أيب بكر ابن
الداودي :وكان سريع االنقياد اَل احلق .تفقه بفقهاء بلده .ومسع من شيوخهّ .
املم ِسي.
اللباد ،وأيب الفضل ْ
 -3المطلب السادس :إمام موثوق:
قال فيه القابسي :هو إمام موثوق به ِف ديانته ،وروايته

2

وقال أب و احلسن :علي بن أيب عبد اهلل القطان" :ما قلدت أبا حممد بن أيب زيد حىت رأيت النسائي
3
يقلده"

  -1المطلب السابع :مجدِّد أمر دين األمة:قال فيه صاحب الفكر السامي:أنه "من الطبقة العالية من املؤلفني وعندي أنه أحق من أن يصدق عليه
حديث يبعث اهلل على رأس كل مائة م ن جيدد هلا أمر دينها هذا ِف افريقيا وما قرب منها ،وِف املشرق
القاضي أبو بكر الباقَلين ،لسان الفقهاء واملتكلمني ،وقيل االستاذ سهل الصعلوكي وقيل أبو حامد
االسفرايين وتقف على تراجم الكل ِف هذا املؤلف ولك أن تقول أن ابن أيب زيد مل يصل إَل رأس املائة
4
قلنا الغاء الكسر معلوم ِف كثري من موارد الشريعة املطهرة وما قارب الشيء يعطى حكمه"

 -2المطلب الثامن :من األجواد وأهل اإليثار:
من صفاته الكرم وإنفاق املال ِف وجوه اخلري ،ومساعدة الفقراء ،ومواساة املصابني ،قال الشيخ
 1الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ج ،0 .ص.01 .
2الديباج املذهب ج ،0 .ص612 .
 3الديباج املذهب ج ،0 .ص612 .
 4الفكر السامي ج5 .ص.011 .
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الدباغ عنه" :كان رمحه اهلل من األجواد ،وأهل اإليثار ،والصدقة ،كثري البذل للفقراء والغرباء وطلبة
العلم ،كان ينفق عليهم ويكسوهم ويزودهم".1ومن مظاهر إنفاقه:
بعث إَل القاضي حممد عبد الوهاب ،بألف دينار عينا ،فلما بلغته قال وجبت علي مكافأته فشرح
الرسالة .ووصل حيي بن عبد اهلل املغريب حني قدم القريوان مبائة ومخسني دينارا ذهبا ،وجهز ابنة الشيخ
أيب احلسن القابسي ،بأربعة مائة دينار عينا ،وقال كنت أعددهتا من حني إمَلكها لئَل يشتغل قلب أبيها
من قبلها ،وبعث إَل الفقيه أيب القاسم بن شبلون –ِف مرضة مرضها -خبمسني دينارا ذهبا ،وذكر الفقيه
أبو بكر بن أيب العباس الصقلي يوما أبا حممد ِف جملس فتاويه ،وذكر فضائله فبكى وقال :كان أعطاين
أيام طلِب عليه بالقريوان جارية وإن ولدي هذا منها ،وأشار إَل ولده ،وله صنائع مشكورة.2

 المطلب التاسع :بقية أخبارهكان أبو حممد بن أيب زيد ،رمحه اهلل من أهل الصَلح والورع والفضل .ذكر أنه رمحه اهلل ،قام ذات
فصب املاء من القلة ِف اإلناء فاهنرق ،مث صبّه ثانية فاهنرق ،مث جرى له ذلك ثَلثاى،
ليلة للوضوء
ّ
فرش على القلة ،فكرهنا
فاسرتاب .وقال :تتمردون علينا؟ فسمع من يقول له ،وال يراه :إن
الصِب بالّ ،
ّ
وضوءك منها.
وملا ألّف كتبه على الفكرية ،ونقض كتاب عبد الرحيم الصقلي ،بتأليفه الكشف وكتاب
االستظهار ،ورد كثرياى مما تقلده من خارق العادات ،على ما قدره ِف كتابه .شنّع املتصوفة ،وكثري من

أصحاب احلديث عليه ذلك .وأشاعوا أنه نفى الكرامات .وهو رضي اهلل عنه ،مل يفعل ،بل َمن طالع
فرد عليه مجاعة من أهل األندلس ،ومن أهل املشرق ،وألفوا عليه تواليف معروفة،
كتابه ،عرف مقصدهّ .
ككتاب أيب احلسن بن جهضم اهلمداين .وكتاب أيب بكر الباقَلين .وأيب عبد اهلل ابن شق الليل .وأبو
عمر الطلمنكي ِف آخرين.

وكان أرشدهم ِف ذلك وأعرفهم بغرضه ومقداره ،إمام وقته القاضي أبو بكر بن اخلطيب الباقَلين.
فإنه ّبني مقصوده .قال الطلمنكي :كانت تلك من أيب حممد نادرة هلا أسباب ،أوجبها التناظر الذي يقع
صح 3عندنا رجوعه عنها .ومل يزل ِف ظاهر أمره ،إال حمض السوء ِف ابن األمري ،إال أن
بني العلماءّ ،
محل الكرامات ،فيما بلغنا عن طبقات عندهم ،على جمالس ،ألكل أموال الناس ،ودرسوها باملوافقة.

 1معامل اإلميان ،ج ،5 .ص.005 .
 2معامل اإلميان ،ج ،5 .ص.005 .
 3ترتيب املدارك ،ج ،1 .ص.065 .
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وقد روى منها وأملى كثرياى.

قال أبو القاسم اللبيدي :اجتمع عيسى بن ثابت العابد ،بالشيخ أيب حممد ،فجرى بينهما بكاء عظيم
وذكر ،فلما أراد فراقه ،قال له عيسى :أريد أن تكتب امسي ِف البساط الذي َتتك ،فإذا رأيته دعوت
ِ
فهْبين
يل .فبكى أبو حممد ،وقال :قال اهلل تعاَل " :إليه ُ
العمل الصاحل يرفعه " َ .
يصعد الكل ُم الطيّ ُ
بو ُ
دعوت لك .فأين عمل صاحل يرفعه؟

الفصل الثالث :آثار ابن أبي زيد القيرواني
ترك ابن ايب زيد للمكتبة االسَلمية العديد من الكتب ،واملؤلفات اليت تشهد له باإلمامة واملكانة
العلمية ا ليت استحقها عن جدارة ،وأكثر هذه املؤلفات ِف الفقه ،وبعضها ِف العقائد واألخَلق والرقائق،
ومصنفاته تزيد عن األربعني منها:1
 -1كتاب االستظهار ِف الرد على البكرية ،ملا ألف هذا الكتاب ،وكتاب الكشف والتلبيس ِف الرد
عليهم أيضا رد كثريا من خوارق العادات ،وشنع عليه الصوفية وكثري من أهل احلديث ،وأشاعوا بأنه نفى
الكرامات  ،وهو مل يقل بذلك ،ورد عليه مجاعة من أهل األندلس ،ومن أهل املشرق ،وألفوا تآليف
ككتاب أيب احلسن بن جهضم اهلمذانب ،وكتاب أيب بكر الباقَلين ،وأيب عبد اهلل شق الليل ،وأيب عمر
الطلمنكي ،وغريهم.
 .9كتاب الرد على ابن ميسرة املارق :قال أبو علي عمر بن حممد السكوين "وقد صنف الفقيه أبو
حممد بن أيب زيد -رمحه اهلل تعاَل -كتابا ِف الرد عليه (أي ابن ميسرة) منطويا على التقاسيم األصولية،
والقوانني احلقيقية الربهانية ،تدل على تبحره -رمحه اهللِ -ف علم أصول الدين.
 -0كتاب االقتداء بأهل السنة
 -9كتاب البيان عن إعجاز القرآن
 -5كتاب تفسري أوقات الصَلة

1يُنظر تراجم املؤلفني التونسيني ج ،1.ص.661 .
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 - 3كتاب التنبيه على القول ِف أوالد املرتدين
 -7كتاب الثقة باهلل والتوكل على اهلل

 -8اجلامع ِف السنن واآلداب ،واملغازي ،والتاريخ.
 -2كتاب هتذيب العتبية
 -13كتاب َّ
ب عن مذهب مالك
الذ ُّ
 -11كتاب رد السائل
 -19كتاب الرسالة (وهو أول تآليفه وعمره  01سنة)
 -10رسالة إعطاء القرابة من الزكاة
 -19رسالة ِف أصول التوحيد
 -15رسالة إَل أهل سلجماسة ِف تَلوة القرآن
 -13رسالة ِف الرد على القدرية
 -17رسالة طلب العلم
 -18كتاب املناسك
 -12كتاب فضل قيام رمضان
 -93كتاب غاية مترض املؤمن
 -91رسالة فيمن نأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة
 -99كتاب محاية عرض املؤمن
 -90كتاب كشف التلبيس ِف الرد على البكرية
 -99كتاب خمتصر املدونة :ذكره ابن الندمي وقال حيتوي على مخسني ألف مسألة .ويوضح املؤلف
غرضه من هذا االختصا ر قائَل" :وقد انتهى إَل ..ما رغبت فيه من اختصار الكتب املدونة من علم
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مالك وأصحابه ،وما أضيف إليها من الكتب املسماة باملختلطة ،إذ هذه الكتب أشهر دواوينهم ،وأعلى
ما دون ِف الفقه من كتبهم ،وأكثر ما جرى على أمساع الناقلني هلا من أئمتهم ،مع فضل من نسبت
إليه ،وه و عبد الرمحن بن القاسم ،وفقهه ،وزهده ،وورعه ،وأتباعه أثر صاحبه ،ورأيت أن ذلك أرغب
للطالب وأقرب مدخَل لإلفهام".
 -95كتاب النوادر والزيادات على املدونة ،أزيد من مائة جزء ،يع ّد مبثابة تلخيص للكتب الفقهية

اهلامة للمذهب املالكي حىت ذلك الوقت" ،حيث مجع مجيع ما ِف األمهات من املسائل ،و اخلَلف
واألقوال فاشتمل على مجيع أقوال املذهب وفروع األمهات كلها.
وهو عبارة عن موسوعة فقهية شاملة ،تضم الفقه وفنونا أخرى ،وهو كما يقول املرحوم أبو األجفانِ ،ف
مقدمة كتاب اجلامع" :فباإلضافة إَل النقول الفقهية ،والفقه املقارن داخل املذهب ،فإن ِف هذا الكتاب
شذرات من األخبار و السري ،و آراء مالك ِف العقيدة ،ووصفا ألحداث ،وأدوات ،مما كان متعارفا ِف
عهد اإلسَلم األول ،مما جيعل منه مادة صاحلة للباحث التارخيي االجتماعي.
 -14كتاب املضمون من الرزق
 -11مسألة احلبس على أوالد األعيان
 -12رسالة النهى عن اجلدل
 -11رسالة املوعظة والنصيحة
 -51رسالة املوعظة احلسنة ألهل الصدق
 -50كتاب الوسواس
 -51مناقضة رسالة علي بن أمحد بن امساعيل املعتزيل البغدادي املالكي نزيل مصر.

خاتمة :النتائج والتوصيات:
أوال :النتائج:

-0

إن التحصيل العلمي لدى ابن أيب زيد القريواين ،لدليل قاطع على شدة حرصه على الفائدة
ودوام البحث واالطَلع ،وهذا ما أكسبه ثقة شيوخه ،مما جعلهم يسندون إليه الفتوى كما

32
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جعله يقوم مقام الشيوخ ِف أثناء غياهبم أو انشغاهلم ،وقد كان السبائي يقدمه على غريه
من طلبته ومن بينهم :ابن التبان ،وابن شبلون.
-1

إن البيئة الع لمية اليت نشأ فيها ابن أيب زيد القريواين ،كان هلا التأثري الكبري على نبوغه
املبكر.

-5

خنلص إَل القول بأن الشيخ ابن أيب يزيد مل يهمل جانب األخذ باألسباب املؤدية إَل جناح
العمل.

-6

مل يقتصر شأن املدرسة املالكية القريوانية على ازدهار الفقه فقط ،وإَّنا تبع ذلك أن كانت
ذات أثر ِف مدرستني كان هلما دورمها الكبري ِف خدمة املذهب املالكي ،ومها :مدرسة
األندلس ،ومدرسة فاس.

-5

وقد مجعت املدرسة القريوانية خصائص ومميزات املدارس املالكية األخرى اليت كانت تدين
ِف خصائصها ومساهتا لطبيعة املذهب املالكي اخلصبة املتمثلة ِف كثرة مصادره وتنوع ينابيع
فقهه من اعتماده على احلديث وعمل أهل املدينة ،واهتدائه مبقاصد الشريعة ِف َتقيق
املصاحل ودرء املفاسد عن طريق قواعده املرنة ،وخصوصا قاعديت :سد الدرائع ،واملصاحل
املرسلة التني هلما تطبيقاهتما الواسعة ِف فقه املذهب.

ثانيا :التوصيات:
 ضرورة االهتمام بسري وتراجم فقهاء املذهب املالكي ،وإبراز جهودهم املبذولة ِف خدمة املذهب املالكي،
وذلك من خَلل ،املقاالت العلمية والندوات ،أو املؤمترات الدولية يشرتك فيها فقهاء األمة وعلماؤها ،من
أجل أن تَـ ُع ّم الفائدة.

 إصدار تسهيَلت وحوافز جمزية لتشجيع الباحثني على الرجوع إَل أئمة الفقه ،واالستفادة من مؤلفاهتم ِف
هذا اجملال ،باإلضافة اَل السعي وراء تأليف سلسلة اصدارات تستوعب مجيع فقهاء املذاهب.
 العمل على َتقيق أمهات الكتب ،سواء البن أيب زيد القريواين ،أو لغريه من الفقهاء.
 تفعيل وسائل اإلعَلم ،واالستفادة من خطباء املساجد ِف إبراز الدور الذي أدته شخصيات الفقه املالكي ِف
النهوض هبذه األمة.
نسأل اهلل التوفيق والسداد ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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مصادر البحث ومراجعه:

-األعَلم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،خري الدين ال ِزِرْكلي،

دار العلم للمَليني ،بريوت ،ط.1111 ،05 .
 ابن أيب زيد القريواين ،عقيدته وموقفه من الفرق ومقاومته للبدع ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ِفالعقيدة ،إعداد ،حمي الدين سليمان إمام مديلي ،جامعة أم القرى.1110 ،
 اإلكمال ِف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف ِف األمساء والكًن واألنساب ،األمري احلافظ ابنماكوال ،ج ،0 .دار الكتاب االسَلمي ،الفارق احلديثة للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر.
 تراجم املؤلفني التونسيني ،حممد حمفوظ ،دار الغرب االسَلمي ،لبنان ،ط.0116 ،1 . ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعَلم مذهب مالك ،القاضي أيب الفضل عياض بن موسىاليحصِب ،ضبطه وصححه ،حممد سامل هاشم ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط.0112 ،0 .
 الديباج املذهب ِف معرفة أعيان علماء املذهب ،ابن فرحون املالكي ،تح .حممد األمحدي أبو النور،دار الرتاث للطبع والنشر ،مصر.
 رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ومعها إيضاح املعاين على رسالة القريواين ،كتبها ،أمحد مصطفى قاسمالطهطاوي ،دار الفضيلة ،القاهرة.
 سري أعَلم النبَلء ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهِب ،مؤسسة الرسالة ،سنة النشر0611 :هـ /.1110
 شجرة النور الزكية ِف طبقات املالكية ،حممد بن حممد خملوف ،املطبعة السلفية ومكتبتها ،القاهرة،.0561
 صحيح البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل البخاري ،دار بن كثري دمشق /بريوت ،ط،0 .1111
 صيد اخلاطر ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط.0111 ،0 .السبكيَ ،تقيق عبد الفتاح حممد احللو ،وحممود حممد
 -طبقات الشافعية الكربى ،لتاج الدين ُّ

الطناحي ،دار إحياء الكتب العربية.
 -طبقات علماء افريقية ،حممد بن احلارث بن أسد اخلشين ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت.

34
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كرو دار طَلسدار للدراسات والرتمجة والنشر ،دمشق ،ط،1 .
 عصر القريوان ،أبو القاسم حممد ّ.0121
 الفكر السامي ِف تاريخ الفقه اإلسَلمي ،حممد بن احلسن احلجوي الثعالِب ،مطبعة إدارة املعارفبالرباط.0565-0561 ،
 الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،أمحد بن غنيم بن سامل بن معنا النفراوي األزهرياملالكي ،ضبط وتصحيح ،عبد الوارث حممد علي ،دار الكتب العلمية ،لبنان.0111 ،
 معامل االميان ِف معرفة أهل القريوان ،أبو زيد الدباغ ،تعليق ،ابن ناجي التنوخيَ ،تقيق ،حممدماضور ،املكتبة العتيقة ،تونس ،مكتبة اخلاجني مبصر.
 املقدمة ابن خلدون ،مطبعة مصطفى حممد ،القاهرة ،مصر. النوادر والزيادات ،على ما ِف املدونة من غريها من األمهات ،أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن أيبزيد القريواين ،تح .حممد األمني بوخبزة ،دار الغرب االسَلمي.
 الواِف بالوفيات ،صَلح الدين بن ايبك الصفدي ،تح .أمحد األرناؤوط ،تركي مصطفى ،دار إحياءالرتاث العريب.
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اإلمام أبو بكر محمد ابن يونس الصَّقلي
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القيرواني(ت451هـ)

جامع المذهب المالكي وموحد جهود فقهائه
الدكتور رشيد كُهُوس

رئيس جمموعة البحث ِف السنن اإلهلية ِف القرآن والسنة والتاريخ بكلية أصول الدين –
جامعة القرويني/املغرب
تقديم:
إن احلديث عن أعَلم اإلسَلم وآثارهم العلمية وجهودهم ِف خدمة الشريعة يثلج الصدر،
ويبعث األمل ِف النفس ،ويرفع اهلمم ،ويشحذ
الذمم ،ويكشف عما منحه اهلل هلم من
إخَلص القصد وَتري األمانة والدقة ،وعما
رزقهم من دقائق العلم ،ويسره هلم من
التهدي إَل فنون فصدقوا ِف كل جليل،
وألفوا ِف كل ما ينفع األمة ويكشف عنها
الغمة .ومن هؤالء األعَلم اجللة والرجال
األفذاذ ،اإلمام ابن يونس الصقلي -رمحه
اهلل ،-أحد األئمة البارزين ِف املذهب
املالكي الذي خصصت هذه الدراسة
لتعريفه ،والكشف عن جهوده املتميزة ِف
الفقه اإلسَلمي.

36

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

المبحث األول:

ترجمة ابن يونس ومكانته وآثاره
 -1نسبه ومولده:
هو" :أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن يونس التميمي نسباى الصقلي داراى القريواين أصَلى"(.)1
علي وعليك فسموين القابسي وما أنا
قال" :أبو بكر الصقلي ،قال :أبو احلسن القابسيُ .كذب َّ
قابسياى ،وإال فأنا قريواين وأنت دخل أبوك مسافراى إَل صقلية فنسب إليها"(.)2
قال العَلمة احلجوي الفاسي(ت0514 :هـ)" :وهو الذي يعين ابن عرفة بالصقلي"(.)3
يقول املؤرخ التونسي حسن ُح ْسين (ت0522هـ) ِف ترمجته البن يونس" :من بيت قريواين معروف،

وسافر أبوه إَل جزيرة صقلية فنُسب إليها ،ولد حممد مبدينة بـَلَْرم عاصمة صقلية ..مث انتقل إَل سكًن
إفريقية فاستطون القريوان آخر القرن الرابع"(.)4
لكن املَلحظ على مرتمجيه أهنم مل يذكروا تاريخ والدته .ومن خَلل الفقرة السابقة للمؤرخ التونسي
حسن حسين وبناء على تاريخ وفاته يتضح أنه ولد ِف النصف األخري من القرن الرابع اهلجري.

 -0شيوخه:
مبا أن والدة اإلمام ابن يونس كانت بصقلية مث انتقل منها إَل القريوان ،فقد أخذ عن شيوخ
البلدين.
( )1ان ظر :شجرة النور الزكية ِف طبقات املالكية ،حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف ،علق عليه :عبد اجمليد خيايل،
دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط0616 :0هـ 1115 -م . 045/0 ،الديباج املذهب ِف معرفة أعيان علماء املذهب ،إبراهيم بن
علي بن حممد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري (املتوىف111 :هـ)َ ،تقيق وتعليق :حممد األمحدي أبو النور ،دار الرتاث للطبع
العريب بن حممد احلجوي الثعالِب
والنشر ،القاهرة .161/1 ،الفكر السامي ِف تاريخ الفقه اإلسَلمي ،حممد بن احلسن بن
ّ
اجلعفري الفاسي ،دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،ط0604 :0هـ0115 -م .165/1 ،الديباج.161/1 ،
( )2كتاب العمر ِف املصنفات واملؤلفني التونسيني ،حسن حسين عبد الوهاب ،مراجعة وإكمال :حممد العروسي املطوي ،وبشري
البكوش.414/1 ،
( )3الفكر السامي.165/1 ،
( )4نَكْت اهلميان ِف نكت العميان ،صَلح الدين خليل بن أيبك الصفدي (املتوىف146 :هـ) ،علق عليه ووضع حواشيه:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط0612 :0هـ1111 -م ،ص.111
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أ) -أشهر شيوخه الصقليون:

فمن أشهر شيوخه الذين ذكرت مصادر ترمجته أنه أخذ عنهم بصقلية:
 القاضي أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن الحصائري :من أهل الفقه والفضل والدين،والرواية .أخذ عنه الناس ،وتفقهوا عليه .مسع منه عتيق السمنطاري ،وأبو بكر ابن يونس ،وعتيق بن عبد
اجلبار الربعي الفرضي(.)1
()2
الصقلّي ،الفقيه ،الفرضي .حدث عن القابسي .أخذ
:
بعي
ر
ال
 أبو بكر عتيق بن عبد الجبارّ

عنه ابن يونس ،والسمنطاري(.)3

 أبو بكر بن أبي العباس :فقيه صقلية .فاضل .أدب ِف القرآن والفرائض وتفقه عليه ِف املدونةوكان إماماى ِف علم الفرائض ،وعنه أخذها أهل صقلية وغريهم .حدث عن القابسي ،أخذ عنه ابن
يونس ،والسمنطاري(.)4

ب) -أشهر شيوخه في القيروان:
أما شيوخه الذين ذكرت مصادر ترمجته أنه أخذ عنهم بالقريوان فهم:
 أبو الحسن القابسي :علي بن حممد بن خلف املعافري أبو احلسن املعروف بابن القابسي مسعمن رجال إفريقية .كان زاهداى ورعاى مقَلى ،واسع الرواية عاملاى باحلديث وعلله ورجاله ،فقيهاى أصولياى متكلماى
مؤلفاى جميداى .وكان من الصاحلني املتقني الزاهدين اخلائفني ،وكان أعمى ال يرى شيئاى وهو مع ذلك من
أصح الناس كتباى وأجودها ضبطاى وتقييداى .يضبط كتبه بني يديه ثقات أصحابه ،وكان أهل القريوان
يفضلونه ويأخذون عنه.

ألف تآليف بديعة مفيدة منها :كتاب املمهد ِف الفقه ،وأحكام الديانة ،وكتاب املنقذ من شبه
التأويل ،وكتاب املنبه للفطن من غوائل الفنت ،وكتاب الرسالة املفصلة ألحوال املتقني ،وكتاب املعلمني
واملتعلمني ،وكتاب االعتقادات ،وكتاب مناسك احلج ،وكتاب الذكر والدعاء ،وكتاب كشف املقالة ِف
( )1ترتيب املدارك.111/1 ،
( )2وِف شجرة النور( (045/0عتيق بن عبد احلميد بن الفرضي.
( )3مجهرة تراجم الفقهاء املالكية ،قاسم علي سعد ،دار البحوث للدراسات اإلسَلمية وإحياء الرتاث ،ديب ،ط0615 :0هـ -
1111م.211/1 ،
( )4ترتيب املدارك.111/1 ،
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التوبة ،وكتاب ملخص املوطأ ،وكتاب رتب العلم وأحوال أهله ،وكتاب أمحية احلصون ،والرسالة الناصرية
ِف الرد على البكرية ،وكتاب حسن الظن باهلل تعاَل ،ورسالة تزكية الشهود وجترحيهم ،ورسالة ِف الورع.
توِف رمحه اهلل تعاَل بالقريوان سنة 615هـ ودفن بباب تونس وقد بلغ الثمانني(.)1
حيج ابن وليهم بن اخلري الغفجومي،
 -أبو عمران الفاسي :موسى بن عيسى بن أيب حاج .وامسه ّ

هوارة .أصله من فاس .واستوطن القريوان ،وحصلت له
وغفجوم فخذ من زناتة .وقال السمنطاري :من ّ
هبا رئاسة العلم .وتفقه بالقريوان عند أيب احلسن القابسي .ومسع من غريه أيضا .ورحل إَل قرطبة واملشرق
ودخل العراق ،ومسع مبكة واحلجاز ومصر ،مث رجع اَل القريوان فاستوطنها ،فلم يزل إماماى باملغرب ،أخذ

عنه الناس وتفقه عليه مجاعة كثرية ..فطارت فتاويه ِف املشرق واملغرب ،واعتًن الناس بقوله .وكان جيلس
للمذاكرة ،والسماع ِف داره ،من غدوة إَل الظهر .فَل يتكلم بشيء إال كتب عنه ،له كتاب التعليق
على املدونة كتاب جليل مل يكمل وغري ذلك .توِف بالقريوان ِف رمضان سنة 651هـ(.)2

 -9أشهر تالميذه:
أخذ عن اإلمام ابن يونس –رمحه اهلل -مجع غفري من العلماء والفقهاء ،وخاصة أن كتابه اجلامع
ألفه برغبة من تَلميذه وإحلاحهم ،لكن الرتاجم اليت وقفنا عليها مل تذكر لنا باألمساء إال اثنني ،ومها:
 أبو البهاء عبد الكريم الصقلي :هو عبد الكرمي بن عبد اهلل بن حممد بن علي بن عبد الكرمياملقرئ الواعظ ،رأى أبا بكر حممد بن احلسن ابن الرب اللغوي ،وأبا علي احلسن بن رشيق الشاعر األزدي
القروي ،وأبا بكر السمنطاري الفقيه الصقلي ،وعبد احلق بن حممد بن هارون السهمي ،وأبا عبد اهلل بن
مجيهري ،وحممد بن يونس الصقلي.
ولد سنة 661هـ مبدينة صقلية وتوِف ِف شعبان سنة 501هـ باإلسكندرية مبصر (.)3
أبو حفص عمر بن يوسف بن محمد بن الحذاء القيسي الصقلي :من مشاهري الزهاد وأعيان
العباد ،له حمل كبري عند أهل صقلية وغرب الوسط باستحقاق؛ فقد كان من أهل العلم ،مَلزما للثغر
مذ سكنه ملسكنه ،غري متصرف ِف أمور الدنيا طول زمنه ..ولد بصقلية ِف رمضان سنة 651هـ .قرأ هبا
القرآن على أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل القناد ،وأيب حممد عبد اهلل بن فرج املقرئني ،والفقه على عبد
( )1ترتيب املدارك .15/1 ،الديباج.011-010/1 ،
( )2ترتيب املدارك .165-165/1 ،الديباج .551/1 ،شجرة النور.052/0 ،
()3
السلَفي أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم ِسلَ َفه األصبهاين (املتوىف:
معجم السفر ،صدر الدين أبو طاهر ِّ
514هـ)َ ،تقيق :عبد اهلل عمر البارودي ،املكتبة التجارية  -مكة املكرمة ،ص.041
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احلق بن حممد بن هارون ،وأيب بكر حممد بن عبد اهلل بن يونس ،وأيب بكر عتيق بن علي السمنطاري.
مث توجه إَل احلجاز سنة إحدى ومخسني فحج وجاور مبكة ثَلث سنني ،مث رجع إَل بلده ،مث رحل إَل
سفاقس ،مث انتقل إَل اإلسكندرية سنة اثنتني وسبعني وأقام هبا إَل أن مات هبا ِف احملرم سنة 514هـ(.)1

 -5مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
إن اإلمام ابن يونس من أشهر فقهاء املالكية وأحد أركانه وأئمة الرتجيح واملربزين فيه ،ومن الذين
بذلوا كل جهودهم ِف َترير املذهب املالكي وهتذيبه وترتيبه ،فهو إمام ِف علوم الدين عامة ،وِف الفقه
املالكي والفرائض واحلساب خاصة ،حاز مكانة عظيمة بني فقهاء املالكية ،وأثنوا عليه ثناء وافرا ،وهذه
بعض أقوال العلماء فيه:
قال عنه اإلمام القاضي عياض (ت566 :هـ) ..." :وكان فقيهاى فرضياى حاسباى.)2( "..
وقال عنه ابن فرحون (ت111 :هـ)" :كان فقيهاى إماماى فرضياى.)3( "..
وقال عنه العَلمة حممد خملوف املالكي (ت0541 :هـ)" :اإلمام احلافظ النظار أحد العلماء وأئمة
الرتجيح األخيار ،الفقيه الفرضي ،الفاضل املَلزم للجهاد ،املوصوف بالنجدة الكامل"(.)4
كما اعتربه من أهل الرتجيح عندما قال" :املنستري مدينة عظيمة قوية الربكة عظيمة ِف الزيارة الحتوائها
على طبقة من العلماء وأهل الرتجيح من املؤلفني كاإلمامني ابن يونس واملازري وغريمها"(.)5
وقال عنه العَلمة احلجوي الفاسي" :هو أحد األربعة الذين اعتمد الشيخ خليل ترجيحاهتم ِف
خمتصره .ألف كتابا جامعا ملسائل املدونة والنوادر ،وعليه اعتمد من بعده وكان يسمى مصحف املذهب
لصحة مسائله ووثوق صاحبه"(.)6
وقال الشيخ ابن عرفة الدسوقي (ت0151 :هـ) معلقا على اختيار الشيخ خليل ِف ترجيحاته
ألربعة من أئمة املالكية وهم (ابن يونس واللخمي وابن رشد واملازري)" :وخص هؤالء األربعة بالذكر؛
( )1معجم السفر ،ص.154-155
( )2ترتيب املدارك.006/2 ،
( )3الديباج.161/1 ،
( )4شجرة النور الزكية.045/0 ،
( )5شجرة النور الزكية.105/1 ،
( )6الفكر السامي ِف تاريخ الفقه اإلسَلمي.165/1 ،
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ألنه مل يقع ألحد من املتأخرين ما وقع هلم من التعب ِف َترير املذهب وهتذيبه وخص ابن يونس
بالرتجيح؛ ألن أكثر اجتهاده ِف امليل إَل بعض أقوال من سبقه وما خيتاره لنفسه قليل"(.)1

-3آثاره العلمية:
من أشهر مصنفات اإلمام ابن يونس كتاب اجلامع( ،)2وله أيضا كتاب ِف الفرائض ،قال العَلمة ابن
فرحون –رمحه اهلل" :-ألّف كتاباى ِف الفرائض ،وكتاباى جامعا للمدونة( )3أضاف إليها غريها من األمهات،
عليه اعتماد طلبة العلم(.)4
ونسب إليه املؤرخ التونسي حسن حسين كتابني آخرين األول يسمى ":املقدمات ِف الفقه"(،)5
واآلخر يسمى" :اإلعَلم باحملاضر واألحكام وما يتصل بذلك مما ينزل عند القضاة واحلكام"(.)6

 -7وفاته:
التجأ اإلمام ابن يونس –رمحه اهلل -عند الزحفة اهلَللية إَل املهدية فأقرأ الفرائض والفقه وهبا
توِف يوم  11ربيع األول سنة  650هـ [ 0161م] ،ودفن باملنَ ْستِري بتونس وقربه معلوم متربك به
ُ
حذو باب القصر الكبري يعرف بسيدي اإلمام ،عليه بناء فخم(.)7

( )1حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،دار الفكر( ،د،ط،ت).11/0 ،
( )2صدر كتاب "اجلامع ملسائل املدونةِ "...ف طبعته األوَل (0655هـ1101 /م) عن مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة
الرتاث ،توزيع :املكتبة التوفيقية ،بتحقيق :الدكتور أمحد عبد الكرمي جنيب .كما صدرت طبعة أخرى قبل هذه عن دار الكتب
العلمية بلبنانِ ،ف عشرة أجزاء ،طبع معه كتاب الفرائض .كما حقق الكتاب جمموعة من الباحثني جبامعة أم القرى مبكة املكرمة
ونالوا به درجة الدكتوراه ِف الفقه.
( )3وهو كتابه املوسوم بـ"اجلامع ملسائل املدونة."..
( )4انظر :الديباج ،البن فرحون .161/1 ،شجرة النور الزكية ،ملخلوف.045/0 ،
( )5انظر :كتاب العمر.411/1 ،
( )6انظر :كتاب العمر .411/1 ،ومجهرة تراجم الفقهاء املالكية ،قاسم علي سعد.005/5 ،
( )7انظر :شجرة النور الزكية .045/0 ،الفكر السامي .165/1 ،الديباج .161/1 ،كتاب العمر.114/1 ،
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المبحث الثاني:

كتابه الجامع لمسائل المدونة في الفقه المالكي
أ)-تعريف كتاب الجامع:
إن مدونة اإلمام سحنون –رمحه اهلل -من أعظم دواوين املالكية بعد الديوان األول املوطأ ،ألهنا
حوت جهود ثَلثة من األئمة املالكية األعَلم :إمام دار اهلجرة مالك بن أنس بإجاباته ،وابن القاسم
بقياساته وإضافاته ،وسحنون بتنسيقه وهتذيبه وتبويبه وبعض زياداته .لذا اعتًن هبا املالكية عناية منقطعة
النظري ،فمنهم من خلصها واختصرها ،ومنهم من شرحها شرحا وافيا ،ومنهم من علق عليها وبسط
ألفاظها ،ومنهم من نبه على مشكَلهتا...
بل كانت املدونة ِف العصور املتقدمة معيار العلم عند أهل العلم والفضل والسلطان ،فَل يوَل نظام
القضاء إال من حفظها وأجاد مسائلها ،مما يدل على متكن هذا الفقه من واقع الناس وحياهتم املعاشية.
ونظرا إَل ا ألمهية الكبرية ِف احلياة العلمية لكتاب املدونة ومكانتها املرموقة ِف قلوب الفقهاء؛ فقد
اعتًن به العَلمة ابن يونس الصقلي عناية فائقة؛ حيث اختصره اختصارا رائعا غري خمل مبسائله ،وشرحه
شرحا وافيا شامَل ،جامعا ملسائله املفرقة ،موردا اآلثار تدليَل ،مقتبسا زيادته ونظائره املوزعة ،معلَل بعض
مسائله ،شارحا ما أشكل من لفظه ،باسطا لفظه تيسريا ،موجها له توجيها يتسق مع مضامينه ،مبينا
وجوهه وتأويله من غري الكتاب املذكور من أمهات املذهب وآراء السادة الفقهاء ،ومفرقا بني متماثَلته
حىت ال يلتبس بعضها ببعض ،ومرجحا بني الروايات واألقوال ،ومعرتضا على بعض تعليَلت الفقهاء
لبعض مسائل املدونة...
األمهات من املسائل واخلَلف واألقوال ِف
قال العَلمة ابن خلدون" :ومجع ابن أيب زيد مجيع ما ِف ّ

األمهات كلّها ِف هذا الكتاب ونقل ابن يونس
وفرع ّ
كتاب النّوادر فاشتمل على مجيع أقوال املذاهب ّ

المدونة"(.)1
معظمه في كتابه على ّ

(( )1تاريخ ابن خلدون) ديوان املبتدأ واخلرب ِف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ،عبد الرمحن بن حممد بن
حممد ،ابن خلدون أبو زيد ،ويل الدين احلضرمي اإلشبيليَ ،تقيق :خليل شحاده ،دار الفكر ،بريوت ،ط0612 :1هـ-
0122م ،ص.511-541
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وقد استعان اإلمام ابن يونس ِف تأليف اجلامع باملصادر الكربى للمذهب املالكي وهي :املدونة
برواية سحنون عن القاسم ملسائل اإلمام مالك ،واملستخرجة من األمسعة املعروفة بالعتبية وهي إحدى
األمهات ِف املذهب املالكي لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن أمحد ابن عبد العزيز ابن عتبة الشهري بالعتِب،
واملوازية وهي كذلك إحدى األمهات ِف املذهب املالك ي لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إبراهيم ابن زياد
اإلسكندري املعروف بابن املواز (ت141هـ) ،والنوادر والزيادات ،وخمتصر املدونة ،لإلمام أيب حممد عبد
اهلل بن أيب زيد القريواين (ت524هـ).،
إضافة إَل مصادر أخرى :كاملوطأ لعامل املدينة وإمام دار اهلجرة أيب عبد اهلل مالك بن أنس
األصبحي (ت011هـ) ،وككتب أشهب بن عبد العزيز (ت115هـ) ،واملختصر الكبري أليب حممد عبد
اهلل ابن أعني (ت106هـ) ،والواضحة ِف السنن والفقه لعبد امللك بن حبيب السلمي (ت152هـ)،
واجملموعة حملمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت141هـ) ،والسليمانية أليب الربيع سليمان بن سامل القطان
(ت 120هـ) ،واإلشراف على مذاهب أهل العلم ِف االجتماع واالختَلف حملمد بن إبراهيم ابن املنذر
النيسابوري (ت502هـ) ،والناسخ واملنسوخ أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس (ت552هـ) ،واملعونة
على مذهب عامل املدينة أليب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت611هـ) ،وهتذيب
املدونة أليب سعيد خلف بن سعيد األزدي القريواين الشهري بالرباذعي (ت652هـ) ،والنُّكت والفروق
ملسال املدونة ،وهتذيب الطالب وفائدة الراغب على املدونة ،أليب حممد عبد احلق بن حممد بن هارون
الصقلي (ت644هـ).
فيكون هبذا كتاب ابن يونس موسوعة فقهية ضخمة ،ومصحفا للمذهب املالكي وجامعا ملدارسه
ومشاربه وفروعه ومسائله وآرائه واختَلفاته .بل من أمهات الفقه املالكي وذخائره ودرره العجيبة وجواهره
النفيسة اليت تزخر هبا املكتبة اإلسَلمية .ويتضح ذلك أكثر ِف عنوان كتابه كما ِف النسخة املخطوطة
خبزانة القرويني بفاس " :الجامع لمسائل المدونة والمختلطة وزياداتها ونظائرها وشرح ما أشكل منها
وتوجيهه والفرق بين وبين ما شاكله مجموع باالختصار وإسقاط التكرار وإسناد اآلثار"(.)1

أما عن سبب تأليفه؛ فقد قال املؤلف ِف مقدمة كتابه مبينا ذلك"" :أما بعد- :يسرنا اهلل لرعاية
حقوقه وهدانا لتوفيقه -فقد انتهى إَل ما رغب فيه مجاعة من طلبة العلم ببلدنا ِف اختصار كتب
(املدونة) و(املختلطة) وتأليفها على التوايل ،وتبسيط ألفاظها ،وتتبع اآلثار املروية فيها عن الرسول
 وأصحابه  وإسقاط إسناد اآلثار ،وكثري من التكرار ،وشرح ما أشكل من مسائلها ،وبيان
( )1انظر :النسخة املخطوطة من "كتاب اجلامع خبزانة القرويني بفاسَ ،تت رقم.561/0 :
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وجوهها وتأويلها من غريها من الكتب؛ فسارعت إَل ذلك رجاء النفع به ،واملثوبة عليه ،وأدخلت
فيه مقدمات أبواب كتاب أيب حممد بن أيب زيد وزيادته إال اليسري منها ،وطالعت ِف كثري منها ما
نقله ِف النوادر ،ونقلت كثريا من الزيادات من كتاب أيب مواز واملستخرجة ،ومل أخل من النظر إَل
نقل أيب حممد واختصاره فيها ،وعملت على األمت عندي من ذلك ،ورمبا قدمت وأخرت مسائل
يسرية إَل شكلها لئَل يفوت قراءهتا قارئ موعن ِف األمهات ،ورأيت العناية بذلك حممودة ،واخلري
فيه مأمول ،وكل ينتهي من ذلك إَل ما يسر إليه وأعني عليه مبن اهلل وفضله ،وتسديده
وتوفيقه.)1("...
ب) مكانة الجامع العلمية:
لقد كان جامع ابن يونس مَلذا وملجأ لطَلب العلم ِف عصره ،ومنطلقا للكثري من الفقهاء
والعلماء ِف الفتوى والتأليف ،منهم على سبيل املثال :العَلمة ابن رشد (ت515هـ) ِف الفتاوى،
والعَلمة أبو الفضل راشد بن أيب راشد الوليدي (ت415هـ) ِف كتابه احلَلل واحلرام ،والعَلمة
الونشرسي (ت106هـ) ِف املعيار ،والشيخ خليل ِف خمتصره ،والفقيه العلمي ِف نوازله وغريهم ..كل
هؤالء اجللة وغريهم وجدوا ِف الكتاب ما يسد الكثري من الثغرات ِف قضايا فقهية متنوعة ويستكمل
احللقات ويرفع من قيمة املكتبات.
هذا ،وبالرغم من أمهية الكتاب وقيمته العلمية ومكانته املرموقة فقد ظل هو وصاحبه مغمورين زهاء
عشرة قرون .حىت جاء عصر الصحوة العلمية الذي أدرك فيه أهله قيمة هذه الكنوز املهملة بني
األنقاض ،فبدأ من تصدى هلذا العلم يشجع على إخراج هذه الكنوز لينتفع هبا الناس ،وتزخر به املكتبة
اإلسَلمية.
وقد ثنا الكثري من العلماء على كتاب اجلامع وبينوا مكانته املرموقة ِف املذهب املالكي ،حيث
قال عنه اإلمام القاضي عياض–رمحه اهلل" :-وشرحاى كبرياى للمدونة عليه اعتماد الطالبني باملغرب
للمذاكرة"(.)2

( )1اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة( .000-001/0 ،طبعة دار الكتب العيمة).

( )2ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصِب ،اجلزء الثامن بتحقيق :سعيد أمحد أعراب،
ط0125 :0م ،مطبعة فضالة-احملمدية ،املغرب.006/2 ،
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وقال صاحب الديباج" :وأول من أدخله [-يعين جامع ابن يونس] -سبتة :الشيخ أبو عبد اهلل:
حممد بن خطاب فانتسخه منه القاضي أبو عبد اهلل :حممد بن عيسى التميمي وكان يعرف به ِف جملسه
حىت كثر عند الناس"(.)1
وقال مؤرخنا احلكيم عبد الرمحن بن خلدون (ت212 :هـ)" :ومل تزل علماء املذهب يتعاهدون هذه
املدونة ما شاء اهلل أن يكتبوا مثل ابن يونس
األمهات ّ
ّ
بالشرح واإليضاح واجلمع فكتب أهل إفريقية على ّ
()2
ونسي وابن بشري وأمثاهلم" .
خمي وابن حمرز التّ ّ
واللّ ّ
وقال عنه الشيخ الشنقيطي:
()3

واعتمدوا اجلامع البن يونس** وكان يدعى مصحفا لكن نسي

ولقيمة الكتاب ومكانته العلمية ألف أبو الروح عيسى بن مسعود املنكَليت الزواوي (ت165هـ)
كتابا اختصر فيه اجلامع(.)4
الصنهاجي األبياري تكملة على كتاب
كذلك ألَّف َشس الدين أبو احلسن علي بن إمساعيل ُّ
خملوف الذي مجع فيه بني التبصرة للَّخمي واجلامع البن يونس والتعليقة أليب إسحاق :تكملة حسنة
جداى تدل على قوته ِف الفقه وأصوله(.)5
وتتبني لنا قيمة الكتاب أكثر ِف تعامل الفقهاء مع هذه الذخرية الفقهية؛ فيذكر عن الفقيه الفاضل
أبو الفضل راشد بن أيب راشد الوليدي أنه كان حيرث بيده ،فيضع ابن يونس على رأس املرجع واللخمي
على الطريق اآلخر ،ويقرأ مسألة من كل واحد إذا وصل يتأملها وقت احلراثة(.)6
ومن احلكايات الواردة حول هذا الكتاب ما قاله الفقيه املالكي أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن اجلد
الفهري االشبيلي(ت524هـ) ملا دخل على امللك املوحدي يعقوب بن يوسف بن عبد املومن ِف أول
دخلة له عليه قال" :وجدت بني يديه كتاب ابن يونس ،فقال يل :يا أبا بكر أنا أنظر ِف هذه اآلراء
املشعبة اليت أحدثت ِف دين اهلل ،آرأيت يا أبا بكر املسألة فيها أربعة أقوال أو مخسة أو أكثر ،فأي هذه
( )1الديباج.160/1 ،
( )2تاريخ ابن خلدون ،ص.541
( )3البوطليحية ،حممد النابغة الشنقيطي ،طبعة تونس ،ص.05
( )4انظر :الديباج.15/1 ،
( )5انظر :شجر النور الزكية.011/1 ،
( )6انظر :الفكر السامي.115/1 ،

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

45

األقوال هو احلق؟ وأيها جيب أن يأخذ به املقلد؟ فافتتحت أبني له ما أشكل عليه من ذلك ،فقال يل
وقطع كَلمي :يا أبا بكر ليس إال هذا وأشار إَل املصحف ،أو هذا وأشار إَل سنن أيب داود عن ميينه،
أو السيف.
فظهر ِف أيامه ما خفي ِف أيام أبيه وجده ،ونال عنده طلبة احلديث ما مل ينالوه ِف أيام أبيه
وجده"(.)1
مسك الختام:
العلَم هذا الفقيه اجملتهد وهذه املنارة الساطعة بأنوارها على مكتبة الفقه اإلسَلمي
إن الرتمجة هلذا َ
عموما والفقه املالكي على وجه اخلصوص ،من الضروريات الواجبة على أهل العلم؛ ليعرفوا مكانة من
سبقهم باإلميان واجلهود اليت بذلوها ِف خدمة األمة ،واإلفادة من نفائس ما كتبوه وحرروه.
وهذا ،ويعترب كتاب اجلامع البن يونس الصقلي التميمي من األعَلق النفيسة ،واجلواهر العزيزة اليت
كتبت على مدونة اإلمام مالك برواية سحنون.
وتبقى هذه الدراسة مبثابة مقدمات ممهدات حلياة هذا الفقيه املالكي اجلليل ،وهذا العامل النحرير
وآثاره ،وهذا يفتح اجملال للباحثني واملختصني للخوض ِف هذا املوضوع ِف كتاباهتم ورسائلهم وأطارحيهم.

( )1املرجع نفسه.011/1 ،
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الشيخ علي النُّوري الصفاقسي ترجمته وآثاره
أ.د شكري مجولي
أستاذ جامعي ورئيس املركز اإلسَلمي /بريطانيا

المبحث األول :نسبه ومولده

()1

حممد بن سامل بن أمحد بن سعيد النوري الصفاقسي ،كما صرح بذلك هو
امسه :علي بن سامل بن ّ
ِف آخر رسالته املسماة( :تقريض على َتفة اإلخوان ِف التحذير من حضور حضرة فقراء الزمان).
قال رمحه اهلل  ..." :وكتبه العبد الفقري الراجي رمحة ربه ،املعرتف بتقصريه وذنبه ،علي ابن سامل بن
حممد بن سامل بن أمحد بن سعيد النّوري عفا اهلل عنه مبنّه آمني"(.)2
كنيته :أبو احلسن ،وأبو حممد ،وقد عرف واشتهر باألوَل ،وله من األوالد مخسة ،احلسن  ،وحممد
،أمحد  ،ومرزوق وله أيضا ابنة.

لقبه  :النوري الصفاقسي  ،وكان يعرف بشطورو( )3ال شطور كما أورده الزركشي(.)4
الصفاقسي  :نسبة إَل صفاقس وهي مدينة تونسية على خليج قابس .مركز والية تقع على خط
العرض َ 56,61شاال وعلى خط الطول  01,50شرقا .تعد ثاين أكرب املدن التونسية بعد تونس
العاصمة وتبعد عنها  111كم إَل اجلنوب الشرقي.

( )1انظر احللل السندسية ،للسراج األندلسي 015-011/5؛ نزهة األنظار ،حملمود مقديش 542-552/1؛ فهرس الفهارس،
لعبد احلي الكتاين 415-415/1؛ تراجم املؤلفني التونسيني ،حملفوظ حممد 41-61/5؛ شجرة النور الزكية ،حملمد خملوف
511-510/0؛ مقدمة َتقيق «غيث النفع ِف القراءات السبع» لسامل بن حممد الزهراين.
( )2تقريض على َتفة اإلخوان ق /11أ.
( )3تراجم املؤلفني التونسيني .61/5
( )4األعَلم .06/5
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مسيت مدينة صفاقس نسبة إَل القائد األمازيغي سيفاكس ،صوفاكس أو سيفاكس أو صفاقس كما
هو اسم املدينة التونسية احلالية ،هو بطل من امليثولوجيا األمازيغية ،كما ارتبط أيضا باملعتقدات
اإلغريقية.
ولد الشيخ علي النوري مبدينة صفاقس سنة(0155هـ)،املوافق لسنة(0465م) .ووفاته :توِف
الشيخ علي النوري يوم اجلمعة ثاين عشر ربيع األول سنة (0002هـ) ،املوافق  15مجادي األول
سنة(0114م) ودفن مبقربة بلده صفاقس ،وأوصى أن يدفن تَلميذه جبانبه.

المبحث الثاني :رحالته وطلبه للعلم
بدأ الشيخ أبو احلسن علي النوري رحلته العلمية ِف بلده صفاقس بتعلم القرآن العظيم ،فحفظه وهو
ابن عشر سنني .وفيها أيضا أخذ مبادئ العلوم الشرعية عن أبرز مشاخيها آنذاك وهو الشيخ أيب احلسن
املريب الفقيه .وملا بلغ السنة الرابعة عشرة من عمره ِف حدود سنة (0141هـ) رحل إَل تونس
الكراي ّ
ّ
ّ
املخصصتني
الشماعية»
ّ
العاصمة ملزيد طلب العلم ،وِف م ّدة إقامته هبا سكن باملدرستني «املنتصرية» و« ّ

لطلبة جامع الزيتونة آنذاك ،ودامت تلك اإلقامة حوايل ست سنوات ،أخذ فيها عن مجاعة من علماء
اجلامع األعظم؛ كالشيخ الفقيه عاشور القسنطيين (كان حيا سنة 0114هـ) والشيخ سليمان
حممد القروي.
األندلسي ،والشيخ ّ
املربزين ،وأخذ عنهم خمتلف
مث رحل إَل مصر ،وجاور األزهر الشريف ،وبه الزم ثلة من العلماء ّ
العلوم الرائجة ِف رحابه كالقراءات والتفسري واحلديث وأصول الدين والفقه واملنطق وعلم اهليئة وغريها.
وفيه أيضا نال اإلجازات العالية واتصلت أسانيده بشريف الدارين وسيد الثقلني سيدنا وموالنا حممد
صلى اهلل عليه وسلم ،قال تلميذه الشيخ علي بن خليفة ِف «فهرسته» « :وشيخنا النوري  -أعلى اهلل

مقامه  -له اعتناء باألخذ عن مشاخيه واتصال السند وقربه ألن قرب السند قربة إَل اهلل وإَل سيد
املرسلني ،ومن مثّ قال الشيخ النوري« :عيين خامس عشر عينىا رأت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(.)1
وللشيخ النوري سند مصافحة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما ذكر تلميذه الشيخ ابن خليفة ِف
ونص على مجلة من أمهات الكتب اليت اتصلت أسانيد الشيخ علي النوري بأصحاهبا ،كاجلامع
فهرستهّ ،
الصحيح لإلمام البخاري ،وصحيح اإلمام مسلم ،وموطأ اإلمام مالك ،والشفا للقاضي عياض،
والشمائل لإلمام الرتمذي ،واألربعني لإلمام النووي ،وتفسري اجلَللني لإلمامني احمللي والسيوطي ،ومعامل
( )1فهرسة الشيخ علي بن خليفة ،ص .11
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التنزيل لإلمام البغوي ،وألفية السرية لإلمام العراقي ،والتذكرة لإلمام القرطِب وغريها من الكتب اليت قام
بتدريسها عند عودته إَل صفاقس وأجاز فيها تَلميذه.
دامت إقامته مبصر مخس سنوات ،قام أثناءها بأداء فريضة احلج سنة (0114هـ) .وِف أواخر سنة
(0112هـ) رجع إَل بلده صفاقس وله من العمر مخسة وعشرون عاماى ،فانتصب للتدريس ونشر العلوم
النافعة وتربية جي ل من الطلبة واملتعلمني ،فتخرج به ثلة من العلماء العاملني الذين ساروا على دربه
واقتدوا مبنهجه.

المبحث الثالث:
شيوخه وتالميذه
أوال-شيوخه:
 -1إبراهيم بن محمد بن عيسى المأموني الشافعي :كان من شيوخ الشيخ الصفاقسي الذين
تلقى عليهم العلم ِف األزهر  ،حيث قرأ عليه األحاديث العشارية للحافظ السيوطي  ،كما أجازه برواية
املسلسل باألولية كما أجازه بذلك شيوخه  ،وتاريخ اإلجازة ِف الرابع من ربيع الثاين سنة  0112هـ ـ ،

وِف طالعتها نوه بالشيخ علي النوري وأثًن عليه(.)1

 -9إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي( :)2برهان الدين املالكي  ،تفقه على الشيخ

األجهوري  ،والشيخ يوسف الفيشي  ،وله مؤلفات منها  :شرح خمتصر خليل  ،وشرح العشماوي ،
وشرح على األربعني النووية  ،وشرح على ألفية السرية للعراقي  ،من تَلميذه عبد العزيز بن حممد الفرايت
اجلمين(.)3
وإبراهيم بن عبد اهلل بن إبراهيم َّ
أخذ عنه الشيخ علي النوري ِف األزهر ،وأجازه إجازة مطلقة ِف رواية احلديث من الفقه ،مث أجازه
بأسانيده ِف رواية خمتصر خليل ،والصحيحني ،واملوطأ رواية حيي ابن حيي األندلسي ،وعيون األثر ِف
فنون املغازي والسري البن أسد الناس ،والشفا للقاضي عياض ،واألربعني النووية ،والتذكرة للقرطِب،
وتفسري البيضاوي وتفاسري الزخمشري والواحدي وفخر الدين الرازي ،والبغوي وابن عطية  ،وأيب حيان
األندلسي(.)4
( )1تراجم املؤلفني التونسيني.50/5 ،
( )2شجرة النور الزكية ،ص ،501وعجائب اآلثار .010/0
( )3احللل السندسية  ،114/5وتراجم املؤلفني التونسيني .15/6
( )4نزهة األنظار  ،541/1وكتاب العمر .616/1

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

 -0أحمد السنهوري المالكي :ذكره صاحب شجرة النور الزكية

()1

49

ضمن ترمجة الشيخ علي

النوري  ،حيث عده من شيوخه الذين أخذ عنهم باألزهر .

 -9الحسن بن مسعود اليوسي( :)2نور الدين أبو علي  ،شيخ مشايخ املغرب على اإلطَلق ،

اإلمام الذي وقع على علمه وصَلحه االتفاق  ،املتضلع ِف العلوم  ،احلامل لواء املنثور واملنظوم.
أخذ عن الشيخ حممد بن ناصر  ،وانتفع به  ،وعبد امللك التجمعويت  ،وعبد القادر الفاسي ،
ومجاعة .
أخذ عنه من ال يعد كثرة  ،منهم أبو العباس أمحد بن مبارك  ،وأبو سامل العياشي  ،وأبو احلسن
النوري  ،وأبو عبد اهلل التازي.
له تآليف حسان وأدعية ورسائل وقصائد  ،منها زهر األكم ِف األمثال واحلكم  ،وتأليف فيما
جيب على املكلف أن يعرفه من أصول الدين وفروعه  ،وقصيدة دالية مدح هبا شيخه حممد بن ناصر
وشرحها  ،دالة على رسوخ قدمه ِف املعارف والفنون  ،وحاشية على خمتصر السنوسي  ،وحاشية على
كرباه  ،والقانون ِف العلوم  ،وغري ذلك .
 -5محمد بن محمد بن ناصر الدرعي المغربي( :)3هو أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد

املعروف بابن ناصر الدرعي املغريب النحوي اللغوي الناظم ،كان رأسا ِف العلم والعمل  ،ماهرا ِف تفسري
واحلديث والتصوف واللغة  ،يستظهر تسهيل ابن مالك  ،أخذ عن شيخه علي بن يوسف الدرعي ،
وجعل استفادته منه  ،وأجاز له علي حممد بن سعيد املراكشي  ،ولقي أبا بكر السجستاين ِف رحلته
لل مشرق واستفاد منه  ،ومل تتسع رحلته  ،وأخذ التصوف عن عبد اهلل بن حلسني الدرعي  ،وتَلميذه
وأتباعه كثريون جدا وصيته كبري .
قال احملِب  " :أمجع أهل املغرب على جَللته وعظم قدره  ،وما أظن أحدا رتبته ِف اإلشتهار عندهم،
فإين كثريا ما أسأل عنه النغاربة فيبادروين بذكر فضائله وواليته بأول وهلة  ،و ال أراهم ِف وصف غريه

كذلك"(.)4
وقد لقيه الشيخ على النوري باألزهر  ،وكان من أجل شيوخه  ،وأخذ عنه طريق القوم  ،ولقنه ورد
الذكر  ،وتوقف ِف إجازته أوال مث أجازه لرؤيا رآها املستجيز ،وأثًن عليه  ،وكان قدوة للشيخ على النُّوري

( )1شجرة النور الزكية ،ص .512
( )2شجرة النور الزكية ،ص.510
( )3صفوة من انتشر ،ص  ،111وشجرة النور الزكية  505/0ـ
( )4خَلصة األثر.152/6 ،
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ِف مسلكه الصوِف  ،حيتج مبواقفه ِف مقاومة بدع التصوف  ،ويثين عليه( ،)1توِف سنة مخس ومثانني وألف
من اهلجرة .

 -4محمد بن محمد األفراني المغربي السوسي( :)2أخذ عن أيب زيد بن القاضي علم القراءات،

ومتهر ِف سائر فنونه  ،وهو أشهر تَلميذه  ،رحل إَل املشرق  ،ونزل مصر وتوِف هبا .
أخذ عنه الشيخ على النوري القراءات ،إذ هي اختصاصه ،وهبا اشتهر ِف مصر ،وكان من أبرز
تَلميذه.
له عدة منظومات ِف القراءات ،منها منظومة غاية البيان ِف خفي لفظيت (ءالن) ومقصورة ِف طرق
السبعة ،ومنظومة تذكرة اإلخوان وشرحها الربهان على مسائل تذكرة اإلخوان.
وقد نص الشيخ النوري ِف غيث النفع على تلقيه للقراءات على شيخه حممد بن حممد األفراين،
حيث قال":وإذ قلت (شيخنا) فاملراد به :العَلمة احملقق واملدقق الصاحل سيدي حممد بن حممد األفراين
املغريب السوسي".
نزل مصر وتوِف هبا ،رمحه اهلل تعاَل ،شهيدا بالطاعون ،أواخر ذي القعدة احلرام سنة إحدى ومثانني
وألف.
 -1الشيخ يحيى بن محمد بن محمد بن عبد اهلل بن عيسى الشاوي الملياني الجزائري (ت
1323هـ) ( :)3أبو زكريا النايلي امللياين اجلزائري املالكي  ،كان فقيها متضلِّ ىعا بفنون العربية وغريها،

تصدر لإلقراء باألزهر ،وفيه قرأ عليه الشيخ علي النوري علوم احلديث والفقه والنحو واألصول واملنطق
والبيان وعلم الكَلم وغري ذلك كما ذكر الشيخ حيىي ِف إجازته للشيخ علي النوري إجازة عامة ،وفيها
أسانيده ِف رواية سنن ايب داود وجامع الرتمذي والسنن الكربى للنسائي وسنن ابن ماجه.

 -8يحي بن زين العابدين حفيد زكريا األنصاري( :)4شرف الدين ،أبو املواهب وأبو هادي،

فاضل ،من أهل مصر ،له تصانيف منها الطبقات ،ذكر فيها شيوخه وعلماء عصره.
وهو من شيوخ علي النوري ِف األزهر ،قرأ عليه قطعة من صحيح البخاري ،وقطعة من صحيح
مسلم ،وموطأ مالك ،وأول سنن الرتمذي ،واألحاديث العشاريات للحافظ ابن حجر ،وأول كتاب
اجلامع ألخَلق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ،وكتاب األخَلق املتبولية لعبد الوهاب

( )1ذيل البشائر ،ص .012
( )2القراء والقراءات باملغرب لسعيد أعراب ،ص  ، 011ونزهه االنظار ِف عجائب التواريخ واألخبار . 541/1
( )3خَلصة األثر ِف أعيان القرن احلادي عشر  ،624/6وفهرس الفهارس واألثبات .0051/1
( )4انظر خَلصة األثر ،111/1واألعَلم .040/5
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الشعراين ،وأول كتاب الدرر ،وأجازه إجازة مطلقة بغريها ،وقد طلب منه تلقينه كلمة النجاة وهي ال إله
إال اهلل.
ثانيا-تالميذه:

 -1إبراهيم ِ
المزغنِّي( :)1هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم املزغين ،بعد أن أخذ على الشيخ النُّوري

ما أخذ ذهب لتونس  ،وتوغل فيها ِف علوم املعقول  ،وهو أول من أكثر االشتغال باملنطق ِف صفاقس،
ومل يكن للناس به قوة اعتناء  ،وال يأخذون منه إال ما تقام به التعاريف واألدلة  ،كإيسا غوجي والسلّم ،
وكان اشتغاله مبقام سيدي عبد الرمحن الطباع  ،إَل أن توِف ودفن مبقربة شيخه  ،ومل تعلم سنة وفاته .

 -9إبراهيم بن أحمد (وقيل ابن محمد) الجمل الصفاقسي( :)2الكفيف املقرئ اجملود ،احملدث

النحوي الصرِف كان خبريا فيهما بنكت األعاجم ،متضلعا من العربية ،ولد بصفاقس ،وأخذ عن الشيخ
علي النُّوري القراءات والعلوم ،مث رحل إَل تونس فأخذ عن علماء جامع الزيتونة كالشيخ املقرئ ساسي
ثُوينة  ،وغريه  ،وبعد خترجه تصدر للتدريس  ،فأخذ عن مجاعة منهم  ،حممد السراج األندلسي صاحب
احللل السندسية
وطلب من تلميذه هذا أن يصور له من الشمع حروف اهلجاء حىت يتعرف عليها باللمس ،ومن
اآلخذين عنه أمحد عجاج القريواين ،ومحود العامري ،وعلي السويسي ومصطفى األزمرييل التونسيان.
وكان مَلزما لرواية احلديث على دور السنة قبل الصبح مبسجد سوق الفلقة ،وكان يصلي الرتاويح
كل ليلة برواية ،وأكثر ما يلذ له رواية أيب عمرو بن العَلء توِف بتونس سنة 0011هـ ودفن مبقربة
الزالج.
من مؤلفاته:
 جامعة الشتات ِف عد الفواصل واآليات نظم ِف  0511بيت. نظم طيبة النشر ِف القراءات العشر البن اجلزري ،وصل فيه إَل ثلث القرآن حنو ثَلثة آالف5111بيت.
 نظم ِف كَل وكيفية الوقوف عليها. -كتاب ِف الوقف ِف قراءة القرآن.

( )1نزهة األنظار ،ص .516
( )2تراجم املؤلفني التونسيني.56/1 ،
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 -0أحمد بن علي النُّوري الصفاقسي ابن المؤلف( :)1قام مقام والده بالزاوية فكان قائما مبا قام
به والده ،وكان فائزا من العلوم الدينية بالقدح املعلَّى عربية وفقها وأصوال وحديثا وتفسريا وقراءة وأدبا،
ُ
وكان فصيحا ،إذا أذن حرك القلوب الغافلة حلسن صوته وفصاحته.
وقد رحل إَل املغرب ،فلقي الرجال بتونس واجلزائر وتلمسان وفاس ،وأراد اجملاوزة إَل السوس فمنعه
بعض الصاحلني.
وارَتل إَل املشرق بقصد حج بيت اهلل احلرام ،فسافر من صفاقس إَل مكة املشرفة ،ولقي األشياخ
وأخذ عنهم ،وصحب من الكتب شيئا كثريا ،فأكمل رسالة أبيه ،وأكثر من كتب األدب ،ألنه
كان مطمح نظره ،وأخذ عنه مشايخ ال حيصون كثرة فمنهم بصفاقس الشيخ أبو عبداهلل حممد
كمون ،والشيخ أبو عبد اهلل حممد بن علي الفرايت  ،والشيخ أبو عبد اهلل حممد البِجار  ،والشيخ أبو عبد
ُّ
اهلل حممد خروف ِف آخرين .
وسافر لتونس فأقام هبا مدة يقرئ جبامع الزيتونة تفسري الكتاب العزيز فهرعت إليه العامة واخلاصة،
ِ
ِ
ف البعيد ،قال من شاهد جملسه :رأيت القائم أكثر من القاعد ألنه رمحه اهلل تعاَل
س القريب ويق ُ
فَـيَ ْجل ُ

كان متمكنا من علوم العربية واحلديث والسري واألحكام الشرعية والعلوم األدبية والتاريخ وأيام الناس،
فبقي كذلك إَل أن أدركته وفاته بتونس سنة نيف ومخسني ومائة وألف ،فنقل ودفن جبانب والده.

 -9الشيخ أبو الحسن علي بن خلَْيفة (بصفة التصغير) المساكني (تـ1179هـ) ( :)2كان
مفسـراى واعظاى عارفاى بعلوم العربية وبأسرارها وبأصول الفقه
رجَلى صاحلاى تقياى عفيفاى فقيهاى متكلّما حم ّدثا ِّ
وفروعه ،تفقه ّأوال على الشيخ علي النوري كما ذكر ِف فهرسته ،وأقام عنده مخس سنني ،بداية من
سنة(0115هـ) ،مث رحل جمازاى من شيخه إَل مصر فشاركه ِف األخذ عن بعض شيوخه« .مث رجع إَل

بلده وتصدر للتدريس مبدرسة أبيه وعمرها أحسن تعمري ،يطعم الطعام للفقراء واملساكني ويعلم أوالد
املسلمني ويربيهم ،تابعا لطريقة شيخه الشيخ النوري»  .من مصنفاته« :الرياض اخلليفية» وهي منظومة
ِف أصول الدين.
 -5علي العش( :)3الفقيه العامل النبيه ،يعرف بالعش ،تزايد بصفاقس ،وحفظ القرآن هبا ،وتفقه

اجلمين جبربة ،وغريهم ،وتفقه .وقدم إَل
عن العَلمة الشيخ املريب علي النُّوري ،وأخذ عن الشيخ إبراهيم ّ
وع َّني له األمري مرتبا لإلقراء ،جبامع الزيتونة ،وتصدر به للتدريس لقراءة خمتصر الشيخ خليل،
تونسَ ،
والرسالة وكتب العربية ،وغريها.
( )1نزهة األنظار.541-542/1 ،
( )2شجرة النور الزكية  ،561/0ونزهة األنظار  ،516/1وتراجم املؤلفني .155/1
( )3انظر ترمجته ِف ذيل بشائر أهل اإلميان ،ص.141
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 -3الشيخ أبو الحسن علي التميمي المؤ ّخر (كان حيا سنة 0002هـ) ( :)1ولقبه األصلي
كثريا
«املق ّدم» وشهر « ّ
املؤخر» ،وهو أكرب تَلميذ الشيخ علي النوري وأكثرهم مَلزمة له ،وكان جيل ى
شيخه حيث يقول ِف حقه« :خملِّصنا من مجيع اجلهاالت ِف ديننا ودنيانا»  ،ويشري بذلك إَل من كان
له الفضل  -بعد اهلل سبحانه ِ -ف وصوله إَل مراتب علمية عالية حيث صار يوصف باإلمام العامل
بالقراءات ،النحوي ،الفلكي املتكلم ومل تكن له رحلة لطلب العلم ،ولكنه حصل على تلك الدرجة
العالية بربكة مَلزمته لشيخه واألخذ عنه .له تصانيف مفيدة منها شرحه على العقيدة النورية «مبلغ
الطالب إَل معرفة املطالب» ،وشرح لطيف على "جوهرة التوحيد".

المبحث الرابع :صفاته وثناء العلماء عليه
أمجع العلماء الذي عرفوا الشيخ عليّاى النوري على إمامته وجَللة قدره ،فصدرت منهم عبارات ِف
حقه أفصحت عن مكانته العلمية العالية ومقاماته األخَلقية الراقية ،وفيما يلي ذكر لبعض ما وقفنا عليه
من تلك العبارات.
اتصف الشيخ النوري بصفات جليلة وخصال محيدة ،من أبرزها نبوغه وفطنته وذكائه  ،فقد كان
شغوفا بالعلم حمبا له مقبَل عليه.
وكان زاهدا عابدا متواضعا كرميا  ،يرحم الضعفاء وحيسن إَل الفقراء ،حمبا لطلبته يطعمهم ويكسوهم
ويربيهم أحسن تربية.
قال الوزير السراج ":وكان كلما بقي للفجر قدر ساعة يضرب بيده على بيوت الطلبة ليقوموا

للعبادة"(.)2
وحيد عصره ،وفريد دهره  ،زاد فضله  ،وشاع ذكره  ،واشتهر ِف االفاق  ،وازدحم الناس على بابه ،
فساس األمة  ،وكشف الغمة  ،وعمت به النعمة  ،وكثر طلبته  ،واستفاد الناس بإرشاده.
السنِيَّة  ،وكان فريد
مل يفرت عن التدريس ليَل وهنارا  ،صرف مهته العلية ِف العلم ن وأحي السنة َّ
العصر ِف سريته املرضية  ،له مواظبة على األوراد ِف كل مساء وصباح  ،ويتصدر للتدريس .
طلبا للحَلل وتوكَل على اهلل ِف ضمان رزق خلقه  ،وال يأخذ عن تعليمه شيئا طلبا ملرضاة ربه.
وكان يأكل كسبه ،فيتجر ويشتغل القماش(.)3

( )1شجرة النور الزكية  ،565/0ونزهة األنظار  ،541/1وتراجم املؤلفني. 601/1 ،
( )2احللل السندسية ِف األخبار التونسية .015/5
( )3نزهة األنظار.541/1 ،
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قال حسني خوجة  ":وله حصة من النهار يدخل فيها داره  ،يسبك غزال ليأكل من عمل يده ،

آخذا بالكل من كد اليمني"(.)1
وكان واقفا على ساق اجلد ِف دين اهلل  ،وإحياء سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وملا أقبلت عليه الدنيا ما ازداد فيها إال زهدا  ،وكان يبذل من ماله وكسبه ما جيهز به الغزاة وينشئ
به السفن  ،لدفع ضرر قرصان النصارى .
ومن زهده وورعه وعفة نفسه أنه ملا قدم إبراهيم الشريف لثفاقس عند توجهه لقتال طرابلس وقصد
إَل زيارة الشيخ النوري بزاويته  ،مسع الشيخ الفرايت فجاء إَل زاوية الشيخ النوري  ،فقام له الشيخ
إجَلال ،وقام السلطان لقيامه وسلم عليه ،فقال الشيخ النوري للسلكان :هذا رجل صاحل من طلبة
متن ما
العلم ،اغتنم بركة دعائه  ،فدعا له الشيخ الفرايت  ،مث قال إبراهيم الشريف للشيخ النوري َّ :
شئت ،فامتنع فأحل عليه فقال :إن كان والبد فتولية هذا الشيخ إمامة املسجد األعظم  ،إمامه عجز
لكرب سنه ،وكان أئمته قبل ذلك املشايخ الشَّرفِيني  ،فقال له السلطان  :إن كان والبد فلتكن أنت
إماما ،فاعتذر بعدم القدرة على ذلك  ،فكتب للشيخ الفرايت ظهريا بذلك مشتمَل على القيام مبصاحل
املسجد وواله الفتوى  ،فصار خطيبا إماما مدرسا باملسجد األعظم مفتيا(.)2
وقال له أيضا  :البد أن تُ ِ
دخل هذه الدُّور اجملاورة ِف الزاوية ألهنا ضيقة  ،فقال له  :هذا القدر فيه
بركة  ،و ال خنرج الناس من مساكنهم(.)3
ثناء العلماء عليه:
كانت للشيخ علي النوري رمحه اهلل مكانة علمية عند أهل عصره ومن بعدهم  ،فقد هنل من خمتلف
العلوم ِ ،ف بلده صفاقس أوال ،مث خَلل رحَلته العلمية إَل تونس والقاهرة  ،كما تقدم.

ما ذكره أمحد ب أمحد الفيومي الغرقاوي املصري (ت  0010ه ــ) ِف كتاب اخللع البهية ِف شرح
العقيدة النورية  ،حيث قال " :وإن من أنفع املختصرات املؤلفة فيه العقيدة املفيدة والدرة الفريدة املنسوبة
للشيخ اإلمام والعامل النحرير املفيد اهلمام  ،الناسك العابد  ،والورع الزاهد  ،الشيخ أيب احلسن علي
املغريب الصفاقسي  ،نفعنا اهلل به  ،وأطال عمره  ،ونشر له الفضل واخلري  ،ونشر هبما ذكره  ،آمني"(.)4

( )1ذيل بشائر اإلميان ،ص .012
( )2نزهة األنظار.525/1 ،
( )3املصدر نفيه.541/1 ،
()4نزهة األنظار ِف عجائب التواريخ واآلثار.105/1 ،
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وقال تلميذه الشيخ علي بن ُخلَيفة املساكين" :أول مشاخيي الشيخ الفاضل ،املريب الناصح ،اجلامع
بني احلقيقة والشريعة :سيدي علي النوري الصفاقسي .اجتمعت به سنة مخس وتسعني وألف
(0115هـ) وأقمت عنده مخس سنني ،وأخذت عنه مجلة علوم ِف خَلهلا وأجازين ،ومل أر مثله له
اإلجازات الكثرية ،واالطَلعات الغزيرة "(.)1
وقال الشيخ أبو العباس أمحد بن ناصر ِف رحلته الكربىِ ،ف الثناء على الشيخ النوري:
"من عباد اهلل الصاحلني ،أهل العلم والعمل ،أحيا اهلل به العلم والسنة ِف هذا القطر"(.)2
وقال الشيخ أمحد بن قاسم العصفوري (تـ0011هـ) ":هو الشيخ احلريز الويل املعت َقد ،الذهب

اإلبريز اجللي الغري املنتقد ،ذو اإلشارات الباهرات ،واإلنارات الزاهرات ،العامل املتبحر العَلمة ،العلَم احلرب
الفهامة ،الراقي ذَُرى اجملد بالكرامات ،احمليي ليله بالعبادة كأن الكرى مات ،ذي التصانيف املصفاة
مبِنخل التدقيق ،النافعة مبصاحبة اإلخَلص والتوفيق ،املريب الورع الزاهد ،الواصل الصابغ اجملاهد ،املرعوبة
بأساطيله البطارقة ،املرهوبة هبيبته كل طارقة ،الواقف على إحياء مراسم الشريعة ،العاكف على إبداء
السنة املريعة ،لو عاشره القشريي َرسا له ،وطيّب ذكره ِف الرسالة ،ولو مسع الشاطِب منه "غيث النفع"
قال قد سهل لعمري القراءات السبع ،األستاذ الذي أقتدي به ِف أموري ،الطود الشامخ سيدي علي
النوري"(.)3

وقال حسني خوجة" :ومن علمائها األعَلم  ،ومشاخيها الكرام  ،ومن سارت به الركبان بعلو سنده،
وعقدت اخلناصر ِف اآلفاق على فضله  ،العامل الفاضل  ،والعامل الكامل  ،املريب  ...الشيخ املوَل أبو
احلسن سيدي علي النُّوري.)4("..

وقال الكتاين " :هو العَلمة الواسع العارضة  ،حميي السنة  ،وعلم القراءات بالقطر التونسي"(.)5
وقال الشيخ حممد خملوف" :هو اإلمام ،املقرئ ،احمل ّدث ،املسند ،العَلمة ،الفقيه ،املتكلّم ،احملقق،
املتمسك بعرى الدين ،السالك سنن املهتدين والفضَلء
املريب
املتفنّن ،احلامل راية العلوم باليمني ،القدوة ّ
ّ
الواصلني"(.)6

( )1املصدر السابق.545/1 ،
( )2الرحلة.046/1 ،
()3الفوائد العصفورية على العقيدة النورية مخ رقم ( )01155بدار الكتب الوطنية.
( )4ذيل بشائر اإلميان ،ص .150
( )5فهرس الفهارس.415/1 ،
( )6شجرة النور الزكية.510/0 ،
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وقال الشيخ حممود مقديش" :كان ثقة ،عمدة ِف علوم الدين من حديث ،وتفسري ،وفقه ،وقراءة،
وعربية ،وأصول الدين ،وأصول الفقه ،ومغا ٍزِ ،
وتصوف وما يتبع ذلك وما يتوقف
وس َري ،وميقات،
ّ
عليه"(.)1
وقال الشيخ احلسن الي ِ
ـوسي ( شيخ شيوخ املغرب) قال مادحاى الشيخ علياى النوري ِف قصيدة أجاز
ُ
فيها جمموعة من العلماء:
كذا املاجد النحرير عني صفاقس أبو احلسن النوري ذو اجملد والفخر(.)2

المبحث الخامس  :عقيدته ومذهبه
-1

العقدي:
مذهبه َ

ال ريب أن الشيخ النوري أشعري العقيدة ،ويتضح ذلك جليىا من خَلل عنوان كتابه  (:العقيدة
النورية ِف اعتقاد األئمة األشعرية) أو (ِف معتقد السادة األشعرية).
ويصفها تلميذه علي املؤخر ـ والذي قام بشرح ميسر هلا مساه" :مبلغ الطالب إَل معرفة املطالب" ـ ،
بقوله" :فإن العقيدة النورية ،الفاخرة السنية ،والكوكبة الدرية ِف معتقد السادات األشعرية ،اليت عمم اهلل
نفعها ِف مجيع الربية ،حىت فتح اهلل هبا بصائر عمية ،وأحىي بقراءهتا قلوبا كانت طامسة قسية ،حىت
أشرقت أنوار املعارف على جدراهنا ،فانشرحت باليقني واتسعت بإمياهنا ،أال وهي عقيدة شيخ العصر،
وملجأ املسلمني ِف هذا الدهر ،والفاتق من نافع العلوم هنرا بعد هنر ،املاشي ِف مجيع أحواله ِف هذا
علي القدر ،شيخنا وسيدنا وموالنا ،وخملصنا من مجيع اجلهاالت ِف ديننا
الزمان على سرية سيدنا حممد ِّ

ودنيانا أبو حممد ،علي النُّوري الصفاقسي ،املالكي الصوِف ،بارك اهلل لنا ِف حياته(.)3
كما تلقى الشيخ علي النوري التصوف على عدد من شيوخ الصوفية ِف صفاقس وغريها  ،حيث
أخذ أوال بصفاقس على شيخه أيب احلسن الكراي الصوِف  ،مث على شيخه حممد بن حممد بن ناصر
الدَّرعي املغريب  ،الذي لقيه باألزهر وأخذ عنه طريق القوم  ،ولقنه ورد الذكر  ،وتوقف ِف إجازته أوال مث
أجازه لرؤيا رآها املستجيز  ،وأجازه الشيخ حممد الدَّرعي  ،وأثًن عليه وكان قدوة للشيخ علي النُّوري ِف

( )1نزهة األنظار.552/1 ،
( )2تراجم املؤلفني التونسيني.55/5 ،
( )3مبّلغ الطالب إَل معرفة املطالب ،ص .61
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مسلكه الصوِف ،حيتج مبوقفه ِف مقاومة بدع التصوف  ،ويثين عليه ،و رمبا كان من أتباع الطريقة
الناصرية(.)1
-9

مذهبه الفقهي:

نشأ الشيخ علي النُّوري وترعرع ِف بيئة يعتنق أهلها املذهب املالكي ،فقرأ خمتصر خليل على شيخه
إبراهيم الشربخييت وأجيز فيه  ،كما أجازه إجازة مطلقة ِف رواية احلديث والفقه  ،مث أجازه بأسانيده ِف
رواية خمتصر خليل .
كم ا قرأ على الشيخ شرف الدين حيي بن زين العابدين حفيد شيخ اإلسَلم زكرياء األنصاري مجلة
من الكتب  ،وأجازه
الشيخ شرف الدين بأسانيده ِف روايتها  ،و أجازه إجازة مطلقة بغريها  ،وقد صرح فيها بأن الشيخ
علي النُّوري مالكي ،وضمن تلك اإلجازة ِف رسالة مساها (الشرف الظاهر اجللي ِف إجازة سيدي علي
املغريب املالكي) كتبها ِف ربيع األول سنة 0121هـ ـ ـ ـ ـ وهي خبط اجمليز الشيخ شرف الدين (.)2
وقال أيضا تلميذه حممد بن حممد بن حممد الشهيد السوسي ِف مقدمة كتاب غيث النفع بأن
شيخه علي النُّوري مالكي  ،حيث قال  " :قال الشيخ الفقيه اإلمام العامل العَلمة احملقق الويل الصاحل
الزاهد الناصح أبو حممد النُّوري الصفاقسي املالكي رضي اهلل عنه وأرضاه وجعل اجلنة مقره ومأواه
آمني.)3( "...
قال الزركلي ِف ترمجته  " :علي أبو احلسن النوري الصفاقسي  :مقرئ من فقهاء املالكية  ،من أهل
صفاقس.)4( "...
المبحث السادس  :آثاره العلمية
ألف الشيخ الصفاقسي رمحه اهلل ِف عدد من الفنون كالقراءات  ،والفقه والعقيدة ،والفلك
،فاشتهرت مصنفاته وانتفع الناس هبا وسارت هبا الركبان  .إال أن أبرز مصنفاته ما كان ِف القراءات
وعلومها .
وفيما يلي مؤلفاته حسب أنواع الفنون :
( )1تراجم املؤلفني التونسيني.51/5 ،
( )2فهرس الفهارس.0116/1 ،
( )3تنبيه الغافلني ،ص .02
( )4األعَلم.05/6 ،
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القراءات وعلوم القرآن :

ـ غيث النفع في القراءات السبع .حقق مراراى ،وطبع ع ّدة طبعات ،منها طبعة على هامش شرح

املسمى «سراج القاري املبتدي» البن القاصح ،دار الفكر؛ وطبعة مستقلّة بتحقيق أمحد
الشاطبية ّ
احلفيان دار الكتب العلمية ط 1بريوت 1425هـ2004/م .وآخر َتقيق فيما أعلم لسامل بن حممد
الزهراين ،ضمن رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية0614 .هـ.
عما يقع لهم من الخطأ حال تالوتهم لكتاب اهلل المبين.
ـ تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين ّ
نشرته مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل بتحقيق حممد الشاذيل النيفر وعثمان العياري .تونس1974م.
ـ رسالة في حكم السماع وفي وجوب كتابة المصاحف بالرسم العثماني .فرغ من كتابتها ِف
أواخر حمرم سنة (1117هـ) .نشر دار الغرب اإلسَلميَ .تقيق حممد حمفوظ .بريوت لبنان
1406هـ1986/م.
ـ رسالة في الر ّد على من يقول بجواز إبدال الهمزة هاء عند تسهيلها.

ـ فهرست  .ذكر فيها روايته عن شيوخه املغاربة واملشارقة الذين أخذ عنهم وما أجازوه به وقال فيها:

«وال جتد كتابا للمتقدمني وال للمتأخرين ِف مجيع العلوم إالّ ولنا به اتصال سند يوصلنا إَل مؤلّفه».

ـ أسئلة في القراءات .خمطوط بدار الكتب الوطنية ،ضمن جمموع برقم ،2035وعدد أوراقه.7:

رب العالمين .وهو رسالة ِف آداب الدعاء وأحكامه وفضائله ،استنادا
ـ معين السائلين من فضل ّ

إَل القرآن العظيم وصحيح السنة النبوية املشرفة .ذكره الشيخ علي النوري ِف كتابه «غيث النفع» حيث
قال« :وينبغي للداعي مراعاة الدعاء وشروطه وآدابه.
 أدعية ختم القرآن .نشرها عباس النوري -صفاقس ،تونس 0615هـ0125/م. مسائل مفردة من طريق الدرة وحرز األماني . -9الفقه :
املسمى "هبة املالك على تأليف الشيخ علي النوري ِف
ـ رسالة في المناسك .مطبوعة مع شرحها ّ

حملمد بن يوسف الشهري بالكاِف (ت1380هـ1960/م) مطبعة األمة .مصر .ط.1
املناسك" ّ
1330هـ1912/م؛ وطبع مبفرده َتت عنوان «مناسك احلج والعمرة والزيارة» .نشرها عبّاس بن حممد
النوري سنة1988م.

ـ المنقذ من الوحلة في معرفة السنين وما فيها واألوقات والقبلة (ِف الفلك) .طبع مكتبة هنج
سوق البَلط .تونس1331.هـ1913/م.
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ـ مقدمة في فقه الصالة  .هي رسالة ِف أحكام الطهارة والصَلة على مذهب السادة املالكية .وقد

وضع عليها الشيخ أمحد بن غنيم النفراوي شرحا ممزوجا بكلمات الشيخ علي النوري .واملنت والشرح قيد
التحقيق.
يتمه .خمطوط بدار
ـ الهدى والتبيين فيما فعله فرض عين على المكلّفين .كتاب ِف الفقه مل ّ
الكتب الوطنية بتونس ،رقمه  ،19475وعدد أوراقه  262ورقة.
ـ فتاوى فقهية حول الطهارة والصالة .خمطوط بدار الكتب الوطنية بتونس ،رقمه،20155:
وعدد أوراقه ،10وهي الثانية ضمن جمموع.
ـ ثالث رسائل في تحريم الدخان.
ـ رسالة تقريض على كتاب «تحفة اإلخوان في التحذير من حضور فقراء الزمان» لعلي بن عبد
الصادق العيادي اجلبايل (تـ1138هـ) .خمطوطة بدار الكتب الوطنية ،رقمها ،18078:وهي ضمن
جمموع ِف مكتبة حسن حسين عبد الوهاب ،وعدد أوراقها.1
-9

العقيدة:

ـ العقيدة النورية في معتقد السادات األشعرية حققها الشيخ احلبيب بن طاهر ضمن َتقيق
ودراسة شرحها املسمى «مبلغ الطالب ملعرفة املطالب» للشيخ علي املؤخر .نشرهتا دار اليمامة للطباعة
والنشر والتوزيع  .دمشق سنة 1112م.
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م5112 ) أبريل (نيسان/هـ1434  مجادى اآلخرة،4  العدد، السنة األوىل:جملة املدونة

الفهرس الوصفي الشامل لمؤلفات علماء الجزائر
في الفقه اإلسالمي وعلومه

المطبوعة والمخطوطة والمفقودة
 األستاذ فؤاد عطاء اهلل:إعداد
أستاذ مساعد ِف شعبة العلوم اإلسَلمية جبامعة الوادي ِف اجلزائر

ملخص البحث باللغة اإلنجليزية
Abstract in English
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and his
family and his brothers.
The title of this research is to:
Comprehensive Index descriptive writings Algeria scholars in Islamic jurisprudence
and its Sciences
I wanted to get to know the books written by Algeria scholars in Islamic
jurisprudence.
It can be explained steps accomplish this research are as follows:
The first books written by scholars of Algeria since the first centuries to the midfourteenth century, almost the names collected.
Second: I arranged these books chronologically by year of death of the author.
Third: I'd rate these books into three sections: publications, manuscripts, Lost.
In the end, I reported beneficial results that I reached.
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ملخص البحث باللغة العربية
هذا حبث عنوانه:

الفهرس الوصفي الشامل لمؤلفات علماء الجزائر في الفقه اإلسالمي وعلومه
أردت من خَلله مجع أخبار املصـنفات الـيت ألفهـا علمـاء اجلزائـر ِف خدمـة الفقـه اإلسـَلمي ،وتقريبهـا
إَل طلبة العلم الشرعي.
وميكن أن أوضح اخلطوات اليت خطوهتا إلجنازه ِف النقاط اآلتية:
األولى :مجعت أمساء وأخبار التآليف اليت صنفها فقهاء اجلزائر منـذ القـرون األوَل إَل منتصـف القـرن
الرابع عشر اهلجري تقريبا.
الثانية :رتبت تلك املؤلفات زمنيا حسب سنة وفاة املؤلف.
الثالثة :صنفت تلك املؤلفات إَل مطبوعة وخمطوطة ومفقود.
الرابعة :صنفت تلك املؤلفات إَل أقسام هي:

-1الكت ــب واملت ــون واملختصـ ـرات الفقهي ــة -2 .الش ــروح واحلواش ــي والتقريـ ـرات الفقهي ــة -3 .كت ــب
الفتاوى والنوازل الفقهية -4 .كتب الشروط والوثائق -5 .كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية.
الخامسة :عرضت أمساء املؤلفات وأمساء مؤلفيها وفق منهجية مطردة.
وختمت البحث بعدد من النتائج املهمة.
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المقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصَلة والسَلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وإخوانه إَل يوم الدين،
أما بعد:
فهذا حبث عنوانه:
الفهرس الوصفي الشامل لمؤلفات علماء الجزائر في الفقه اإلسالمي وعلومه
أردت من خَلله مجع أخبار املصـنفات الـيت ألفهـا علمـاء اجلزائـر ِف خدمـة الفقـه اإلسـَلمي ،وتقريبهـا
إَل طلبة العلم الشرعي.
وميكن أن أوضح اخلطوات اليت خطوهتا إلجنازه ِف النقاط اآلتية:
األولى :مجعت أمساء وأخبار التآليف اليت صنفها فقهاء اجلزائر منـذ القـرون األوَل إَل منتصـف القـرن
الرابع عشر اهلجري تقريبا.
وقد اعتمدت ِف هذا اجلمع على أصناف من املراجع واملصادر املتنوعة منها:
 كتب الرتاجم العامة وكذا اخلاصة بأعَلم اجلزائر مثل (تعريف اخللـف برجـال السـلف) للحفنـاوي
وحنوه.
 كتب املؤلفات وفهارس الكتب مثل (هدية العارفني) للبغدادي وحنوه.
 فهارس خزائن املخطوطات ِف عدد من دول العامل مثل (فهارس خزانة القرويني) وحنوها.
 فهارس الرسائل اجلامعية ِف عدد من اجلامعات ِف العامل اإلسَلمي.
 املوس ــوعات اإللكرتوني ــة احلديث ــة مث ــل (قاع ــدة بيانــات مرك ــز املل ــك فيص ــل للبح ــوث والدراس ــات
اإلسَلمية ِف الرياض) وحنوها.
ومما ينبغي اإلشارة إليه ِف هذا املقام أنين حاولت – قدر املستطاع  -اإلملام بكل مـا عثـرت عليـه مـن
تآليف وتصانيف ،دون أن أدعي اإلحاطة هبا؛ فهي أمر يكـاد يكـون مسـتحيَل خاصـة ِف مثـل هـذا النـوع
من البحوث الذي هو مظنة حلصول الغفلة والنسيان.
الثانية :رتبت تلك املؤلفات زمنيا حسب سنة وفاة املؤلف.
الثالثة :صنفت تلك املؤلفات إَل مطبوعة وخمطوطة ومفقودة ،وكان ذلك على النحو اآليت:
المصنفات المطبوعة :عرضت املعلومات املتعلقة بنشرها وطبعها.
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المصنفات المخطوطة :عرضت املعلومات املتعلقة بنسـخها اخلطيـة ،كخـزائن احلفـظ ،وأرقـام احلفـظ،
وعدد األوراق.
المص ـ ــنفات المفق ـ ــودة :وه ـ ــي ال ـ ــيت ليس ـ ــت ض ـ ــمن املطبوع ـ ــات ،وال يع ـ ــرف هل ـ ــا وج ـ ــود ِف خـ ـ ـزائن
املخطوط ــات ،فق ــد اكتفي ــت بتحقي ــق عناوينه ــا وص ــحة نس ــبتها إَل مؤلفيه ــا ،م ــع اإلش ــارة إَل موض ــوعها
ومضموهنا إن لزم ذلك.
ب كتــاب
وقــد بــذلت مــا ِف وســعي مــن أجــل أن يكــون هــذا التصــنيف دقيقــا وصــائبا ،ومــع ذلــك فَـ ُـر َّ
ب كتاب َتسبه خمطوطا وهو مطبوع.
ور َّ
َتسبه مفقودا وهو موجود ِف خزانة ماُ ،
الرابعة :صنفت تلك املؤلفات إَل أقسام هي:

-1الكت ــب واملت ــون واملختص ـ ـرات الفقهي ــة -2 .الش ــروح واحلواش ــي والتقري ـ ـرات الفقهي ــة -3 .كت ــب
الفتاوى والنوازل الفقهية -4 .كتب الشروط والوثائق -5 .كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية.
الخامسة :عرضت أمساء املؤلفات وأمساء مؤلفيها وفق منهجية مطردة ،ميكن شرحها كما يأيت:
 أثبت رقما تسلسليا أمام عنوان كل مصنف.
 وضعت العنوان املشهور لكل مصنف بني قوسني (.)...
 أتبعت كل عنوان مبعقوفتني [ ]...كتبت داخلهـا :خمطـوط ،أو مطبـوع ،أو مفقـود ،وهـو تصـنيف
يشري إَل حالة الكتاب ،مث أثبت ِف احلاشية السفلية للمعقوفتني معلومات الكتاب ِف كل حالة.
 ذكــرت املؤلــف بعــد العن ـوان :فبينــت كنيتــه ،ولقبــه ،وامســه الثَلثــي أو الربــاعي إن وجــد ،ونســبته،
وحــددت ِف آخــر كــل اســم احلاضــرة العلميــة الــيت ينتمــي إليهــا داخــل القطــر اجلزائــري ،ووضــعت ســنة وفاتــه
بني قوسني (ت.)...:
 أشرت إَل مواطن ترمجة كل مؤلف عند أول ذكر فقط ،وأثبت ذلك ِف احلاشية السفلى.
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القسم األول:

الكتب والمتون والمختصرات الفقهية
ألف فقهاء اجلزائر ِف هذا الباب عددا من املصنفات ،هذا ما عثرت عليه منها:
.1

العنوان( :أحكام القرآن) [مطبوع](.)1

املؤلـ ــف :أبـ ــو العبـ ــاس أمحـ ــد بـ ــن علـ ــي بـ ــن أمحـ ــد بـ ــن حممـ ــد بـ ــن عبـ ــد اهلل الربعـ ــي الباغـ ــائي ،األوراسـ ــي:
(ت401:هـ).
.2

العن ـ ـ ـوان( :األم ـ ـ ـوال) ِف أحكـ ـ ــام أم ـ ـ ـوال املغـ ـ ــا واألراضـ ـ ــي الـ ـ ــيت يتغلـ ـ ــب عليهـ ـ ــا املس ـ ـ ــلمون
[مطبوع](.)2

املؤلف :أبو حفص أمحد بن نصر الداودي ،األسدي ،التلمساين( :ت402:هـ)(.)3
.3

العنوان( :الواعي ِف الفقه) [مفقود].

املؤلف :أبو حفص أمحد بن نصر الداودي ،األسدي ،التلمساين( :ت402:هـ).
( )1يوجد منه نسخة ِف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ -0111( :ف).
وقد طبع جزء منه يتضمن تفسري سوريت "الفاَتة" و"البقرة" بتحقيق :سليمان بن عبد العزيز السليمان ،برعاية جامعة امللك
سعود.
( )2يوجد منه عدة نسخ منها:
األوَلِ :ف (مكتبة املخطوطات) ،الكويت ،رقم احلفظ ،)111( :عن اإلسكولاير (.)0045
الثانيةِ :ف (معهد املخطوطات العربية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ ،1 :عن اإلسكولاير (.)0045
الثالثةِ :ف (معهد إحياء املخطوطات العربية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ ،2 :عن اإلسكولاير (.)0045
الرابعةِ :ف (مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث) ،مكة املكرمة -السعودية ،رقم احلفظ.)65( :
اخلامسةِ :ف (مكتبة املخطوطات) ،الكويت ،رقم احلفظ ،)111( :عن اإلسكولاير (.)0045
السادسةِ :ف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ-5-1056( :ف).
السابعةِ :ف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ-1011( :ف).
وقد طبع الكتاب بتحقيق :رضا حممد سامل ،الرباط :دار إحياء الرتاث العريب0122( ،م) ،حجم الكتاب املطبوع101 :ص.
( )3انظــر ترمجتــه ِف" :ترتيــب املــدارك"" ،)62/0( :األعــَلم"" ،)146/0( :تــاريخ اجلزائــر العــام"" ،)540/0( :معجــم أعــَلم
اجلزائر"( :ص.)060:
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العنوان( :تسهيل املطلب ِف َتصيل املذهب) [مفقود].

املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن علي بن جعفر بن أمحد بن حممد القيسي ،املعروف بـابن الرمامـة ،املسـيلي:
(565هـ)(.)1
 .5العنوان( :األحكام الشرعية الكربى) [مطبوع](.)2
املؤلــف :أبــو حممــد عبــد احلــق بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهلل بــن احلســني ،املعــروف بــابن اخل ـراط ،األزدي،
اإلشبيلي ،البجائي( :ت581:هـ)(.)3
 .6العنوان( :األحكام الشرعية الوسطى) [مطبوع](.)4
املؤلــف :أبــو حممــد عبــد احلــق بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهلل بــن احلســني ،املعــروف بــابن اخل ـراط ،األزدي،
اإلشبيلي ،البجائي( :ت581:هـ).
 .5العنوان( :األحكام الشرعية الصغرى) [مطبوع](.)5
املؤلــف :أبــو حممــد عبــد احلــق بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهلل بــن احلســني ،املعــروف بــابن اخل ـراط ،األزدي،
اإلشبيلي ،البجائي( :ت581:هـ).
 .8العنوان( :الصَلة والتهجد) [مطبوع].6
املؤلــف :أبــو حممــد عبــد احلــق بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهلل بــن احلســني ،املعــروف بــابن اخل ـراط ،األزدي،
اإلشبيلي ،البجائي( :ت581:هـ).
 .9العنوان( :منظومة ِف علم الفرائض) [مفقود].
املؤلف :أبو طاهر عمارة بن حيىي بن عمارة الشريف احلسين ،البجائي (ت585:هـ)(.)7
( )1انظ ــر ترمجت ــه ِف" :األع ــَلم"" ،)141/4( :ت ــاريخ اجلزائ ــر الع ــام"" ،)611/0( :معج ــم املـ ـؤلفني"" ،)505/01( :معج ــم
أعَلم اجلزائر"( :ص.)051:

( )2طبع بتحقيق :أيب عبد اهلل حسني بن عكاشة ،مكتبة الرشد ،الرياض -السعودية0611 ،هـ.
( )3انظر ترمجته ِف" :سري أعَلم النبَلء" للذهِب" ،)012/10( :األعَلم".)120/5( :
( )4طبع بتحقيق :محدي السلفي ،دار الرشد ،الرياض السعودية0604 ،هـ.
( )5طبع بتحقيق :أم حممد بنت أمحد اهليس ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة -مصر0605 ،هـ.
() 6
()7

طبع بتحقيق :عادل أبو املعاطي ،دار الوفاء ،املنصورة -القاهرة0605 ،هـ.

انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني"" ،)111/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)160:
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.10العنوان( :املختار ِف اجلمع بني املنتقى واالستذكار) [خمطوط](.)1

املؤلف :حممد بن عبد احلق بن سليمان الكومي اليعفري التلمساين( :ت625:هـ)(.)2
.11العنوان( :شرح اخلَلف) [مفقود].
املؤلف :أبو إسحاق إبراهيم بن حيىي بن حممد بن موسى ،التجيِب ،التلمساين( :ت664:هـ)(.)3
.12العنوان( :اللمع ِف الفقه املالكي) [مطبوع](.)4

( )1يوجد نسخ من بعض جملداته ِف (خزانة القرويني) ،املغرب:
اجمللد األول :يوجد منه نسختان:
األوَل :رقم احلفظ ،)015-651 ( :يبدأ من أول الكتاب ،عدد األوراق ،)052( :اخلط :أندلسي ،حالة النسخة :سيئة.
الثانية :رقم احلفظ ،)016-514( :يبدأ من أول الكتاب ،عدد األوراق ،)011( :اخلط :مغريب مشكول ملـون ،حالـة النسـخة:
جيدة.
اجمللد الثاين :رقم احلفظ ،)015-512( :يبدأ من( :احلـج عمـن حـج) ،عـدد األوراق ،)116( :الناسـخ :الفضـيل بـن الفـاطمي،
تاريخ النسخ :آخر مجادى األوَل 0505هـ ،اخلط :مغريب ،حالة النسخة :سيئة.
اجمللد الثالث :رقم احلفظ ،)015-652( :يبدأ من (كتاب الضحايا) ،عـدد األوراق ،)015( :اخلـط :أندلسـي ،حالـة النسـخة:
سيئة.
اجمللد السادس :رقم احلفظ ،)016-511( :يبدأ من (ما جيوز للمحرم أكله من الصـيد) ،عـدد األوراق ،)111( :اخلـط :إفريقـي
جيد ملون ،حالة النسخة :سيئة.
اجمللـد الثــامن :رقـم احلفــظ ،)015-511( :يبــدأ مـن قولــه( :العمـل ِف عقــل اإلنســان) ،عـدد األوراق ،)010( :اخلــط :أندلســي،
حالة النسخة :ال بأس هبا.
اجمللــد التاســع :رقــم احلفــظ ،)015-651( :يبــدأ مــن (كتــاب الرضــاع) ،عــدد األوراق ،)015( :اخلــط :أندلســي جيــد ،حالــة
النسخة :سيئة.
جزء مبتور من جملد :رقم احلفظ ،)014-511( :مبتور األول واآلخـر ،عـدد األوراق ،)022( :اخلـط :أندلسـي ،حالـة النسـخة:
سيئة.

( )2انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)515/1( :األعَلم"" ،)024/4( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)11:
( )3انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني"" ،)012/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)46:

()4

يوجد منه نسخ:

األوَلِ :ف (املكتبة األزهرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.126 )016( :
الثانيةِ :ف (مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث) ،مكة املكرمة -السعودية ،رقم احلفظ.56 :
الثالثةِ :ف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ( :ج.)21
الرابعةِ :ف (دار الكتب) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)11( :
طبع جزء منه بتحقيق :سعيدة حبوت ،دار ابن حزم ،بريوت -لبنان1100 ،م.
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املؤلف :أبو إسحاق إبراهيم بن حيىي بن مهدي ،املكناسي ،التلمساين( :ت666:هـ)(.)1
.13العنوان( :أرجوزة ِف الفرائض) ،تعرف بالتلمسانية [مطبوع](.)2

املؤل ـ ـ ــف :أب ـ ـ ــو إس ـ ـ ــحاق إبـ ـ ـ ـراهيم ب ـ ـ ــن أيب بك ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد اهلل ب ـ ـ ــن موس ـ ـ ــى ،األنص ـ ـ ــاري ،التلمس ـ ـ ــاين:
(ت690:هـ)(.)3
.14العنوان( :نظم ِف الفرائض) [مفقود].
املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن موسى بن علوان ،البجائي( :القرن السابع اهلجري)(.)4
.15العنوان( :إمساع الصم ِف إثبات الشرف من جهة األم) [خمطوط](.)5
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد ب ـن عبــد الــرمحن املراكشــي املغــريب املعــروف بــابن أيب زيــد الض ـرير ،القســنطيين:
(ت539:هـ)(.)6
.16العنوان( :كتاب ِف املناسك) [مفقود].

 1انظر ترمجته ِف" :األعَلم".)11/0( :

()

( )2طبع الكت ب مع بعض

ا

شروحه ،وسيأيت احلديث عنها.

( )3انظ ــر ترمجت ــه ِف" :نف ــح الطي ــب"" ،)011/5( :تعري ــف اخلل ــف"" ،)5/0( :األع ــَلم"" ،)55/0( :معج ــم أع ــَلم اجلزائ ــر":
(ص.)45:
( )4انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)160/1( :معجم أعَلم أعَلم اجلزائر"( :ص.)161:
( )5يوجد منه نسخ:
األوَلِ :ف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ-5-1156( :ف).

الثانيةِ :ف (املتحف الربطاين) ،لندن -بريطانيا ،رقم احلفظ.)5/056( :
الثالثةِ :ف (دار الكتب املصرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)14/5( :
الرابعةِ :ف (املكتبة اخلالدية) ،القدس -فلسطني ،رقم احلفظ.)51/15( :
اخلامسةِ :ف (املكتبة الظاهرية -ضمن مكتبة األسد) ،دمشق -سوريا ،رقم احلفظ.)0/014 ،52( :
السادسةِ :ف (معهد املخطوطات العربية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ( :عن الظاهرية .)014
السابعةِ :ف (معهد املخطوطات العربية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ( :عن سوهاج  516تاريخ).
الثامنةِ :ف (مكتبة اجلامع الكبري) ،صنعاء -اليمن ،رقم احلفظ.)0111( :
التاسعةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)0415( :
العاشرةِ :ف (املكتبة األمحدية جبامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)4550( :

()6

انظر ترمجته ِف" :األعَلم"" ،)015/4( :معجم املؤلفني".)061/01( :
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املؤلــف :أبــو الــروح شــرف الــدين عيســى بــن مســعود بــن منصــور بــن حيــىي املــنكَليت ،احلمــريي ،الــزواوي:
(ت543:هـ)(.)1
.15العنوان( :رسالة اختاذ الركاب من خالص الفضة) [مفقود].
املؤلف :أبو موسى عمران بن موسى بن يوسف املشدايل ،البجائي( :ت545:هـ)(.)2
.18العنوان( :املسنون ِف أحكام الطاعون) [مفقود].
املؤلف :حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ ،القسنطيين( :ت550:هـ)(.)3
.19العنـوان( :رســالة ِف الــرد علــى "فتــوى ابــن عبــد الرفيــع (ت534:هــ)(ِ )4ف مســألة ثبــوت الشــرف
من جهة األم"([ ))5مفقود].
املؤلــف :أب ــو عل ــي حســن بــن حســن ،وقي ــل :حســن بــن حســني ،وقي ــل :حس ــني بــن حســني ،البج ــائي:
(ت554:هـ)(.)6
.20العنوان( :خمتصر ِف الفرائض) [مفقود].
املؤلف :أبو القاسم ابن احلاج عزوز ،القسنطيين( :ت555:هـ)(.)7
.21العنوان( :كتاب اإلمامة) [مفقود].
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل َشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن مــرزوق ،العجيســي ،الشــهري باخلطيــب،

وباجلد ،وبالرئيس ،التلمساين( :ت581:هـ)(.)8
.22العنوان( :إيضاح املراشد فيما تشتمل عليه اخلَلفة من احلكم والفوائد) [مفقود].

()1
()2
()3
()4
()5

انظر ترمجته ِف" :األعَلم"" ،)011/5( :تاريخ اجلزائر العام"" ،)041/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)045:
انظر ترمجته ِف" :نفح الطيب"" ،)102/5( :تعريف اخللف"" ،)15/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)511:
انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)111:
الربعي املالكي (ت156:هـ) .انظر ترمجته ِف" :الوفيات" البن قنفذ.)565/0( :
وهو :إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع َّ
يوجد نسخة من هذه الفتوى ِف :خزانة متكروت ،ورزازات ،املغربَ ،تت رقم0102)0224( :ب.

( )6انظر ترمجته ِف" :نيـل االبتهـاج"( :ص" ،)011:تعريـف اخللـف"" ،)011/1( :الوفيـات" البـن قنفـذ( :ص" ،)551:معجـم
أعَلم اجلزائر"( :ص.)56:
(" )7معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)150:
()8

انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)654:تعريف اخللف"" ،)054/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)111:
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املؤلــف :أبــو عبــد اهلل َشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن مــرزوق ،العجيســي ،الشــهري باخلطيــب،
وباجلد ،وبالرئيس ،التلمساين( :ت581:هـ).
.23العنوان( :مقدمة الوغليسي) ِف الفقه [مطبوع](.)1

املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن أمحد بن عبد اهلل الوغليسي ،البجائي586( :هـ)(.)2
.24العنوان( :أرجوزة ِف الفرائض وشرحها) [مفقود]
املؤلف :حسن بن عثمان بن عطية التجاين الشهري بأيب علي الونشريسي( :ت588:هـ)(.)3
.25العنوانَ( :تفة الوارد ِف اختصاص الشرف من قبل الوالد) [خمطوط](.)4
املؤلف :أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بـن ميمـون ،الشـهري بـابن اخلطيـب ،وبـابن
قنفذ ،القسنطيين( :ت809:هـ) (.)5
.26العنوان( :اللباب ِف اختصار اجلَلب) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بـن ميمـون ،الشـهري بـابن اخلطيـب ،وبـابن
قنفذ ،القسنطيين( :ت809:هـ).
.25العنوان( :معاونة الرائض ِف مبادئ الفرائض) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بـن ميمـون ،الشـهري بـابن اخلطيـب ،وبـابن
قنفذ ،القسنطيين( :ت809:هـ).
.28العنوان( :بغية الفارض من احلساب والفرائض) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بـن ميمـون ،الشـهري بـابن اخلطيـب ،وبـابن
قنفذ ،القسنطيين( :ت809:هـ).
.29العنوان( :تقييدات ِف مسائل خمتصرة خمتلفة) [مفقود].
()1
()2

طبع ِف "مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث" ،ط0612( 0:هـ) ،بتحقيق :أمل حممد جنيب.
انظر ترمجته ِف" :معجم املـؤلفني" .)015/5( :وِف كليـة العلـوم اإلسـَلمية -جامعـة اجلزائـر رسـالة ماجسـتري بعنـوان( :أبـو زيـد

عبد الرمحن الوغليسي آثاره وآراؤه الفقهية) ،من إعداد الطالبة :بلميهوب حفيظة ،تاريخ املناقشة0112 :م.
( )3انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)010/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)566:
( )4يوجد منه نسخة ِف (دار الكتب املصرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)050/5( :
()5

انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)151:تعريف اخللف"" ،)11/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)141:
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املؤلف :أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بـن ميمـون ،الشـهري بـابن اخلطيـب ،وبـابن
قنفذ ،القسنطيين( :ت809:هـ).
.30العنوان( :أنوار السعادة ِف أصول العبادة) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بـن ميمـون ،الشـهري بـابن اخلطيـب ،وبـابن
قنفذ ،القسنطيين( :ت809:هـ).
.31العنوان( :إمساع الصم ِف إثبات الشرف من جهة األم) [خمطوط](.)1
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ)(.)2
.32العنوان( :اغتنام الفرصة ِف حمادثة عامل قفصة) ِف الفقه املالكي [خمطوط](.)3
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
.33العنوان( :الدليل املومي ِف ترجيح طهارة الكاغد الرومي) [مفقود].
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
.34العنوان( :الدليل الواضح ِف طهارة كاغد الروم) [مفقود].

( )1يوجد منه نسخ:
األوَلِ :ف (مكتبة شسرتبييت) ،دبلن -أيرلندا ،رقم احلفظ.)]1[ 5114/1( :
الثانيةِ :ف (اخلزانة العامة) ،الرباط -املغرب ،رقم احلفظ( :ك.)525
الثالثةِ :ف (اخلزانة العامة) ،الرباط -املغرب ،رقم احلفظ0125(-)5510( :د).

()2

()3

انظر ترمجته ِف" :البستان"( :ص" ،)110:تاريخ اجلزائر العام"" ،)101/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)111:
يوجد منه نسخ:

األوَلِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)155( :
الثانيةِ :ف (اخلزانة األمحدية جبامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)5016( :
الثالثةِ :ف (اخلزانة األمحدية جبامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)5101( :
الرابعةِ :ف (املكتبة األزهرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)15010-0125( :
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املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد ب ـن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
.35العنوان( :برنامج الشوارد) ِف الفقه [خمطوط](.)1

املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
.36العنوان( :منتهى التوضيح ِف عمل الفرائض) [مفقود].

املؤلف :أمحد بن حممد بن عبد الرمحن ،الشهري بان زاغو ،املغراوي ،التلمساين( :ت845:هـ)(.)2
.35العنوان( :املناسك) [خمطوط](.)3

املؤل ـ ــف :إب ـ ـ ـراهيم ب ـ ــن فائ ـ ــد ب ـ ــن موس ـ ــى ب ـ ــن عم ـ ــر ب ـ ــن س ـ ــعيد أب ـ ــو إس ـ ــحاق ،ال ـ ــزواوي ،القس ـ ــنطيين:
(ت855:هـ)(.)4
.38العنوان( :بيان كشف األلفاظ اليت ال بد للفقيه من معرفتها) [مطبوع](.)5

املؤلف :شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد ،األبذي ،البجائي( :ت860:هـ)(.)1
()1

يوجد منه نسخ:

األوَلِ :ف (املتحف الربيطاين) ،لندن ،بريطانيا ،رقم احلفظ.)165( :
الثانيةِ :ف (املكتبة الوطنية) ،اجلزائر ،رقم احلفظ.)0111( :

( )2انظـ ــر ترمجتـ ــه ِف" :نيـ ــل االبتهـ ــاج"( :ص" ،)12:البسـ ــتان"( :ص" ،)60:األعـ ــَلم"" ،)111/0( :معجـ ــم أعـ ــَلم اجلزائـ ــر":
(ص.)054:
( )3يوجد منه نسخة ِف( :األمربوزيانا) ،ميَلنو -إيطاليا ،رقم احلفظ.]CC/I)86 Sup([ :

( )4انظ ــر ترمجت ــه ِف" :ني ــل االبته ــاج"( :ص" ،)51:تعري ــف اخلل ــف"" ،)5/1( :األع ــَلم"" ،)51/0( :معج ــم أع ــَلم اجلزائ ــر":
(ص.)041:

( )5يوجد منه عدة نسخ:
األوَلِ :ف (دار الكتب املصرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)5/1( :
الثانيةِ :ف (دار الكتب القطرية) ،الدوحة -قطر ،رقم احلفظ( :فقه حنفي .)151
الثالثةِ :ف (مكتبة املخطوطات) ،الكويت ،رقم احلفظ 5551( :م ك مج  0عن شسرتبييت .)0/5155
الرابعةِ :ف (مكتبة شسرتبييت) ،دبلن -أيرلندا ،رقم احلفظ.)0/5155( :
وق ــد طب ــع الكت ــاب ِف مكتب ــة اخل ــاجني :الق ــاهرة -مص ــر1111 ،م ،بتحقي ــق :فهم ــي خال ــد ،حج ــم الكت ــاب املطب ــوع:
45ص.
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.39العنوانَ( :تفة الناظر وغنية الذاكر ِف حفظ الشعائر وتغيري املناكر) [مطبوع](.)2

املؤلف :حممد بن أمحد بن قاسم بن سعيد العقباين ،التلمساين( :ت.)3()851:
.40العنوان( :خمتصر ِف الفقه املالكي) [خمطوط](.)4

املؤلف :حممد بن أمحد بن قاسم بن سعيد العقباين ،التلمساين( :ت.)851:
.41العنوان( :روضة األنوار ونزهة األخيار) [خمطوط](.)5
املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالِب اجلزائري( :ت855:هـ)(.)6
.42العنوان( :جامع األمهات ِف أحكام العبادات) [خمطوط](.)7
املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالِب اجلزائري( :ت855:هـ).
.43العنوان( :تصانيف ِف الفرائض) [مفقود].
املؤلف :املؤلف :أبو الربيع سليمان بن يوسف بن الربيع ،احلسناوي ،البجائي( :ت855:هـ)(.)8
.44العنوان( :نظم ِف الفرائض) [مفقود].
املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ)(.)9
.45العنوان( :نظم ِف الزكاة) [خمطوط](.)1

()1
()2
()3

انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني".)051/1( :
حققه الطالب :عبدي فريدِ ،ف رسالة ماجستري ،تاريخ املناقشة1112:م ،كلية العلوم اإلسَلمية -جامعة اجلزائر.
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)502:األعَلم"" ،)556/5( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)151:

( )4يوجد منه نسخة ِف (خزانة القرويني) ،فاس -املغرب ،رقم احلفظ.)0645-1211( :
( )5يوجد منه نسخ:
األوَلِ :ف (املكتبة الوطنية) ،اجلزائر ،رقم احلفظ.)226( :
الثانيةِ :ف (معهد املخطوطات العربية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)161( :

( )6انظـ ــر ترمجتـ ــه ِف" :نيـ ــل االبتهـ ــاج"( :ص"،)015:شـ ــجرة النـ ــور"" ،)41/0( :تعريـ ــف اخللـ ــف"" ،)41/0( :معجـ ــم أعـ ــَلم
اجلزائر"( :ص.)10:
()7

()8
()9

يوجد منه نسخة ِف (املكتبة الوطنية) ،اجلزائر ،رقم احلفظ.)525( :
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)060:تعريف اخللف"" ،)011/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)55:
انظـ ــر ترمجتـ ــه ِف" :البسـ ــتان"( :ص" ،)151:تعريـ ــف اخللـ ــف"" ،)014/0( :شـ ــجرة النـ ــور"" ،)144/0( :معجـ ــم أعـ ــَلم

اجلزائر"( :ص.)020:
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املؤلف :املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).

الص ـ ــغَِّري  -ت519 :ه ـ ـ ـِ ) )2(-ف الفقـ ـ ــه
.46العن ـ ــوان( :نص ـ ــرة الفق ـ ــري ِف ال ـ ــرد علـ ـ ــى أيب احلس ـ ــن ُّ
[خمطوط](.)3

املؤلف :املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
.45العنوان( :عمدة الفارض) أرجوزة ِف الفرائض [مفقود].
املؤل ـ ـ ــف :أب ـ ـ ــو العب ـ ـ ــاس ش ـ ـ ــهاب ال ـ ـ ــدين أمح ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرمحن ب ـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد اخلل ـ ـ ــوف ،القس ـ ـ ــنطيين:
(ت899:هـ)(.)4
.48العنوان( :حلية املسافر وآدابه وشروط املسافر ِف ذهابه وإيابه) [مفقود].
املؤلف :أبو عمران موسى بن عيسى بن حيىي املازوين( :القرن التاسع اهلجري)(.)5
.49العنوان( :كتاب ِف املنهيات) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي ،التلمساين( :ت909:هـ)(.)6
.50العنوان( :أحكام أهل الذمة) [خمطوط](.)7
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي ،التلمساين( :ت909:هـ).
.51العنوان( :اجتناب الكفار وعما يلزم أهل الذمة من اجلزية والصغار) [خمطوط](.)1
()1
()2
()3

يوجد منه نسخة ِف (قسم املخطوطات جبامعة امللك سعود) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ/1/5544( :م).
وهو علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي (ت101:هـ) .انظر ترمجته ِف" :األعَلم".)556/6( :
يوجد منه نسخ:

األوَلِ :ف (املكتبة األمحدية جبامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)1510( :
الثانيةِ :ف (حزانة زاوية اهلامل) ،بوسعادة -اجلزائر ،رقم احلفظ.)441( :
الثالثةِ :ف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ( :ب .)01116

()4

()5
()6

انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)115:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)055:
انظر ترمجته ِف" :تاريخ اجلزائر العام"" ،)124/1( :تعريف اخللف"" ،)024/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)120:
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)551:تعريف اخللف"" ،)044/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)512:

( )7يوجد منه نسخ:
األوَلِ :ف (مكتبة األمربوزيانا) ،ميَلنو -إيطاليا ،رقم احلفظ.)y203sup-CCCLII/L( :
الثانيةِ :ف (جامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)151/1150( :
الثالثةِ :ف (جامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)150/1151( :
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املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي ،التلمساين( :ت909:هـ).
.52العنوان( :التعريف مبا جيب على امللوك) [مفقود](.)2
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي ،التلمساين( :ت909:هـ).
.53العنوان( :الواليات) [مطبوع](.)3
املؤلف :أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ،التلمساين( :ت914:هـ)(.)4
.54العنوان( :إضاءة احللك ِف الرد على من أفىت بتضمني الراعي املشرتك) [مطبوع](.)5
املؤلف :أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ،التلمساين( :ت914:هـ).
.55العنوان( :تأليف ِف وجوب اجلمعة ِف قرية انصمن) [مفقود].
املؤلف :العاقب بن عبد اهلل األنصمي املسوِف األكدزي السوداين التوايت( :ت950:هـ)(.)6
.56العنوان( :تعاليق على خمتصر خليل) [مفقود].
املؤلف :العاقب بن عبد اهلل األنصمي املسوِف األكدزي السوداين التوايت( :ت950:هـ).
.55العنـ ـ ـوان( :ال ـ ــدرة البيض ـ ــاء ِف أحس ـ ــن الفن ـ ــون واألش ـ ــياء) نظ ـ ــم ِف علم ـ ــي الفـ ـ ـرائض واحلس ـ ــاب
[مطبوع](.)7

()1

يوجد منه نسخ:

األوَلِ :ف (خزانة متكروت) ،ورزازات -املغرب ،رقم احلفظ-5560( :ج.)1162
الثانيةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)0/1111( :

( )2ولعله رسالته( :تاج الدين فيما جيب على امللوك والسَلطني) ،وقد طبعت هذه الرسالة ِف دار ابن حزم :بريوت-
لبنان0605 ،هـ ،بتحقيق :يوسف حممد وخري رمضان ،حجم الكتاب املطبوع41 :ص.
( )3طبع ِف معهد العلوم العليا املغربية0545 ،هـ0151-م ،بتحقيق :هنري برونو وأصحابه ،حجم املطبوع:
051ص.
( )4انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)21:تعريف اخللف"" ،)52/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)566:
( )5طبع ِف فاس .انظر " :معجم املطبوعات".)0115/1( :
( )6انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني".)51/5( :
( )7طبعت على القاعدة املغربية .انظر" :معجم املطبوعات".)611/0( :
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املؤلـ ـ ــف :أبـ ـ ــو زيـ ـ ــد عبـ ـ ــد الـ ـ ــرمحن بـ ـ ــن حممـ ـ ــد الصـ ـ ــغري بـ ـ ــن حممـ ـ ــد ابـ ـ ــن عـ ـ ــامر األخضـ ـ ــري ،البسـ ـ ــكري:

(ت953:هـ)(.)1
.58العنوان( :خمتصر األخضري) ِف العبادات [مطبوع](.)2

املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن حممد الصغري بن حممد ابن عامر األخضري ،البسكري( :ت953:هـ).

.59العنوان( :نظم ِف املواضيع اليت ُْجيزئ فيها امل ْس ُح عن الغُ ْسل) [خمطوط](.)3
َ
املؤل ــف :عب ــد الواح ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حي ــىي ب ــن حمم ــد ب ــن عب ــد الواح ــد ب ــن عل ــي الونشريس ــي ،التلمس ــاين:

(ت955:هـ).
.60العنوانَ( :ترير املقال ِف جواز االنتقال) [مفقود].

املؤلف :مصطفى بن عبد الرمحن باش تارزي القسنطيين احلنفي980( :هـ)(.)4
.61العنوان( :رسالة ِف الوقف على املذهب احلنفي) [مفقود].
املؤلف :مصطفى بن عبد الرمحن باش تارزي القسنطيين احلنفي980( :هـ).
.62العنوان( :اجليش والكمني ملن كفر عامة املسلمني) [مطبوع].5
املؤلف :حممد شقرون بن هبة اهلل الوجدجيي ،املعروف بشقرون ،التلمساين( :ت983:هـ)(.)6

()7

.63العن ـ ـوان( :رسـ ــالة ِف تنزيـ ــه اإلمـ ــام مالـ ــك عـ ــن مقال ــة شـ ــنيعة نسـ ــبها إليـ ــه مـ ــن ال خـ ــَلق لـ ــه)
[خمطوط](.)8

( )1انظر ترمجته ِف" :األعـَلم" ،)550/5( :و"تعريـف اخللـف" ،)45/0( :و"الرحلـة الورتَلنيـة"( :ص ،)21:و"هديـة
العارفني" ،)564/0( :و"معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)05:
()2

طبع ِف اجلزائر سنة 0511هـ .انظر" :معجم املطبوعات".)611/0( :

( )3يوجد منه نسخة ِف (اخلزانة العامة) ،الرباط -املغرب ،رقم احلفظ.)14( :

( )4انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)541/1( :األعَلم"" ،)55/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)50:
( )5طبع ِف دار ابن حزم ،بريوت -لبنان ،بتحقيق :هارون بن عبد الرمحن1116 ،م.
( )6انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)561:شجرة النور"( :ص" ،)125:تعريف اخللف"" ،)610/1( :معجم أعَلم
اجلزائر"( :ص.)021:

( )7مل أتعرف على مضموهنا.
( )8يوجــد نســختان مــن تقـريظ هلــذه الرســالة لعبــد القــادر بــن شــيخ العيــدروس (ت0152:هــ) ،وأغلــب الظــن أن الرســالة املــذكورة
موجـودة مــع التقـريظ ،والنســختان حمفوظتـان ِف :مكتبــة الدولـة ،بـرلني _ أملانيـا ،رقــم األوَل ،Spr.147)01/50( :ورقـم الثانيــة:

(.Spr.147)02/51
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املؤلف :شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد ،البسكري( :ت1009:هـ)(.)1
.64العنوان( :القول حبل القهوة والرد على صاحب الفهوة) [خمطوط](.)2
املؤلف :شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد ،البسكري( :ت1009:هـ).
.65العنوان( :حمدد السنان ِف حنور إخوان الدخان) [مفقود].

املؤلف :عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الفكون ،القسنطيين( :ت1053:هـ)(.)3
.66العنوان( :كتاب ِف التوحيد والفقه) [مفقود].
املؤلف :عثمان بن زيان ،املشهور بالصنهاجي( :القرن احلادي عشر اهلجري)(.)4
.65العنوان( :أرجوزة ِف الفرائض) [مفقود].
املؤلف :أبو اخلري مصطفى بن رمضان العنايب ،البوين ،احلنفي( :ت1130:هـ)(.)5
.68العنوان( :الروض البهيج بالنظر ِف أمور العزوبة والتزويج) [خمطوط](.)6

املؤلف :أبو اخلري مصطفى بن رمضان العنايب ،البوين ،احلنفي( :ت1130:هـ).
.69العنوان( :نظم خمتصر خليل) [خمطوط](.)7

املؤلف :أبو العباس أمحد بن قاسم بن حممد بن ساسي ،التميمي ،البوين (العنايب)1139( :هـ)(.)8
( )1انظر ترمجته ِف "خَلصة األثر" للمحِب.)051/0( :
( )2يوجد منه نسختان:
األوَلِ :ف (خزانة حبيب كنج) ،جامعـة عليكـر ،اهلنـد ،رقمهـا ،]06/50)556([ :اسـم ناسـخها :سـيد حممـود ،تـاريخ
النسخ0012 :هـ.
الثانيةِ :ف خزانة (آزاد) ، ،جامعة عليكر ،اهلند ،رقم امليكروفلم.2/611 :
( )3انظ ـ ـ ــر ترمجت ـ ـ ــه ِف" :نف ـ ـ ــح الطي ـ ـ ــب"" ،)062/1( :تعري ـ ـ ــف اخلل ـ ـ ــف"" ،)041/0( :معج ـ ـ ــم أع ـ ـ ــَلم اجلزائ ـ ـ ــر":
(ص.)156:
(" )4تعريف اخللف"" ،)54/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)014:
( )5انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)164:
( )6يوجد منه نسخة ِف :مكتبة الربواقية ،املدية -اجلزائر.
( )7يوجد منه نسخة ِف( :املكتبة الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)546( :
( )8انظ ــر ترمجت ــه ِف" :ش ــجرة الن ــور"( :ص" ،)511:األع ــَلم"" ،)011/0( :تعري ــف اخلل ــف"" ،)505/1( :معج ــم
املؤلفني"" ،)61/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)61:
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.50العنوانَ( :تفة امللوك ِف حصر أصول اإلرث املرتوك)[ 1مفقود].

املؤلف :أبو عمران احلسن بن حممد بن حممد بن مصطفى املازوين ،احلنفي( :كان حيا 1140هـ).2
.51العنوان( :اإلعانة على بعض مسائل احلضانة) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن قاسم بن حممد بن ساسي ،التميمي ،البوين (العنايب)1139( :هـ).
.52العنوان( :إعَلم القوم بفضائل الصوم) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن قاسم بن حممد بن ساسي ،التميمي ،البوين (العنايب)1139( :هـ).
.53العنوان( :معونة الغرمي ِف بعض قضاء دين الغرمي) [خمطوط](.)3
املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري التوايت( :ت1160:هـ).4
.54العنوان( :منظومة ِف الفرائض) [مفقود].
املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري التوايت( :ت1160:هـ).
.55العنوان( :العبقري ِف نظم سهو األخضري) [مطبوع](.)5

أب بن أمحد بن عثمان املزمزي التوايت( :ت1160:هـ).6
املؤلف :حممد بن ّ
.56العنوان( :رسالة ِف التبغ) [خمطوط].7

أب بن أمحد بن عثمان املزمزي التوايت( :ت1160:هـ).
املؤلف :حممد بن ّ
.55العنوان( :منظومة ِف االستسقاء) [خمطوط].8

أب بن أمحد بن عثمان املزمزي التوايت( :ت1160:هـ).
املؤلف :حممد بن ّ
.58العنوانَ( :تلية القرطاس ِف مسألة تضمني اخلماس) [مفقود].
( )1وهي أرجوزة ِف الفرائض.
( )2انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)121:
( )3يوجد منه نسخة ِف :جامعة قاريونس ،بنغازي -ليبيا ،رقم احلفظ.)201( :
 4انظر ترمجته ِف" :فهرست التنيَلين" ،خمطوط ِف خزانة كوسام ،أدرار -اجلزائر.
( )5طبع ِف مكتبة املعرف ،تيميمون -اجلزائر0511 ،هـ.
( )6انظر ترمجته ِف" :قطف الزهرات من أخبار علماء توات"( :ص.)55:
( )7يوجد منه نسخة ِف :مركز أمحد بابا ،تنبكتو -مايل ،رقم احلفظ.)5412( :
)8
( منه نسخة ِف :مركز أمحد بابا ،تنبكتو -مايل ،رقم احلفظ.)1111( :
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أب بن أمحد بن عثمان املزمزي التوايت( :ت1160:هـ).
املؤلف :حممد بن ّ
.59العنوانَ( :ترمي الدخان) [مطبوع](.)1

املؤلف :عبد القادر بن حممد الراشدي الفرجيوي ،القسنطيين( :ت1194:هـ)(.)2
.80العنوان( :التعريج والتربيج ِف أحكام املغارسة والتصيري والتوليج) [مطبوع](.)3
املؤلف :عبد الرمحن بن عبد القادر اجملاجي التلمساين( :القرن الثاين عشر اهلجري)(.)4
.81العنوان( :مناسك احلج على مذهب اإلمام مالك) [خمطوط](.)5
املؤلف :علي بن حممد اجلمايل املغريب امليلي( :ت1248:هـ)(.)6

.82العنوان( :املقصد املنيف ِف اجلمع بني عباديت التكليف والتشريف) [خمطوط](.)7

املؤلف :علي بن حممد اجلمايل املغريب امليلي( :ت1248:هـ).

.83العنوان( :القول املبسوط ِف اجتماع البيع والشروط) [خمطوط](.)8

املؤلف :علي بن حممد اجلمايل املغريب امليلي( :ت1248:هـ).

.84العنوان( :الصمصام الفاتك ِف القادح ِف مذهب مالك) [خمطوط](.)9

املؤلف :علي بن حممد اجلمايل املغريب امليلي( :ت1248:هـ).
()1
()2
()3
()4

طبع ِف دار الغرب اإلسَلمي ،بريوت -لبنان0111( ،م) ،بتحقيق :محادي عبد اهلل ،حجم املطبوع116:ص.
انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)551:تعريف اخللف"" ،)110/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)064:
طبع بفاس سنة 0501هـ ،مث طبع ثانية سنة 0551هـ .انظر" :معجم املطبوعات".)0402/1( :
انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)105/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)124:

( )5يوجد منه نسخ:
األوَلِ :ف (جامعة القاهرة) ،مصر ،رقم احلفظ.)01114( :
الثانيةِ :ف (املكتبة األزهرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.]51211)01111([ :
الثالثةِ :ف (دار الكتب) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ051( :جماميع).
()6

()7

انظر ترمجته ِف" :األعَلم".)01/5( :
يوجد منه نسخ:

األوَلِ :ف (دار الكتب املصرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ 155( :جماميع).
الثانيةِ :ف (املكتبة املركزية) ،الرياض ،السعودية ،رقم احلفظ.)6051( :
( )8يوجد منه نسخة ضمن جمموع ِف (اخلزانة األمحدية جبامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)5111( :
()9

يوجد منه نسخة ِف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)1/510( :
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.85العنوان( :منهج الوصول) أرجوزة ِف علم الفرائض [مفقود].

املؤلف :أمحد الطيب بن حممد الصاحل بن سليمان العيساوي ،الزواوي( :ت1251:هـ)(.)1
.86العنوان( :نصرة اإلخوان ِف إحجاج الفقهاء بالربهان) [مفقود].
املؤلف :املؤلف :أمحد الطيب بن حممد الصاحل بن سليمان العيساوي ،الزواوي( :ت1251:هـ).
.85العنوان( :أحكام اخلنثى) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن علي الونيسي ،القسنطيين( :ت1260:هـ)(.)2
.88العنوان( :السعي احملمود ِف نظام اجلنود) [مطبوع](.)3
املؤلــف :حممــد بــن حممــود بــن حممــد بــن حســني بــن حممــد ،الشــهري بالعنــايب ،وابــن العنــايب ،العنــايب ،البــوين،
احلنفي1265( :هـ)(.)4
.89العنوان( :كشف القناع عن مسائل االنقطاع) [خمطوط].5
املؤلــف :حممــد بــن حممــود بــن حممــد بــن حســني بــن حممــد ،الشــهري بالعنــايب ،وابــن العنــايب ،العنــايب ،البــوين،
احلنفي1265( :هـ).
.90العنوانَ( :تقيق احلق ِف حادثة وقف اختلفت فيها األجوبة) [خمطوط].6
املؤلــف :حممــد بــن حممــود بــن حممــد بــن حســني بــن حممــد ،الشــهري بالعنــايب ،وابــن العنــايب ،العنــايب ،البــوين،
احلنفي1265( :هـ).
.91العنوان( :رسالة تتضمن البحث ِف مسأليت القبض والتقليد) [مفقود].
املؤل ـ ـ ــف :أب ـ ـ ــو عب ـ ـ ــد اهلل حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عل ـ ـ ــي السنوس ـ ـ ــي ،اخلط ـ ـ ــايب ،احلس ـ ـ ــين ،اإلدريس ـ ـ ــي ،املس ـ ـ ـ ـتغاَّني:
(ت1256:هـ)(.)7
()1

انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)521:تعريف اخللف"" ،)511/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)040:

( )2انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)624/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)561:
( )3مطبوع بالديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية ِف اجلزائر.
( )4انظر ترمجته ِف" :األعَلم"" ،)500/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)165:
( )5يوجد منه نسخة ِف :املكتبة األزهرية ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ )1445( :جوهري .60155
( )6يوجد منه نسخة ِف :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ( :ب.)04110
( )7انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)511:األعَلم"" ،)111/4( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)021:
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.92العنوان( :منظومة ِف العبادات على مذهب مالك) [خمطوط](.)1

املؤلــف :املؤلــف :حممــد صــاحل ،وقيــل :صــاحل بــن أمحــد بــن موســى بــن أيب القاســم الســمعوين الوغليســي،
البجائي ،اجلزائري 1285( :هـ) (.)2
.93العنوان( :غرائب اخلَلف بني األئمة) [مفقود].

املؤل ــف :املؤل ــف :املؤل ــف :حمم ــد ص ــاحل ،وقي ــل :ص ــاحل ب ــن أمح ــد ب ــن موس ــى ب ــن أيب القاس ــم الس ــمعوين
الوغليسي ،البجائي ،اجلزائري 1285( :هـ).
.94العنوان( :رسالة ِف أحكام مياه البادية) [مفقود].
املؤلف :محيدة بن حممد العمايل اجلزائري (ت1290:هـ)(.)3
.95العنوان( :جواهر اإلكليل ِف نظم خمتصر خليل) [مطبوع](.)4
املؤلف :خليفة بن حسن القماري السوِف (كان حيا سنة 1318هـ)(.)5
الران وتنوير اجلنان فيما أشكل من طرق املرياث على اإلخوان) [مفقود].
.96العنوان( :جَلء َّ
املؤلف :قدور بن حممد بن سليمان ،املستغاَّني( :ت1322:هـ)(.)6

.95العنوان( :اللباب ِف أحكام الزينة واللباس واحلجاب) [مطبوع](.)7

املؤلف :حممـد بـن مصـطفى بـن حممـد بـن بـاكري بـن اخلوجـة ،امللقـب باملض ّـربة ،واملشـهور بالشـيخ الكمـال،
اجلزائري( :ت1333:هـ)(.)8

( )1يوجد منه نسخة ِف( :مكتبة احلرم املكي) ،مكة املكرمة -السعودية ،رقم احلفظ ،)5/501( :تاريخ النسخ0111 :هـ.
( )2انظــر ترمجتــه ِف" :إيضــاح املكنــون"" ،)521/6( :هديــة العــارفني"" ،)015/1( :األعــَلم"" ،)045/4( :معجــم امل ـؤلفني":
(" ،)20/01معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)010:
()3

()4
()5
()6
()7
()8

انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)064/1( :معجم املؤلفني"" ،)25/6( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)161:
طبع سنة 0502هـ ،وطبع حديثا َتت رعاية وزارة الثقافة اجلزائرية بعناية الشيخ :أمحد بلعامل.
انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)021:
انظر ترمجته ِف" :األعَلم"" ،)011/5( :معجم املؤلفني"" ،)011/2( :معجم أعَلم اجلزائر".)111( :
طبع ِف اجلزائر سنة 0515هـ .انظر" :معجم املطبوعات".)0455/1( :
انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني"" ،)51/01( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)052:
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.98العنوان( :نبذة وجيزة ِف معاين الدين والفقه) [مطبوع](.)1

املؤلف :حممـد بـن مصـطفى بـن حممـد بـن بـاكري بـن اخلوجـة ،امللقـب باملض ّـربة ،واملشـهور بالشـيخ الكمـال،
اجلزائري( :ت1333:هـ).
 .99العنوان( :رفع الوهم والتلبيس عن بيان ماهية احلكم وَتقيق صحة التلبيس) [خمطوط](.)2
املؤلف :املؤلف :حممد بن عبد الرمحن السَلمي الديسي (1340هـ)(.)3
 .100العنوان( :اهتزاز األطواد والرىب ِف مسألة َتليل الربا) [مطبوع](.)4
املؤلف :عبد احلليم بن علي بن عبد الرمحن بن حسني خوجة ،اجلزائري( :ت1351:هـ)(.)5
 .101العنوان( :نور اإلمثد ِف سنة وضع اليد على اليد ِف الصَلة) [مفقود].
املؤل ــف :أب ــو العب ــاس أمح ــد ب ــن مص ــطفى ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد ،املش ــهور بالش ــيخ العل ــوي ،املس ــتغاَّني:

(ت1353:هـ)(.)6
 .102العنوان( :ألفية ِف الفقه املالكي) [مفقود].

املؤلف :املؤلف :أبو العباس أمحـد بـن مصـطفى بـن حممـد بـن أمحـد ،املشـهور بالشـيخ العلـوي ،املسـتغاَّني:

(ت1353:هـ).
 .103العنوان( :سلم االستقامة) ِف الفقه [مفقود].

املؤلف :أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى بن حيىي بن داود ،القراري( :ت1393:هـ)(.)7
 .104العنوان( :الصَلة احملسنة والصَلة احملصنة) [خمطوط](.)8
املؤلف :حيىي بن عبد الصمد األنصاري البجائي( :ت :؟ ).
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

طبع ِف اجلزائر سنة 0516هـ .انظر" :معجم املطبوعات".)0455/1( :
يوجد منه نسخة ِف (خزانة زاوية اهلامل) ،بوسعادة -اجلزائر ،رقم احلفظ.)514( :
انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)111/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)061:
طبعت ِف اجلزائر سنة 0100م .انظر" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)011:
انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)012:
انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني".)015/1( :
انظر ترمجته ِف " :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)554:
يوجد منه نسخة ِف( :مكتبة اإلسكولاير) ،إسبانيا ،رقم احلفظ.]4/0165[ :
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القسم الثاني:

الشروح والحواشي والتقريرات الفقهية
ألف فقهاء اجلزائر ِف هذا الباب عددا من املصنفات ،هذا ما عثرت عليه منها:

 .105العنوان( :النامي) شرح ملوطأ اإلمام مالك رمحه اهلل [خمطوط](.)1

املؤلف :املؤلف :أبو حفص أمحد بن نصر الداودي ،األسدي ،التلمساين( :ت402:هـ).
 .106العنوان( :تفسري املوطأ) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد امللك مروان بن علي األسدي القطان ،البوين439( :هـ)(.)2
 .105العنوان( :شرح موطأ اإلمام مالك) [مفقود].
املؤلف :أبو علي احلسن ابن رشيق ،الشهري بالقريواين ،املسيلي( :ت463:هـ)(.)3
 .108العنوان( :التبيني ِف شرح "التلقني") للقاضي عبد الوهاب البغدادي [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن علي بن جعفر بن أمحد بن حممد القيسي ،املعروف بـابن الرمامـة ،املسـيلي:
(565هـ).
 .109العنوان( :جمموع ِف غريب املوطأ) [مفقود](.)4
املؤلف :أبو علي حسن بن عبد اهلل بـن حسـن الكاتـب املعـروف بـ"ــابن األشـريي" ،التلمسـاين( :ت :بعـد
569هـ)(.)5
 .110العنوان( :غريب املوطأ) (مفقود).
املؤلف :حممد بن عبد احلق بن سليمان الكومي اليعفري التلمساين( :ت625:هـ).
()1

يوجد منه نسخة ِف (خزانة القرويني) ،فاس -املغرب ،رقم احلفظ.)511( :

()2

انظر ترمجته ِف" :بغية امللتمس"( :ص" ،)664:تاريخ اجلزائر العام"" ،)611/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)51:
"األعَلم"" ،)010/1( :معجم املؤلفني"" )115/5( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)051:

()5

انظر ترمجته ِف" :التكملة" ،)102/0( :و"معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)04:

()3

( )4قال ابن األبار( :وقفت عليه خبطه) .انظر" :التكملة لكتاب الصلة".)102/0( :
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 .111العنوان( :اإلعَلم بفوائد "األحكام" لعبد احلق اإلشبيلي) [مفقود].

املؤل ـ ــف :أب ـ ــو عب ـ ــد اهلل حمم ـ ــد ب ـ ــن عل ـ ــي ب ـ ــن مح ـ ــاد ب ـ ــن عيس ـ ــى ب ـ ــن أيب بك ـ ــر ،الص ـ ــنهاجي ،الب ـ ــويري:
(ت628:هـ)(.)1
 .112العنوان( :تقييدات على شرح املازري لكتاب "التلقني" للقاضي عبد الوهاب) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن عثمان بن عبد اجلبار املتوسي ،امللياين( :ت644:هـ)(.)2
 .113العنوان( :شرح "التفريع" البن اجلَلب) [مفقود].
املؤلف :حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن ،اخلزرجي ،التلمساين( :ت656:هـ)(.)3
 .114العنوان( :شرح "التلقني" للقاضي عبد الوهاب البغدادي) [مفقود].
املؤلف :أبو إسحاق إبراهيم بن خيلف بن عبد السَلم التنسي املطماطي التلمساين( :ت650:هـ)(.)4
 .115العنوان( :شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين) [خمطوط](.)5

املؤلف :أبو علي ناصر الدين منصور بن أمحد بن عبد احلق املشدايل ،البجائي( :ت531:هـ)(.)6
 .116العنوان( :شرح على ابن احلاجب الفرعي) [مفقود].
املؤل ــف :أب ــو زي ــد عب ــد ال ــرمحن ب ــن حمم ــد ب ــن عب ــد اهلل ،املع ــروف ب ــابن اإلم ــام ،الربش ــكي ،التلمس ــاين:
(541هـ)(.)7
 .115العنوان( :شرح املدونة) [مفقود].

()1
()2

انظر ترمجته ِف" :األعَلم"" ،)121/4( :معجم املؤلفني"" ،)6/00( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)011:
انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)51/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)506:

()3

انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"" ،)111/1( :تعريف اخللف"" ،)151/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)16:

()5

يوجد منه نسخة ِف (املكتبة الوطنية) ،مدريد -إسبانيا ،رقم احلفظ.)165( :
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)566:تعريف اخللف"" ،)51/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)515:
انظ ــر ترمجت ــه ِف" :البس ــتان"( :ص" ،)011:األع ــَلم"" ،)551/5( :تعري ــف اخلل ــف"" ،)111/1( :ت ــاريخ اجلزائ ــر الع ــام":

( )4انظر ترمجته ِف" :البستان"( :ص" ،)44:تعريف اخللف"" ،)05/1( :معجم املؤلفني"" ،)012/0( :معجم أعـَلم اجلزائـر":
(ص.)25:
()6
()7

(" ،)051/1معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)11:
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املؤلــف :أبــو الــروح شــرف الــدين عيســى بــن مســعود بــن منصــور بــن حيــىي املــنكَليت ،احلمــريي ،الــزواوي:
(ت543:هـ).
 .118العنوان( :شرح "جامع األمهات" البن احلاجب) [خمطوط](.)1
املؤلــف :أبــو الــروح شــرف الــدين عيســى بــن مســعود بــن منصــور بــن حيــىي املــنكَليت ،احلمــريي ،الــزواوي:
(ت543:هـ).
 .119العنوان( :ترتيب كتاب اللخمي على املدونة ِف الفروع) [مفقود].
املؤلف :حممد بن أمحد بن علي بن أيب عمر التميمي التلمساين( :ت545:هـ).2
 .120العنوان( :حاشية على خمتصر خليل) [خمطوط](.)3
املؤلف :حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الرمحن القرشي املقري التلمساين( :ت559:هـ).
 .121العنوان( :طرر على خمتصر ابن احلاجب) [مطبوع].4
املؤلف :حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الرمحن القرشي املقري التلمساين( :ت559:هـ).
 .122العنوان( :شرح على ابن احلاجب) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن إدريس ،البجائي560( :هـ)(.)5
 .123العنوان( :تعليق على بيوع اآلجال من خمتصر ابن احلاجب) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن إدريس ،البجائي560( :هـ).
 .124العنوان( :شرح التسهيل) [مفقود].
املؤل ـ ــف :أب ـ ــو العب ـ ــاس أمح ـ ــد ب ـ ــن حمم ـ ــد ب ـ ــن حمم ـ ــد ب ـ ــن عل ـ ــي األص ـ ــبحي ،العن ـ ــايب ،الب ـ ــوين ،الش ـ ــافعي:
(ت556:هـ)(.)1
()1

يوجد منه نسخ:

األوَلِ :ف (اخلديويه) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)042/5( :

الثانية :األجزاء الثالث واخلامس والسادس والسابع ِف أربعة جملدات ِف (دار الكتب املصرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)62( :

() 2
()3
()4
()5

انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني".)111/2( :
يوجد منه نسخة ِف( :دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)5000( :
طبع بتحقيق :أيب الفضل الطنجي.
انظر

ترمجته ِف" :درة احلجال" ،)21/0( :و"شجرة النور"" ،)155/0( :تعريف اخللف"" ،)51/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)55:
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 .125العنوان( :شرح اللباب) [مفقود].

املؤل ـ ــف :أب ـ ــو العب ـ ــاس أمح ـ ــد ب ـ ــن حمم ـ ــد ب ـ ــن حمم ـ ــد ب ـ ــن عل ـ ــي األص ـ ــبحي ،العن ـ ــايب ،الب ـ ــوين ،الش ـ ــافعي:
(ت556:هـ).
 .126العنوان( :شرح األحكام الصغرى لعبد احلق اإلشبيلي) [مفقود].
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل َشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن مــرزوق ،العجيســي ،الشــهري باخلطيــب،
وباجلد ،وبالرئيس ،التلمساين( :ت581:هـ).
 .125العنوان( :إزالة احلاجب عن فروع ابن احلاجب) [مفقود].
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل َشــس الــدين حممــد ب ـن أمحــد بــن حممــد بــن مــرزوق ،العجيســي ،الشــهري باخلطيــب،
وباجلد ،وبالرئيس ،التلمساين( :ت581:هـ).
 .128العنوان( :شرح املقدمة الوغليسية) [خمطوط](.)2
املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن أمحد بن عبد اهلل الوغليسي ،البجائي586( :هـ).
 .129العنوان( :شرح خمتصر ابن احلاجب) [مفقود].
املؤلف :حممد بن حممد بن حسن اليحصِب الربوين التلمساين( :كان حيا سنة 599هـ)(.)3
 .130العنوان( :شرح على ابن احلاجب) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن عمران ،البجائي( :القرن الثامن اهلجري)(.)4
 .131العنوان( :شرح فروع ابن احلاجب) [مفقود].
املؤلف :أبو اخلري بركات الباروين اجلزائري (القرن الثامن اهلجري)(.)5
 .132العنوان( :تعليق على خمتصر ابن احلاجب الفرعي) [مفقود].
املؤلف :ناصر الدين أمحد بن حممد الزبريي األسكندراين ،ابن التنسي ،التلمساين801( :هـ)(.)1
()1
()2
()3
()4
()5

انظر ترجمته في" :الدرر الكامنة"" ،)318/1( :معجم أعالم الجزائر"( :ص.)542:
يوجد منه نسخة ِف (اخلزانة العلمية الصبيحية) ،سَل -املغرب ،رقم احلفظ.)550( :
انظر ترمجته ِف" :الديباج"( :ص" ،)561:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)20:
انظر ترمجته ِف" :نفح الطيب"" ،)151/5( :نيل االبتهاج"( :ص" ،)41:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)55:
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)011:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)11:

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

87

 .133العنوان( :شرح التلمسانية ِف الفرائض) [مفقود].

املؤلف :أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بـن ميمـون ،الشـهري بـابن اخلطيـب ،وبـابن

قنفذ ،القسنطيين( :ت809:هـ).
 .134العنوان( :تقريب الداللة ِف شرح الرسالة) [مفقود].

املؤلف :أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بـن ميمـون ،الشـهري بـابن اخلطيـب ،وبـابن

قنفذ ،القسنطيين( :ت809:هـ).
 .135العنوان( :شرح "احلوفية" ِف الفرائض) [خمطوط](.)2

املؤلف :سعيد بن حممد بن حممد بن حممد التجيِب ،العقباين ،التلمساين( :ت811:هـ)(.)3
 .136العنوان( :شرح "التلمسانية" ِف الفرائض) [مطبوع](.)4

املؤلف :عبد الرمحن بن حيىي بن حممد بن صاحل املغيلي (كان حيا 816هـ)(.)5
 .135العنوان( :شرح على ابن احلاجب) [مفقود].
()1
()2

انظر ترمجته ِف" :األعَلم"" ،)115/0( :معجم املؤلفني".)055/1( :
يوجد منه عدة نسخ:

األوَل :اجمللد األولِ :ف (خزانة القرويني) ،فاس -املغرب ،رقم احلفظ.)0024-1611( :
الثانية :اجمللد الثاينِ :ف (خزانة القرويني) ،فاس -املغرب ،رقم احلفظ.)0024-1610( :
الثالثةِ :ف (املكتبة الوطنية) ،باريس -فرنسا ،رقم احلفظ.)510( :
الرابعةِ :ف (املكتبة الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)6114( :
اخلامسةِ :ف (املكتبة األزهرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)5111/15( :

( )3انظر ترمجته ِف" :نفح الطيب"" ،)651/5( :تعريف اخللف"" ،)055/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)151:
( )4يوجد منه عدد من النسخ:
األوَلِ :ف (مكتبة خداخبش) ،بتنه -اهلند ،رقم احلفظ.)0105( :
الثانيةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)621( :
الثالثةِ :ف (جامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)]1[0110-1211( :
الرابعةِ :ف (اخلزانة احلسنية) ،الرباط -املغرب ،رقم احلفظ.)111/0( :
اخلامسةِ :ف (املكتبة الوطنية) ،اجلزائر ،رقم احلفظ.)0502( :
السادسةِ :ف (املكتبة الوطنية) ،اجلزائر ،رقم احلفظ.)0511( :
وقد طبع الكتاب ِف دار ابن حزم ،بريوت-لبنان0651 ،هـ ،بتحقيق :عبد اللطيف زكاغ.

()5

انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني"" ،)012/5( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)511:
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املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
 .138العنوان( :املنزع النبيل ِف شرح خمتصر خليل) [مطبوع](.)1

املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمح ـد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
 .139العنوان( :روضة األريب ِف شرح التهذيب) [مفقود].

املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
 .140العنوان( :شرح فرائض خمتصر خليل) [خمطوط](.)2
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
 .141العنوان( :شرح "التلمسانية" ِف الفرائض) [مفقود].
املؤلف :أمحد بن حممد بن عبد الرمحن ،الشهري بان زاغو ،املغراوي ،التلمساين( :ت845:هـ).
 .142العنوان( :شرح خمتصر خليل) [مفقود].
املؤلف :أمحد بن حممد بن عبد الرمحن ،الشهري بان زاغو ،املغراوي ،التلمساين( :ت845:هـ).
 .143العنوان( :تعليق على خمتصر ابن احلاجب الفرعي) [مفقود].
املؤل ـ ــف :أب ـ ــو القاس ـ ــم وأب ـ ــو الفض ـ ــل قاس ـ ــم بـ ـ ــن س ـ ــعيد ب ـ ــن حمم ـ ــد ب ـ ــن حمم ـ ــد العقب ـ ــاين ،التلمسـ ـ ــاين:
(ت854:هـ)(.)3
 .144العنوان( :تسهيل السبيل ملقتطف أزهار روض خليل) [مفقود].
املؤلف :إبراهيم بن فائد بن موسى بن عمر بن سعيد أبو إسحاق ،الزواوي ،القسنطيين( :ت855:هـ).
()1

حق ــق بعض ــه الطال ــب :ج ــيَليل عش ــريِ ،ف رس ــالة ماجس ــتري ،ت ــاريخ املناقش ــة1115 :م .والطال ــب :حمم ــد بورن ــانِ ،ف رس ــالة

ماجستري ،تاريخ املناقشة1116 :م .كلية العلوم اإلسَلمية -جامعة اجلزائر.
( )2يوجد منه نسخة ِف (املكتبة املركزية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ 6/5021( :جماميع).
( )3انظــر ترمجتــه ِف" :نيــل االبتهــاج"( :ص" ،)111:شــجرة النــور"( :ص" ،)155:تعريــف اخللــف"" ،)25/0( :معجــم أعــَلم
اجلزائر"( :ص.)151:
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 .145العنوان( :فيض النيل ِف شرح خمتصر خليل) [مفقود].

املؤلف :إبراهيم بن فائد بن موسى بن عمر بن سعيد أبو إسحاق ،الزواوي ،القسنطيين( :ت855:هـ).
 .146العنوانَ( :تفة املشتاق ِف شرح خمتصر خليل بن إسحاق) [مفقود](.)1

املؤلف :إبراهيم بن فائد بن موسى بن عمر بن سعيد أبو إسحاق ،الزواوي ،القسنطيين( :ت855:هـ).
 .145العنوان( :تكملة "حاشية الوانوغي" على "هتذيب املدونة" للربادعي) [مطبوع](.)2

املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أيب القاسم بن حممد بن عبد الصمد املشدايل البجائي( :ت866:هـ)(.)3
 .148العنوان( :خمتصر البيان البن رشد) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أيب القاسم بن حممد بن عبد الصمد املشدايل البجائي( :ت866:هـ).
 .149العنوان( :خمتصر أحباث ابن عرفة املتعلقة بكَلم ابن شاس وابن احلاجب) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أيب القاسم بن حممد بن عبد الصمد املشدايل البجائي( :ت866:هـ).
 .150العنوان( :شرح التلمسانية) ِف الفرائض [مفقود].
املؤلف :حممد بن أمحد بن أيب حيىي الشهري باحلبَّاك ،التلمساين( :ت865:هـ)(.)4
 .151العنوان( :املشرع املهيأ ِف ضبط رجال املوطأ) [خمطوط](.)5
املؤل ــف :أب ــو عب ــد اهلل حمم ــد ب ــن احلس ــن ب ــن خمل ــوف ب ــن مس ــعود املزيل ــي الراش ــدي ،املع ــروف ب ــ"أبركان"،
التلمساين( :ت868:هـ)(.)6
()1

قال التنبكيت( :رأيت السفر األول منه ِف خزانة جامع الشرفاء مبراكش) .انظر" :نيل االبتهاج"( :ص)51:

( )2حقق هذا الكتاب عدد من الطلبة ِف مرحلة املاجستري ِف كلية العلوم اإلسَلمية -جامعة اجلزائر منهم :الطالب :مهـال احلـاج،
تاريخ املناقشة1111 :م ،والطالب :حجاز عبد الرمحن ،تاريخ املناقشة1116 :م.
( )3انظــر ترمجتــه ِف" :نيــل االبتهــاج"( :ص" ،)506:شــجرة النــور"( :ص" ،)145:تعريــف اخللــف"" ،)015/0( :معجــم أعــَلم
اجلزائر"( :ص.)510:

()4
()5

انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)504:البستان"( :ص" ،)101:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)001:
يوج ــد من ــه نس ــخة ض ــمن جمم ــوع ِف اخلزان ــة العام ــة بالرب ــاط ،املغ ــرب ،رقمه ــا 11( :ك .)0/وق ــد أش ــار الزركل ــي رمح ــه اهلل ِف

"األعــَلم" )22/4( :إَل أنــه خمطــوط مل يطبــع بعــد ،وذكــر أنــه رآه خبــط املؤلــف ِف اخلزانــة العامــة بالربــاط ،كمــا أرفــق برتمجــة املؤلــف
صورة ورقة عنوان اجملموع ،وذكر من اطلع على نسخته ِف الرباط أن خطه رديء ال يكاد يقرأ باملرة.
( )6انظــر ترمجتــه ِف" :شــجرة النــور"( :ص ،)141:و"نيــل االبتهــاج"( :ص ،)504:و"درة احلجــال" ،)115/1( :و"البســتان":
(ص ،)111:و"هدية العارفني" ،)21/1( :و"كشف الظنون"( :ص ،)0155:و"معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)06:
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 .152العنوان( :الثاقب ِف لغة ابن احلاجب) [مفقود].

املؤلــف :أب ــو عبــد اهلل حمم ــد بــن احلس ــن بــن خمل ــوف بــن مس ــعود املزيل ــي الراش ــدي ،املع ــروف بـ" ــأبركان"،
التلمساين( :ت868:هـ).
 .153العنوان( :شرح األلفاظ اللغوية املستعملة ِف الفقه)([ )1خمطوط](.)2
املؤلــف :أب ــو عبــد اهلل حمم ــد بــن احلس ــن بــن خمل ــوف بــن مس ــعود املزيل ـي الراش ــدي ،املع ــروف بـ" ــأبركان"،
التلمساين( :ت868:هـ).
 .154العنوان( :شرح خمتصر خليل) [مفقود].
املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالِب اجلزائري( :ت855:هـ).
 .155العنوان( :شرح خمتصر ابن احلاجب الفرعي) [خمطوط](.)3
املؤلف :املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالِب اجلزائري( :ت855:هـ).
 .156العنوان( :شرح املدونة) [مفقود].
املؤلف :أبو الربيع سليمان بن يوسف بن الربيع ،احلسناوي ،البجائي855( :هـ).
 .155العنوان( :شرح الرسالة) [مفقود].
املؤلف :أبـو زكريـا شـرف الـدين حيـىي بـن أمحـد بـن عبـد السـَلم بـن رمحـون ،املعـروف بـالعُلَ ِمي ،القسـنطيين:

(ت888:هـ)(.)4
 .158العنوان( :تعليقات على املدونة) [مفقود].

( )1قد يكون هذا املصنَّف والذي قبله كتابا واحـدا ،وإَّنـا حصـل تغـاير ِف العنـوان املثبـت لسـبب مـن األسـباب ،كتصـرف النسـاخ،
أو وهم املفهرسني ،أو حنو ذلك ،واهلل تعاَل أعلم.
( )2يوجد منه نسخة خبزانة أزاريف بالسوس ،املغرب ،خطه مغريب رديء جدا ،غري مقروء ،متآكل ،صفحاته األخرية ممزقة.
()3

يوجد نسخ من بعض جملداته:

اجمللــد الرابــعِ :ف (خزانــة القــرويني) ،فــاس -املغــرب ،يبــدأ مــن (بــاب البيــوع) ،وهــو مبتــور اآلخــر ،عــدد األوراق ،)051( :اخلــط:
مغريب ،حالة النسخة :سيئة ،رقم احلفظ.)0111-5524( :
اجمللد اخلامسِ :ف (خزانـة القـرويني) ،فـاس -املغـرب ،يبـدأ مـن (بـاب إحيـاء املـوات) ،عـدد األوراق ،)011( :اخلـط :مغـريب ،حالـة
النسخة :ال بأس هبا ،رقم احلفظ.)0150-5522( :
اجلزء الثاينِ :ف (خمطوطات وزارة الشؤون الدينية) ،حيدرة  -اجلزائر ،وهو كامل.

()4

انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)552:شجرة النور"( :ص" ،)145:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)151:
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املؤلف :أبـو زكريـا شـرف الـدين حيـىي بـن أمحـد بـن عبـد السـَلم بـن رمحـون ،املعـروف بـالعُلَ ِمي ،القسـنطيين:
(ت888:هـ).
 .159العنـوان( :تعليقــات علــى خمتصــر خليــل) [مفقــود] .املؤلــف :أبــو زكريــا شــرف الــدين حيــىي بـن
أمحد بن عبد السَلم بن رمحون ،املعروف بالعُلَ ِمي ،القسنطيين( :ت888:هـ).
 .160العنوان( :اهلداية الكافية ِف شرح "احلدود الفقهية" البن عرفة) [مطبوع](.)1
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن قاسم بن عبد اهلل األنصاري ،الرصاع ،التلمساين( :ت894:هـ)(.)2
 .161العنوان( :شرح خمتصر ابن احلاجب الفرعي) [مفقود].
املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .162العنوان( :شرح الوغليسية) [مفقود].
املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .163العنوان( :املقرب املستوِف ِف شرح "فرائض احلوِف-ت588:هـ[ )")3(-خمطوط](.)4
املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .164العنوان( :شرح ثَلث أبيات شعرية من قصيدة رائية ِف العبادات) [خمطوط](.)5

()1

طب ــع ق ــدميا عل ــى احلج ــر ِف ف ــاس س ــنة 0504ه ـ ـ كم ــا ِف "معج ــم املطبوع ــات" ،)151/0( :وطب ــع ح ــديثا ِف دار الغ ــرب

اإلسَلمي ،بريوت-لبنان.
( )2انظـ ــر ترمجتـ ــه ِف" :نيـ ــل االبتهـ ــاج"( :ص" ،)515:شـ ــجرة النـ ــور"( :ص" ،)151:البسـ ــتان"( :ص" ،)125:معجـ ــم أعـ ــَلم
اجلزائر"( :ص.)051:
( )3وهو أبو القاسم أمحد بن حممد بن خلف احلوِف (ت522:هـ) .انظر ترمجته ِف" :األعَلم".)104/0( :
( )4يوجد منه عدة نسخ:
األوَلِ :ف (مكتبة احلرم النبوي) ،املدينة النبوية -السعودية ،رقم احلفظ ،]1)151([ :عدد األوراق.)554( :
الثانيةِ :ف (املكتبة الوطنية) ،اجلزائر ،رقم احلفظ.]R.575)/2-0001(0651[ :
الثالثةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)5151( :
الرابعةِ :ف (املكتبة األمحدية) ،جامع الزيتونة -تونس ،رقم احلفظ.)5154( :
اخلامسةِ :ف (زاوية تنعملت) ،املغرب ،رقم احلفظ.)011( :
السادسةِ :ف (اخلزانة التيديسية) ،املغرب ،رقم احلفظ.)151:152( :
السابعةِ :ف (معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسَلمي) ،مكة املكرمة -السعودية ،رقم احلفظ.)111( :

()5

يوجد منه نسخة ِف (املكتبة الوطنية) ،باريس -فرنسا ،رقم احلفظ.)5516( :

92

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .165العنوان( :شرح خمتصر للمقدمات) [خمطوط](.)1

املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .166العنوان( :شرح "أرجـوزة عبـد الـرمحن الرقعـي (كـان حيـا سـنة 853هــ)( ،)")2وهـي أرجـوزة ِف
الفقه ،نظم فيها مقدمة ابن رشد اجلد (ت520:هـ) ِف الفرائض الواجبة على املسلم [مفقود](.)3

املؤلف :حممـد بـن حيـىي ،مـن أوالد يعقـوب بـن حممـد املغـراوي ،الشـريف اإلغريسـي ،التلمسـاين( :ت:

ِف القرن التاسع اهلجري)(.)4
 .165العنوان( :مغين النبيل شرح خمتصر خليل) [مفقود].

املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي ،التلمساين( :ت909:هـ).
 .168العنوان( :شرح بيوع اآلجال من ابن احلاجب) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي ،التلمساين( :ت909:هـ).
 .169العنوان( :شرح الدرة البيضاء) [مطبوع](.)5

املؤلف :عبد الرمحن بن حممد الصغري بن حممد ابن عامر األخضري ،البسكري( :ت953:هـ).
 .150العنوان( :شرح ابن احلاجب الفرعي) [مفقود].
املؤلف :عبد الواحد بن أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد الونشريسي ،التلمساين( :ت955:هـ).
 .151العنوان( :تعليق على قول خليل" :وخصصت نية احلالف") [خمطوط](.)6
املؤلف :عمر بن حممد األنصاري ،املعروف بالوزان ،القسنطيين( :ت960 :هـ)(.)7
()1
()2
()3

يوجد منه نسخة ِف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم.)114( :
انظر ترمجة عبد الرمحن الرقعي ِف" :معجم املؤلفني".)052/5( :

يوجد شرح ملنظومة عبد الرمحن الرقعي ،مؤلفها جمهول ،منـه نسـخة ِف :جـامع الزيتونـة ،تـونس ،ضـمن جممـوع رقمـه.))1(-151/1152( :

فلعل هلا صلة بالشرح املذكور أعَله.
( )4انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)555/1( :البستان"( :ص" ،)114:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)11:
()5

()6
()7

طبع ِف مطبعة شرف سنة 0511هـ .انظر" :معجم املطبوعات".)611/0( :
يوجد منه نسخة ِف( :مكتبة برنستون) ،برنستون -الواليات املتحدة األمريكية ،رقم احلفظ.)012( :
انظـ ــر ترمجتـ ــه ِف" :تعريـ ــف اخللـ ــف"( :ص" ،)14:األعـ ــَلم"" ،)046/5( :معجـ ــم امل ـ ـؤلفني"" ،)501/1( :معجـ ــم أعـ ــَلم

اجلزائر"( :ص.)561:
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 .152العنـوان( :عمــدة البيــان ِف معرفــة فــروض األعيــان) وهــو شــرح علــى الــدرة البيضــاء لألخضــري
[خمطوط](.)1

املؤلف :أبو حممد عبد اللطيف املسبح املرداسي ،القسنطيين980( :هـ)(.)2
 .153العنوان( :شرح خمتصر األخضري ِف العبادات) [خمطوط](.)3
املؤلف :أبو حممد عبد اللطيف املسبح املرداسي ،القسنطيين980( :هـ).
 .154العنوان( :شرح التلمسانية ِف الفرائض) [مفقود].
املؤلف :حممد شقرون بن هبة اهلل الوجدجيي ،املعروف بشقرون ،التلمساين( :ت983:هـ)(.)4
 .155العنوان( :تعليق على خمتصر خليل) [مفقود].
املؤل ـ ـ ــف :أب ـ ـ ــو عب ـ ـ ــد اهلل حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن أمح ـ ـ ــد ،امللق ـ ـ ــب ب ـ ـ ــابن م ـ ـ ــرمي ،الشـ ـ ـ ـريف ،التلمس ـ ـ ــاين:
(ت1025:هـ)(.)5

( )1يوجد منه عدد من النسخ:
األوَلِ :ف (جامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)101/1105( :
الثانيةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)6161( :
الثالثةِ :ف (جامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)105/1106( :
الرابعةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)6141( :
اخلامسةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)5246( :
السادسةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)6551( :
السابعةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)6116( :
الثامنةِ :ف (جامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)100/1101( :
التاسعةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)0511( :
العاشرةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)6012( :
احلادية عشرِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)6561( :

()2

انظر ترمجته( :"" :تعريف اخللف)" ،)115/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)111:

( )3يوجد منه نسخ:
األوَلِ :ف (اخلزانة األمحدية جبامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)5140( :

الثانيةِ :ف (مكتبة احلرم النبوي) ،املدينة النبوية -السعودية ،رقم احلفظ1/05( :ضمن جمموع).
( )4انظــر ترمجتــه ِف" :نيــل االبتهــاج"( :ص" ،)561:شــجرة النــور"( :ص" ،)125:تعريــف اخللــف"" ،)610/1( :معجــم أعــَلم
اجلزائر"( :ص.)021:
()5

انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)114:تعريف اخللف"" ،)062/0( :معجم أعَلم اجلزائر".)115( :
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 .156العنوان( :قطف املهتصر من أفنان املختصر) [مفقود].

املؤلـ ــف :أبـ ــو العبـ ــاس أمحـ ــد بـ ــن حممـ ــد بـ ــن حيـ ــىي بـ ــن عبـ ــد الـ ــرمحن بـ ــن أيب العـ ــيش املقـ ــري ،التلمسـ ــاين:
(ت1041:هـ)(.)1
 .155العنوان( :شرح خمتصر خليل) [خمطوط](.)2
املؤلف :أبو عثمان سعيد بن إبراهيم قدورة ،اجلزائري( :ت1066:هـ)(.)3
 .158العنوان( :شرخ خطبة خمتصر خليل) [خمطوط](.)4
املؤلف :أبو عثمان سعيد بن إبراهيم قدورة ،اجلزائري( :ت1066:هـ).
 .159العنوان( :جممع األهنر شرح ملتقى األحبر) [مفقود].
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن علــي بــن حممــد املهــدي القلعــي ،الشــهري بــابن علــي ،اجلزائــري ،احلنفــي:

(ت1128:هـ)(.)5
 .180العنوان( :حاشية على شرح خمتصر خليل للتتائي) [خمطوط](.)6
()1
()2
()3
()4

انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)66/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)500:
يوجد منه نسخة ِف :املكتبة الوطنية ،اجلزائر ،رقم احلفظ.)0642-0141( :
انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)41/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)151:
يوجد منه نسخ:

األوَلِ :ف خزانة ابن يوسف ،مراكش -املغرب ،رقم احلفظ.)511( :
الثانيةِ :ف اخلزانة العامة ،تطوان -املغرب ،رقم احلفظ.)115-2514( :
الثالثةِ :ف مكتبة احلرم ِف املسجد النبوي ،املدينة النبوية -السعودية ،رقم احلفظ.)50/21( :

()5

انظر ترجمته في" :معجم أعالم الجزائر"( :ص.)241:

( )6يوجد منه عدة نسخ منها:
األوَلِ :ف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ.)01511( :
الثانيةِ :ف (خزانة زاوية اهلامل) ،بوسعادة -اجلزائر ،رقم احلفظ.)111( :
الثالثة :جزءان ِف (دار الكتب) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ 15565( :ب).
الرابعة :جملدان ِف (املكتبة األزهرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.]5151 )252([ :
اخلامسة :أربع جملدات ِف (املكتبة األزهرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.]01151 )155([ :
السادسة :اجلزء األول ِف (املكتبة األمحدية) ،جامع الزيتونة ،تونس ،رقم احلفظ.)1112( :
السابعة :اجلزء الثاين ِف (املكتبة األمحدية) ،جامع الزيتونة ،تونس ،رقم احلفظ.)1111( :
الثامنة :اجلزء األول ِف (مكتبة احلرم النبوي) ،املدينة النبوية -السعودية ،رقم احلفظ.)15-155( :
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املؤلف :مصطفى بن عبد اهلل بن حممد مؤمن ،الرماصي ،املستغاَّني( :ت1136:هـ)(.)1
 .181العنوان( :األجوبة علـى أسـئلة عـامل تطـوان سـيدي علـي بركـة التطـواين عـن مسـائل ِف خمتصـر
الشيخ خليل) [خمطوط](.)2
املؤلف :مصطفى بن عبد اهلل بن حممد مؤمن ،الرماصي ،املستغاَّني( :ت1136:هـ).
 .182العنوان( :تقييد من حاشية الرماصي على شرح اخلرشي على خمتصر خليل) [خمطوط](.)3
املؤلف :مصطفى بن عبد اهلل بن حممد مؤمن ،الرماصي ،املستغاَّني( :ت1136:هـ).
 .183العنوان( :فتح اإلغَلق على وجوه مسائل خليل بن إسحاق) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد بن قاسم بن حممد بن ساسي ،التميمي ،البوين (العنايب)( :ت1139:هـ).
 .184العنوان( :تقييد على خمتصر خليل) [مفقود].
املؤلف :عمر بن عبد القادر التنيَلين التوايت( :ت1152:هـ).
 .185العنوان( :شرح على خمتصر خليل) [مفقود].
املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري التوايت( :ت1160:هـ).
 .186العنون( :حاشية على خمتصر خليل) [مفقود].
التاسعة :اجلزء الثاين ِف (مكتبة احلرم النبوي) ،املدينة النبوية -السعودية ،رقم احلفظ.)14-155( :
العاشرة :اجلزءان الثالث والرابع ِف (مكتبة احلرم النبوي) ،املدينة النبوية -السعودية ،رقم احلفظ.)11-155( :
احلادية عشر :اجلزء األول ِف (خزانة متكروت) ،ورزازات -املغرب.]5112)5151([ ،
الثانية عشرِ :ف (خزانة ابن يوسف) ،مراكش -املغرب ،رقم احلفظ.)541( :
الثالثة عشرِ :ف (املكتبة العامة) ،تطوان -املغرب ،رقم احلفظ.]1)0505([ :
( )1انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)565:تعريف اخللف"" ،)541/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)051:
( )2يوجد منه عدة نسخ منها:
األوَلِ :ف (خزانة القرويني) ،فاس -املغـرب ،رقـم احلفـظ ،)0516-1441( :اسـم الناسـخ :حممـد بـن أمحـد بـن مسـعود بـن علـي
بن عبد القادر ،تاريخ النسخ :أوائل رجب سنة 0100هـ ،عدد األوراق ،)11( :اخلط :مغريب ضيق ،حالة النسخة :ال بأس هبا.
الثانيــةِ :ف (خزانــة القــرويني) ،فــاس -املغــرب ،رقــم احلفــظ ،)0601-1211( :عــدد األوراق ،)11( :اخلــط :مغــريب ملــون ،حالــة
النسخة :ال بأس هبا.
الثالثةِ :ف (اخلزانة العامة) ،الرباط -املغرب ،رقم احلفظ.)D1641( :
الرابعةِ :ف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ( :ب .)60111

()3

يوجد منه نسخة ِف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ( :ب .)60111
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املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري التوايت( :ت1160:هـ).

 .185العنوان( :ياقوتة احلواشي ِف حل ألفاظ اخلراشي) [خمطوط](.)1

املؤلـ ـ ــف :حممـ ـ ــد بـ ـ ــن عبـ ـ ــد احلـ ـ ــق ،وقيـ ـ ــل :حممـ ـ ــد بـ ـ ــن عبـ ـ ــد الـ ـ ــرمحن بـ ـ ــن احلـ ـ ــاج البيـ ـ ــدري ،التلمسـ ـ ــاين:
(ت1191:هـ)(.)2
 .188العنوان( :شرح على خمتصر خليل) [مفقود].
املؤلف :حممد بن العامل الزجَلوي التوايت( :ت1212:هـ).3
 .189العنوان( :شرح التلمسانية) [مفقود].
املؤلف :حممد بن العامل الزجَلوي التوايت( :ت1212:هـ).
 .190العنون( :شرح منت ابن عاشر) [مفقود].
املؤلف :حممد بن العامل الزجَلوي التوايت( :ت1212:هـ).
 .191العنوان( :حاشية على الشرح الكبري للخرشي) [مفقود].
املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن عبــد القــادر بــن حممــد الراشــدي ،اجلليلــي ،املعــروف بــأيب راس ،املعســكري:
(ت.)4()1238:
 .192العنوان( :نظم عجيب ِف فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع) [مفقود].
املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن عبــد القــادر بــن حممــد الراشــدي ،اجلليلــي ،املعــروف بــأيب راس ،املعســكري:
(ت.)1238:
 .193العنوان( :الكوكب الدري ِف الرد باجلدري) [مفقود].

()1

يوجد منه عدة نسخ:

األوَلِ :ف (خزانة القرويني) ،املغرب ،رقم احلفظ ،)0600-515( :عـدد األوراق ،)065( :اخلـط :مغـريب ملـون ،تـاريخ النسـخ:
(0111هـ) ،حالة النسخة :جيدة.
الثانيةِ :ف (مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث) ،مكة املكرمة -السعودية ،رقم احلفظ :الرقم اخلاص (.)52 ،51 61 ،51
الثالثةِ :ف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ( :ج.)512/5
()2
انظر ترجمته في" :معجم أعالم الجزائر"( :ص.)58:
( )3انظر ترجمته في" :الرحلة العلية" للشيخ حممد باي بلعامل.)012/0( :
()4

انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)151/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)511:
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املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن عبــد القــادر بــن حممــد الراشــدي ،اجلليلــي ،املعــروف بــأيب راس ،املعســكري:
(ت.)1238:
 .194العنوان( :النبذة املنيفة ِف ترتيب فقه أيب حنيفة) [مفقود].
املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن عبــد القــادر بــن حممــد الراشــدي ،اجلليلــي ،املعــروف بــأيب راس ،املعســكري:
(ت.)1238:
 .195العنوان( :املدارك ِف ترتيب فقه اإلمام مالك) [مفقود].
املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن عبــد القــادر بــن حممــد الراشــدي ،اجلليلــي ،املعــروف بــأيب راس ،املعســكري:
(ت.)1238:
 .196العنوان( :تكملة شرح السنهوري على خمتصر خليل) [مفقود].
املؤلف :مصطفى العجمي ،القسنطيين( :ت1240:هـ)(.)1
 .195العنوان( :حواش وتعليقات على كتب الفقه) [مفقود].
املؤلف :محودة بن حممد بن محودة بن عيسى املعروف باملقايسي ،اجلزائري( :ت1245:هـ)(.)2
 .198العنوان( :حاشية على شرح الشربخييت على املختصر) [مفقود].
املؤلف :أبو راشد عمار الراشدي املعروف بالغريب ،القسنطيين( :ت1251:هـ)(.)3
 .199العنوان( :شرح الدر املختار) [مفقود].
املؤلــف :حممــد بــن حممــود بــن حممــد بــن حســني بــن حممــد ،الشــهري بالعنــايب ،وابــن العنــايب ،العنــايب ،البــوين،

احلنفي1265( :هـ).
 .200العنوان( :شرح منظومته ِف العبادات على مذهب مالك) [مفقود].

املؤلــف :حممــد صــاحل ،وقيــل :صــاحل بــن أمحــد بــن موســى بــن أيب القاســم الســمعوين الوغليســي ،البجــائي،

اجلزائري 1285( :هـ).
 .201العنوان ( :حاشية على شرح منظومته ِف العبادات على مذهب مالك) [مفقود].
()1
()2
()3

انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)111:
انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)511:
انظر ترمجته ِف":تعريف اخللف"" ،)124/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)150:

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

98

املؤل ــف :املؤل ــف :املؤل ــف :حمم ــد ص ــاحل ،وقي ــل :ص ــاحل ب ــن أمح ــد ب ــن موس ــى ب ــن أيب القاس ــم الس ــمعوين
الوغليسي ،البجائي ،اجلزائري 1285( :هـ).
 .202العنوان( :شرح على كتاب البيوع من خمتصر خليل) [مفقود].
املؤلف :املولود بن حممد بن عمر الزريِب البسكري1344( :هـ)(.)1

القسم الثالث:
كتب الفتاوى والنوازل الفقهية
ألف فقهاء اجلزائر ِف هذا الباب عددا من املصنفات ،هذا ما عثرت عليه منها:
 .203العنوان( :األسئلة واألجوبة) [خمطوط](.)2
املؤلف :أبو حفص أمحد بن نصر الداودي ،األسدي ،التلمساين( :ت402:هـ)(.)3
املشدَّايل)([ )4مفقود].
 .204العنوان( :فتاوى َ
املؤلف :أبو موسى عمران بن موسى بن يوسف املشدايل ،البجائي( :ت545:هـ).
 .205العنوان( :فتاوى التلمساين)([ )5مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن حيىي بن علي الشهري بابن اخلباز ،التلمساين549( :هـ)(.)6
 .206العنوان( :املسائل املسطرة ِف النوازل الفقهية) [مفقود].

()1

انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)051:

( )2يوجد منه نسخ:

األوَل:

ِف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ.)01515( :

الثانيةِ :ف اخلزانة العامة ،الرباط -املغرب ،رقم احلفظ.)2012( :
( )3انظــر ترمجتــه ِف" :ترتيــب املــدارك"" ،)62/0( :األعــَلم"" ،)146/0( :تــاريخ اجلزائــر العــام"" ،)540/0( :معجــم أعــَلم
اجلزائر"( :ص.)060:
( )4نقل بعضها الونشريسي ِف "املعيار املعرب".
( )5نقل منها الونشريسي ِف "املعيار املعرب".
()6

انظر ترمجته ِف" :نفح الطيب"" ،)154/5( :نيل االبتهاج"( :ص" ،)160:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)21:
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املؤلف :حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ ،القسنطيين( :ت550:هـ).
 .205العنوان( :فتاوى ِف مسائل علمية خمتلفة)([ )1مفقود].
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن علــي بــن حيــىي اإلدريســي احلســين العلــويين ،املعــروف بالش ـريف
التلمساين( :ت551:هـ)(.)2
 .208العنـوان( :االنتصــار لــبعض املفتــني علــى خمــالفيهم ِف مســألة الت ـزام عــدم الرجــوع ِف الوصــية)
[مطبوع].3
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل َشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن مــرزوق ،العجيســي ،الشــهري باخلطيــب،
وباجلد ،وبالرئيس ،التلمساين( :ت581:هـ).
 .209العنوان( :فتاوى)([ )4مفقود].

املؤلف :حسن بن عثمان بن عطية التجاين الشهري بأيب علي الونشريسي( :ت588:هـ).
 .210العنوان( :رسالة رفع النزاع ِف َتبيس اجلزء املشاع) [مطبوع](.)5

املؤلف :حسن بن عثمان بن عطية التجاين الشهري بأيب علي الونشريسي( :ت588:هـ).
 .211العنوان( :رفع النزاع بني املتشاجرين ِف أجر الرضاع) [مطبوع](.)6
املؤلف :حسن بن عثمان بن عطية التجاين الشهري بأيب علي الونشريسي( :ت588:هـ).
 .212العنوان( :رفع احلرج واجلناح عمن أرادت من املراضع النكاح) [مطبوع].7
املؤلف :حسن بن عثمان بن عطية التجاين الشهري بأيب علي الونشريسي( :ت588:هـ).
 .213العنوان( :فتاوى التلمساين)([ )8مفقود].
( )1نقل عنها املازوين ِف "الدرر املكنونة ِف نوازل مازونه" ،والونشريسي ِف "املعيار املعرب"
( )2انظــر ترمجتــه ِف":شــجرة النــور"( :ص" ،)156:نيــل االبتهــاج"( :ص" ،)155:تعريــف اخللــف"" ،)014/0( :معجــم أعــَلم
اجلزائر"( :ص.)021:
( )3أورده الونشريسي ِف" :املعيار املعرب".)111/1( :
( )4نقل منها الونشريسي ِف "املعيار املعرب".
( )5أورده الونشريسي ِف" :املعيار املعرب".)55/2( :
( )6أورده الونشريسي ِف" :املعيار املعرب".)15/6( :
( )7أورده الونشريسي ِف" :املعيار املعرب".)50/6( :

()8

نقل منها الونشريسي ِف "املعيار املعرب".
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املؤلف :عبد اهلل بن حممد بن أمحد بن علي ،اإلدريسي ،احلسين ،التلمساين( :ت592:هـ)(.)1
 .214العنوان( :فتاوى التلمساين)([ )2مفقود].

املؤلف :إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد ابن اإلمام ،التلمساين( :ت595:هـ)(.)3
 .215العنوان( :فتاوى البجائي) [مفقود].
املؤلف :أمحد بن عيسى البجائي( :القرن الثامن اهلجري)(.)4
 .216العنوان( :فتاوى اجلزائري)([ )5مفقود].
املؤلف :أبو اخلري بركات الباروين اجلزائري (القرن الثامن اهلجري).
 .215العنوان( :فتاوى الزواوي)([ )6مفقود].
املؤلف :أبو احلسن علي بن عثمان املنجَليت الزواوي البجائي (القرن الثامن اهلجري)(.)7
 .218العنوان( :خمتصر فتاوى الربزيل) [خمطوط](.)8
املؤلف :أبو عبد اهلل البوسعيدي البجائي( :كان حيا سنة 826هـ).
 .219العنوان( :خمتصر احلاوي ِف الفتاوي البن عبد الرب التونسي) [مفقود].
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
 .220العنوان( :نوازل ابن مرزوق) [خمطوط].9
( )1انظ ــر ترمجت ــه ِف" :ني ــل االبته ــاج"( :ص" ،)061:البس ــتان"( :ص" ،)001:تعري ــف اخلل ــف"" ،)154/1( :معج ــم أع ــَلم
اجلزائر"( :ص.)10:
()2

()3
()4
()5

نقل عنها املازوين ِف "الدرر املكنونة ِف نوازل مازونه" ،والونشريسي ِف "املعيار املعرب".
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)50:تعريف اخللف"" ،)5/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)46:
انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)42/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)55:
نقل عنها املازوين ِف "الدرر املكنونة ِف نوازل مازونه" ،والونشريسي ِف "املعيار املعرب".

()6

نقل عنها املازوين ِف "الدرر املكنونة ِف نوازل مازونه" ،والونشريسي ِف "املعيار املعرب".
انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)15/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)045:

()9

يوجد منه نسخ:

()7

( )8يوجد منه نسختان:
األوَلِ :ف (جامعة امللك سعود) ،الرياض -السعودية.
الثانيةِ :ف (دار الكتب الوطنية) ،تونس ،رقم احلفظ.)02554( :
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املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
 .221العنوان( :الروض البهيج ِف مسائل اخلليج) [مطبوع](.)1
املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن مــرزوق ،العجيســي،
املعروف باحلفيد ،التلمساين( :ت842:هـ).
 .222العنوان( :فتاوى التلمساين)([ )2مفقود].

املؤلف :أبو العباس أمحد بن عيسى البطيوي ،التلمساين( :ت :بعد843هـ)(.)3
 .223العنوان( :نوازل ابن زاغو) [خمطوط](.)4
املؤلف :أمحد بن حممد بن عبد الرمحن ،الشهري بان زاغو ،املغراوي ،التلمساين( :ت845:هـ).
 .224العنوان( :أجوبة فقهية) [مفقود].
املؤلف :أمحد بن حممد بن عبد الرمحن ،الشهري بان زاغو ،املغراوي ،التلمساين( :ت845:هـ).
 .225العنوان( :فتاوى) [مفقود].
املؤلف :أمحد بن حممد بن عبد الرمحن ،الشهري بان زاغو ،املغراوي ،التلمساين( :ت845:هـ).
 .226العنوان( :فتاوى الزواوي)([ )5مفقود].
املؤلـ ــف :أبـ ــو احلسـ ــن منصـ ــور ب ـ ــن علـ ــي بـ ــن عثمـ ــان الـ ــزواوي ،املـ ــنجَليت ،البجـ ــائي( :كـ ــان حيـ ــا س ـ ــنة
850هـ)(.)6
 .225العنوان( :فتاوى املشدايل)([ )7مفقود].
األوَلِ :ف املكتبة الوطنية ِف اجلزائر ،رقم احلفظ.)0561( :
الثانيةِ :ف اخلزانة احملجوبية ،املغرب ،رقم احلفظ.)11( :

()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7

أورده الونشريسي ِف" :املعيار املعرب".)556/5( :
نقل منها الونشريسي ِف "املعيار املعرب".
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)12:تعريف اخللف"" ،)41/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)41:
يوجد منه نسخة ِف (اخلزانة الناصرية) ،متكروت -املغرب ،رقم احلفظ 0515( :يب).
نقل منها املازوين ِف "الدرر املكنونة" ،والونشريسي ِف "املعيار املعرب".
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)561:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)044:
نقل منها املازوين ِف "الدرر املكنونة" ،والونشريسي ِف "املعيار املعرب".
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املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أيب القاسم بن حممد بن عبد الصمد املشدايل البجائي( :ت866:هـ).

 .228العنـوان( :فتــاوى التلمسـاين) [مفقــود] .املؤلــف :أبـو عبــد اهلل حممـد بــن العبــاس بـن حممــد بــن
عيسى العبادي ،الشهري بابن العباس التلمساين( :ت.)1()851:
 .229العنوان( :فتاوى التلمساين)([ )2مفقود].
املؤلف :حممد بن أمحد بن عيسى املغيلي ،الشهري باجلَلب ،التلمساين( :ت855:هـ)(.)3
 .230العنوان( :أجوبة على أسئلة وردت من صنعاء) [مفقود].
املؤل ــف :ش ــهاب ال ــدين أمح ــد ب ــن ي ــونس ب ــن س ــعيد ب ــن عيس ــى ب ــن عب ــد ال ــرمحن املع ــروف ب ــابن ي ــونس،
القسنطيين858( :هـ)(.)4
 .231العنوان( :فتاوى التلمساين)([ )5مفقود].

املؤلف :أبو سامل إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن حممد العقباين ،التلمساين( :ت880:هـ)(.)6
 .232العنوان( :الدرر املكنونة ِف نوازل مازونة) [مطبوع](.)7
املؤلف :أبو زكريا حيىي بن موسى بن عيسى بن حيىي املغيلي املازوين( :ت883:هـ)(.)8
 .233العنوان( :األجوبة التونسية عن األسئلة الغرناطية) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن قاسم بن عبد اهلل األنصاري ،الرصاع ،التلمساين( :ت894:هـ).
 .234العنوان( :جواب ِف مسألة من البدع) [خمطوط](.)9

()1

انظ ــر ترمجت ــه ِف" :نف ــح الطي ــب"" ،)601/5( :ني ــل االبته ــاج"( :ص" ،)002:ش ــجرة الن ــور"" ،)146/0( :معج ــم أع ــَلم

اجلزائر"( :ص.)11:
( )2نقل منها املازوين ِف "الدرر املكنونة" ،والونشريسي ِف "املعيار املعرب".
( )3انظ ـر ترمجتــه ِف" :شــجرة النــور"" ،)146/0( :نيــل االبتهــاج"( :ص" ،)510:تعريــف اخللــف"" ،)015/0( :معجــم أعــَلم
اجلزائر"( :ص.)14:

()4

()5

انظر ترمجته ِف" :نفح الطيب"" ،)612/5( :تعريف اخللف"" ،)011/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)140:
نقل منها املازوين ِف "الدرر املكنونة" ،والونشريسي ِف "املعيار املعرب".

( )6انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)51:شجرة النور"( :ص" ،)145:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)154:
( )7طبع برعاية وزارة األوقاف املغربية.
( )8انظر ترمجته ِف" :تاريخ اجلزائر العام"" ،)124/1( :تعريف اخللف"" ،)024/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)120:
()9

يوجد منه نسخة ِف( :خزانة متكروت) ،ورزازات -املغرب ،رقم احلفظ/1122( :هـ(.))1151
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املؤلف :املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .235العنوان( :أجوبة تتعلق بالصَلة على الرسول  والصوم) [خمطوط](.)1
املؤلف :املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .236العنوان( :فتاوى ابن زكري)([ )2مفقود]
املؤلف :أمحد بن حممد بن زكري املانوي التلمساين( :ت899:هـ)(.)3
 .235العنوان( :فتاوى حول مسألة يهود توات وغريها) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل التنسي ،التلمساين( :ت899:هـ)(.)4
 .238العنوان( :فتاوى املغيلي) [خمطوط](.)5

املؤلف :أبو عمران موسى بن عيسى بن حيىي املازوين( :القرن التاسع اهلجري).
 .239العنوان( :فتاوى اجلزائري)([ )6مفقود].

املؤلف :أمحد بن حممد بن ذاقال اجلزائري (القرن التاسع اهلجري)(.)7
 .240العنوان( :فتاوى اجلزائري)([ )8مفقود].

املؤلف :عبد احلق بن علي اجلزائري( :القرن التاسع اهلجري)(.)9
 .241العنوان( :فتاوى اجلزائري) [مفقود].
املؤلف :علي بن حممد احللِب اجلزائري( :القرن التاسع اهلجري)(.)10
()1
()2

يوجد منه نسخة ِف (املكتبة الوطنية) ،باريس -فرنسا ،رقم احلفظ.)5555( :
نقل منها الونشريسي ِف "املعيار املعرب".

( )3انظر ترمجتـه ِف" :نيـل االبتهـاج"( :ص" ،)26:البسـتان"( :ص" ،)52:تعريـف اخللـف"( :ص" ،)52:معجـم أعـَلم اجلزائـر":
(ص.)051:
( )4انظ ــر ترمجت ــه ِف" :البس ــتان"( :ص" ،)44:تعري ــف اخلل ــف"" ،)040/0( :األع ــَلم"" ،)152/4( :معج ــم أع ــَلم اجلزائ ــر":
(ص.)25:
()5

()6
()7
()8
()9
()10

يوجد منه نسخة ِف (دار الكتب التونسية) ،تونس ،رقم احلفظ.)5514( :
نقل منها صاحبا "املازونية" ،و"املعيار".
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)21:تعريف اخللف"" ،)11/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)12:
نقل منها املازوين والونشريسي ِف كتابيهما.
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)025:معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)011:
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)111:تعريف اخللف"" ،)110/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)014:
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 .242العنوان( :فتاوى ابن أيب العيش)([ )1مفقود].

املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن بن أيب العيش اخلزرجي ،التلمساين( :ت911:هـ)(.)2
 .243العنـ ـوان( :املعي ــار املع ــرب واجل ــامع املغ ــرب ع ــن فت ــاوى علم ــاء إفريقي ــة واألن ــدلس واملغ ــرب)
[مطبوع](.)3
املؤلف :أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ،التلمساين( :ت914:هـ).
 .244العنوان( :خمتصر نوازل الربزيل) [خمطوط](.)4
املؤلف :أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ،التلمساين( :ت914:هـ).
 .245العنوان( :اجلواب اجملدود عن أسئلة القاضي حممود) [مفقود].
املؤلف :العاقب بن عبد اهلل األنصمي املسوِف األكدزي السوداين التوايت( :ت950:هـ).
 .246العنوان( :أجوبة الفقري عن أسئلة األمري) [مفقود].
املؤلف :العاقب بن عبد اهلل األنصمي املسوِف األكدزي السوداين التوايت( :ت950:هـ).
 .245العنوان( :فتاوى القسنطيين) [مفقود].
املؤلف :املؤلف :عمر بن حممد األنصاري ،املعروف بالوزان ،القسنطيين960( :هـ).
 .248العن ـوان( :أجوبــة املقــري) [مفقــود] .املؤلــف :أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن حيــىي بــن عبــد
الرمحن بن أيب العيش املقري ،التلمساين( :ت1041:هـ).
 .249العنوان( :نوازل تلمسانية) [خمطوط](.)5
()1

نقل الونشريسي بعضها ِف "املعيار".

( )2انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)155/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)164:
( )3طبع ِف الرباط باملغرب برعاية وزارة األوقاف املغربيةَ ،تقيق :حممد حجي وأصحابه0610 ،هـ0120-م ،حجم املطبوع:
05جزءا.
( )4يوجد منه عدة نسخ:
األوَلِ :ف (خزانة القرويني) ،فاس -املغرب ،رقم احلفظ.)655/5( :
الثانيةِ :ف (خزانة ابن يوسف) ،مراكش -املغرب ،رقم احلفظ.)611( :

الثالثةِ :ف (اخلزانة العامة) ،الرباط -املغرب ،رقم احلفظ1012-55616( :د.)0/
الرابعةِ :ف (احلرم النبوي) ،املدينة النبوية -السعودية ،رقم احلفظ.)155( :
( )5

يوجد منه نسخة ِف :اخلزانة العامة ،تطوان -املغرب ،ضمن جمموع ،رقم احلفظ.)51 -0441( :
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املؤلف :أبو عثمان سعيد بن إبراهيم قدورة ،اجلزائري( :ت1066:هـ)(.)1
 .250العنوان( :فتح املنان ِف األجوبة الثمان) [خمطوط](.)2

املؤلف :أبو زكريا حيىي بن حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عيسى ،الشاوي ،امللياين( :ت1096:هـ)(.)3
 .251العنوان( :أجوبة ابن الكماد القسنطيين) [مفقود].
املؤلف :حممد بن أمحد ،الشريف احلسين ،املعروف بابن الكماد ،القسنطيين( :ت1116:هـ)(.)4
 .252العنوان( :أجوبة فقهية) [خمطوط](.)5

املؤلف :مصطفى بن عبد اهلل بن حممد مؤمن ،الرماصي ،املستغاَّني( :ت1136:هـ).
 .253العنوان( :نوازل اجلنتوري) [خمطوط](.)6
املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري التوايت( :ت1160:هـ).
 .254العنوان( :نازلة حول مسألة بيع قضاة توات وكورارة ألصول اهلاربني ِف املغارم) [مفقود].
املؤلف :أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري التوايت( :ت1160:هـ).
 .255العنوان( :فتاوى الراشدي) [مفقود](.)7
املؤلف :املؤلف :عبد القادر بن حممد الراشدي الفرجيوي ،القسنطيين( :ت1194:هـ).
 .256العنوان( :نوازل الزجَلوي) [خمطوط](.)8

( )1انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)41/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)151:
( )2يوجد منه نسخة ضمن جمموع ِف (املكتبة العامة) ،تطوان -املغرب ،رقم احلفظ.]145)0565([ :
( )3انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)104:تعريف اخللف"" ،)021/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)024:
( )4انظر ترمجته ِف" :شجرة النور"( :ص" ،)511:تعريف اخللف"" ،)551/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)116:
( )5يوجد منه نسخة ِف (اخلزانة العلمية الصبيحية) ،سَل -املغرب ،رقم احلفظ.)0/155( :
( )6يوجد منه نسخ:
األوَلِ :ف خزانة الشيخ باي بلعامل ،أولف -أدرار ،اجلزائر.
الثانيةِ :ف خزانة عبد اهلل ،تيمي ،أدرار -اجلزائر.
(ِ )7ف (اخلزانــة التيديســية ) بــاملغرب ،خمطــوط عنوانــه( :أجوبــة الراشــدي) ،املؤلــف :حممــد بــن عبــد القــادر الراشــدي ،رقــم
احلفظ.)155( :
()8

يوجد منه نسخ :األوَلِ :ف مكتبة كوسام ،أدرار -اجلزائر .ولثانيةِ :ف مكتبة الشيخ باي بلعامل ،أولف ،أدرار -اجلزائر.
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املؤلف :حممد بن العامل الزجَلوي التوايت( :ت1212:هـ).

 .255العنوان( :أغنية املقتصد السائل فيمن حل بتوات من نوازل) [خمطوط](.)1

املؤلف :حممد بن عبد الرمحن البلبايل التوايت( :ت1244:هـ)(.)2
 .258العنوان( :احلاوي اجلامع بني التوحيد والتصوف والفتاوي) [مفقود].
املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن عبــد القــادر بــن حممــد الراشــدي ،اجلليلــي ،املعــروف بــأيب راس ،املعســكري:
(ت.)1238:
 .259العنوان( :االحكام اجلوازل ِف نبذ من النوازل) [مفقود].
املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن عبــد القــادر بــن حممــد الراشــدي ،اجلليلــي ،املعــروف بــأيب راس ،املعســكري:

(ت.)1238:
 .260العنوان( :فتاوى امليلي) [خمطوط](.)3

املؤلف :علي بن حممد اجلمايل املغريب امليلي( :ت1248:هـ).
 .261العنوان( :فتاوى ابن العنايب) [خمطوط](.)4

املؤلــف :حممــد بــن حممــود بــن حممــد بــن حســني بــن حممــد ،الشــهري بالعنــايب ،وابــن العنــايب ،العنــايب ،البــوين،

احلنفي1265( :هـ).
 .262العنوان( :مسائل) [خمطوط](.)5

املؤلف :حممـد بـن حممـود بـن حممـد بـن حسـني بـن حممـد ،الشـهري بالعنـايب ،وابـن العنـايب ،العنـايب ،البـوين،

احلنفي1265( :هـ).
 .263العنوان( :مسائل ِف العبادات وما يتعلق هبا) [خمطوط](.)6
()1
()2

يوجد منه نسخة ِف مكتبة كوسام ،أدرار -اجلزائر.
انظر ترمجته ِف خمطوط "أغنية املقتصد".

( )3يوجد منه نسخ:
األوَلِ :ف (مكتبة رضا) ،رامبور -اهلند ،رقم احلفظ.)]655[ 151/0( :
الثانيةِ :ف (مكتبة مكة املكرمة) ،السعودية ،رقم احلفظ61( :فتاوى).
( )4يوجد منه نسخة ِف :دار الكتب الوطنية ،تونس ،رقم احلفظ.)5/016( :
( )5يوجد منه نسخة ِف :جامعة القاهرة ،مصر ،رقم احلفظ.)10161( :
()6

يوجد منه نسخة ِف :دار الكتب املصرية ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ11554( :ب).
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املؤلــف :حممــد بــن حممــود بــن حممــد بــن حســني بــن حممــد ،الشــهري بالعنــايب ،وابــن العنــايب ،العنــايب ،البــوين،
احلنفي1265( :هـ).
 .264العنوان( :فتاوى الوغليسي) [مفقود].
املؤلف :حممد صاحل بن أمحد الوغليسي (1285هـ).
 .265العنوان( :فتاوى العمايل) تزيد مسائلها على الثَلمثائة [مفقود].
املؤلف :محيدة بن حممد العمايل اجلزائري (ت1290:هـ).
 .266العن ـ ـوان( :فت ــوى حك ــم فيه ــا ب ــالكفر عل ــى علم ــاء مدين ــة اجلزائ ــر ال ــذين مل يه ــاجروا بع ــد
االحتَلل الفرنسي ومل يلتحقوا باجلبال) [مفقود].
املؤلف :علي بن عبد الرمحن بن حممد ،املعروف بابن احلفاف ،اجلزائري( :ت1305:هـ)(.)1
 .265العنوان( :فتاوى الونيسي) [مفقود].
املؤلف :أبو احلسن علي الونيسي ،القسنطيين( :ت1322:هـ)(.)2

 .268العنوان( :األجوبة املكية عن األسئلة احلجازية) [خمطوط](.)3

املؤلـ ــف :حممـ ــد املكـ ــي بـ ــن مص ـ ـطفى بـ ــن حممـ ــد بـ ــن عـ ــزوز احلسـ ــين ،اإلدريسـ ــي ،الط ـ ـولقي ،البسـ ــكري:
(ت1334:هـ)(.)4
 .269العنوان( :األجوبة املكية على األسئلة احلفيظية) [خمطوط](.)5

املؤلـ ــف :حممـ ــد املكـ ــي بـ ــن مصـ ــطفى بـ ــن حممـ ــد بـ ــن عـ ــزوز احلسـ ــين ،اإلدريسـ ــي ،الط ـ ـولقي ،البسـ ــكري:

(ت1334:هـ).
 .250العنوان( :تكملة "جامع مسائل األحكام مما نزل باملفتني واحلكام"([ ))6خمطوط](.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)141/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)010:

انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)124/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)561:
يوجد منه نسخة ِف( :خزانة زاوية اهلامل) ،بوسعادة -اجلزائر ،رقم احلفظ.)41( :

انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني"" ،)61/01( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)150:
يوجد منه نسخة ِف (مكتبة عبد اهلل بن عباس) ،الطائف -السعودية ،عدد األوراق ،1:رقم احلفظ.)116/6( :
وهي" :فتاوى الربزيل".
يوجد منه نسخة ِف( :املكتبة املركزية) جدة -السعودية ،رقم احلفظ 516-1506( :و).
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املؤلف :أبو سعيد البجائي( :ت :؟ ).

 .251العنوان( :شرح اختصار "جامع مسائل األحكام"([ ))1خمطوط](.)2

املؤلف :أبو سعيد البجائي( :ت :؟ ).

القسم الرابع:
كتب الشروط والوثائق
ألف فقهاء اجلزائر ِف هذا الباب عددا من املصنفات ،هذا ما عثرت عليه منها:
 .252العنوان( :كتاب ِف الوثائق) [مفقود].
املؤلــف :أبــو الــروح شــرف الــدين عيســى بــن مســعود بــن منصــور بــن حيــىي املــنكَليت ،احلمــريي ،الــزواوي:
(ت543:هـ).
 .253العنوان( :مسائل القضاء والفتيا) [مفقود].
املؤلف :أمحد بن حممد بن زكري املانوي التلمساين( :ت899:هـ).
 .254العنوان( :الرائق ِف تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق) [خمطوط](.)3
املؤلف :أبو عمران موسى بن عيسى بن حيىي املازوين( :القرن التاسع اهلجري).

 .255العنوان( :قَلدة التسجيَلت والعقود وتصرف القاضي والشهود) [خمطوط](.)4

()1
()2

وهي" :فتاوى الربزيل".
يوجد منه نسخة ِف( :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث) ،مكة املكرمة -السعودية ،رقم احلفظ( :الرقم اخلاص.)141 :

( )3يوجـد منـه نسـخة ِف (مركـز امللــك فيصـل للبحـوث والدراسـات اإلســَلمية) ،الريـاض -السـعودية ،رقـم احلفــظ( :ب-04261
.)04256
( )4يوجـد منـه نسـخة ِف (مركـز امللــك فيصـل للبحـوث والدراسـات اإلســَلمية) ،الريـاض -السـعودية ،رقـم احلفــظ( :ب-04256
.)04252
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املؤلف :أبو عمران موسى بن عيسى بن حيىي املازوين( :القرن التاسع اهلجري).
 .256العنوان( :غنية املعاصر والتايل على وثائق الفشتايل) [مطبوع](.)1

املؤلف :أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ،التلمساين( :ت914:هـ).
 .255العنوان( :املنهج الفائق واملنهل الرائق ِف أحكام الوثائق) [مطبوع](.)2
املؤلف :أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ،التلمساين( :ت914:هـ).
 .258العنوان( :شرح رسالة عمر بن اخلطاب ِف القضاء) [مفقود].
املؤلف :أبو العباس أمحد الغريب ،امليلي( :القرن احلادي عشر اهلجري)(.)3
 .259العنوان( :رسالة ِف ترتيب أحكام القضاء) [مفقود].
املؤلف :محيدة بن حممد العمايل اجلزائري (ت1290:هـ).
 .280العنوان( :جمموع اإلفادة ِف علم الشهادة ِف التوثيق) [مطبوع].
املؤلف :البشري بن حممد الطاهر ،التونسي ،البجائي( :ت1311:هـ).4

()1
()2
()3

طبع ِف فاس .انظر " :معجم املطبوعات".)0655/1( :
طبع عن وزارة األوقاف املغربية بالرباط ِف ( )621صفحة بتحقيق لطيفة احلسين ،سنة 0602هـ املوافق لـ 01111م.
انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)151:

( )4انظر ترمجته ِف" :األعَلم" ،)55/4( :و"معجم املؤلفني".)011/1( :
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القسم الخامس:

كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية
ألف فقهاء اجلزائر ِف هذا الباب عددا من املصنفات ،هذا ما عثرت عليه منها:
 .281العنوان( :املقتضب األشفى ِف اختصار "املستصفى") [مفقود].
املؤلـ ـ ــف :أبـ ـ ــو احلسـ ـ ــن علـ ـ ــي بـ ـ ــن أيب القاسـ ـ ــم عبـ ـ ــد الـ ـ ــرمحن ،املعـ ـ ــروف بـ ـ ــابن أيب جنّـ ـ ــون ،التلمسـ ـ ــاين:

(ت555:هـ)(.)1
 .282العنوان( :النرباس ِف الرد على منكر القياس) [مفقود].

املؤلف :أبو علي حسن بن علي بن حممد ،املسيلي( :ت580:هـ)(.)2
 .283العنوان( :تقييد على كتاب "املستصفى" أليب حامد الغزايل) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم املهري ،املشتهر باألصويل ،البجائي( :ت612:هـ)(.)3
 .284العنوان( :اختصار "املستصفى" للغزايل) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن سحنون الكومي الندرومي ،التلمساين( :ت :بعد634هـ)(.)4
 .285العنوان( :حواش على خمتصر ابن احلاجب) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن حيىي ،املعروف باملسفر ،الباهلي ،البجائي544( :هـ)(.)5
 .286العنوان( :غاية احلصول ِف أصول الفقه) [مفقود].
املؤلف :أبو حممد مجال الدين عبد اهلل بن حممد املسيلي( :ت544:هـ)(.)6
()1
()2
()3

انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)155/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)11:
انظر ترمجته ِف" :نيل االبتهاج"( :ص" ،)016:تعريف اخللف"" ،)51/0( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)111:
انظر ترمجته ِف" :التكملة"" ،)045/1( :تـاريخ اإلسـَلم"" ،)001/66( :معجـم املـؤلفني"" ،)110/2( :تعريـف اخللـف":

(" ،)511/1تاريخ اجلزائر العام"" ،)550/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)01:
( )4انظر ترمجته ِف" :معجم املؤلفني"" ،)02/01( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)551:
( )5انظر ترمجته ِف" :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)50:
()6

انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)160/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)511:
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 .285العنوان( :قواعد املقري) [مطبوع](.)1

املؤلـ ـ ــف :حممـ ـ ــد بـ ـ ــن حممـ ـ ــد بـ ـ ــن أمحـ ـ ــد بـ ـ ــن أيب بكـ ـ ــر بـ ـ ــن عبـ ـ ــد الـ ـ ــرمحن القرشـ ـ ــي املقـ ـ ــري التلمسـ ـ ــاين:

(ت559:هـ)(.)2
 .288العنوان( :عمل من طب ملن حب) [مطبوع].3

املؤلـ ـ ــف :حممـ ـ ــد بـ ـ ــن حممـ ـ ــد بـ ـ ــن أمحـ ـ ــد بـ ـ ــن أيب بكـ ـ ــر بـ ـ ــن عبـ ـ ــد الـ ـ ــرمحن القرشـ ـ ــي املقـ ـ ــري التلمسـ ـ ــاين:

(ت559:هـ)(.)4
 .289العنوان( :شرح على "املعامل ِف أصول الفقه" للفخر الرازي (ت606:هـ) ) [مفقود].

املؤلــف :أب ــو عل ــي حســن بــن حســن ،وقي ــل :حســن بــن حســني ،وقي ــل :حس ــني بــن حســني ،البج ــائي:

(ت554:هـ).
 .290العنوان( :مفتاح الوصول إَل بناء الفروع على األصول) [مطبوع](.)5

املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن علــي بــن حيــىي اإلدريســي احلســين العلــويين ،املعــروف بالش ـريف
التلمساين( :ت551:هـ).
 .291العنوان( :مثارات الغلط ِف األدلة) [مطبوع](.)6

املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن علــي بــن حيــىي اإلدريســي احلســين العل ـويين ،املعــروف بالش ـريف
التلمساين( :ت551:هـ).
 .292العنوان( :تفهيم الطالب ملسائل ابن احلاجب) [مفقود].

()1

طبع ِف مكة املكرمة برعاية جامعة أم القرى ،بتحقيق :أمحد بن عبد اهلل بن محيد0125 ،م ،حجم املطبوع :جزءان

414ص.
()2

()3

انظر ترمجته ِف " :نفح الطيب"" ،)111/5( :تعريف اخللف"" ،)615/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)501:
طبع مرارا.

( )4انظر ترمجته ِف " :نفح الطيب"" ،)111/5( :تعريف اخللف"" ،)615/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)501:
( )5حققه شيخنا الدكتور حممد علي فركوس حفظه اهلل تعاَل ،وطبع حديثا ِف( :دار َتصيل العلوم) ،ط0611( :هـ).
( )6حققــه شــيخنا الــدكتور حممــد علــي فركــوس حفظــه اهلل تعــاَل ،وطبــع حــديثا مرفقــا مبفتــاح الوصــول ِف( :دار َتصــيل العلــوم) ،ط:

(0611هـ).
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املؤلف :أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بـن ميمـون ،الشـهري بـابن اخلطيـب ،وبـابن

قنفذ ،القسنطيين( :ت809:هـ).
 .293العنوان( :شرح خمتصر ابن احلاجب األصويل) [خمطوط](.)1

املؤلف :سعيد بن حممد بن حممد بن حممد التجيِب ،العقباين ،التلمساين( :ت811:هـ).
 .294العنوان( :شرح "تنقيح الفصول" للقراِف) [مفقود].
املؤلف :علي بن ثابت بن سعيد بن علي بن حممد ،القرشي ،األموي ،التلمساين( :ت829:هـ)(.)2
 .295العنوان( :شرح خمتصر ابن احلاجب األصويل) [مفقود].
املؤلف :املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .296العنوان( :مقدمات ِف أصول الفقه) [خمطوط](.)3
املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .295العنوان( :الكَلم ِف الداللة املتشاهبة) [خمطوط](.)4
املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .298العنوان( :احلكم الشرعي تعريفه وأقسامه) [خمطوط](.)5

املؤلف :املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .299العنوان( :رسالة إثبات احلكم) [خمطوط](.)6

( )1يوجد منه نسخة ِف (خزانة القرويني) ،فاس -املغرب ،رقم احلفظ.)0525( :
( )2انظـ ــر ترمجتـ ــه ِف" :نيـ ــل االبتهـ ــاج"( :ص" ،)111:تعريـ ــف اخللـ ــف"" ،)151/1( :األعـ ــَلم"" ،)142/6( :معجـ ــم أعـ ــَلم
اجلزائر"( :ص.)11:
()3

يوجد منه نسخ:

األوَلِ :ف (مكتبة املصغرات الفلمية باجلامعة اإلسَلمية) ،املدينة النبوية -السعودية ،رقم احلفظ.)5/5111( :
الثانيةِ :ف (املكتبة املركزية جبامعة امللك سعود) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ1/0051( :جماميع).
الثالثةِ :ف (املكتبة املركزية جبامعة امللك سعود) ،الرياض -السعودية ،رقم احلفظ1/5115( :جماميع).
( )4يوجد منه نسخة ِف (مكتبة املصغرات الفلمية باجلامعة اإلسَلمية) ،املدينة النبوية -السعودية ،رقم احلفظ.)6/11( :
( )5يوجد منه نسخة ِف (املكتبة املركزية) ،جدة -السعودية ،رقم احلفظ.)5/5116( :
()6

يوجد منه نسخة ِف (متحف جوس) ،كادونا -نيجرييا ،رقم احلفظ.)021( :
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املؤلف :حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ،التلمساين( :ت895:هـ).
 .300العنوان( :شرح "الورقات" إلمام احلرمني) [خمطوط](.)1
املؤلف :أمحد بن حممد بن زكري املانوي التلمساين( :ت899:هـ).
 .301العنوان( :كتاب ِف أصول الفقه) [مفقود].
املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن بن أيب العيش اخلزرجي ،التلمساين( :ت911:هـ).
 .302العنوان( :القصد الواجب ِف معرفة اصطَلح ابن احلاجب) [خمطوط](.)2

املؤلف :أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ،التلمساين( :ت914:هـ).
 .303العنوان( :إيضاح املسالك إَل قواعد اإلمام مالك) [مطبوع](.)3
املؤلف :أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ،التلمساين( :ت914:هـ).
 .304العنوان( :عدة الربوق ِف مجع ما ِف املذهب من اجلموع والفروق) [مطبوع](.)4
املؤلف :أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ،التلمساين( :ت914:هـ).
 .305العنوان"( :النور املقتبس من قواعد اإلمام مالك بـن أنـس" نظـم "إيضـاح املسـالك إَل قواعـد
اإلمام مالك") [خمطوط].5

( )1يوجد منه عدة نسخ:
األوَلِ :ف (دار الكتب املصرية) ،القاهرة -مصر ،رقم احلفظ.)562( 511/0 :
الثانيةِ :ف (مكتبة عبد اهلل بن عباس) ،الطائف -السعودية ،رقم احلفظ.)66/5( :
()2

()3
()4

يوجد منه نسخة ضمن جمموع ِف( :اخلزانة األمحدية جبامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)5110( :
طبع ِف الرباط -املغرب ،صندوق إحياء الرتاث اإلسَلمي0611 ،هـ ،بتحقيق :أمحد بو طاهر ،حجم املطبوع645( :ص).
يوجد منه عدد من النسخ:

األوَلِ :ف (دار الكتب التونسية) ،تونس ،رقم احلفظ.)6251( :
الثانيةِ :ف (اخلزانة األمحدية جبامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)5115( :
الثالثةِ :ف (اخلزانة األمحدية جبامع الزيتونة) ،تونس ،رقم احلفظ.)5116( :
الرابعة( :دار الكتب التونسية) ،تونس ،رقم احلفظ.)6115( :

وقد طبع الكتاب ِف دار الغرب :بريوت -لبنان0601 ،هـ ،بتحقيق :محزة أبو فراس ،حجم املطبوع151:ص.

( )5يوجد منه نسخ خمطوطة ِف:
األوَل :املكتبة العامة ،تطوان -املغرب ،رقم احلفظ ،)561-0415( :ضمن جمموع.
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املؤل ــف :عب ــد الواح ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حي ــىي ب ــن حمم ــد ب ــن عب ــد الواح ــد ب ــن عل ــي الونشريس ــي ،التلمس ــاين:

(ت955:هـ).
 .306العنوان ( :مفتاح األحكام) منظومة ِف أحكام الفتوى تقرب أبياهتا من ألفني [مفقود].
املؤلف :أمحد الطيب بن حممد الصاحل بن سليمان العيساوي ،الزواوي( :ت1251:هـ).
 .305العنوان( :تذكرة احلكام شرح مفتاح األحكام) [مفقود].
املؤلف :أمحد الطيب بن حممد الصاحل بن سليمان العيساوي ،الزواوي( :ت1251:هـ).
 .308العنوان( :القرة العصرية ِف أحكام الفتوى) [مفقود].

 .309املؤلف :أمحد الطيب بن حممد الصاحل بن سليمان العيساوي ،الزواوي( :ت1251:هـ).
 .310العنوان( :تقييدات على "مجع اجلوامع" البن السبكي) [مفقود].
املؤلف :حممد املازري بن حممد بن يطُّو بن أيب القاسم بـن حممـد بـن بلقاسـم بـن حممـد بـن إبـراهيم الغـول:
(ت1286:هـ)(.)1
 .311العن ـ ـوان( :س ـ ــلم الوصـ ــول إَل عل ـ ــم األصـ ــول) ِف نظـ ــم "الورقـ ــات" إلمـ ــام احلـ ــرمني اجلـ ــويين
[مطبوع](.)2
املؤلف :حممد بن عبد الرمحن السَلمي الديسي (ت1340:هـ).
 .312العنوان( :النصح املبذول لقراء سلم الوصول) [مطبوع](.)3
املؤلف :حممد بن عبد الرمحن السَلمي الديسي (ت1340:هـ).

الثانية :اخلزانة امللكية ،الرباط -املغرب ،رقم احلفظ.)4055( :
( )1انظر ترمجته ِف" :تعريف اخللف"" ،)552/1( :معجم أعَلم اجلزائر"( :ص.)121:
( )2نشرته دار اجملتمع للنشر والتوزيع ،باعتناء :عبد الرمحن السنوسي ،جدة -السعودية ،ط0606( 0:هـ).
()3

حققه الطالب :أسعد احملاسن حلرشِ ،ف رسالة ماجستري ،تاريخ املناقشة1111 :م ،كلية العلوم اإلسَلمية -جامعة اجلزائر.
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الخاتمة:

وِف ختام هذا البحث أخلص إَل النتائج اآلتية:
 زخرت اجلزائر بعدد كبري من الفقهاء الذين تركوا تراثا كبريا من املؤلفات واملصنفات الفقهية.
 توزع فقهاء اجلزائر ِف مجيع احلواضر العلمية اجلزائرية ،شرقا وغرباَ ،شاال وجنوبا.
 توزعــت مؤلفــات الفقهــاء اجلزائ ـريني علــى أغلــب العلــوم الفقهيــة بدايــة مــن الفقــه إَل أصــول
الفقــه ،إَل القواعــد الفقهيــة ،إَل ت ـراجم الفقهــاء ،إَل الفتــاوى ،إَل الوثــائق والشــروط ،وحنــو
ذلك.


احتضنت حاضرة تلمسان العدد األكرب من فقهاء اجلزائر ،وأجنـب أبناؤهـا النصـيب االكـرب
من املصنفات الفقهية اجلزائرية.

 يعترب هذا البحث دليَل تارخييا ملؤلفات فقهاء اجلزائر ِف الفقه اإلسَلمي وعلومه.
 يســهل هــذا املوضــوع عمليــة البحــث عــن املخطوطــات الفقهيــة اجلزائريــة ،والعنايــة هبــا دراســة
وَتقيقا ،وهو أبرز ما نوصي به طلبة العلم ِف ختام هذا البحث.
واحلمد هلل رب العاملني ،والصَلة والسَلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وإخوانه أمجعني.
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فهرس المصادر والمراجع:

 - .1اإلحاطة ِف أخبار غرناطة ،البن اخلطيب ،مصر1953( :م).
 - .2األعَلم ،خلري الدين الزركلي ،بريوت :دار العلم للمَليني ،ط1980( 5:م).
 - .3أعَلم اإلصَلح ِف اجلزائر ،حملمد علي دبوز ،قسنطية.)1954( :
 - .4اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع ،لفنديك ،مصر1896( :م).
 - .5إيضاح املكنون ،إلمساعيل باشا البغدادي ،تركيا1945( :م).
 - .6البستان ،البن مرمي التلمساين ،اجلزائر1908( :م).
 - .5تاريخ اجلزائر العام ،لعبد الرمحن اجليَليل ،بريوت.)1965( :
 - .8تاريخ اجلزائر ِف القدمي واحلديث ،ملبارك امليلي ،قسنطينة.
 - .9تعريف اخللف برجال السلف ،للحفناوي ،اجلزائر1906( :م).
 - .10الرحلة الورتيَلنية ،للحسن الورتيَلين ،اجلزائر.)1908( :
 - .11شجرة النور الزكية ،حملمد خملوف ،مصر1349( :هـ).
 - .12شذرات الذهب ،البن العماد احلنبلي ،مصر1949( :م).
 - .13معجم أعَلم اجلزائر ،لعادل نويهض ،بريوت :مؤسسة نويهض ،ط1980( 2:م).
 - .14معجم املطبوعات ،لسركيس1928( ،م).
 - .15معجم املؤلفني ،لعمر رضا كحالة ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،دت.
 - .16نفح الطيب ،للمقريَ ،تقيق :إحسان عباس ،بريوت1968( :هـ).
 - .15نيل االبتهاج ،للتنبكيت ،مصر (1329هـ).
 - .18هدية العارفني ،للبغدادي ،تركيا1955( :هـ).
 - .19قاعدة بيانات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسَلمية .الرياض -السعودية.
 - .20قاعدة بيانات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث .ديب -اإلمارات.
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جهود المالكية في تخريج الفروع على األصول
الدكتور إبراهيم مفتاح محمد الصغري
أستاذ الفقه واألصول بقسم الدراسات اإلسَلمية ـ كلية اآلداب ـ جامعة مصراتة/ليبيا

المقدمة
احلمد هلل محداى كثـرياى طيبـاى مباركـاى فيـه كمـا حيـب ربنـا ويرضـى ،أمحـده سـبحانه وأشـكره علـى مـا أنعـم
وأوَل ،وأكرم وأعطى ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شـريك لـه العلـي األعلـى ،وأشـهد أن حممـداى عبـده
ورس ـوله نبيــه املصــطفى ،وخليلــه اجملتــع ،صــلى اهلل وســلم عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه أئمــة اهلــدى ،وبــدور
الدجى ،ومن سار على هديهم واقتفى ،،،،أما بعد.
فمما الشك فيه أن علماء مذهب املالكية اهتموا اهتماماى بالغـاى بقضـية االسـتدالل لألقـوال وبنائهـا
علــى قواعــد أص ـولية ،وقــد ظهــر ذلــك جلي ـاى ِف أول تــآليفهم الفقهيــة ،مث تتــابعوا علــى ذلــك مستحض ـرين
االســتدالل لألق ـوال ِف شــروحهم املختلفــة س ـواء كانــت شــرحاى لكتــب األحادي ـث أم شــروحاى لكتــب املتــون

الفقهية.

ومــن أهــم أوجــه االســتدالل عنــد املالكيــة هــو بنــاء الفــروع الفقهيــة علــى أصــوهلا ملــا لــذلك مــن أمهيــة
كربي لتكون للفروع الفقهية قوهتا.
للوقــوف علــى جهــود املالكيــة ِف خت ـريج الفــروع الفقهيــة علــى أصــوهلا ولبيــان اهتمــام املالكيــة بــذلك
َّه ُم بــه مــذهب املالكيــة مــن كونــه غــري مهــتم بقضــية التــدليل وبنــاء الفــروع علــى األصــول،
ودفــع كثـرياى ممـا يُـتـ َ
فأردت من هذا البحث إظهار جهود املالكية ِف ذلك وبيان أن علمـاء املالكيـة اهتمـوا بعلـم ختـريج الفـروع
على األصول وكانت هلم جهـود كبـرية ِف هـذا العلـم واستحضـاره ِف معظـم كتـبهم ِف مجيـع مراحـل وأطـوار
املذهب.
وق ــد تناول ــت ذل ــك ِف ه ــذا البح ــث م ــن خ ــَلل ه ــذه املقدم ــة ومبحث ــني وخامت ــة ذك ــرت فيه ــا أه ــم
النتائج.
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ففــي املبحــث األول ذكــرت فيــه التعريــف بعلــم خت ـريج الفــروع علــى األصــول وأول مــن وضــعه مــن
العلماء نظرياى وتطبيقياى وفضل هذا العلم وموضوعه واستمداد هذا العلم وفائدته ومثرته.
واملبحث الثاين تناولت فيه علم ختريج الفـروع علـى األصـول عنـد املالكيـة ونشـأة هـذا العلـم وتطـوره
واالهتمام به عندهم مما يوضح جهود املالكية ِف علم ختريج الفروع على األصول.
أما اخلامتة فقد بينت فيها أهم النتائج اليت وصلت إليها من خَلل هذين املبحثني.

المبحث األول:
التعريف بعلم تخريج الفروع على األصول
َتــدثت بعــض الدراســات األصـولية عــن ختـريج الفــروع علــى األصــول باعتبــاره منهجـاى مــن منــاهج

التأليف ِف أصول الفقه ،ومل تعتـربه علمـاى مسـتقَلى عـن علـم األصـول؛ إال أن الدراسـات احلديثـة اسـتطاعت
تطبيق املنهج العلمي لتأسيس العلوم وتأصـيلها ،أصـبح لعلـم ختـريج الفـروع علـى األصـول حقيقتـه الـيت متيـز
هبا عن غريه من العلوم ،وسيكون هذا احملور للحديث عن حقيقة علم ختريج الفروع على األصول.
المطلب األول :تعريف تخريج الفروع على األصول لغة :
فعــل تفعــيَلى ،ويطلــق
أوال -التخ ـريج لغــة  :التخ ـريج مصــدر خـ ّـرج املضــعف علــى وزن ّ
على عدة معاين يهمنا منها معنيني مها :

األول  :النفاذ من الشيء والظهور عنه.
خمرجــة نبتهــا ِف مكــان دون مكــان،
الثــاني  :اجتمــاع أمـرين متناقضــني ِف شــيء واحــد ،ومنــه أرض ّ
1
( )

وعام فيه ختريج خصب وجدب .
واملعًن األقرب ملعـًن التخـريج ِف االصـطَلح هنـا هـو املعـًن األول النفـوذ مـن الشـيء والظهـور عنـه،
) )1معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسن بن فارس ،0014/1 :،مادة :خرج .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة.116 :
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وذلـك ألن التخـريج مصـدر خـ ّـرج املضــعف و هـو يفيــد التعديـة بــأن ال يكــون اخلـروج ذاتيـاى؛ بـل مــن خــارج
عنه (.)1
ثانيــا -أمــا التخـريج فــي االصــطالح  :فقــد اســتعمل هــذا اللفــظ ِف العديــد مــن العلــوم كمصــطلح
خــاص بكــل علــم ،فلــه معــًن عنــد علمــاء احلــديث ،وآخــر عنــد الفقهــاء واألصـوليني ،حيــث إن األصــوليني
أطلقوا التخريج على أكثر من استعمال إال أن بينها تقارب وانسجام فمن استعماالهتم مبعًن التخريج :
0ـ ـ إط ــَلق التخ ـريج عل ــى التوص ــل إَل أص ــول األئمــة وقواع ــدهم ال ــيت بن ــو ا عليه ــا أحك ــامهم ِف
املسائل املنقولة عنهم وتعليل تلك األحكام وتوجيهها .
 1ـ إطــَلق التخ ـريج علــى االســتنباط املقيــد أي بيــان رأي اإلمــام ِف املســألة اجلزئيــة الــيت مل يــرد عنــه
فيها نص وإحلاقها مبا يشبهها من املسائل املروية عن اإلمام.
 5ـ ـ إط ــَلق التخـ ـريج عل ــى رد اخلَلف ــات الفقهي ــة إَل القواع ــد األص ــولية وبي ــان أن االختَلف ــات ِف
األقوال وتعددها ناشئ عن اختَلف ِف القواعد األصولية (.)2
وكل هذه اإلطَلقات تفيد ِف معًن ختريج الفروع على األصول الذي هو حمور هذه الدراسة .
المطلب الثاني :تعريف الفروع لغة :
أوال-الفروع لغة :مجع فرع ومعناه التفريق ،أي إخراج شيء من شـيء ،و ع ّـرف بأنـه املنفصـل عـن

األصل ،ومنه فـرع الرجـل ،أي أوالده مـن صـلبه ،وفـرع الشـجرة ،أي :األغصـان الـيت خرجـت منهـا ،أو مـن
أصلها (.)3
ثانيا -أما الفرع في اصطالح األصوليين  :فيطلق عموماى على مـا يبـًن علـى غريه،ومـا يتفـرع عـن
غريه ،و ما يؤخذ من غريه (.)4
وتطلق الفروع عند األصوليني أيضاى على عدة معاين منها :
ـ ما ثبت حكمها بغريها .
) ) 1التخريج عند الفقهاء واألصوليني ،دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية ،ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسني.54:
) ) 2التخريج عند الفقهاء واألصوليني01 :ـ .05
) )3معجم مقاييس اللغة ، 610/6 :املعجم الوسيط.426 :
) )4منت الورقات ،إلمام احلرمني اجلويين ،1:كتاب الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي.501/0:
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ـ ما استندت ِف وجودها إَل غريها استناداى ثابتاى.
ـ املسائل اليت ولدت عن اجتهاد اجملتهدين (.)1
المطلب الثالث :تعريف األصول لغة

أوال -األصول في اللغة :األصول مجع أصل ،و هو أساس الشيء ومنشؤه الذي ينبت منه(.)2
ثانيــا -األصــل اصــطالحا :أمــا األصــل ِف اصــطَلح األصــوليني  :فيطلــق عامــة علــى مــا يبــًن عليــه
غريه ،وعلى ماله فرع؛ ألن الفرع ال ينشأ إال عن أصل (.)3
ويطلق عند األصوليني أيضاى على عدة معاين منها :
ـ الدليل  :يقال أصل هذه املسألة الكتاب أو السنة.
ـ القاعدة  :األصل ِف األمر أنه للوجوب إال ما صرفته القرائن .
ـ الرجحان  :يقال األصل ِف الكَلم محله على احلقيقة دون اجملاز.
ـ املستصحب  :يقال األصل الطهارة ،أي  :املستصحب .
ـ املقيس عليه  :يقال اخلمر أصل للنبيذ (.)4
المطلب الرابع :تعريف تخريج الفروع على األصول اصطالحا
علــم ختـريج الفــروع علــى األصــول مل يكــن علمـاى مــدوناى ليكــون لــه تعريفـاى لقبيـاى ،وباعتبــار مــا فيــه مــن
كتابــات قليلــة ووجــود مادتــه متنــاثرة ِف كتابــات العديــد مــن الفقهــاء واألصــوليني علــى اخــتَلف مــذاهبهم،
فقد خلص بعض املؤلفني والباحثني ِف هذا العلم مبعناه اللقِب ،إَل صياغة تعريف له بنـاءى علـى مـا وجـدوه

من إشارات ِف بعض املؤلفات هلذا العلم ،وما ظهر من موضوعاته ومسائله ،وما له من مثرة ،ولعـل أفضـل
) )1ختريج الفروع على األصول للفرفور .11:
) )2معجم مقاييس اللغة ،011 /0:لسان العرب .21:
) )3منت الورقات ، 1 :شرح الكوكب املنري ،املسمى مبختصر التحرير ِف أصول الفقه ،حملمد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن
النجار52 /0 :ـ .51
) )4فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت ،لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري ،2/0:حاشية البناين على شرح مجع
اجلوامع ،وهبامشهما تقريرات الشيخ عبد الرمحن الشربيين ،15/0:،البحر احمليط ِف أصول الفقه ،لبدر الدين الزركشي04/ 0:ـ
.01
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تعريف لعلـم ختـريج الفـروع علـى األصـول هـو تعريـف الـدكتور جربيـل بـن املهـدي ميغـا حيـث عرفـه بقولـه :
صل به إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهية ،ومعرفة أسباب االختالف فيها ،ويقتـدر بـه علـى
"علم يـتَـ َو َّ

تقعيـدها وتنظيرهـا والمقارنـة بــين المختلـف فيـه ،ورد النــوازل إلـى تلـك المآخــذ واالعـتالء علـى مقــام
االجتهاد االستنباطي" (.)1

أمــا واضــع هــذا العلــم فــيمكن القــول أن الواضــع لــه هــم علمــاء األصــول والفقــه واخلــَلف و أمــا إذا
نظرنا إَل استحضار هذا العلم ِف األذهان؛ فإنه من املمكن القول أن أغلـب الفقهـاء الـذي اعتمـدوا علـى
التــدليل ِف كتابــاهتم كــانوا يستحضــرون خت ـريج الفــروع علــى األصــول ِف أذهــاهنم ِف الفــروع الــيت مل يــرد ِف
شأهنا نص عن األئمة.
وبــالنظر إَل تأس ــيس عل ــم التخ ـريج م ــن الناحي ــة النظريــة ووض ــع تعري ـف ل ــه ،والبح ــث ع ــن أص ـوله
وقواعــده وأركانــه ،ومــا يرتتــب عليــه مــن مث ـرات وفوائــد ،والدراســة املعمقــة ِف املؤلفــات الــيت تناولــت خت ـريج
الفروع على األصول ،فأول مؤلف ِف ذلك هو الدكتور يعقوب البا حسني ِف كتابه التخريج عنـد الفقهـاء
واألصوليني ،مث تتابعت التآليف والدراسات بعد ذلك .
ويس ــتمد عل ــم خت ـريج الف ــروع عل ــى األص ــول فض ــله م ــن األدل ــة الدال ــة عل ــى فض ــل العل ــوم الش ــرعية
ودراستها والعكوف عليها ،ألن هذا العلم هو العلم املوصل للفروع الفقهيـة ودراسـة علـم الفقـه ،وال خيفـى

ملــا لعلــم الفقــه مــن فضــائل ،وقــد بــني رســول اهلل ﷺ فضــل هــذا العلــم  ،وذلــك ِف قولــه ﷺ " :
من يرد اهلل به خرياى ،يفقه ِف الدين"(.)2

ويــدخل ِف ذلــك مجيــع العلــوم املعينــة علــى التفقــه ِف الــدين ويــأيت ِف مقــدمتها علــم خت ـريج الفــروع
على األصول.
وميكن إمجال موضوعات هذا العلم ِف اآليت:
0ـ علم ختريج الفروع على األصول يتناول األدلة والقواعـد األصـولية مـن حيـث بنـاء أحكـام الفـروع
عليها ،وتعليل أحكامها وفقاى لتلك األدلة والقواعد األصولية ،بياناى ملآخذ األئمة ،ومعرفةى ألصوهلم (.)3
) )1دراسة َتليلية مؤصلة لتخريج الفروع على األصول 116:
) )2أخرجه البخاري ،61/0:كتاب :العلم  ،باب :من يرد اهلل به خرياى يفقه ِف الدين ،حديث رقم (.61/0:)10
) )3التمهيد ِف ختريج الفروع على األصول  ، 15:ختريج الفروع على األصول للزجناين  ، 66:مفتاح الوصول ِف بناء الفروع
على األصول ،أليب عبد اهلل حممد لتلمساين.111:
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1ـ يتناول هذا العلم الفروع الفقهية ،وذلك من حيـث إجيـاد أحكـام هلـا وفقـاى ألصـول األئمـة وطـرق
استنباطهم (.)1
5ـ يتنـاول هـذا العلـم أحـد أسـباب االخـتَلف بـني الفقهـاء ،وهـو االخـتَلف ِف القواعـد األصـولية،
وبيــان مــا كــان منهــا مبني ـاى علــى أصــل صــحيح حيــتج بــه ،مــع صــحة خت ـريج الفــرع املختلــف فيــه علــى هــذه
القواعد األصولية (.)2
6ـ ـ يتنــاول هــذا العلــم املخـ ِّـرج ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه مــن صــفات تؤهلــه هلــذا العلــم مــع تــوفر
شروط التخريج فيه (.)3
 5ـ يبــني هــذا العلــم كيفيــة رد النـوازل واحل ـوادث إَل تلــك األصــول وبيــان حكمهــا بإجيــاد أصــول هلــا
تبًن عليها

()4

وبــالنظر إَل موضــوع علــم خت ـريج الفــروع علــى األصــول ،يتضــح أن هــذا العلــم مســتمد مــن عــدة
علوم هلا صلة مبوضوعه؛ فأول هـذه العلـوم هـو علـم أصـول الفقـه مبعنـاه الشـامل لألدلـة التفصـيلية والقواعـد
األصــولية واملقاصــدية؛ ألنــه مــدار اســتنباط األحكــام وإرجاعهــا إَل أصــوهلا ،وال تعــرف القواعــد األص ـولية
موضــوع هــذا العلــم إال بعلــم أصــول الفقــه ،وثــاين هــذه العلــوم علــم الفقــه إذ بــه تعــرف الفــروع الفقهيــة الــيت
البد هلا مـن أصـول تبـًن عليهـا ،وثالـث هـذه العلـوم علـم اخلـَلف والبحـث واملنـاظرة ،فتخـريج الفـروع علـى
األصول هو رد للفروع املختلف عليها إَل أسـباب االخـتَلف فيهـا ،وبيـان مأخـذ كـل إمـام ملـا ذهـب إليـه،
ورابع هذه العلوم هي العلوم املعينة على االستدالل واالستنباط ،كعلم اللغة العربية واملنطق وغريها.
وتظهر فائدة دراسة علم األصول على الفروع ِف النقاط التالية :
0ـ ـ بي ــان أن االختَلف ــات الفقهي ــة مرده ــا إَل االخ ــتَلف ِف األص ــول ال ــيت انبن ــت عليه ــا ه ــذه اآلراء،
فكــان الوقــوف علــى إرجــاع املســائل الفقهيــة إَل األصــول يوضــح األســباب والعلــل الــيت دعــت الفقهــاء
إَل األخذ باآلراء اليت ذهبوا إليها وأهنا مردودة إَل أسس علمية ومناهج خمتلفة ِف االستنباط .
5ـ يساعد هذا العلم ِف َترير حمل النزاع ومعرفة صورة املسألة املختلف فيها.
) )1التمهيد ِف ختريج الفروع على األصول  ، 15:ختريج الفروع على األصول للزجناين.66:
) )2التمهيد ِف ختريج الفروع على األصول .14:
) )3ختريج الفروع على األصول للفرفور  ، 14:التخريج عند الفقهاء واألصوليني . 54 :
) )4دراسة َتليلية مؤصلة لتخريج الفروع على األصول .114:
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6ـ بعلم ختريج الفروع على األصول يتحقق من نسبة األقوال واآلراء لقائليها .

5ـ إظهار ومعرفة ما يقع بني القواعد األصـولية مـن تـداخل وتـرابط وتنـازع وجتـاذب ،وضـم العديـد مـن
الفروع الفقهية َتت هذه القواعد.
 7ـ علــم خت ـريج الفــروع علــى األصــول جيعــل علــم الفقــه متين ـاى راســخاى؛ ألن علــم الفقــه واخلــَلف إذا مل
يستند إَل القواعد األصولية يكون ضعيفاى هزيَلى .
 2ـ بــالوقوف علــى أصــول األقـوال واآلراء الفقهيــة ومعرفــة أصــوهلا ومــا انبنــت عليــه يســتطيع الفقيــه مــن
خَلهلــا إجيــاد األحكــام الفقهيــة املناســبة للعديــد مــن القضــايا املســتجدة الــيت َتتــاج إَل أحكــام فقهيــة
مبنية على قواعد أصولية تعطي هذه األحكام الصبغة املؤصلة خمرجة على أصول األئمة .
01ـ رد األحكام الفقهية إَل قواعد األصول يساعد على معرفة دليـل الـراجح واملرجـوح مـن اآلراء وأن
املرجــوح مل يكــن اإلتيــان بــه اعتباطــاى وإَّنــا بــين علــى قاعــدة أص ـولية كمــا أنــه يســاعد علــى اجلمــع بــني
األقوال ونبذ التعصب ألحدها تعصباى أعمى .

المبحث الثاني:
علم تخريج الفروع على األصول عند المالكية
مــن خــَلل مــا تق ـدم مــن التعريــف بعلــم خت ـريج الفــروع علــى األصــول وبيــان مثرتــه وأمهيتــه علــى وجــه
العموم ،فَل شك أن لعلماء املالكية اهتمام هبـذا العلـم ،وتتبـع لـه ملـا حيققـه مـن غايـة كرميـة وأهـداف نبيلـة،
وإن نظ ــرة علم ــاء املالكي ــة لَلجته ــاد بأن ــه ختـ ـريج أحك ــام املس ــائل الواقع ــة واإلفت ــاء فيه ــا عل ــى أس ــاس م ــا
اس ــتخرجه األق ــدمون م ــن من ــاط األحك ــام أم ــر الب ــد من ــه وال ينقط ــع إَل األب ــد لتج ــدد احل ـوادث ووج ــوب
معرفة حكم اهلل تعاَل.
لذلك فإن الفقهاء ِف املذهب املالكي قد أعطوا أنفسهم مـن حـق التفريـع والتخـريج واالسـتنباط علـى
()1

أصول اإلمام اليت لوحظ أنه كان يقيد نفسه هبا حظاى كبرياى .
ومــن خــَلل املطلبــني القــادمني سيتضــح جهــد املالكيــة ومــدى اهتمــامهم بعلــم خت ـريج الفــروع علــى
( )1مالك ،حياته وعصره ،آراؤه وفقهه ،لإلمام حممد ألبو زهرة.641:
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األصــول ،وأنــه مل يفــارق تــآليفهم ِف أي طبقــة مــن طبقــات املــذهب ،وكيــف كــان هلــذا العلــم األثــر الواضــح
ِف الفقه املالكي من حيث التأصيل وبناء األقوال والروايات.
المطلب األول :نشأة علم تخريج الفروع على األصول عند المالكية
ممــن املمكــن الق ــول أن علــم خت ـريج الف ــروع علــى األص ــول ،مبع ــًن إرج ــاع الف ــروع الفقهيــة إَل القواعــد
األص ـولية ،كــان حاض ـراى منــذ بــدأ التــأليف ِف الفقــه املــالكي ،فقــد نشــأ علــم خت ـريج الفــروع علــى األصــول

مصاحباى لتآليف اإلمام وتَلميذه.

حيــث الحــظ اإلمــام مالــك هــذه املنهجيــة ِف تأليفــه للموطــأ فكــان كث ـرياى مــا يـَُر ِّجــع قولــه ويبنيــه علــى
قاعدة أصولية ،مما يدل على سبق مالك ِف بناء مذهبه الفقهي على قواعد أصولية حمكمة .
وقد اسـتطاع ابـن العـريب مـن خـَلل شـرحه للموطـأ أن يبـني هـذه املنهجيـة ويؤكـد عليهـا فقـال ":إذ قـد
بناه مالك على متهيد األصـول للفـروع ونبـه فيـه علـى علـم عظـيم مـن معظـم أصـول الـيت ترجـع إليـه مسـائله
وفروعـه ،وأنـا ـ إن شـاء اهلل ـ أنبـئكم علـى ذلـك عيانـاى ،وَتيطـون بـه يقينـاى عنـد التنبيـه عليـه ِف موضـعه إن
شاء اهلل"(.)1
ولبي ــان ذل ــك فه ــذان َّنوذج ــان م ــن املوط ــأ لتوض ــيح م ــدى اهتم ــام اإلم ــام مال ــك ببن ــاء الف ــروع عل ــى
األصول.
جيمــع فيــه،
قــال مالــك" :األمــر عنــدنا الــذي ال اخــتَلف فيــه ،أنــه ال يكــره االعتكــاف ِف كــل مســجد َّ
جيمــع فيهــا ،إال كراهيــة أن خيــرج املعتكــف مــن مســجده الــذي
وال أُراه كــره االعتكــاف ِف املســاجد الــيت ال ّ
جتمــع فيــه اجلمعــة ،وال جيــب علــى صــاحبه إتيــان
اعتكــف فيــه إَل اجلمعــة أو يــدعها ،فــإن كــان مســجداى ال ّ
اجلمعــة ِف مســجد س ـواه ،فــإين ال أرى بأس ـاى باالعتكــاف فيــه؛ ألن اهلل ـ تبــارك وتعــاَل ـ قــال )):وأنــتم
عــاكفون ِف املســاجد)) ( )2فعــم اهلل المســاجد كلهــا ولــم يخــص شــيئا منهــا ،قــال مالــك  :فمــن هنالــك
جيمع فيهـا اجلمعـة إذا كـان ال جيـب عليـه أن خيـرج منـه إَل املسـجد
جاز له أن يعتكف ِف املساجد اليت ال ّ
جتمع فيه اجلمعة" (.)3
الذي ّ
) )1املسالك ِف شرح موطأ مالك ،للقاضي أبوبكر حممد ابن العريب ،611/0 :القبس شرح موطأ مالك بن أنس ،البن
العريب.15/0:
) )2البقرة  :اآلية 021:
) )3املوطأ لإلمام مالك بن أنس ،رواية حيىي بن حيىي الليثي111/0:ـ 110
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فجواز االعتكاف ِف مجيع املساجد مبين عند مالك على أن اجلمع املعرف بأل يفيد العموم .

وقال مالك ِف املوطأ ـ أيضاى ـ  " :األمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبـه إذا سـأله ذلـك ،ومل
أمســع أن أحــداى مــن األئمــة أكــره رجـَلى علــى أن يكاتــب عبــده ،وقــد مسعــت بعــض أهــل العلــم إذا ســئل عــن
ذلك ،فقيل له :إن اهلل تبارك وتعاَل يقول ِف كتابه (﴿ :فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرياى)) ( )1يتلـو هـاتني
اآليتني ((:وإذا حللتم فاصـطادوا)) ((( )2فـإذا قضـيتم الصـَلة فانتشـروا ِف األرض وابتغـوا مـن فضـل اهلل))
( )3قال مالك  :وإنما ذلك أمر أذن اهلل عز و جل فيه للناس وليس بواجب "(. )4
فبًن اإلمام هذا احلكم على اعتبار قاعدة أن صيغة األمر الواردة بعد احلظر تقتضي اإلباحة .
ووفقـاى هلــذه املنهجيــة الــيت وضــعها اإلمــام مالــك ِف إرجــاع الفــروع إَل األصــول ،ســار تَلميــذه وفقهــاء
مذهبــه ،فهــم خيرجــون الفــروع الفقهيــة علــى قواعــد اإلمــام وأص ـوله ،ليعرف ـوا بــذلك مأخــذها ،ويؤصــلوا هبــا
أقوال املذهب .
ـال مالــك  :ووقــت املغــرب إذا غابــت الشــمس للمقيمــني ،و ّأمــا املســافرون فــَل
فجــاء ِف املدونــة  " :قـ َ

بأس أن ميدوا امليـل وحنـوه ،مث ينزلـون ويصـلون  ،وقـد صـلى رسـول اهلل ﷺ حـني أقـام لـه جربيـل الوقـت
عمــر يؤ ّخرهــا فــي الســفر
مجيعــا املغـ ِرب ِف وقــت واحــد حــني غابــت َّ
الشــمس ،وقــد كــان ابــن َ
ِف اليــومني ى

قليال "(. )5

فتأخري صَلة املغرب قليَلى بالنسبة للمسافر ،مبين على أصل وهو حجية مذهب الصحايب .
وقــال ابــن القاســم ِف املدونــة  " :قلــت  :أرأيــت إن صــام تســعة ومخســني يومــا مث جــامع لــيَل أو هنــارا،
يستأنف الكفارة أم ال ؟
قــال مالــك  :يســتأنف الكفــارة وال جت ِزئــه تلــك الكفــارة ،قلــت  :وكــذلك إن أطعــم بعــض املســاكني مث
جامع ؟
قــال  :قــال مالــك  :يســتأنف وإِن كــان بق ـي مس ــكني واحــد ،قل ــت  :أرأيــت الطعــام إذا أطعــم ع ــن
) )1النور  :اآلية 55:
) )2املائدة :اآلية 1:
) )3اجلمعة :اآلية 01:
) )4املوطأ 566/1:
) ) 5املدونة الكربى ،لإلمام مالك بن أنس ،رواية سحنون بن سعيد عن ابن القاسم.054/0 :
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ظهــا ِره بَعــض املســاكني مث جــامع امرأتــه ،مل قــال مالــك هــذا يســتأنف الطعــام ومل يــذكر اللَّــهُ ســبحانه وتعــاَل
ِف التن ِز ِيل ِِف ِ
إطعام املساكني من قبل أن يتماسا وإَّنا قال ذلك ِف العتق والصيام ؟
قــال  :إنمــا محمــل الطعــام عنــد مال ـك محمــل العتــق والصــياماِ ألنهــا كفــارة الظهــا ِر كلهــا فكــل
()1

كفارة الظهار تحمل محمال واحدا تجعل كلها قبل الجماع " .

وخرجــه علــى قاعــدة أص ـولية ،وهــي محــل املطلــق علــى
فبــًن ابــن القاســم قــول اإلمــام ِف هــذه املســألة ّ
املقيد مع اَتاد السبب واختَلف احلكم .
وذكــر القاضــي عيــاض ِف ترمجتــه حملمــد ابــن املـواز أنــه قصــد بكتابــه املوازيــة ،بنــاء املســائل علــى أصــول
املذهب ،وإحلاق الفـروع بأصـوهلا ،حيـث قـال  ... ":ألن صـاحبه قصـد إَل بنـاء فـروع أصـحاب املـذهب
على أصوهلم ِف تصنيفه"(.)2
وبذلك يتضح أن علم ختريج الفروع على األصول نشأ عند املالكية منذ املراحل األوَل للمذهب.
المطلب الثاني :تطور علم تخريج الفروع على األصول واالهتمام به عند المالكية.
بــالتتبع لــبعض الفــروع الفقهيــة ِف املــذهب املــالكي اتضــح مــن خَلهلــا أن موضــوع علــم خت ـريج الفــروع
علـى األصـول ،مبعـًن إرجـاع الفـروع الفقهيـة إَل القواعــد األصـولية ،وبنـاء اخلـَلف ِف الفـروع علـى اخلــَلف
ِف األصــول مستحضــر ِف أذهــان فقهــاء املــذهب ،فحيــث وجــدوا فرع ـاى فقهي ـاى أرجعــوه إَل قاعــدة أص ـولية،
فبذلك تعرف مآخذ األحكام ،وتنتظم الفـروع َتـت قاعـدة أصـولية ،فيسـهل بـذلك مجعهـا ،وتعطـي للفـرع
الفقهــي قوتــه ،يقــول الق ـراِف ":وأنــت تعلــم أن الفقــه وإن جـ ّـل ،إذا ك ــان مفرتق ـاى تبــددت حكمتــه ،وقل ــت
طَلوته ،وبعدت عند النفوس طلبته ،وإذا رتبت األحكام خمرجة على قواعـد الشـرع ،مبنيـة علـى مآخـذها،
هنضت اهلمم حينئذ القتباسها وأعجبت غاية اإلعجاب بتقمص لباسها" (. )3
وذلــك هــو الــذي شـ ّد اهتمــام فقهــاء املالكيــة ِف تــآليفهم إلرجــاع الفــروع الفقهيــة الــيت مل يــرد بشــأهنا
نــص مــن اإلمــام وبنائهــا علــى القواعــد األصــولية ،وإرجــاع اخلــَلف فيهــا إَل اخلــَلف ِف القاعــدة األصـولية،
فقــد زخــرت مؤلفــات املالكيــة وخاصــة تلــك الــيت اعتــًن أصــحاهبا بالتــدليل والتعليــل بتخ ـريج الفــروع علــى
فجل مصنفات املالكية ِف املرحلة الثانيـة مـن مراحـل املـذهب ،وهـي مرحلـة التطـور الـيت تبـدأ مـن
األصولُّ ،
) ) 1املرجع نفسه 510/1 :ـ . 511
) )2ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعَلم مذهب مالك  ،أليب الفضل عياض بن موسى اليحصِب. 11/1:
) )3الذخرية ،لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القراِف.54/0:
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بداية القرن الرابع اهلجـري إَل بدايـة القـرن السـابع اهلجـري )1(،استحضـر مؤلفوهـا علـم ختـريج الفـروع علـى
األصول وطبقوه ِف التأصيل للروايات والتدليل على اآلراء واألقوال ومجعها َتت القواعـد األصـولية ،حيـث
إن فقهاء هذه املرحلة اهتموا بقضية االستنباط واالستدالل والتأصيل .
وهذه بعض النماذج من علماء املـذهب ِف هـذه املرحلـة توضـح مـدى اهتمـام هـؤالء األعـَلم بـرد الفـروع
إَل األصول ،واستحضارهم لعلم ختريج الفروع على األصول .
فممــن هنــج هــذا املــنهج القاضــي ابــن القصــار حيــث اهــتم ِف كتابــه عيــون األدلــة اهتمامـاى كبـرياى بتــدليل
نصـوص املـذهب وخترجيهـا علـى القواعـد األصـولية ،فقـد قـال ِف مقدمـة كتابـه مبينـاى ذلـك " :وقـد رأيــت أن
أقــدم لكــم بــني يــدي املســائل مجلــة مــن األصــول الــيت وقفــت عليهــا مــن مذهبــه ومــا يتبــني بــه ،وأذكــر لكــم
نكتته ،جيمع لكم األمران مجيعاى ،أعين علم أصوله ومسائل اخلَلف ِف فروعه"(.)2
وقــد تبعــه ِف ذلــك القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي فقــد اهــتم بإرجــاع الفــروع إيل أصــوهلا والتــدليل
بأصول املذهب على فروعه ،وبناء اخلَلف فيها على اخلَلف ِف القاعدة األصولية (.)3
وقد سلك ابن رشد اجلد ذلك املسلك ِف كتابيه املقدمات ،و البيان والتحصـيل بتتبعـه للروايـات وشـرحها وبيـان
مآخذها األصولية(.)4
وإرجــاع الفــروع إَل أصــوهلا وبيــان ذلــك ِف مــذهب اإلمــام مالــك ،كــان دافع ـاى للقاضــي أبــو بكــر بــن
العــريب لشــرحه ملوطــأ مالــك؛ للتعريــف مــن خَللــه ألصــول اإلمــام وخت ـريج الفــروع عليهــا ،فهــو يؤكــد ذلــك
دائمـاى بقولــه عــن املوطــأ  " :إذ قــد بنــاه مالــك علــى متهيــد األصــول للفــروع ونبــه فيــه علــى علــم عظــيم مــن

معظم أصول اليت ترجع إليه مسائله وفروعه ،وأنا ـ إن شاء اهلل ـ أنبئكم علـى ذلـك عيانـاى وَتيطـون بـه يقينـاى

) )1اصطَلح املذهب عند املالكية . 020 :
) )2عيون األدلة ِف مسائل اخلَلف بني فقهاء األمصار (كتاب الطهارة) أليب احلسن علي بن عمر املعروف بابن
القصار. 61/0:
) )3اإلشراف على نكت مسائل اخلَلف ،للقاضي عبد الوهاب البغدادي ،016/0:وللدكتور حممد بن املدين الشنتوف كتاب
عن القواعد األصولية عند القاضي عبد الوهاب من خَلل كتاب اإلشراف على مسائل اخلَلف ،يستفاد منه ِف بيان اهتمام
القاضي عبد الوهاب ببناء الفروع على األصول .
) )4البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ِف مسائل املستخرجة ،أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد،140/6، 50/0:
املقدمات املمهدات :،أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد.010/0، 011/0:
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عند التنبيه عليه ِف موضعه إن شاء اهلل "(.)1

ويقــول الس ــليماين ِف مقدمــة َتقيق ــه لكتــاب املس ــالك البــن العــريب  ":يوصــل مســائل الفقــه حبس ــب
اإلمكان باألصول ،ويرجع ما يستطيع إرجاعه إَل أصل من األصول "(. )2
وظهــر علــم ختـريج الفــروع علــى األصــول جليـاى ِف كتابــات القاضــي أيب الوليــد البــاجي فقــد زخــر كتابــه
املنتقــى ِف شــرح املوطــأ بالعديــد مــن الفــروع الفقهيــة املخرجــة علــى قواعــد أص ـولية ،كــان هلــا أثــر كبــري ِف
اس ــتفادة فقه ــاء امل ــذهب م ــن ه ــذه املنهجي ــة الرائع ــة ِف التأص ــيل لرواي ــات امل ــذهب والت ــدليل هل ــا ،وإرج ــاع
اخلَلف فيها إَل اخلَلف ِف القواعد األصولية .
كما جتدر اإلشارة هنا إَل جهود اإلمام أيب الطاهر ابـن بشـري ِف تطبيـق الفـروع علـى األصـول ،وبنـاء
االخــتَلف داخــل املــذهب علــى االخــتَلف ِف القواعــد األص ـولية ،فكتابــه التنبيــه علــى مســائل التوجيــه،
أقـرب مثـل علـى ذلـك ،كمـا وقفـت لـبعض العلمـاء أن لــه كتابـاى يـدل علـى اهتمامـه هلـذا املـنهج وهـو كتــاب
استنباط أحكام الفروع من قواعد األصول(. )3
هذه بعض َّناذج من مؤلفات املالكية اليت اهتمت بالتطبيق العملـي لعلـم ختـريج الفـروع علـى األصـول
ِف هذه املرحلة مـن مراحـل املـذهب ،ولعـل السـبب ِف ذلـك هـو مجـع فقهـاء هـذه املرحلـة بـني علمـي الفقـه
واألصول ،فنمت عندهم ملكة االستدالل فاستثمروها أفضل استثمار .
وبـالنظر إَل املرحلـة الثالثـة مـن مراحـل املـذهب ،وهـي مرحلـة االسـتقرار والتقنيـني( ،)4وإن كـان التوجـه
فيهــا إَل عــدم احلاجــة إَل املزيــد مــن االجتهــاد ،واالكتفــاء بالعمــل علــى نقــل نصــوص املــذهب وَتريرهــا،
وبيــان الـراجح واملشــهور ،و املعتمــد والضــعيف والشــاذ ،ووضــع قواعــد التشــهري والرتجــيح ،وتقــدمي الروايــات
واألقوال واآلراء ،والكب على التأليف باالختصار والشرح ووضع احلواشي على الشروح ،إال أن عـدداى مـن
الفقهــاء املتمكنــني مــن علمــي الفقــه واألصــول ،اهتمـوا بعلــم ختـريج الفــروع علــى األصــول ،ووظفــوه ِف مجــع
اآلراء واألق ـ ـوال ،والتأص ـ ــيل للمش ـ ــهور وال ـ ـراجح ،ورد اخل ـ ــَلف ِف بع ـ ــض ذل ـ ــك إَل اخل ـ ـَلف ِف القواع ـ ــد
األصـولية ،فحققـوا بــذلك غرضـاى مهمـاى وهــو تطبيــق القواعــد األصـولية وبنــاء الفــروع عليهــا واالســتفادة مــن

) )1القبس  ، 15/0:املسالك . 555/0 :
) )2املسالك . 146/0 :
) (3املدخل الوجيز ِف التعريف مبذهب إمام الفقه واحلديث مالك بن أنس ،للدكتور أمحد طه ريان.165:
) )4اصطَلح املذهب عند املالكية 511 :
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علم األصول ِف ختريج الفروع على األصول(.)1

فالعديــد مــن كتــب الش ــروح ِف هــذه املرحلــة وخاصــة تل ــك الــيت تع ــًن جبمــع الرواي ــات واألق ـوال اه ــتم
أصــحاهبا بتخ ـريج ه ــذه الرواي ــات واألق ـوال وإرجاعه ــا إَل مصــادرها األص ــولية ،وبن ــاء اخل ــَلف فيه ــا عل ــى
اخل ــَلف ِف القاع ــدة األصـ ـولية ،الس ــيما بع ــد أن اس ــتقر ِف ه ــذه املرحل ــة عل ــم أص ــول الفق ــه وكث ــرت في ــه
التــآليف وانتشــرت عليــه الشــروح واحلواشــي ،فجــاء كتــاب التلمســاين مفتــاح الوصــول إَل بنــاء الفــروع علــى
األصول تطبيقاى عملياى لعلم ختريج الفروع على األصول .
ومــن املؤلفــات الــيت اهتمــت بتخ ـريج الفــروع علــى األصــول ِف هــذه املرحلــة ،وذلــك للتمثيــل ولــيس
للحصر ،شرحي خمتصر ابن احلاجـب تنبيـه الطالـب لفهـم كـَلم ابـن احلاجـب البـن عبـد السـَلم والتوضـيح
علــى خمتصــر ابــن احلاجــب للشــيخ خليــل ابــن إســحاق اجلنــدي وكــذلك شــروح خمتصــر خليــل كشــروح هبـرام
الصغري واألوسط والكبري وغريها من الشروح اليت اهتمت بتخريج الفروع على األصول .
فقــد تبــني مــن خــَلل مــا تقــدم مــدى اهتمــام فقهــاء املالكيــة بتخـريج الفــروع علــى األصــول وتطبيقــه ِف
كتاباهتم وتآليفهم ،واستحضاره ِف أذهاهنم ،وتطوره ِف تآليفهم.
الخاتمـ ـ ـ ـ ــة:
ِف ختام هذا البحث هذه أهم النتائج:
صـ ُـل بــه إَل معرفــة مآخــذ املســائل الفقهيــة ،ومعرفــة
 .0إن علــم خت ـريج الفــروع علــى األصــول علــم يـُتَـ َو َّ
أسباب االختَلف فيها..

 .1إن هلــذا العلــم فائــدة عظيمــة وأمهيــة كــربى ،إذ هــو عمــدة االجتهــاد وعدتــه فيمــا ال نــص فيــه وال
إمجاع ،فبه تستنبط األحكام الشرعية للنوازل والقضايا املستجدة اليت ال نص فيها وال إمجاع.
 .5بغي ــاب عل ــم ختـ ـريج الف ــروع عل ــى األص ــول ،جيم ــد الفق ــه اإلس ــَلمي ويض ــيع التأص ــيل والتجدي ــد
املنشود ِف الدراسات الشرعية ِف هذا العصر.
 .6إن لفقهـاء املالكيـة اهتمامـاى بعلـم ختـريج الفـروع علـى األصــول وتتبعـاى لــه ،ملـا حيققـه مــن غايـة كرميــة
) )1املدخل الوجيز ِف التعريف مبذهب إمام الفقه واحلديث. 151 :
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وأهداف نبيلة ،فقد أعطوا التفريع والتخريج واالستنباط على أصول اإلمام حظاى كبرياى.

 .5إن علم ختريج الفروع على األصول كان حاضراى منذ بدأ التأليف ِف الفقه املالكي ،فقد نشـأ هـذا
العلم عند املالكية مع املراحل األوَل للمذهب.
 .4إن علم ختريج الفروع على األصول تطور عند املالكية خَلل مراحل املذهب كاآليت:
ـ حيث إن فقهـاء املالكيـة ِف املرحلـة األوَل للمـذهب اهتمـوا بقضـية االسـتنباط واالسـتدالل والتأصـيل
فطبق ـوا علــم خت ـريج الفــروع علــى األصــول ِف التأصــيل للروايــات والتــدليل علــى اآلراء واألق ـوال ومجعهــا
َتت القواعد األصولية.
ـ ِف املراحــل املتــأخرة مــن املــذهب وظـّـف فقهــاءُ املالكيــة علــم خت ـريج الفــروع علــى األصــولِ ،ف مجــع
اآلراء واألق ـ ـوال ،والتأص ــيل للمش ــهور وال ـ ـراجح ،بن ــاء اخل ــَلف ب ــني تل ــك اآلراء واألق ـ ـوال ،واملش ــهور
والراجح.
وِف اخلتام أوصي الباحثني عامـة ومراكـز البحـث خاصـة بالعنايـة هبـذا العلـم نظـرا ألمهيتـه البالغـة ِف
عملية االجتهاد ومواكبة تطور احلياة ومستجداهتا.
وأخرياى أسأل اهلل العلي القـدير أن يبـارك يل ِف هـذا العمـل ،وينفعـين بـه ِف الـدارين ،وسـبحانك
اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
******
المصادر والمراجع:
 .0اإلشراف على نكت مسائل اخلَلف ،للقاضي عبد الوهاب البغداديَ ،تقيق :احلبيب بنطاهر،
دار ابن حزم ،بريوت ـ لبنان ،ط0111 ،0م
 .1اصطَلح املذهب عند املالكية ،حملمد إبراهيم علي ،دار البحوث للدراسات اإلسَلمية وإحياء
الرتاث  ،ديب – اإلمارات العربية  ،ط 1111 ، 1م
 .5البحر احمليط ِف أصول الفقه ،لبدر الدين الزركشيَ ،تقيق :عبد القادر العاين ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسَلمية بالكويت ،ط0111 ،1م
 .6البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ِف مسائل املستخرجة ،أليب الوليد حممد بن أمحد بن
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رشدَ ،تقيق:حممد حجي ،دار الغرب اإلسَلمي ،بريوت ـ لبنان0122 ،م

 .5ا لتخريج عند الفقهاء واألصوليني ،دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية ،ليعقوب بن عبد الوهاب
الباحسني ،دار الرشد ،الرياض ـ السعودية0606 ،هـ
 .4ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعَلم مذهب مالك  ،أليب الفضل عياض بن موسى
اليحصِب ،عارضه بأصله وعلق حواشيه وقدم له ،حممد بن تاويت الطنجي ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسَلمية ،الرباط ـ اململكة املغربية
 .1اجلامع املسند من حديث رسول اهلل وسننه وأيامه ،أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري،
اعتًن به :حمب الدين اخلطيب وحممد فؤاد عبد الباقي ،املطبعة السلفية ،القاهرة ـ مصر ط،0
0611هـ
 .2حاشية البناين على شرح مجع اجلوامع ،وهبامشهما تقريرات الشيخ عبد الرمحن الشربيين ،دار
الفكر.
 .1دراسة َتليلية مؤصلة لتخـريج الفـروع علـى األصـول عنـد األصـوليني والفقهـاء ،جلربيـل بـن املهـدي
بــن علــي ميغــا ،رســالة دكتــوراة بإش ـراف الــدكتور :شــعبان حممــد إمساعيــل ،مقدمــة بشــعبة أصــول
الفقه ،بكلية الشريعة والدراسات اإلسَلمية ،جبامعة أم القرى مبكة املكرمة ،سنة 0615هـ .
 .01الذخرية ،لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القراِفَ ،تقيق :حممد حجي ،دار الغرب
اإلسَلمي ،بريوت ـ لبنان ،ط0116 ،0م
 .00شرح الكوكب املنري ،املسمى مبختصر التحرير ِف أصول الفقه ،حملمد بن أمحد الفتوحي
املعروف بابن النجارَ ،تقيق :حممد الزحيلي و نزير محاد ،مكتبة العبيكان ،الرياض ـ
السعودية0115،م
 .01عيون األدلة ِف مسائل اخلَلف بني فقهاء األمصار (كتاب الطهارة) أليب احلسن علي بن
عمر املعروف بابن القصارَ ،تقيق :عبد احلميد بن سعد ناصر السعودي ،منشورات جامعة
حممد بن سعود اإلسَلمية ،الرياض ـ السعودية0614 ،هـ
 .05فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت ،لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري ،مطبوع مع
املستصفى باملطبعة األمريية ببوالق ـ مصر ،ط0115 ،0م
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 .06القبس شرح موطأ مالك ابن أنس  ،أليب بكر حممـد بـن عبـد اهلل بـن حممـد ابـن العـريبَ ،تقيـق :
حممد عبدالكرمي ولد كرمي  ،دار الغرب اإلسَلمي  ،بريوت لبنان  ،ط 0111 ، 0م.
 .05كتاب الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغداديَ ،تقيق :عادل يوسف العزازي ،دار ابن اجلوزي،
الرياض ـ السعودية ،ط0114 ، 0م
 .04لسان العرب ،البن منظورَ ،تقيق :عبد اهلل علي الكبري ،وآخرون ،دار املعارف ،القاهرة ـ مصر
 .01مالك ،حياته وعصره ،آراؤه وفقهه ،لإلمام حممد ألبو زهرة ،دار الفكر العريب ،ط0161 ،1م
 .02منت الورقات ،إلمام احلرمني اجلويين ،دار الصميعي ،الرياض ـ السعودية،ط0114، 0م
 .01املدخل الوجيز ِف التعريف مبذهب إمام الفقه واحلديث مالك بن أنس ،للدكتور أمحد طه
ريان ،دار السَلم ،القاهرة ـ مصر ،ط1111 ،0م
 .11املدونة الكربى ،لإلمام مالك بن أنس ،رواية سحنون بن سعيد عن ابن القاسم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط0111 ،0م
 .10املسالك ِف شرح موطأ مالك ،للقاضي أبوبكر حممد ابن العريبَ ،تقيق :حممد بن احلسني
السليماين و عائشة بنت احلسني السليماين ،دار الغرب اإلسَلمي ،ط1111 ،0م،611/0 :
 .11شرح موطأ مالك بن أنس ،البن العريبَ ،تقيق :حممد عبد الكرمي ولد كرمي ،دار الغرب
اإلسَلمي ،بريوت ـ لبنان ،ط0
 .15املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،مكتبة الشروق الدولية،ط1116 ، 6م
 .16معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسن بن فارسَ ،تقيق :عبد السَلم هارون ،دار الفكر ،
0111م
 .15مفتاح الوصول ِف بناء الفروع على األصول ،أليب عبد اهلل حممد لتلمساينَ ،تقيق :حممد
علي فركوس ،مؤسسة الريان ،بريوت ـ لبنان ،ط0112 ،0م
 .14املقدمات املمهدات :،أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشدَ ،تقيق :حممد حجي ،دار الغرب
اإلسَلمي ،بريوت ـ لبنان ،ط0،0122م
 .11املوطأ لإلمام مالك بن أنس ،رواية حيىي بن حيىي الليثيَ ،تقيق :بشار عواد معروف ،دار
الغرب اإلسَلمي ،ط0111 ،1م .
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كالم الشيخ العالم العامل الرباني النووي رداً على
التاج الفركاح في مسألة الغنيمة
دراسة وتحقيق:
الدكتور مقتدر حمدان عبد املجيد الكبيسي
أستاذ التاريخ اإلسَلمي كلية الرتبية  -ابن رشد  -جامعة بغداد  -العراق

مقدمة:
احلمد هلل املتفرد باجلَلل والكمال ،املنزه عن الشبيه واملثال ،احملمود على كل حال ،وأصلي وأسلم
على البشري النذير ،الداعي إَل اهلل بإذنه والسراج املنري ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ِف تاريخ اإلسَلم فقهاء هلم مكانة كبرية ِف عصرهم ،بفضل ما قدموه لإلسَلم واملسلمني ،فكان
حقهم علينا كبرياى ،ومن ذلك احلق أَن نُسهم ِف نشر ولو جزء يسري من جوانب حياهتم ،ونوضح
جهودهم اليت قدموها خدمة لإلسَلم وللمسلمني.

ومن أولئك الفقهاء الكبار شيخ اإلسَلم أبو زكريا حيي بن شرف اإلمام النووي رمحه اهلل ،فكم قدم
من جهده ومؤلفاته خلدمة اإلسَلم واملسلمني ،وكم نبه إَل سنن تُركت ،حىت ُمسي حمي الدين .وقد كتب
عنه من طلبته ومن جاء بعدهم وحىت من املعاصرين .ورأيت أن أقوم برتمجة وافية له كمقدمة لتحقيق
خمطوطة (تقسيم الغنيمة) ( ،)1تتناول الغنائم وقسمتها ،وهو ِف هذه الرسالة يرد على شيخه (الشيخ تاج
الدين الفركاح) الذي كان يرى أنه جيوز ملن شارك ِف القتال أن يأخذ نصيبه من الغنائم ،إن مل يكن
التوزيع بني املقاتلني عادالى .فكتب اإلمام النووي هذه الرسالة ِف الرد على شيخه ،وهو يعارض رأي
شيخه مجلةى وتفصيَلى.
) )1موقع خمطوطات األزهر الشريف.www.alazhronline.org .
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وصفة النسخة ومنهجي ِف التحقيق:

النسخة اليت اعتمدهتا هي إحدى خمطوطات األزهر الشريف .عدد صفحاهتا ( )04صفحة ،وِف
كل صفحة ( )15سطر ،أما عدد الكلمات ِف كل سطر فيرتاوح ما بني ( )05إَل ( )04كلمة ،ومل
يذكر اسم الناسخ ،وال تاريخ النسخ .إال إن اخلط الذي كتبت به هو خط النُسخ .والنسخة املعتمدة

كلماهتا ِف األعم األغلب واضحة ،والقليل جداى منها مطموس.
أما املنهج الذي اتبعته ِف التحقيق فتمثل ِف اآليت:

 .0خصصت القسم األول لدراسة املؤلف ،وشيوخه وتَلميذه ومؤلفاته.
 .1جعلت القسم الثاين للنص احملقق.
 .5قمت تصويب بعض الكلمات اليت اقتضى سياق الكَلم تغيريها ،وأُثبت الصواب ِف املنت،
واألصل جعلته ِف اهلامش مع التنبيه إليه.
 .6اإلشارة إَل اآليات القرآنية اليت يستشهد هبا املؤلف.
 .5ختريج األحاديث النبوية من كتب احلديث املعتمدة.
 .4ترمجة األمساء الواردة ِف املخطوطة سواء أكانت ألشخاص أم ألماكن.
 .1التعليق على احلجج اليت ساقها املؤلف سواء ِف دعم رأيه ،أم عكس ذلك.
واهلل املوفق.
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الفصل األول:

سيرة اإلمام النووي
-1اسمه ونسبه:
أبو زكريا حيىي بن شرف بن ُم ِري ( )1بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي
احلوراين حمي الدين الدمشقي الشافعي (.)3

()2

-9كنيته:
كانت العادة للعلماء اختاذ كنية فكانت كنيته أبو زكريا ( ،)4وهي كنية على غري القياس ،ألن املرء
يُكًن بأوالده ،وقد يُكًن ِف الصغر تفاؤالى .وُكنية اإلمام النووي ليست من هذين النوعني بل هي من نوع
ثالث ،وهو تكنية أويل الفضل وإن مل يُولد له ولد ( .)5تأدباى وذلك ألن من املمكن أن بعض الناس

يستوحش ممن ُخياطبهم بأمسائهم ،فكان من األدب التخاطب بالكًن ،وقد استحب ذلك أهل العلم ،إذ
قال اإلمام النووي " :يُستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء سواء كان له ولد أم ال ،وسواء ُكين
بولده أو بغريه ،وسواء ُكين الرجل بأيب فَلن ،أو بأيب فَلنة " (.)6

ومل يكن اإلمام النووي يُكين نفسه ،كما يعتقد بعض من يقرأ كتبه ،وإَّنا اشتهرت كنيته ممن َتدث
عنه ،وهو يفعل ذلك تواضعاى وتأدباى ،وقد صرح بذلك ِف أحد كتبه ( .)7وكان يُكًن بأيب زكريا ألن امسه
حيىي ،والعرب عادهتم أن تُكين من كان امسه حيىي بأيب زكريا ،تيمناى بنِب اهلل حيىي وأبيه زكريا عليهما
) )1بضم امليم وكسر الراء املهملة .ينظر :ابن مرعي ،الفتوحات الوهبية ،ص.5
) )2نسبة إَل جده حزام وليس إَل الصحايب حكيم بن حزام .ينظر :السمعاين ،األنساب ،ج ،1ص.106
) )3الذهِب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،6ص .0611والعرب ،ج ،5ص .556اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص .125السبكي،
طبقات الشافعية ،ج ،2ص .515األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص .124النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص .16اليافعي ،مرآة
اجلنان ،ج ،6ص .021ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،05ص .112ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص .055ابن
تغري بردي ،الدليل الشاِف ،ج ،1ص .115ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص .556ابن هداية اهلل ،طبقات الشافعية،
ص .115املراغي ،الفتح املبني ،ج ،1ص .20أبو غدة ،العلماء العزاب ،ص.11
) )4وهو ِف حقيقة األمر ال ُكنية له ،ألنه مل يتزوج .ينظر :أبو غدة ،العلماء العزاب ،ص 11وما بعدها.
) )5اخلضري ،حاشية على شرح ابن عقيل ،ص.64
) )6النووي ،اجملموع ،ج ،2ص.652
) )7النووي ،اجملموع ،ج ،2ص .616وقال :إال أن تدعو احلاجة إليه.
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السَلم ،كما تُكين من كان امسه يوسف بأيب يعقوب ،ومن امسه إبراهيم بأيب إسحاق ،ومن امسه علي

بأيب احلسن ،ومن امسه عمر بأيب حفص .وهي ُكنية على غري القياس ،ألن حيىي ويوسف مولودان ال
والدان ،ولكنه أسلوب عريب (.)1
-0لقبه :
لُقب مبحي الدين ،وقد اشتهر بذلك ِف حياته ،فَل يكاد يُذكر امسه إال مقروناى بلقبه ،مع إنه كان
يكره أن يُلقب هبذا اللقب ،وقال اإلمام النووي " :ال أجعل ِف حل من لقبين حميي الدين " ( .)2وكان

يقول  :إن الدين حي ال ميوت (.)3
-9نسبته :

تعددت نسبة اإلمام النووي بني جده حزام ،وزعم البعض إهنا نسبة إَل الصحايب حكيم بن حزام،

لكن اإلمام النووي نفسه أنكر هذا ،وقال  :إنه غلط ( .)4وإن حزام الذي نُسب إليه هو جده األعلى،
الذي انتقل إَل تلك األراضي طلباى للخصب والكأل ،فنزل بأرض نوى فأقام هبا ورزقه اهلل ذرية كثرية (.)5

وأما نسبته إَل البلد ،فهو يُنسب إَل حوران ألن نوى ( )6بلدة من أعمال حوران ( ،)7ويُنسب إَل

نوى ألهنا بلدته اليت ولد ونشأ ومات فيها ( .)8ويُنسب كذلك إَل دمشق ألنه عاش فيها مدة طويلة(.)9

) )1األهدل ،الكواكب الدرية ،ج ،0ص.51
) )2والغريب إن أحد أبرز تَلمذته أفرد كتاباى لرتمجة شيخه أمساهَ( :تفة الطالبني ِف ترمجة الشيخ حميي الدين) .وبذلك يكون هذا
التلميذ قد خالف رغبة شيخه.
) )3السخاوي ،املنهل العذب ،ص.01
) )4ينظر :ابن العطارَ ،تفة الطالبني ،ص.61
) )5السخاوي ،املنهل العذب ،ص.5
) )6هناك خَلف بني نسبته النووي والنواوي .وسبب االختَلف ِف أصل تسمية املدينة اليت نشأ فيها .فقال ياقوت :نوا ،بليدة
من أعمال حوران .ينظر :معجم البلدان ،ج ،5ص .514وقال السيوطي :النواوي بالفتح نسبة إَل قرية نوا .لب اللباب،
ص.145
) )7حوران كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة فيها قرى كثرية ومزارع .ينظر :ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،5ص.541
) )8السخاوي ،املنهل العذب ،ص.5
) )9السخاوي ،املنهل العذب ،ص.5
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ويُنسب إَل الشافعي ،العتناقه مذهب اإلمام الشافعي ،إذ صنف ِف املذهب الشافعي مصنفات
جليلةُ ،عد بعضها من أمهات كتب املذهب الشافعي ،فنظر ِف كتب املذهب الشافعي السابقة لعصره،
فحررها ونقحها مبا يقتضيه الدليل عند اإلمام الشافعي ( ،)1فخدم املذهب وذكر ِف تصانيفه الفقهية
األحاديث وخرجها ،وبني الصحيح ،واحلسن والضعيف ،وتبعه على ذلك من جاء بعده من الفقهاء
على خَلف ما كان جيري عليه الفقهاء قبله من إطَلق األحاديث من غري دليل .وعن هذا األمر قال
احلافظ العراقي ( " :)2عادة املتقدمني السكوت على ما أوردوه من األحاديث ِف تصانيفهم من غري بيان
ملن أخرج ذلك احلديث من أئمة احلديث ،ومن غري بيان للصحيح من الضعيف إال نادراى ،وإن كان من

أئمة احلديث ،ول كنهم مشوا على عادة من تقدمهم من الفقهاء ،حىت جاء الشيخ حمي الدين النووي،
فصار يُسند ِف تصانيفه الفقهية الكَلم على احلديث وبيان من خرجه ،وبيان صحته من ضعفه ،وهذا
أمر مهم مفيد فجزاه اهلل خرياى " (.)3
فغدا اإلمام النووي بذلك ُحمرر املذهب ،ال يُفىت ِف املذهب الشافعي إال بكَلمه أو بكَلم الرافعي،

وجرى االصطَلح على تسميتهما بالشيخني .قال ابن حجر " :أجمع احملققون على إن املفىت به ما
ُ
ذكراه _ أي الرافعي والنووي _  ،فإن اختلفا فاملعتمد ما قاله النووي " (.)4

وأكد هذا التوجه الرملي ( ،)5إذ قال " :من املعلوم إن الشيخني قد اجتهدا ِف َترير املذهب غاية
االجتهاد ،وهلذا كانت عناية العلماء وإشارات من سبقنا من األئمة احملققني متوجهة إَل ما عليه
الشيخان ،واألخذ مبا صححاه ،بالقبول واإلذعان ،فإذا انفرد أحدمها عن األخر فالعمل مبا عليه اإلمام
النووي"(.)6
) )1السيوطي ،مفتاح اجلنة ،ص.14
) )2عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن أبو الفضل زين الدين ،املعروف باحلافظ العراقي ،من كبار حفاظ احلديث .أصله من
الكرد ،ومولده سنة (115ه) ِف رازنان من أعمال أربل َتول صغرياى مع أبيه إَل مصر ،فتعلم ونبغ فيها .وقام برحلة إَل احلجاز
والشام وفلسطني ،وعاد إَل مصر ،فتوِف ِف القاهرة .له مؤلفات عدة ِف الرجال والفقه واحلديث توىف سنة (214ه) .ينظر:
السخاوي ،الضوء الَلمع ،ج ،6ص.010
) )3الكردي ،الفوائد املدنية ،ص .14املناوي ،فيض القدير ،ج ،0ص.12
) )4ينظر :روضة الطالبني ،مقدمة احملقق ،ص.05
) )5حممد بن أمحد بن محزة َشس الدين الرملي .ولد سنة (101ه) ،فقيه الديار املصرية ِف عصره ،ومرجعها ِف الفتوى .لُقب
بالشافعي الصغري .نسبته إَل الرملة وهي من قرى املنوفية مبصر ،ومولده ووفاته بالقاهرة .ويل إفتاء الشافعية .وصنف شروحاى
وحواشي كثرية ،توىف سنة (0116ه) .ينظر :الزركلي ،األعَلم ،ج ،4ص.2
) )6هناية احملتاج ،ج ،0ص.05
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-5أسرته ومولده ونشأته:

عن املؤرخون بأسرة اإلمام النووي ِف ترمجته ،ولعل ذلك عائد إَل عدم شهرة من نبغ ِف تلك
مل يُ َ
األسرة ،سواء ِف العلم أو التجارة أو السلطة ،فلذلك بقيت مَلمح تلك األسرة أشبه بالعدم ،ولوال ما
ذكره ابن العطار ،وإن كان ما ذكره قليل ،ألصبح أمر األسرة جمهول كلياى بالنسبة لنا.
أما ما قاله ابن العطار (" :)1حزام جده نزل ِف اجلوالن بقرية نوى على عادة العرب فأقام هبا ورزقه
اهلل هبا ذرية إَل أن صار منهم خلق كثري" .فنراه مل يُشر إَل أحد من أسرة النووي ،سواء أكان يتمتع

مبكانة علمية أم اجتماعية ،وهذا يدل على أن تلك األسرة ،كانت متواضعة شأهنا ِف ذلك شأن كثري
من األسر العربية اليت أجنبت أبناء كانت هلم ِف املستقبل مكانة مرموقة ،على حساب أسرهم .وعلى
بارا خلدها ،ذلك االبن هو اإلمام النووي ،فبه اشتهرت
الرغم من ذلك فإن هذه األسرة أجنبت ابناى ى
األسرة ،والقرية ،والبلد.

وأبرز من ذكرته املصادر من أسرته هو والد اإلمام النووي ،الذي عُرف بالتقوى والصَلح والورع.
إذ قال ِف حقه اليونيين ( " :)2كان من الصاحلني مقتنعاى باحلَلل يزرع له أرضاى يقتات منها هو وأهله.
وكان ميون الشيخ حمي الدين منها يرسل له مؤونته وقتاى بوقت وال يأكل من عند غري أبيه ملا يعلمه من
صَلحه واستعماله احلَلل اخلالص " .وهكذا رىب هذا الرجل أوالده ،تربية صحيحة صاحلة نقية .رمحه
اهلل على حسن تربيته ألوالده ،الذين كان منهم اإلمام النووي.
ميكننا القول إن هذا كل ما أمدتنا به مصادرنا الرتاثية عن والد اإلمام النووي ،أما بقية أسرته ،فلم

تذكرها بشيء ،إال ما قاله اليونيين ( )3من أن له أخوة  ،وأنهم عاشوا بعده ،وبعد أبيهم أيضاى ،وإن منهم

كباراى وصغاراى ،وال نعلم عنهم شيء.
-3والدته :

أمجعت املصادر إن اإلمام النووي ولد ِف العُشر األوسط ( )4من شهر حمرم سنة 450ه ( .)1بينما

قال األسنوي ( :)2إنه ولد ِف العُشر األول من شهر حمرم .ومل أ َر من عضد األسنوي ِف َتديد هذا
)َ )1تفة الطالبني ،ص.61
) )2ذيل مرآة الزمان ،ج ،6ص.026
) )3ذيل مرآة الزمان ،ج ،6ص.001
) )4اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج ،6ص .021السخاوي ،املنهل العذب ،ص .6السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.01

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

139

التاريخ .لذا فإن اجلزم بالتاريخ الدقيق هو ما أمجع عليه املؤرخون ،إذ إنهم اعتمدوا على ما قاله ابن

العطار وهو من أبرز تَلميذ النووي وله كتاب ِف ترمجته (.)3
-7نشأته :

ليس لدينا معلومات كافية عن السنوات األوَل من عمر اإلمام النووي ،إال بعد أن بلغ سبع
سنوات ،ففي هذا العمر وهو نائم ِف ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ،وكان جبانب والده ،فانتبه
من نومه وأيقظ أباه ألنه رأى الدار ُمألت نور ،وبسبب صغر سنه مل يُدرك ذلك ،فأيقظ والده ،الذي
مل َير ذلك النور ،بل روى له ابنه ما رآه ،عندها قال األب :علمت أن هذه الليلة كانت ليلة القدر (.)4

ويفسر لنا املؤرخون األمر أكثر :أيقظ أباه ليسأله عن هذا النور الذي رآه ،فاستيقظ أهله فلم يروا

شيئاى من ذلك ،غري أن والده عرف إهنا ليلة القدر ( .)5ولعل هذه احلادثة بالرغم من كل ما قيل عنها،
رمبا تكون هي السبب الذي دفع والده إَل أخذه إَل معلم الصبيان ِف القرية ليحفظه القرآن الكرمي،

فربز ِف احلفظ ،وكان ال يشغله عن القرآن غريه ،حىت إن الصبيان كانوا يلحون عليه ِف اللعب معهم وهو
يرفض ،وِف أحد األيام أكرهوه على اللعب فكان يبكي ،وصادفت هذه احلادثة مع مرور الشيخ ياسني

املراكشي ( ،)6شاهد ذلك احلال فجلب انتباهه ،وذلك لتميزه عن أقرانه ِف هذا السلوك ،وكان عمره مل

) )1الذهِب ،العرب ،ج ،5ص .556اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص .125السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،2ص.515
األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص .124النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص .16اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج ،6ص .021ابن كثري،
البداية والنهاية ،ج ،05ص .112ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص .055ابن تغري بردي ،الدليل الشاِف ،ج،1
ص .115ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص .556ابن هداية اهلل ،طبقات الشافعية ،ص .115املراغي ،الفتح املبني،
ج ،1ص .20أبو غدة ،العلماء العزاب ،ص.11
) )2طبقات الشافعية ،ج ،1ص.144
)َ )3تفة الطالبني ِف ترمجة اإلمام حمي الدينَ ،تقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وطبعته الدار األثرية ِف عمان سنة
 .1111وال شك أن قول ابن العطار ُمقدم على غريه ألن مصدره هو اإلمام النووي نفسه.

) )4العراقي ،طرح التثريب ،ج ،6ص.055

) )5السخاوي ،املنهل العذب ،ص .6السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.51
6
مر بقرية نوى،
) ) هو ياسني بن يوسف املراكشي ،رجل صاحل ،كان صاحب كرامات ،اتفق أنه ِف سنة نيف وأربعني وست مئة َّ
فتفرس فيه النَّجابة ،توِف ِف ثالث ربيع األول سنة (421ه) ،ودفن مبقربة باب
صِبَّ ،
فرأى الشيخ حميي الدين النووي وهو ٌّ
شرقي .ينظر :ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،05ص .501ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.615
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يتجاوز العشرة سنوات ( .)1ومما عزز وجهة نظر الشيخ ياسني املراكشي ،إن والد اإلمام النووي جعل ابنه
يعمل مع ِف دكانه ،فكان ال ينشغل عن قراءة القرآن بالبيع والشراء (.)2

هذه األمور جعلت الشيخ ياسني املراكشي بفراسته يتوقع هلذا الصِب شأناى كبرياى ،فذهب إَل معلمه
ِف ال ُكتاب ووصاه به ( .)3فما كان من املعلم إال أن أخرب والد اإلمام النووي ،مما حفز األب على
احلرص على حيفظ ابنه القرآن كامَلى (.)4

قال عنه اليونيين ( :)5كان كثري التَلوة للقرآن العزيز ،والذكر هلل تعاَل ُمعرضاى عن الدنيا ُمقبَلى على

اآلخرة من حال ترعرعه.
-8أسباب نبوغه:

ال غرابة ِف نبوغ اإلمام النووي ألنه كان يضع صوب عينيه هدف سامي ونبيل ،إال وهو طاعة اهلل
عز وجل ،وحفظ كتابه سبحانه وتعاَل .وقد تآزرت عوامل عدة ِف وصوله إَل تلك املكانة هي:
-2رحلته في طلب العلم:
ملا كانت نوى قرية صغرية وليس فيها ما يُشبع رغبته ِف طلب العلم ،بالرغم من تتلمذه على يد
بعض مشاخيها ( .)6اجته النووي إَل دمشق اليت كانت ِف ذلك الوقت حمط رحال الفقهاء ،وطلبة العلم
()7
وشيدت فيها
من أقطار العامل اإلسَلمي  .وذلك ملا توفر فيها من علماء وفقهاء ِف خمتلف العلومُ ،
وهيء هلم السكن (.)8
املدارس ،وجرت لطلبتها األرزاق ُ

) )1السخاوي ،املنهل العذب ،ص .6السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.50
) )2السخاوي ،املنهل العذب ،ص.6
) )3السخاوي ،املنهل العذب ،ص .00السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.50
) )4السخاوي ،املنهل العذب ،ص.6
) )5ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص.126
) )6السخاوي ،املنعل العذب ،ص.5
) )7الدقر ،النووي ،ص.15
) )8علي ،خطط الشام ،ج ،4ص.050 _ 42
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فاصطحبه أبوه إَل دمشق ِف سنة (461ه) ،وكان عمره آنذاك تسع عشرة سنة ،لطلب العلم،
فقصد اجلامع األموي ونزل به ،فلقي خطيب اجلامع وإمامه الشيخ مجال الدين عبد الكاِف الربعي (ِ )1ف
سنة (461ه) ،فعرفه مقصده فأخذه الشيخ مجال الدين إَل حلقة الشيخ تاج الدين الفركاح ( ،)2عندها
برزت مهة النووي ِف طلب العلم فقرأ عليه دروساى وبقي يَُلزمه مدة (.)3

ومل يكن له ِف هذه األثناء موضعاى يأوي إليه مع كثرة األربطة اليت كانت ِف دمشق آنذاك ،وذلك

ألنه مل يعبأ بتحصيل السكن ،وإَّنا كانت مهته منصبة ملا قدم من أجله ( .)4وشكى حاله إَل شيخه،
الذي مل يكن يعلم مبسألة السكن ،فلم يكن بيد الشيخ تاج الدين الفركاح من املدارس إال املدرسة
الصارمية ( ،)5ومل تكن تضم مكان لسكن الطلبة ،وال رواتب فيها ،فبعثه إَل املدرسة الرواحية (،)6
ليحصل له هبا بيت ويرتفق مبعلومها ( ،)7وكان شيخها كمال الدين إسحاق املغريب (.)8
-13عمله في المدرسة الرواحية:
استقبلت املدرسة الرواحية طالبها اجلديد ،واحتضنته ِف أحد غرفها املخصصة للطلبة ،ووصفت هذا
الغرفة ،بأهنا صغرية عجيبة احلال ( ،)9إذا دخل عليه أحد مل يكد جيد له موضعاى جيلس فيه حىت تُرفع
بعض الكتب ( .)10فكانت هذه الغرفة الصغرية واملتواضعة مبثابة منزله طوال مدة إقامته ِف دمشق ،حىت

بعد توليه املدرسة األشرفية ( .)11وورد ِف مصادر ترمجة النووي إنه اختار البقاء ِف الرواحية ،ألنه يعتقد
إهنا بُنيت بأموال حَلل ،وكان قوته فيها جراية املدرسة فقط ،وكان يأكل جزء ويتصدق بالباقي .وظل
) )1الشيخ مجال الدين عبد الكاِف بن عبد امللك الربعي الدمشقي ،ولد سنة (401ه) ،مسع من ابن الصَلح وطائفة من
الشيوخ ،كان فقيهاى فاضَلى ناب ِف القضاء مدة ،وتفرغ بعد ذلك للخطابة ِف اجلامع األموي .ينظر :السبكي ،طبقات الشافعية،
ج ،5ص .001ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.611
) )2سرتد ترمجته ِف حديثنا عن شيوخه.
) )3السخاوي ،املنهل العذب ،ص.2
) )4السخاوي ،املنهل العذب ،ص.2
) )5نسبة إَل بانيها صارم الدين أزبك ،مملوك قامياز النجمي .ينظر :النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.514
) )6نسبة إَل وأقفها زكي الدين هبة اهلل بن حممد بن رواحة .ينظر :النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.145
) )7النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.142
) )8النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.116
) )9السخاوي ،املنهل العذب ،ص.5
) )10السخاوي ،املنهل العذب ،ص.54
) )11السخاوي ،املنهل العذب ،ص.5
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على ذلك احلال مدة مث ترك جرايتها ،وأصبح ال يأكل إال مما يبعثه إليه أبوه ،وهو عبارة عن كعك
ناشف وتني حوراين (.)1

-11نشاطه في طلب العلم:
َتقق للنووي ِف املدرسة الرواحية السكن والراتب ،والشيخ الذي كان له الفضل بعد الباري عز
وجل ِف تكوينه الفكري ( .)2ومن هنا وجد اجملال واسع للتفرغ لطلب العلم ،ومل يتكاسل ِف اجلد
ضرب به املثل ِف اجلد وانكبابه على طلب العلمِ ،ف الليل والنهار ( .)3فكان يشرح
والتحصيل ،فقد ُ
ويصحح على شيخه الكمال املغريب ،الذي أُعجب به وبقدراته على استيعاب الدروس ،فجعله معيداى ِف

حلقته (.)4

وكانت هذه أوَل مثار جهده ِف طلب العلم ،ومل يكن شيخه جيعله معيداى لو أنه مل َير فيه القدرة
واألهلية على إدارة احللقة ِف غيابه ( .)5ومل يكن جعله معيداى أمراى غريباى إذا ما علمنا قدرات اإلمام النووي
الفكرية ،وما أبداه من قدرات فائقة أهبرت شيخه ( .)6إذ كان يدرس ِف كل يوم اثنا عشر درساى على

املشايخ مقسمة على النحو اآليت :درسان ِف الوسيط ( ،)7ودرس ِف املهذب ( ،)8ودرس ِف اجلمع بني
الصحيحني ،ودرس ِف صحيح مسلم ،ودرس ِف النحو ،ودرس ِف اللغة ،ودرس ِف التصريف ،ودرس ِف
أصول الفقه ،ودرس ِف أمساء الرجال ،ودرس ِف أصول الدين (.)9
فهذا عدد كبري من الدروس ِف اليوم الواحد ،قلما جند طالباى يُطيق ذلك ،إذ قال اإلمام النووي عن
نفسه " :كنت أعلق على مجيع ما يتعلق بالدروس من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة " (.)10
فلم يكن يُضيع وقته ِف ليل أو هنار ،ومل يكن يشغله شيء إال العلم ،حىت إنه ِف ذهابه وإيابه ِف الطريق
) )1اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج ،6ص .025النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.142
) )2النووي ،هتذب األمساء ،ج ،0ص.02
) )3السخاوي ،املنهل العذب ،ص.1
) )4السخاوي ،املنهل العذب ،ص.4
) )5السبكي ،معيد النعم ،ص.25
) )6اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص.125
) )7الوسيط للغزايل (ت515ه) وهو من أمهات الفقه الشافعي.
) )8من أبرز كتب الفقه الشافعي ِف القرن اخلامس اهلجري ،أليب إسحاق الشريازي املتوىف (614ه).
) )9السخاوي ،املنهل العذب ،ص .4السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.55
) )10ينظر :السخاوي ،املنهل العذب ،ص.4
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كان يشتغل ِف تكرار حمفوظاته ( .)1حىت قال عن نفسه  " :إذا غلبين النوم استندت إَل الكتب حلظة
وانتبه"(.)2
ومل يكن يصرف وقتاى ِف غري طلب العلم ،أو العبادةُ ،معرضاى عن شواغل احلياة وملذاهتا ،ال يشغله
أهل وال ولد ( ،)3وترك كثري من ملذات احلياة من الطعام والشراب إال ما يأتيه من أبيه ( .)4وكان غرضه
من ذلك عدم خسران الوقت ِف غري طلب العلم ،فمن كان حرصه على الوقت هبذه الصورة فَل غرابة
أن جيين مثر هذا العناء ،حىت أثًن عليه شيوخه (.5

وإذا كان هذا حاله فَل غرابة أن يربز ِف الفقه واحلديث فقط ،بل امتد اهتمامه إَل الطب ،فانتبه
إَل أحاديث النِب صلى اهلل عليه وسلم ِف جمال الطب والصحة العامة ،حىت قال ( :لكل داء دواء ،فإذا

أصاب دواء الداء بريء بإذن اهلل ) ( .)6وكما سبق أن قلنا أن اإلمام النووي بذل جهداى كبرياى ِف طلب
العلم ،فسمع صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن أيب داود ،وسنن الرتمذي ،والسنن الكربى
للنسائي ،وموطأ اإلمام مالك ،ومسند اإلمام الشافعي ،ومسند اإلمام أمحد بن حنبل ،وسنن الدارمي،
ومسند أيب عوانة ،وشرح السنة للبغوي ،واألنساب للزبري بن بكار ،وغريها الكثري (.)7

وقد منحه الباري عز وجل حافظة قوية ،إذ بعد قدومه إَل دمشق بأربعة أشهر حفظ التنبيه،
وحفظ العبادات من كتاب املهذب ( .)8وكان حفظه حفظ إتقان ،شهد له بذلك شيوخه فقد عرض

التنبيه على شيخه ابن رزين ( ،)9فأقره على حفظه وكتب له إجازة بذلك (.)10

) )1ينظر :السخاوي ،املنهل العذب ،ص.4
) )2م ،ن.
3
وعد من العلماء العزاب .ينظر :أبو غدة ،العلماء العزاب ،ص.11
) ) السخاوي ،املنهل العذب ،ص .54مل يتزوج النووي ُ
) )4السخاوي ،املنهل العذب ،ص.52
) )5السخاوي ،املنهل العذب ،ص.5

) )6املنهاج شرح صحيح مسلم ،ج ،06ص .010قال الشيخ األلباين :صحيح .ينظر :التعليقات احلسان ،ج ،2ص.654
) )7ابن العطارَ ،تفة الطالبني ،ص .61
) )8السخاوي ،املنهل العذب ،ص.6
) )9الشيخ حممد بن احلسن بن رزين العامري ولد سنة (415ه) حفظ املتون الكبرية ،ومسع حبلب ،قدم دمشق فَلزم ابن
الصَلح وويل القضاء ِف محاة ودمشق ومصر ومل يكن يأخذ راتب عن ذلك ،توىف بالقاهرة سنة (421ه) .ينظر :السبكي،
طبقات الشافعية ،ج ،5ص .01ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص.061
) )10السخاوي ،املنهل العذب ،ص.5
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وهذا ما جرى عليه اإلمام النووي فإنه ِف بداية طلبه للعلم أخذ نصيباى وافراى من حفظ املتون ،مث

وجه ُجل اهتمامه إَل الدرس والتأليف ،ونُوزع مرة ِف النقل من الوسيط فقال ( :أتنازعوين ِف الوسيط
وقد طالعته أربعمائة مرة ) ( .)1فكونه يطالع الوسيط أربعمائة مرة ،فهذا أمر جلل قل أن جند من يقدر
عليه ،أو على أقل منه .وهو ِف قراءته وهبذا العدد من املرات هلذا الكتاب ،حتماى سيكون حافظاى له
ومدركاى لكل معانيه.
حفظاى ُمتقناىُ ،
-19شيوخه:
كان القرن السابع اهلجري حافَلى بشيوخ كبار ِف خمتلف العلوم ،وال سيما الفقه واحلديث والرجال.
ولذلك نرى ِف هذا القرن عدداى كبرياى من احلفاظ والفقهاء والنُقاد ِف اجلرح والتعديل ( .)2وقد حفلت
()3
كتب الرتاجم بالكثري من احملدثني والفقهاء .مما يدل على إن القرن السابع اهلجري كان ُمفعماى
بالنشاط العلمي وليس كما يُقال بأنه كان فرتة مظلمة ِف تاريخ األمة احلضاري والفكري.

وإذا علمنا هذه احلقيقة عن القرن السابع اهلجري ،وهو القرن الذي عاش فيه اإلمام النووي ،عندها
نُدرك كم من العلماء الذين لقاهم اإلمام النووي ِف عصره .ومدى استفادته منهم حىت أصبح حافظاى

متقناى ،وإماماى جمتهداى ،ولغويا ،وزاهداى .وال يسع اجملال هنا لذكر مجيع شيوخه ولكن سنقتصر على أبرزهم،
مرتبني حسب حروف املعجم ،وهم:

 .0رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر بن فارس املضري الواسطي السفار التاجر
املعروف بابن برهان الدين ( .)4ولد بواسط سنة (515ه) مسع ِف نيسابور صحيح مسلم ،وحدث به
كثرياى ِف دمشق ومصر والقاهرة واليمن ،كان شيخاى صاحلاى من أكابر التجار املعروفني بإخراج الزكاة على
وجهها .توىف باإلسكندرية ِف السابع من شهر رجب سنة (446ه) (.)5

) )1النووي ،روضة الطالبني ،ج ،0ص.52
) )2ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.51
) )3الذهِب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،6ص .0514السيوطي ،طبقات احلفاظ ،ص .616الكتاين ،الرسالة املستطرفة ،ص.555
) )4اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص .562الذهِب ،العرب ،ج ،5ص .501ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.505
) )5اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص.562
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 .1ضياء الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى املرادي األندلسي املصري الدمشقي ( .)1مسع
الكثري ،وكتب الكثري خبطه املتقن ،كان صاحلاى ،ورعاى ،ديناى ،إماماى ِف املدرسة البادرائية (ِ )2ف دمشق (.)3
ُ
أثًن عليه اإلمام النووي فقال :كان فقيهاى ،إماماى ،حافظاى ،متقناى ،زاهداى مل يكن ِف وقته مثله ( .)4توىف ِف
مصر سنة (442ه) (.)5

()6
 .5مجال الدين أبو العباس أمحد بن سامل املصري  .كان ماهراى بالعربية ُحمققاى فيها ،فقرياى زاهداى
أقام حبلب مدة ،مث انتقل إَل دمشق وتصدر إلقراء النحو باملدرسة الناصرية ( .)7كان حسن العشرة كرمي
األخَلق ،كثري التواضع ،مشاركاى ِف علوم كثرية ،له الريادة ِف علم النحو ( .)8توىف ِف ثاين عشر من شهر
شوال بدمشق سنة (411ه) وفدن ِف مقربة باب الصغري (.)9

 .6زين الدين أبو العباس أمحد بن عبد الدائم بن نعمة بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احلنبلي ،فقيه
الشام وحمدثها ( .)10ولد سنة (515ه) ،رحل إَل البلدان لسماع احلديث ،فسمع بدمشق ،وبغداد
( .)11انتهى علو اإلسناد إليه ،وكان طَلب العلم يأتوه من خمتلف البَلد ( .)12قال إبن العماد (:)13

) )1اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص .601ابن تغري بردي ،الدليل الشاِف ،ج ،0ص .16الكتِب ،الواِف بالوفيات ،ج،4
ص .21السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص .62األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص.655
) )2املدرسة البادرائية أنشأها الشيخ اإلمام العَلمة جنم الدين أبو حممد عبد اهلل بن أيب الوفاء حممد بن احلسن بن عبد اهلل بن
عثمان البادرائي باملعجمة البغدادي .ينظر :النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.056
) )3الكتِب ،الواِف بالوفيات ،ج ،4ص.21
) )4ينظر :السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص .62األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص.151
) )5السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص .62األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص.151
) )6اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص .561ابن تغري بردي ،الدليل الشاِف ،ج ،0ص .061السيوطي ،بغية الوعاة،
ص .055ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.516
) )7ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.516
) )8اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص.561
) )9م ،ن.
) )10اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص .654الصفدي ،الواِف بالوفيات ،ج ،1ص .56ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج،05
ص .151ابن رجب ،ذيل طبقات احلنابلة ،ج ،1ص.112
) )11إبن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.515
) )12اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص.654
) )13شذرات الذهب ،ج ،5ص.515
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روى عنه األئمة الكبار واحلفاظ املتقدمني واملتأخرين .توىف يوم االثنني السابع من شهر رجب سنة

(442ه) وقد جاوز السبعني ،ودفن بسفح جبل قاسيون (.)1

()2
 .5كمال الدين أبو إبراهيم إسحاق بن أمحد بن عثمان املغريب  .كان إماماى ،فاضَلىُ ،مقيماى
بالرواحية أعاد هبا عند شيخه ابن الصَلح مدة عشرين سنة وكان يتصدق بثلث راتبه ( .)3كان له أثر

كبري على النووي ،وعندما رأى مهته وصدقه ِف طلب العلم جعله ُمعيد الدرس ِف حلقته ،غري إن الشيخ
كمال الدين املغريب توىف بعد سنة واحدة .وعلى الرغم من قصر املدة اليت مجعت النووي مع شيخه إال
إهنا كانت ذات أثر بالغ ِف تكوينه العلمي ( .)4توىف باملدرسة الرواحية ِف شهر ذي القعدة سنة
(451ه) ودفُن إَل جانب ابن الصَلح مبقربة الصوفية (.)5

 .4تقي الدين أبو حممد إمساعيل بن إبراهيم بن شاكر بن عبد اهلل التنوخي الكاتب ( .)6ولد سنة
(521ه) ،مسع الكثري ،وحدث بدمشق ومصر وغريمها .كان فاضَلى ،نبيَلى ،من بيت كتابة وعدالة (.)7
وكان حممود السرية ،توىف ِف السادس والعشرين من شهر صفر سنة (411ه) (.)8

 .1زين الدين خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج أبو البقاء النابلسي الدمشقي ( .)9ولد
سنة (525ه) ِف نابلس ،ونشأ بدمشق ومسع هبا ،وببغداد ،وتنقل ِف األمصار ،كان ذا إتقان وفهم
ومعرفة ،ثق ىة ثبتاى ،ذا نوادر ومزاح ،حيفظ الكثري من الغريب ،وأمساء الرجال وكناهم ،ويل مشيخة دار
احلديث ِف أماكن عدة ،توىف ِف سلخ مجادى األوَل سنة (445ه) بدمشق (.)10

) )1ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،06ص .151الكتِب ،فوات الوفيات ،ج ،0ص.51
) )2السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص .51األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،0ص .060اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج،1
ص .011الذهِب ،العرب ،ج ،5ص .145الصفدي ،الواِف بالوفيات ،ج ،4ص.12
) )3األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،0ص.16
) )4السخاوي ،املنهل العذب ،ص.4
) )5النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.116
) )6اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص .52الذهِب ،العرب ،ج ،5ص .515ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،05ص.141
) )7الذهِب ،العرب ،ج ،5ص.515
) )8اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص .52الذهِب ،العرب ،ج ،5ص .515ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،05ص.141
) )9اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص .514الذهِب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،6ص .0661الكتِب ،فوات الوفيات ،ج،0
ص .615األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص .125السيوطي ،تذكرة احلفاظ ،ص.511
) )10الذهِب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،6ص .0661الكتِب ،الواِف بالوفيات ،ج ،6ص.555
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 .2كمال الدين أبو الفضائل سَلر بن احلسن بن عمر بن سعيد األربلي احللِب الدمشقي (.)1
كان من األئمة الفضَلء املرجوع إليهم ِف الفقه الشافعي .ما زال يُفيد ويُعيد ويصنف وينشر املذهب
الشافعي ( .)2أثًن عليه اإلمام النووي ( )3فقال :املجمع على إمامته وجَللته وتقدمه ِف املذهب على
ُ
أهل عصره ِف هذه النواحي .توىف ِف شهر مجادى اآلخرة سنة (411ه) بدمشق (.)4
 .1تاج الدين أبو حممد عبد الرمحن بن إبراهيم الفزاري الشافعي املعروف بالفركاح ( .)5ولد ِف شهر
ربيع األول سنة (416ه) ،مسع احلديث ،وبرع ِف الفقه الشافعي ،أفىت قبل أن يبلغ الثَلثني من عمره،
وكان ُمفرط الذكاء ،ومتوقد الذهنُ ،مَلزماى لَلشتغال ُمقدماى ِف املناظرة ،متبحراى ِف الفقه وأصوله ،انتهت
إليه رياسة املذهب ِف عصره ( .)6حىت قال عنه الذهِب ( :)7بلغ مرتبة االجتهاد ،وحماسنه كثرية ،وهو أجل
من أن يُنبه عليه مث لي ،وانتفع به جم غفري .توىف ِف املدرسة البادرائية ِف اخلامس من شهر رجب اآلخر
سنة (411ه) ،ودفن ِف مقربة باب الصغري (.)8

َ .01شس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي الصاحلي احلنبلي (.)9
وزهداى ،وورعاى ،وديانةى ،وأمانةى ،إليه انتهت رياسة الفقه احلنبلي ِف
شيخ اإلسَلم وبقية األعَلم ،علماىُ ،
عصره ،فدرس وأفىت زماناى طويَلى ،توَل مشيخة دار احلديث سنة (445ه) ( .)10كما ويل القضاء
ألكثر من  01سنة ،ومل يكن يأخذ عليه راتباى ،مث عزل نفسه ِف آخر عمره وبقي منقطعاى للعبادة
) )1اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص .611الذهِب ،العرب ،ج ،5ص .510السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص.54
األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،0ص .564النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.111
) )2اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص .611النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص .111ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج،5
ص.551
) )3هتذيب األمساء واللغات ،ج ،0ص.02
) )4األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،0ص.561
) )5ملزيد من املعلومات عنه ينظر :حبثنا :آراء تاج الدين الفركاح ِف أموال الغنائم ،ص ،115 _ 105جملة كلية اآلداب /
جامعة بغداد ،العدد ( )015سنة .1105
) )6اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،6ص.102
) )7العرب ،ج ،5ص.515
) )8ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.606
) )9اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،6ص .024الذهِب ،العرب ،ج ،5ص .551دول اإلسَلم ،ج ،1ص .025ابن كثري،
البداية والنهاية ،ج ،05ص.511
) )10ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.514
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والتدريس والتصنيف ،وانتفع به خلق كثري ( .)1توىف ليلة الثَلثاء سلخ ربيع اآلخر سنة (421ه) ،ودفن
من الغد قرب قرب والده بسفح جبل قاسيون ،وكانت جنازته مشهودة حضرها أمم ال حيصون (.)2

 .00شرف الدين عبد العزيز بن حممد بن عبد احملسن األنصاري األوسي الدمشقي األصل ،احلموي

الدار والوفاة ،الشافعي ،األديب ،اإلمام ،العَلمةَ ،جممع الفضائل ،وشيخ الشيوخ ( .)3ولد ِف دمشق سنة

(524ه) ،قرأ القرآن الكرمي ،واشتغل باألدب كثرياى ( .)4مسع ببغداد ،وحدث حبماة ودمشق ومصر وغريها.

كان مفرط الذكاء حيفظ الكثري ،وهو أحد الفضَلء املعروفني ،ذا مست ووقار ،وحسن خلق ،وإقبال على

العلم .توىف حبماة ليلة اجلمعة الثامن من شهر رمضان سنة (441ه) ،ودفن من الغد بظاهر محاة (.)5

 .01عماد الدين عبد الكرمي بن القاضي مجال الدين عبد الصمد بن حممد املعروف بابن
احلرستاين ( .)6ولد ِف شهر رجب سنة (511ه)ِ ،ف دمشق ،مسع من والده ،درس الفقه الشافعي ،حىت
حاز فيه مكانة كبرية إذ درس باملدرسة الغزالية ( ،)7وناب ِف القضاء ،مث توَل اخلطابة واإلمامة ِف اجلامع
األموي ،وتوَل دار احلديث األشرفية ،واستمر هبا حىت وفاته ِف التاسع والعشرين من مجادى اآلخرة سنة
(441ه) ،ودفن ِف مقابر اجلبل بالقرب من أبيه ،وشهد جنازته خلق كثري (.)8
 .05كمال الدين عمر بن بندار بن عمر التفليسي ( .)9ولد بتفليس

()10

سنة (411ه) (،)11

وأخذ الفقه من كبار مشايخ عصره وبرع ِف أصول الفقه ،درس وأفىت على مذهب الشافعي فربع فيه،
) )1ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.514
) )2الذهِب ،دول اإلسَلم ،ج ،0ص .025ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.512
) )3أبو شامة ،ذيل الروضتني ،ص .150ابن تغري بردي ،الدليل الشافعي ،ج ،0ص.601
) )4اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص.151
) )5م ،ن.
) )6تنظر ترمجته ِف :أبو شامة ،ذيل الروضتني ،ص .111الذهِب ،العرب ،ج ،5ص .515إبن طولون ،الثغر البسام ،ص.41
) )7تقع ِف َشال غرب مشهد عثمان ِف اجلامع األموي .وهي نسبة إَل اإلمام الغزايل إذ نزهلا عند قدومه إَل دمشق .ينظر:
النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.605
) )8أبو شامة ،ذيل الروضتني ،ص .151اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،1ص.114
) )9اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص .46السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص .051األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج،0
ص .051ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص.065
) )10تفليس :مدينة قدمية ِف أرمينية فتحها املسلمون ِف أيام عثمان بن عفان رضي اهلل عنه .ينظر :ياقوت ،معجم البلدان،
ج ،1ص.54
) )11اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص.46
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وكان إماماى ،عاملاى ،فاضَلى ،أصولياى ،مناظراى ،متبحراى ( .)1ويل قضاء الشام واجلزيرة واملوصل وغريها من
البَلد اجملاورة ،وباشر ذلك مدة يسرية ،وقد عمل ِف تلك األيام من اإلحسان والكرم والعدالة بني
الناس ،ما سارت به الركبان .توىف ِف الربع عشر من شهر ربيع األول سنة (411ه) ِف القاهرة (.)2
 .06مجال الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجلياين ( .)3ولد سنة (411ه)،
مسع بدمشق ،أخذ العربية عن غري واحد وتصدر إلقرائها ،وصرف مهته إَل إتقان لسان العرب ،وأصبح

إمام النحاة ،وحافظ اللغة .أقام بدمشق مدة يصنف وتصدر بالرتبة العادلية ،وصنف التصانيف املشهورة(.)4

 .05مجال الدين أبو زكريا حيىي بن رافع احلراين احلنبلي املعروف بابن احلبشي ( .)5كان إماماى،
عاملاى ،متقناى ،صاحب عبادة وهتجد ،وصفات محيدة كثرية ،توىف ِف الربع من شهر صفر سنة (412ه)،
حضر جنازته خلق كثري (.)6
-10تالميذه:
سبق أن قلنا إن اإلمام النووي انقطع إَل العلم ،فهو مل يتزوج ،وبالتايل مل يشغله عن طلب العلم،
أهل وال ولد ،وكان يأكل مما يرسله له والده ،فاستغًن عن طلب الطعام .كل هذا جعله يتفرغ للعلم ،مما
جعله ينشر علمه لكل طالب يطلبه ،فَل عجب أن يكون له عدد كبري من التَلميذ ،سنقتصر على
املشهورين منهم ،وكما عملنا مع شيوخه ،سنرتب التَلميذ على حسب حروف املعجم:
 .0أمني الدين سامل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل الشافعي ( .)7ولد سنة (465ه) ،مسع من
املشايخ ،وأعاد بعدة مدارس ،ودرس بالشامية اجلوانية ،واستمر فيها إَل وفاته ،ناب ِف القضاء ،وكان ذا
خربة باألقضية ( .)8توىف ِف السابع من شهر شعبان سنة (114ه) (.)9
) )1اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص .46ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،05ص.141
) )2السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص .051األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،0ص.051
) )3الصفدي ،الواِف بالوفيات ،ج ،5ص .541السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص .12السيوطي ،بغية الوعاة ،ص.55
) )4السيوطي ،بغية الوعاة ،ص.55
) )5اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،6ص .56الذهِب ،العرب ،ج ،5ص .551ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص.545
) )6اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،6ص .56الذهِب ،العرب ،ج ،5ص.551
) )7الصفدي ،الواِف بالوفيات ،ج ،05ص .21السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،4ص .011ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج،1
ص.105
) )8ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،1ص.015

) )9الصفدي ،الواِف بالوفيات ،ج ،05ص .21السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،4ص .011ابن قاضي شهبة ،طبقات
الشافعية ،ج ،1ص.105
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 .1صدر الدين سليمان بن هَلل بن شبل بن فَلح احلوراين ( .)1ولد سنة (461ه) ِف حوران،
قدم دمشق ،وحفظ القرن ،والزم اإلمام النووي منذ سنة (441ه) ،فأتقن الفقه ،وحدث ،وويل
اخلطابة بداريا ،وأعاد باملدرسة الناصرية ،وناب ِف دار احلديث األشرفية ،وويل نيابة القضاء ( .)2توىف ِف
الثامن من شهر ذي القعدة سنة (115ه) (.)3
 .5عَلء الدين أبو احلسن علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار الشافعي ( .)4ولد سنة
(456ه) ،مسع احلديث بدمشق ،وباحلرمني ،ونابلس ،والقاهرة ،من شيوخ عدة جاوزوا مائتني (.)5
صحب اإلمام النووي مدة ست سنوات مل يَُلزم فيها غريه ( ،)6وهو أشهر تَلميذ اإلمام النووي لزمه

طويَلى وانتفع به ،وقال عن هذه الصحبة :قرأت عليه الفقه تصحيحاى ،وعرضاى ،وشرحاى ،وضبطاى ،وقرأت
عليه كثري من تصانيفه ( .)7ولـي ابن العـطـار تـدريس الـحـديـث بـاملـدرسـة الـنـورية ( ،)8والقوصية (،)9
وكانت مشيخته باملدرسة النورية ثَلثني سنة ( .10وله مصنفات وختاريج كثرية ومفيدة ( .)11توِف سنة
(116ه) ،بعد إصابته بالفاجل (.)12

) )1الكتِب ،فوات الوفيات ،ج ،1ص .21اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج ،6ص .116السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،4ص.014
ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،1ص.045
) )2الكتِب ،فوات الوفيات ،ج ،1ص .21اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج ،6ص.116
) )3الكتِب ،فوات الوفيات ،ج ،1ص .21اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج ،6ص .116السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،4ص.014
) )4الذهِب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،6ص .0516السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،4ص .065ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج،5
ص. 5
) )5الذهِب ،ذيل العرب ،ج ،6ص.10
) )6ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،4ص.45
)َ )7تفة الطالبني ،ص.51
) )8نسبة إَل بانيها امللك العادل نور الدين حممود زنكي توىف سنة (545ه) .ينظر :النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.411
) )9هي حلقة باجلامع األموي .ينظر :النعيمي ،الدارس ،ج ،0ص.652
) )10ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،06ص.001
) )11الذهِب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،6ص .0516ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،06ص.001
) )12اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج ،6ص .111ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،06ص .001الذهِب ،ذيل العرب ،ج ،6ص .10ابن
العماد ،شذرات الذهب ،ج ،4ص.46
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َ .6شس الدين حممد بن أيب بكر بن إبراهيم املعروف بابن النقيب ( .)1ولد سنة (440ه) ،الزم
اإلمام النووي ،وقال له :ال بد أن تلي تدريس الشامية ،فوليها بعد مدة ،فويل قضاء محص وطرابلس
وحلب ،وعاد بعدها إَل دمشق فويل مشيخة املدرسة الشامية ( .)2توِف يوم اجلمعة الثاين عشر من شهر
ذي القعدة سنة (165ه) (.)3

 .5مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي الدمشقي ( .)4ولد حبلب سنة
(456ه) ،ونشأ باملزة فنسب إليها ،حفظ القرآن وتفقه قليَلى ،وركز على علم احلديث ،فسمع أمهات
كتب احلديث ( .)5ويل مشيخة دار احلديث ثَلثاى وعشرين سنة ،ومل يليها أحد أفضل منه ،له تصانيف
مهمة ِف الرجال من أبرزها هتذيب الكمال ِف أمساء الرجال ،وِف احلديث َتفة األشراف مبعرفة األطراف
( .)6توىف ِف الثاين عشر من شهر صفر سنة (161ه) (.)7
-19مكانته العلمية:
توالت الشهادة من املعاصرين لإلمام النووي ،ومن بعدهم عن مكانته العلمية ،ومن ذلك ما قاله
أبو العباس اإلشبيلي ( :)8كان النووي قد صارت إليه ثَلث مراتب كل مرتبة منها لو كانت لشخص
لشد إليه الرحال ،هي :العلم ،والزهد ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ( .)9وقال اليونيين ( :)10احملدث
ُ
الزاهد ،العابد ،الورع ،صاحب التصانيف املفيدة.

) )1السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،4ص .66اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج ،6ص .511الذهِب ،ذيل العرب ،ج ،6ص .054ابن
حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،5ص.512
) )2الذهِب ،ذيل العرب ،ج ،6ص.054
) )3ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،5ص.512
) )4ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،6ص .651ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص .16السيوطي ،طبقات احلفاظ،
ص.510
) )5هي :صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن أيب داود ،وسنن الرتمذي ،وسنن النسائي ،وسنن ابن ماجة ،ومسند أمحد.
) )6ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،4ص.054
) )7ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،06ص .010ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،6ص .651ابن قاضي شهبة ،طبقات
الشافعية ،ج ،5ص .16السيوطي ،طبقات احلفاظ ،ص.510
) )8أبو العباس أمحد بن فرج بن أمحد اإلشبيلي الشافعي ،حافظ زاهد ،ولد سنة (416ه) ،عين باحلديث وعلومه ،وكانت له
حقلة خاصة به ،توىف سنة (411ه) .ينظر :الذهِب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،6ص.0624
) )9السخاوي ،املنهل العذب ،ص.56
) )10ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص.125
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وقال األدفوي ( :)1صنف تصانيف مفيدة حصل منها النفع الكثري ،ودارت عليه الفتوى بدمشق،

ومآثره كثرية .وقال الذهِب ( :)2اإلمام ،احلافظ ،األوحد ،القدوة ،شيخ اإلسَلم علم األولياء .وقال
تلميذه النجيب ابن العطار :شيخي وقدويت ،وحيد دهره وفريد عصره (.)3

وقال اليافعي ( :)4شيخ اإلسَلم ،مفيت األنام ،املحدث املتقن ،املدقق النجيب ،احلرب املفيد ،حمرر
ُ
املذهب وضابطه ومرتبه ،أحد العُباد الورعني الزهاد .وقال السبكي ( :)5الشيخ ،اإلمام ،العَلمة ،أستاذ

املتأخرين ،وحجة اهلل على الَلحقني .وقال ابن كثري ( :)6شيخ املذهب ،وكبري الفقهاء ِف زمانه.
-15مؤلفاته:

ترك اإلمام النووي عدداى كبرياى من املؤلفات ،وإذا قارنا عدد تلك املؤلفات بعمره جندها كبرية ،إذ بدأ

ِف التأليف ِف سنة (441ه) ،أي إن عمره كان  11سنة فقط ( .)7وكان يكتب ِف اليوم الواحد
كراستني أو أكثر ( .)8وال عجب أن يكون اإلمام النووي ترك لنا هذا العدد من املؤلفات الكثرية ِف
احلديث ،والفقه ،والرتبية ،والتاريخ ،والرتاجم ،وكلها مؤلفات مفيدة ،وفيها علم كثري.
 .0األحاديث القدسية (.)9
 .1مناقب الشافعي (.)10
 .5األذكار املنتخبة من كَلم سيد األبرار (.)11
 .6املنثورات وعيون املسائل املهمات (.)12
) )1الطالع السعيد ،ص.115
) )2تذكرة احلفاظ ،ج ،6ص.0611
)َ )3تفة الطالبني ،ص 14وما بعدها .وكَلمه كثري ِف الثناء عليه.
) )4مرآة اجلنان ،ج ،6ص.021
) )5طبقات الشافعية الكربى ،ج ،5ص.044
) )6البداية والنهاية ،ج ،05ص.514
) )7الذهِب ،العرب ،ج ،5ص.556
) )8السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،2ص .515ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص.055
) )9صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .145يوسف ،دليل مؤلفات احلديث ،ج ،5ص.101
) )10الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص.061
) )11سركيس ،معجم املطبوعات ،ج ،1ص .0214صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .145يوسف ،دليل مؤلفات احلديث،
ج ،5ص .650قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5101
) )12حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص .0251البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .515الزركلي ،األعَلم ،ج،2
ص .061صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص.115
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 .5تصحيح التنبيه (.)1

 .4مرآة الزمان ِف تاريخ األعيان (.)2
 .1املبهم على حروف املعجم (.)3
 .2فضل القيام ألهل العلم واحلديث والزهاد والعباد والصلحاء وال ُقراء من أهل اإلسَلم (.)4

 .1عيون املسائل (.)5

 .01الرتخيص ِف اإلكرام بالقيام لذوي الفضل واملزية من أهل اإلسَلم (.)6
َ .00تفة الوالد وبغية الرائد (.)7
 .01العُمدة ِف تصحيح التنبيه (.)8

 .05ابتداء التاريخ ِف اإلسَلم (.)9

 .06املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (.)10
 .05رياض الصاحلني من كَلم سيد املرسلني (.)11
) )1البغدادي ،إيضاح املكنون ،ج ،1ص .0211الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص .061صاحلية ،املعجم الشامل ،ج،6
ص .142قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5110
) )2حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص .0462البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص.515
) )3البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .515وإيضاح املكنون ،ج ،1ص.615
) )4البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .515وإيضاح املكنون ،ج ،1ص.011
) )5حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص .0022البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .515قره بلوط ،معجم التاريخ
والرتاث ،ج ،5ص.5115
) )6حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .512البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516وإيضاح املكنون ،ج،1
ص .0211صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .142قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5110
) )7البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص.516
) )8السخاوي ،املنهل العذب ،ص .10السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.45
) )9قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5101
) )10حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .551صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .110يوسف ،دليل مؤلفات احلديث،
ج ،5ص .121قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5116
) )11حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص .154البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .515الزركلي ،األعَلم ،ج،2
ص .061كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،05ص .111صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .111يوسف ،دليل مؤلفات
احلديث ،ج ،5ص .155قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5116
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 .04األربعني النووية (.)1

 .01آداب االستسقاء (.)2
 .02إرشاد طَلب احلقائق إَل معرفة سنن خري اخلَلئق (. )3
 .01خَلصة األحكام ِف مهمات السنن وقواعد اإلسَلم (.)4
 .11ما متس إليه حاجة القاري لصحيح اإلمام البخاري (.)5

 .10السرية النبوية (.)6
 .11حلية األبرار وشعار األخيار ِف تلخيص الدعوات واألذكار ( ،)7املعروف باألذكار النووية.
 .15اإلرشاد (.)8
 .16تقريب اإلرشاد إَل معرفة علم اإلسناد (.)9

) )1حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .52البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516سركيس ،معجم املطبوعات ،ج،1
ص .0211الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص .061كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،05ص .111صاحلية ،املعجم الشامل ،ج،6
ص 144و ص .115يوسف ،دليل مؤلفات احلديث ،ج ،5ص .451قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5101
) )2قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5101
) )3قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5111
) )4حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .101البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516الزركلي ،األعَلم ،ج،2
ص .061يوسف ،دليل مؤلفات احلديث ،ج ،5ص .612قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5115
) )5البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .515صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .115يوسف ،دليل مؤلفات احلديث،
ج ،5ص .112قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5116
) )6صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .110قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5116
) )7حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .50البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516وإيضاح املكنون ،ج،1
ص .0212الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص .061صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .141يوسف ،دليل مؤلفات احلديث،
ج ،5ص .655قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5111
) )8حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .11البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516يوسف ،دليل مؤلفات احلديث،
ج ،5ص.54
) )9البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516اختصره من كتاب اإلرشاد .يوسف ،دليل مؤلفات احلديث ،ج ،5ص.61
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 .15التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير (.)1
 .14اإلشارات إَل بيان األمساء املبهمات (.)2

 .11روضة الطالبني وعمدة املفتني (.)3
 .12شرح الوسيط ( ،)4قطعة منه.
 .11شرح سنن أيب داود ( ،)5قطعة منه.
 .51خمتصر صحيح مسلم (.)6
 .50خمتصر الرتمذي (.)7
 .51األسئلة واألجوبة (.)8
 .55اجملموع شرح املهذب (.)9
 .56منهاج الطالبني وعمدة املفتني (.)10
) )1حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .645البغدادي ،إيضاح املكنون ،ج ،1ص .0211الزركلي ،األعَلم ،ج،2
ص .061صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .142يوسف ،دليل مؤلفات احلديث ،ج ،5ص .65قره بلوط ،معجم التاريخ
والرتاث ،ج ،5ص.5110
) )2حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .14البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص.061
يوسف ،دليل مؤلفات احلديث ،ج ،5ص .116قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5111
) )3حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .111البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .515إيضاح املكنون ،ج،1
ص .0212كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،05ص .111صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .141قره بلوط ،معجم التاريخ
والرتاث ،ج ،5ص.5115
) )4السخاوي ،املنهل العذب  ،ص .11السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.41
) )5السخاوي ،املنهل العذب ،ص .01السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.45
) )6قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5115
) )7السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.46
) )8قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5111
) )9البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .515الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص .061صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص.115
قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5115
) )10حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص .0211البغدادي ،إيضاح املكنون ،ج ،1ص .0212الزركلي ،األعَلم ،ج،2
ص .061صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .115قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5115
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 .55اإليضاح ِف املناسك (.)1

 .54تلخيص غريب مسلم (.)2
 .51التحقيق (.)3
 .52خمتصر تأليف الدارمي (.)4
 .51التبيان ِف آداب محلة القرآن (.)5
 .61بستان العارفني وَتفة املريدين (.)6
 .60هتذيب األمساء واللغات (.)7
 .61املنهاج ِف خمتصر احملرر (.)8
 .65طبقات الفقهاء الشافعية (.)9
 .66نكت التنبيه (.)10
) )1حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .101البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516سركيس ،معجم املطبوعات،
ج ،1ص .0211صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .141قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5111
) )2قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5110
) )3حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .511البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث،
ج ،5ص.5110
) )4السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.46
) )5حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .561البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516سركيس ،معجم املطبوعات،
ج ،1ص .0211الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص .061كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،05ص .111صاحلية ،املعجم الشامل،
ج ،6ص .141قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5111
) )6حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .166البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516الزركلي ،األعَلم ،ج،2
ص .061صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .141قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5111
) )7حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .506البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516الزركلي ،األعَلم ،ج،2
ص .061كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،05ص .111صاحلية ،املعجم الشامل ،ج ،6ص .142يوسف ،دليل مؤلفات
احلديث ،ج ،5ص .111قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5111
) )8السخاوي ،املنهل العذب ،ص .10السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.51
) )9قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5115
) )10السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.40
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 .65نكت على الوسيط (.)1

 .64خمتصر طبقات الشافعية (.)2
 .61التحرير ِف شرح ألفاظ التنبيه (.)3
 .62األصول والضوابط (.)4
 .61دقائق املنهاج (.)5
 .51مسألة ختميس الغنائم (.)6
َ .50تفة الطالب النبيه ِف شرح التنبيه (.)7
 .51روح املسائل (.)8
 .55نكت املهذب (.)9
 .56شرح حديث األربعني (.)10
 .55فتاوى النووي (.)11
 .54مقاصد النووي (.)12

) )1السيوطي ،املنهاج السوي ،صِ .40ف جملدين.
) )2الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص.061
) )3البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5110
) )4حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،0ص .005البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث،
ج ،5ص.5111
) )5الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص .061كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،05ص.111
) )6ابن العطارَ ،تفة الطالبني ،ص .10السخاوي ،املنهل العذب ،ص .11قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج،5
ص .5115وهي هذه الرسالة اليت حنققها ،ويبدو االختَلف ِف اسم الرسالة.
) )7البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص .516وإيضاح املكنون ،ج ،0ص.151
) )8البغدادي ،هدية العارفني ،ج ،1ص.515
) )9السيوطي ،املنهاج السوي ،ص.45
) )10حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص.0151
) )11حاج خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص.0151
) )12البغدادي ،إيضاح املكنون ،ج ،1ص .0212الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص .061صاحلية ،املعجم الشامل ،ج،6
ص .115قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5115
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 .51دقائق الروضة (.)1

 .52خمتصر التبيان (.)2
 .51منار اهلدى (.)3
 .41جامع السنة ( ،)4مل يتمه.
 .40خمتصر أسد الغابة (.)5
وفاته:
توىف اإلمام النووي ِف الرابع والعشرين من شهر رجب سنة (414ه) ،وقد حضر جنازته خلق
ورثي من قبل الكثري من معاصريه ،وقيل عنه وعن فضائله ،الكثري من الشعر (.)6
كثريُ ،

يتبع في العدد القادم.

) )1السيوطي ،املنهاج السوي ،ص .40الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص.061
) )2الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص .061قره بلوط ،معجم التاريخ والرتاث ،ج ،5ص.5115
) )3الزركلي ،األعَلم ،ج ،2ص.061
) )4السخاوي ،املنهل العذب ،ص.15
) )5السخاوي ،املنهل العذب ،ص.15
) )6الذهِب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،6ص .0611اليونيين ،ذيل مرآة الزمان ،ج ،5ص .125السبكي ،طبقات الشافعية ،ج،2
ص .515األسنوي ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص .124اليافعي ،مرآة اجلنان ،ج ،6ص .021إبن قاضي شهبة ،طبقات
الشافعية ،ج ،1ص .055إبن هداية اهلل ،طبقات الشافعية ،ص .115املراغي ،الفتح املبني ،ج ،1ص.20
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هل يصح تأصيالً تقوي ُة الحديث بتعدد طرقه الضعيفة
واالحتجاجُ به ؟

الدكتور يحيى رضا جاد
كاتب إسَلمي -مصر

مقدمة:
أسأل اهلل تعاَل أن جيعل هذا البحث على هنج اجملددين الصادقني..
فَـ ْليَ ْد ِر ْج عنه :
 َمن يأنس إَل الراحة واخلمول.ِ
صباى .
 -وَمن َجي ْد ِف مراجعة األصول تعباى ونَ َ

وحَرباَ . 1
 وَمن جيد ِف خمالفة املألوف َح ْرباَ َومن يضيق صدره عن تبادل احلوار .
فهمهُ عن التحقيق والنقدَ ،
 وَمن يضيق َُّ ِ
ِ
رضي بأن يكون مع "القواعد" ! 2
 وَمن يـَتَّب ْع ما ُخط له من القواعد ،وَمن َلحق سيءَ الظن يب ،ويقول َ :من
بعض َمن يَنظُر فيما
ُ
انتهيت إليه من رأ ٍي ِف حبثي هذا يُ ُ
ولعل َ

أنت حىت ختالف مجاهري العلماء ؟!
َ
ِ
عدهم
احلق ،و َّ
و ُّ
احلق أقول ،إن اهلل تعاَل كما جعل ِف تاريخ أمتنا أعَلماى ،فقد رزق غريهم مم َّْن بَ َ
أفهاماى (أم تُراه قد َحجب الفهم عن بين البشر بعد ذلك وجعل بينهما حاجزاى ؟!)؛ ليُمعِنُوا النظر ِف

العلم ببيان ما أُمهل ،وتسديد ما أُغفل؛ "إذ السابقون مل يكونوا معصومني من الزلل ،وال آمنني من

1
احَرباه  :عند إظهار احلزن والتأسف.
احلَْرب  :القتال بني فئتني .واحلََرب  :الويل واهلَلك ،يقال  :و َ

 2إشارىة إَل التعبري القرآين "القواعد من النساء" [النور .]41
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حق العامل على املتعلم  -من املتقدمني كان أحدمها أم
ديد و ُ
الوقوع ِف اخلطأ  ..وإمعا ُن النظر والتس ُ
النقد ُ

اجب على التايل للمتقدم" . 1
من املتأخرين واملعاصرين ، -وو ٌ
حبث معاصر يشرع ِف إعادة النظر ِف املسلَّ ِ
أول ٍ
مة الشائعة،
وعلى كل حال ،هذا  -فيما أعلمُ -
َ
َُ
ُم َسلمة "تثبيت احلديث بتعدد طرقه الضعيفة ،وفق ضوابط معينة" ،واليت تتواطأ عليها كلمات أكثر
فحص األم ِر عقَلى ونقَلى ،يعيد النظر ِف املسألة وفق الرباهني العقلية واملنطقية
عيد
العلماء هنا وهناك ،فيُ ُ
َ
وم َسلَّم به من آليات
وأدلة الكتاب والسنة (كما بَ َدت لصاحب هذا البحث ،ووفق ما هو ٌ
شائع ُ
االستدالل عند السواد األعظم من علماء احلديث) ،كما يُ ِط ُّل أيضاى على تراث علماء املسلمني ِف
اكتشاف ما انطمر منه ..
عيد
َ
املسألة ،فيُ ُ
واهللَ أسأل ،وإليه أضرع ،أن يتقبل حبثي هذا بقبول حسن ،وأن يُعظم األجر والنفع به ِف الدارين،
ويل ذلك والقادر عليه ،وهوِ ،من قبل ِ
أعظم مسؤول وأكرم جميب.
إنه ُّ
ومن ُ
بعدُ ،
لنبدأ باسم اهلل وعلى بركة اهلل :
 -1من املبادئ األساسية لَلجتهاد والتجديد ،بل من املبادئ األساسية خلوض غمار الفقه
التأكد من ثبوت النصوص اليت تُ َبين عليها األحكام؛ إذ االكرتاث باملرويات الضعيفة
اإلسَلمي رأساى،
ُ
وبناء العوايل عليها مأساة ِف الدنيا وطامة ِف اآلخرة  ..ومن مث ،جيب على اجملتهد اجملدد أن يستوثق من
ثبوت األحاديث اليت حيتج هبا حسب ميزان علم أصول احلديث ذي اجلذور الثابتة والفروع الباسقة
والشروط العلمية الدقيقة؛ إذ توثيق األخبار لون من إحقاق احلق وإبطال الباطل  ..واعلم أن الذي
يدخل ميدا َن العل ِم الديين بعامة ،و ِ
الفقه خباصة ،وبضاعتُهُ ِف احلديث مزجاة  :كالذي يدخل السوق
ومعه نقود مزيفة؛ ال يلومن إال نفسه إذا أخذته الشرطة مكبل اليدين .2
يقول رسولنا األكرم (صلى اهلل عليه وسلم) " :إن من أعظم الفرى أن يُدعى الرجل إَل غري أبيه
ي عينه ما مل تر ،أو يَـ ُقول على رسول اهلل ما مل يـَ ُقل"  .. 3إذن  :مما حرمه اهلل تعاَل على لسان
أو يُِر َ
رسوله أن يقول الرجل على اهلل ما ال يعلم؛ مثل  :أن يَروي عن رسول اهلل أحاديث َْجي ِزُم هبا وهو ال يعلم
4
ِّث
صحتها  ..فلنتحرز من الكذب عليه صلى اهلل عليه وسلم  -كما يقول اخلطايب حبق -بأن ال ُحنَد َ
عنه إال مبا يصح عندنا من جهة اإلسناد الذي به يقع التحرز عن الكذب عليه . 5

 1موضح أوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي ( ،)4 -5 /0بتصرف.
 2السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ،حممد الغزايل( ،ص .)45 ،01-02 ،12
 3أخرجه البخاري (.)5511
 4جمموع فتاوى ابن تيمية (. )615 /5
أحاديث الفنت ِف سنن أيب داود).
 5معامل السنن للخطايب (022 -021 /6؛ واجمللد الرابع هو اخلاص بشرحه
َ
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فرض على الناس شيء أو ُحيََّرَم عليهم إذا بين على رواية ال تصح نسبتها إَل
وال ميكن أن يُ َ
املعصوم  ،وإال نسبنا إَل الدين ما ليس منه ،وأوردنا على املكلَّفني حرجاى  -إذ ِف التكليف ،أمراى كان
نوع حرٍج ومشقة -بنيناه على غري أساس !
أو هنياىُ ،

بني الثبوت فإن ذمتنا بريئة من أي تكليف ،وتبقى األمور على أصلها  ، 1وإال
فما مل يبلغنا ٌّ
نص ِّ ُ
كان تقوالى على اهلل بغري عـلم؛ فإن أوامر الشرع ونواهيه ال تعرف بالتخمني والظن ،وال مبوافقة املزاج ،وال
باألحاديث الضعيفة اليت ال تغين من احلق شيئاى ،وإَّنا تُعرف بالنص الثابت عن املعصوم صلى اهلل عليه
وسلم .
ومن مث ،ال جيوز إثبات األحكام الشرعية اخلمسة باحلديث الضعيف  ..يقول ابن تيمية  -حبق:-
"ال جيوز أن يُعتَ َم ُد ِف الشريعة على األحاديث الضعيفة "  .. 2وهلل در ابن أيب حامت حني قال " :مسعت
أيب وأبا زرعة يقوالن  :ال تقوم احلجة إال باألسانيد الصحاح املتصلة .وكذا أنا أقول"  .. 3وهلل در ابن
معني حني قال حمذراى رواة األحاديث" :من مل يكن مسحاى ِف احلديث كان كذاباى .قالوا  :وكيف يكون
مسحاى ؟ قال  :إذا شك ِف احلديث تركه" . 4
***
ٍ
مستمدة من العقل والنقل ،للحكم
 -9ومن مث ،تواطأ املسلمون على ضرورة توافر شروط مخسة،
بثبوت احلديث عن رسول اهلل  ،أال وهي :
 .0وعي ذكي  :وا ٍرع و ٍاع يضبط ما يسمع ،ويبلغه بعدئذ طبق األصل.
 .1خلق متني ِ -ف ذلك الراوي -وضمري يتقي اهلل ويرفض أي َتريف.
 .5اطراد هاتني الصفتني ِف سلسلة الرواة من مبدئها إَل منتهاها.
 .6أال يكون ِف احلديث شذوذ؛ أي أال خيالف الراوي الثقة من هو أوثق منه.

 1األشياء أصلها اإلباحة ،واألبضاع أصلها التحرمي ،إخل .
 2جمموع فتاوى ابن تيمية (. )151 /0
 3املراسيل البن أيب حامت (ص .)1
 4هتذيب التهذيب البن حجر ( ،)014 /00ترمجة حيىي بن معني.
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 .5وأال تكون به علة قادحة؛ وهي عيب خفي  -أي ال يظهر إال بعد التحقيق
والتدقيق والتفتيش والبحث واملقارنة -يبصره الراسخون ِف العلم فريدونه به . 1
***
 -0وعلى الباحث  -إن مل يكن متمكناى من التصحيح والتضعيف حسب أصول ومنهجية علوم

احلديث -أن يرجع فيه إَل ذوي اخلربة واملعرفة من صيارفة احلديث وخرباء التصحيح والتضعيف.
***

 -9واعلم أن قضية التصحيح والتضعيف ليست قضية ميكانيكية حسابية رياضية حبتة حبيث
تنتج نتائج وفق قواعد وقوالب جامدة ،بل هي ِ -ف أغلبها -معطيات وقرائن تدور حول احلديث
وجوداى وعدماى  ..ال يتمكن منها وال هلا إال أصحاب األفهام النرية والنظرات الثاقبة والقرائح املتيقظة.
***
 -1/5وحنب أن نقرر ههنا أنه ال عربة  -فيما يبدو لنا ،وفيما انتهى إليه اجتهادنا -بتعدد
الطرق وكثرهتا مطلقاى ،وإَّنا العربة بسَلمة الطريق اليت يُروى هبا النص من العلل القادحة؛ إذ كثرة الطرق
الضعيفة ال تزيد احلديث إال ضعفاى " ..وطريق واحدة صحيحة أو حسنة ،ساملة من الشذوذ والعلة،
ص َّدق ما فيه من
تكفي ليَثْبُ َ
ت هبا نص ،وليُـ ْع َم َل مبا تضمنه من أحكام ،أو ليُتَّبَ َع ما فيه من توجيه ،أو ليُ َ

خرب" . 2
فاحلجة ِف الطريق الواحدة الصحيحة ،وال حجة ِف طرق كثرية ضعيفة بالغة ما بلغت كثرهتا؛ إذ ال
ميكن أن يرتبط إسَلم الناس ومصريهم حبديث طرق وصوله إلينا ضعيفة ،وإَّنا التكئة ِف ذلك على ما
ثبت من رواية الثقات احلفاظ األثبات.
 -9/5أما َتسني األحاديث بالشواهد واملتابعات  -كما يفعله أكثر أهل عصرنا ،بل وكما يفعله
أكثر املتأخرين من علماء احلديث -وتقويتها بالطرق الضعيفة ،فضَلى عن أنه غري جائز عندنا  -لِ َما مر
ولِ َما سيأيت ، -فإن العقل الرشيد واملنطق السليم مينعان ذلك إال إذا :
البني الضعف فيها . 3
 .0مل تتهافت طرق احلديث؛ بعدم وجود الكذاب أو املتهم أو ِّ
 1واأل َْوََل  -كما ذهب إليه د /عبد اهلل بن يوسف اجلديع حبق -أن ُجي َمع الشرطان األخريان ِف شرط واحد هو  :السَلمة من

العلل املؤثرة؛ إذ الشذوذ صورةٌ من صور العلل املؤثرة.
 2جهود د /يوسف القرضاوي ِف خدمة السنة النبوية ،د /حممد سليم العوا ،جملة املسلم املعاصر ،عدد (( ،)22ص ،)51 -5
0112م .
 3وإال كانت الرواية ساقطةٌ رأساى بَل مرية؛ الهندام ركن من أهم أركاهنا بشكل شبه كامل؛ رك ِن الضبط واحلفظ.
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 .1وصح اإلسناد إَل املتابِع واملتابَع .

تدليس كليهما  -املتابِع واملتابَعِ -ف روايته . 1
ؤم َن
 .5وأن يُ َ
ُ
ص َّحف،
 .6ومل تكن طرق تلك األحاديث  -أقصد أسانيدها ومتوهنا معاى -من قبيل املُ َ
أو امل ْد َرج ،أو املقلوب ،أو الشاذ الذي خيالف رواية َمن هو أوثق بأي شكل من أشكال
ُ
3
2
املخالفة املؤثرة  ،أو غري ذلك من صور العلل املؤثرة بعامة .
وذلك من مثل :
إذا اختُلف ِف وصل رواية وإرساهلا ،وترجح لدينا أن من وصلها أخطأ ،وأن الصواب أهنا مرسلة،
فالرواية املوصولة غري صاحلة لَلعتبار هبا؛ ألهنا خطأ متحقق ،فوجودها وعدمها سواء ،وإَّنا يُعترب
بالرواية املرسلة فحسب .
وإذا اختُلف ِف ذكر زيادة معينة ِف منت حديث ،أثبتها بعض الرواة ،ومل يثبتها البعض اآلخر،
وترجح لدينا أن من أثبتها أخطأ ِف ذلك ،وأن الصواب عدم إثباهتا ِف هذا املنت .فإن ُوجدت هذه
الزيادة ِف منت آخر ،مل يكن ورودها ِف املنت األول شاهداى هلا ِف املنت الثاين؛ ألنه قد َُتقق ِمن أن
إدخاهلا ِف املنت األول خطأٌ ِمن قِبَل بعض الرواة ،وأهنا مقحمة ِف هذا املنت ،و ليست منه ،بل قد
يكون َم ن زادها ِف املنت األول إَّنا أخذها من املنت الثاين ،مث أقحمها باألول ،من غري تنبه ،أو على
حني غفلة.
 .5وأال يعارض هذا احلديث أصَلى من األصول املرعية ،أو مقصداى من املقاصد الشرعية ،أو أمراى
ثابتاى ال مراء فيه  .وبتعبري آخر  :سَلمةُ ذلك املنت ِمن معارض أقوى منه  :من القرآن الكرمي  ..أو ِمن

1
وحدهُ ألمهيته وغفلة الكثريين عنه.
هذا الشرط ميكن أن يندرج َتت الذي بعده ،ولكين ُّ
أفردتُه َ
 2كأن خيالفه ِف شيء من ألفاظ احلديث خمالف ىة َتيل املعًن ،أو أن يزيد ِف املنت  -أو السند -ما مل يروه َمن هو أوثق منه ..

إخل.
 3كرفع املوقوف ،ووصل املرسل ،وقلب الرواة ،ودخول إسناد ِف إسناد ،وزيادة رجل فيه أو نقصانه ،إخل.
مث إن كثرة الطرق هلا أسباب كثرية ال ينتبه إليها البعض ،منها  :الكذب والتزوير وتركيب األسانيد ،السرقة ،التلقني ،اإلدخال،
التدليس ،الوهم ،التصحيف ،االختَلط  ..إخل.
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أوفق باألصول وأليق حبكمة التشريع  ..أو ِمن مقاصد
أوفر عدداى ،أو َّ
أصح ثبوتاى ،أو َ
أحاديث أخرى َ :
الشريعة وكلياهتا وقواعدها . 1

ِ
ت إال به.
 .4وأال يكون هذا احلديث حامَلى حلكم جديد ال يُعرف إال من خَلله وال يَثبُ ُ
فإذا خلت الطرق من املعايب املذكورة ِف الشروط األربعة األوَل ،ولكنها عارضت أصَلى أو
مقصداى أو أمراى شرعياى ،فإهنا تُطرح وال كرامة  ..هذا هو موقفي  -وهو كذلك موقف كثري من احملققني،-
وهو موقف نتمًن أن يعمل به املعاصرون كحد أدىن على األقل ،نعم ،كحد أدىن على األقل؛ ألن
همل احلديث الذي مل يصلنا بطريق صحيحة
األصل الواجب أن يُ َ
األحكام اليت حيملها ِف أحشائه.
ونكرر بصيغة أخرىِ ،
احلديث الذي يسمونه احلسن لغريه لو تفرد
ومن غري خوف مَلل :
ُ
مضمونه حبكم مل يأت إال فيه ،ومل يُعرف إال به ومنه ،كان مردوداى وال كرامة .
2

رأساى ،أياى كان موضوعه ،وأياى كانت

عرف ِف كتاب وال سنة ثابتة
وبتعبري ثالث  :لو استقل احلديث املسمى باحلسن لغريه حبكم ال يُ َ
لذاهتا (أي ال يعرف إال من جهته ِ
وج َهة ما شاكله أو قاربه) فإنه ال يُقبَل؛ أين كان منه حفاظ األمة
َُ
ِ
ِ
األثبات الثقات اجلبال ،مل يعرفوه أو حيفظوه ،وحفظه فَلن وفَلن؛ ندماءُ سوء احلفظ؛ من أهل اللني

حديث نبيه ؟!  ..ما هذا اإلمهال الذي ينسبه لسا ُن حالكم هلل
والوهم والغلط ؟!  ..أهكذا َحيفظ اهلل
َ
بالقدوس ِ
ِ
رب
نسب إَل سلوكه ،فكيف
تعاَل ؟!  ..هذا إمهال يتسامى اإلنسا ُن السوي عن أ ْن يُ َ
الناس؟!
العمل به؛ وإال نسبنا إَل الشرع  -كما سيأيت بسطه ِف املنت -ما مل يـَثْبُت عنه
اجب
هذا هو الو ُ
ُ
بغري "بينة" وال "برهان" ،وإَّنا بِـ "قَـ ْف ِو ما مل نعلم" ،ولكان "إنباءى" بـ "أمر مشكوك فيه" ال إنباءى بـ "علم"،

ت ألحد إال بعد
بل وأختطى ذلك فأقول  :لكان مما يندرج َتت دائرة "الكذب"؛ إذ الصدق ال يثبى ى
وبني أن "الطرق الضعيفة" ليست من "العلم" وال من "الربهان" وال من "البينة" ِف
اإلتيان بـ "الربهان"ٌ ِّ .

شيء !

1
بعده كذلك -ميكن أن يندرج َتت الذي قبلَه (ألنه صورةٌ من صور العلل املؤثرة) ،ولكين ُّ
أفردتُه َ
هذا الشرط  -والذي َ
وحدهُ
ألمهيته وغفلة الكثريين عنه.
احلديث احلسن لذاته؛ إذ هو كالصحيح لذاته ،فقط خيتلفان ِف خفة ضبط رواهتما ،مع
 2ويندرج َتت "الطريق الصحيحة"
ُ
فمن يَ ْسلَم ضبطُهُ أبداى؛ حىت كبار احلفاظ مل يسلموا ِمن الوهم أو الغلط -
كوهنم مجيعاى أثباتاى ضابطني ِ -ف اجلملة ، -وإال َ
صف وال تُ ِ
شط ْط !
على ندرته النادرة ِف حديثهم . -فأَنْ ِ ْ
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فإن قيل  :أ َْوَرعُ لنا وأحوط أ ْن نعمل مبثل هذه األحاديث الحتمال صحتها (ولو كان احتماالى
ضعيفاى) ،ال لثبوت نِسبتها.
فاجلواب  :وهل من الورع أن ننسب إَل الدين ما مل يثبت ؟!  ..هل من الورع أن ُحنِّرم على الناس
وجب على الناس ما مل ي ِ
ِ
وجْبهُ صحيح
ُ
ما مل يثبت َترميه ِف صحيح الدين ؟!  ..هل من الورع أن نُ َ
ت إليه.
الدين؟!  ..هذا َتريف للدين صريح؛ ألن فيه نسبةَ ما مل يـَثْبُ ْ
أردت أن تقوم بذلك ِف خاصة نفسك تورعاى  -ال َج ْزَماى بأن ذلك من الدين ،بل ولو
نعم ،لو َ
لكن ال تفرض ذلك
تَـ َوُّمهاى بأن ذلك من الدين -ما كان عليك من بأسُّ ،
فكل امرئ مبا كسب رهني ،و ْ
على الناس وتُ ِومهَهم أنه من صميم اإلسَلم ،وال تطالبهم به.
ِ
شئت ،لك ْن ال تُلزم اخللق بذلك !
لتَفعل ذلك تورعاى كما َ
بل إن األورع واألحوط واألتقى ،فوق ذلك ،هو أال ننسب إَل الشرع ما ال نطمئن إَل ثبوته عنه
متام االطمئنان ،أليس كذلك ؟!
واخلَلصة  :على املشتغلني بتحسني احلديث بتعدد طرقه الضعيفة أن يذكروه بعيداى عن دائرة
العقائد واألحكام التشريعية؛ ألن األموال والدماء واألعراض وأصول الرتبية واالقتصاد والسياسة أكرب
شائعات علمية  ..فإن أصروا على األخذ هبا ،فليكن ذلك ِف القضايا
وأخطر من أن تـُتَداول فيها
ٌ
اهلامشية اليت ال َتل حَلالى وال َترم حراماى ،أو حيث تكون تلك األحاديث زيادةَ ٍ
تأكيد ملا قررته األدلة

املعتربة.

 -0/5لقد راجت  -لألسف -الكثري من األحاديث الضعيفة  -وخاصة عند املتأخرين -بسبب
شيوع القول بأن تعدد الطرق الضعيفة يقوي بعضها بعضاى  ..وهذا أمر ِف غاية اخلطورة ،إذ االستيثاق
من ثبوت احلديث إَل رسول اهلل أمر جيب أن يكون مستقراى ِف عقل وقلب كل مسلم؛ ألن حديث
ليتحر؛ حىت ال يكلف الناس شططاى،
دين ،فلينظر كل امرئ عمن يأخذ دينه ،وليحتاط و َّ
رسولنا ٌ

ويرهقهم من أمرهم عسراى ،ويلزمهم مبا ال يلزم وال تقوم مبثله حجة ِف الدنيا وال ِف اآلخرة .
يقول اإلمام احلافظ اجلبل أمري املؤمنني ِف احلديث عبد الرمحن بن مهدي " :إذا روينا عن النِب 
ِف احلَلل واحلرام واألحكام شدَّدنا ِف األسانيد وانتقدنا الرجال .وإذا روينا ِف فضائل األعمال والثواب
والعقاب واملباحات والدعوات ،تساهلنا ِف األسانيد" . 1

1

أخرجه احلاكم ِف "املستدرك" ( 611 /0بعد رقم  )0210والبيقهي ِف "دالئل النبوة" ( )56 /0واخلطيب البغدادي ِف

"اجلامع ألخَلق الراوي وآداب السامع" ( .)0141وسنده صحيح.
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ويقول  -حبق -أيضاى " :ال ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف ،فإن أقل ما

1
قلت (حيىي):
فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف أن يفوته من حديث الثقات" ُ ..
إذا كان هذا ِف جمرد كتابتها وروايتها ،فكيف بالتقوية هبا ،بله االحتجاج !
وُروي عن اإلمام سفيان الثوري أنه قال  -وهي قولة حق وصدق؛ ثبتت عنه أو مل تثبت" : -ال
تأخذوا العلم من (أي األحاديث) ِف احلَلل واحلرام إال من الرؤساء املشهورين بالعلم؛ الذين يعرفون

الزيادة والنقصان .وال بأس مبا سوى ذلك (أي ِف غري احلَلل واحلرام) من املشايخ" . 2
ويقول  -حبق أيضاى -اإلمام حيىي بن سعيد القطان " :ال تنظروا إَل احلديث ،ولكن انظروا إَل
اإلسناد ،فإن صح اإلسناد ،وإال فَل تغرتوا باحلديث إذا مل يصح اإلسناد" . 3
البعض أن أئمة احلديث املتقدمني "كافةى" يُثبتون حديثاى مبجموع طرقه الضعيفة
فكيف إذن يَ َّد ِعي
ُ

ِف حني أن هؤالء األئمة "ال يأخذون ِف احلَلل واحلرام إال من الرؤساء احلفاظ املتقنني املشهورين
ِ
التشديد
بالعلم" ؟!  ..وهل يتفق ذلك مع قوهلم بأهنم "يشددون ِف أسانيد احلَلل واحلرام"  ..فهل من
َّعى أهنم يُثبتون حديثاى مبجموع طرقه الضعيفة ،بل
تصحيح احلديث بتعدد طرقه الضعيفة ؟!  ..وكيف يُد َ
ُ
ِ
وحيتجون به ،وهم  -كما مر وكما سيأيت -ال يـَ ْرُوون أصَلى ،وال يكتبون ،عن الضعفاء من أهل الغفلة
ومن دوهنم ؟!
والوهم وسوء احلفظ َ
واخلَلصة أننا ال يصح أن نُثبت حديثاى عن رسول اهلل ( )إال إذا جاء بإسناد متصل مسلسل
بالرواة الثقات  ، 4دون رواية الضعفاء واجملروحني وأهل الغفلة والوهم وسوء احلفظ؛ فاحلديث عن رسول
َّث به إال عن ثقة :
اهلل ( )ال ينبغي أن ُحيَد َ

 -1يقول تعاَل " :وال تقف ما ليس لك به علم" [اإلسراء  .. ]54وهذا هني صريح عن أن

نقفو ما مل نعلم  ..وهو ِف ذات الوقت يُوجب علينا التثبت ِف كل قضية غاية التثبت  ..فهل من
"التثبت غاية التثبت" أن نعتمد  -بأي وجه من الوجوه -على روايات الضعفاء واجملروحني من أهل
الغفلة والوهم وندماء سوء احلفظ ؟!
 1أخرجه يعقوب بن سفيان ِف "املعرفة والتاريخ" ( .)060 /5وسنده صحيح.
 2أخرجه ابن عدي ِف "الكامل" ( ،)151 /0واخلطيب ِف "الكفاية" ( )101وذكره ابن رجب احلنبلي ِف "شرح علل
لكن دع عنك ضعف إسناد األثر  -فقد مر بك وسيمر آثار صحيحة شبيهة-
الرتمذي" ( .)16 -11 /1وسنده ضعيف .و ْ
؛ فإَّنا أحتج باملضمون.
 3سري أعَلم النبَلء للذهِب (. )022 /1
 4مع ضرورة أن يستوِف بقية الشروط اخلمسة السابق ذكرها ِف أول حبثنا هذا .وكثري ِممَّن يُنسبون إَل ميدان العلم الديين يَظن أن
كل حديث رواه ثقة فهو صحيح مبجرده ،وال يتفطنون وال يتنبهون لدقائق علم علل احلديث.
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 -9ويقول تعاَل " :نبئوين بعلم إن كنتم صادقني" [األنعام  .. ]065وهذا صريح ِف أن

اإلنباء الذي تقوم به احلجة هو اإلنباء بعلم ،ال بظن وال بتخمني وال بأمر مشكوك فيه  ..فهل من
"اإلنباء بعلم" أن نعتمد  -بأي وجه من الوجوه -على روايات الضعفاء واجملروحني من أهل الغفلة
والوهم وندماء سوء احلفظ ؟!
 -0ويقول تعاَل " :قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني" [البقرة  .. ]000وهذا صريح ِف أن
ت ألحد ،وال يكون ،إال بعد اإلتيان بالربهان  ..فهل من "الربهان" أن نعتمد  -بأي
الصدق ال يـَثْبُ ُ
وجه من الوجوه -على روايات الضعفاء واجملروحني من أهل الغفلة والوهم وندماء سوء احلفظ ؟!
 -9ويقول رسولنا األكرم صلى اهلل عليه وسلم " :من حدث عين حديثاى وهو يرى أنه كذب
فهو أحد الكاذبني"  .. 1وظاهر هذا اخلرب الصحيح يدل على أن َمن َرَوى عن النِب صلى اهلل عليه
وسلم حديثاى هو ٌّ
شاك فيه أصحيح هو أم غري صحيح يكون كاذباى؛ النتفاء وجود "غلبة الظن" حينئذ ..
فهل "مما يزيل الشك وميحو الريب" ،وهل "مما يـر ِّجح كِفَّة ِ
غلبة الظن" أن نعتمد  -بأي وجه من
َُ ُ
الوجوه -على روايات الضعفاء واجملروحني من أهل الغفلة والوهم وندماء سوء احلفظ ؟!
املسلمون  -أقصد مجاهري علمائهم ِف القدمي واحلديث ،بكافة ختصصاهتم الشرعية -يقولون -
حبق -بأن احلديث الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط املذكورة ِف بداية حبثي هذا إَّنا يفيد غلبة الظن
(إال إذا احتفت به قرائن أخرى  -ال جمال لتفصيلها اآلن -جتعله مفيداى للعلم).
فإذا كان احلديث الصحيح الذي قد تتعدد طرقه الصحيحة ال يفيد ِ -ف األعم األغلب -إال
تصوُر
أي "غلبةَ ظن" ، -فما بالك باحلديث امل َق َّوى بتعدد الطرق الضعيفة ؟! هل يُ َّ
"ظناى راجحاى" ْ -
ُ
إفادتَهُ "غلبة الظن" ؟
إفادتُهُ لـ "غلبة الظن" مع أن احلديث الصحيح ذاته يفيده بالكاد ؟! أم تُراك تَدعي َ
إذ ْن ،ألتيت عجباى من القول يتصدع له بنيان العقل واملنهج  ..وما ذاك بالقسطاس املستقيم.
ٍ
حديث وإثباتُه بتعدد طرقه الضعيفة  -اليت ال تفيد إال ظناى
َّعى تقويةُ
فباهلل عليك ،كيف يُد َ

احلديث الصحيح ذو الطرق ال يفيد  -عند التحقيق ،وِف األعم األغلب -إال غلبة
مرجوحاى أبداى -و ُ
الظن ؟!

 1حديث صحيح .أخرجه مسلم ِف مقدمة صحيحه .وسنده صحيح.
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 -5ويقول أيضاى صلى اهلل عليه وسلم " :نضر اهلل امرأى مسع منا شيئاى فحفظه حىت يبلغه غريه (وِف

1
ِّث أو أن
رواية  :فبلَّغه كما مسع)  .. "..إذنَ ،من مل يكن حافظاى ضابطاى ملا مسع ،فليس له أن ُحيَد َ
يَرِوي ،وعلينا  -إن هو فعل -أال نلتفت إَل روايته؛ فاشرتاط الضبط لقبول األخبار  2واجب ديين ال

ي عنه ما مل يـَ ُقل؛ وهو
جدال فيه (ألمر شريعتنا به) ،وواجب عقلي ال مراء ِف أمره (وإال نَ َسْبـنَا إَل املرِو ِّ
َ
صراح  -لغوياى وشرعياى.)-
أمر ال يَقبَ ُل أحدنا أن يقع له مثله ،وهو فوق ذلك ٌ
كذب ُ

وعلى ذلك نقول :إذا جاء حديث على خَلف ما اشرتطنا ،مل نلتفت إليه ،بله أن نعمل به -
وخاصةى إذا كان هذا احلديث املزعوم معارضاى لقواطع األدلة أو صحيحها من القرآن والسنة واملقاصد-؛
ألننا إَّنا أُمرنا  -كما سبق البيان وكما سيأيت -بقبول شهادة العدل الثقة الثبت دون غريه من الناس.
إن تقوية الطريق الضعيفة مبثلها ال جتدي وال تفيد؛ إذ هي كمعاونة املقعد (أو املريض) للمريض ..
هَلك
وما يُستفاد من رواية الضعفاء إال ما فيه
إضعاف للناس  ..وما يُستفاد من رواية اهللكى إال ما فيه ٌ
ٌ
للناس.
إن تقوية الطريق الضعيفة مبثلها ال جتدي وال تفيد؛ إذ هي كمحاولة تدعيم حائط آيل للسقوط
ط ال حمالة ولو بعد حني.
بآخر مثله  ..كَلمها ساق ٌ

البعض يدعي أن تقوية احلديث بتعدد طرقه الضعيفة شبيه بإفادة املتواتر للعلم لتعدد طرقه كذلك،
اتر العلم اليقيين ،إذ يقول " :املتواتر يفيد القطع مع أنه آحاد انضمت ،ورمبا كان كل
وإال ما أفاد املتو ُ
أفراده ِف غاية الضعف .ومن نفس بابته تقوية احلديث بتعدد طرقه الضعيفة والبد".
وأقول  :هذا خطأ حمض؛ وبيانه كاآليت :
كافة عن ٍ
كافة عن ٍ
أوالى  :املتواتر  -الذي هو نقل ٍ
كافة -يفيد القطع واليقني والعلم .ال جدال ِف

ذلك.

ِ
ِ
ِ
متضمن قطعاى  -ضمن ما يتضمن -روايةَ الثقات
الكافة
الكافة عن
الكافة عن
قل
ٌ
ثانياى  :ن ُ
األثبات عن الثقات األثبات عن الثقات األثبات ،ويتضمن كذلك َمن هو دوهنم .فقياسك فاسد؛ إذ
تقوية احلديث بتعدد طرقه الضعيفة خيلو  -قطعاىِ -من نقل الثقات عن الثقات عن الثقات.

 1حديث صحيح .أخرجه الرتمذي ( )1454وابن ماجه (.)151
 2إذن ،ضرورةُ متييز السنن الصحيحة من غريها هي ما دفعت وتدفع املسلمني إَل االجتهاد  -مبا هدت إليه العقول ،وأرشد إليه
ِ
األمم
الوحي -من أجل التحقق من صحة النقل ،فكان ما كان من أمر علوم احلديث ،ذات الرياض النضرة ،اليت مل تَعرف مثلَها ُ
ِ
بعد.
قبل ،ومل تلح ْقنَا فيها ِمن ُ
من ُ
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ثالثاى  :ال يوجد ِف الدنيا متواتر  -ينطبق عليه تعريف املسلمني للمتواتر -انفرد بروايته الضعفاء
ص َّور أبداى -لَ َما كان فيه حجةٌ أصَلى؛ أين كان
عن الضعفاء عن الضعفاء .ولو ُوجد  -وهو مما ال يـُتَ َ
الناس منه حىت يتفرد بروايته الضعفاء عن الضعفاء عن الضعفاء ؟!  ..املتواتر نق ُل "الكافة" عن

ت معًن
"الكافة" ،فلماذا
قص ْر َ
َ
(أي ملاذا َ
حذفت الثقات األثبات من معًن "الكافة" دون "الضعفاء" ْ
ٍ
اتر
نقل الكافة  -ثقات وضعفاءَ معاى -هو ما به َ
أفاد املتو ُ
"الكافة" على الضعفاء دون غريهم) ؟! ُ ..
اليقني ،أم تُراك متَُا ِري ؟!
َ
رابعاى  :أما إذا كان مقصود الكَلم "أن املتواتر يفيد القطع مع أن آحاده منفرد ىة ال تفيد ذلك،
وإَّنا أفادته بانضمام بعضها إَل بعضِ .
ِ
االنتقال ِمن
بعضه إَل بعض
انضمام
ومن مث ،يفيد
َ
الضعيف َ
ُ
درجة الضعف إَل درجة القوة" .فأقول  -فوق ما سيأيت ِف البحث مناقشةى لذلك الرأي : -هذا قياس
مع الفارق ؛
أسانيد صحيحة وأخرى ضعيفة والبد،
(أوالى) ألن املتواتر كما قلنا يشمل  -ضمن ما يشمل-
َ
وهذا معًن ال يوجد فيما يراد تقويته بالطرق الضعيفة.
(وثانياى) ألن ضم الصحيح إَل الصحيح حىت يُرتقى به إَل مرتبة القطع وإفادة اليقني ،إَّنا بين
على جماوزة ِ
ٍ
آحاد تلك الصحاح َّ ِ
(أي َّ
صحيحة ِف ذاهتا إَّنا أفادت غلبة
كل طر ٍيق
أن َّ
قبل ْ
حد غلبة الظ ِن ُ

بعد).
فسهلَت ويَ َّسَرت َّ
الظن أوالىَّ ،
إفادتَـ َها للقطع واليقني بضم بعضها إَل بعض ُ
ومه َدت َ
كل طر ٍيق منها مبفرده مل
وهذا معًن ال يُوجد ِف احلديث الذي يُراد تقويته بتعدد طرقه الضعيفة؛ إذ ُّ
يبلغ -احلد األدىن للقبول أصَلى حىت يُستعا َن به أو يـُتَّكأّ عليه .وكأنك تريد أن تضم راسباى
يبل ْغ  -ولن َ

أيت إ ْن رسب ثَلثة طَلب
بعد ! ما هكذا يا ُ
إَل راسب ،مث متنح كَلى درج َة النجاح ُ
اإلبل ! أر َ
سعد تُ َ
ورُد ُ
كل على تقدي ِر "ضعيف" ،هل نضم جمموع تقديراهتم إَل بعض حىت نرتقي هبم إَل درجة املقبول
وحصل ٌّ
؟! ال يقول هبذا عاقل .وإن حدث فلن ترتقي أبداى إَل حد القبول والنجاح؛ إن جمموع درجاهتم ،إن
أضفنا بعضها إَل بعض ،لن يصل هبم  -أبداى والبد -إَل حد النجاح (الذي هو  -واحلال كذلك-
النهاية العظمى جملموع مواد الطَلب الثَلثة).
ِ
بعد -راسباى يشفع ِف راسب ؟! هذا -
قبل  -أو ُ
وههنا تساؤل ُمتَـ َع ِّجب يُل ُّح َّ
علي  :أر َ
أيت ُ
يق الضعيفةُ راسبةٌ ِف امتحان علوم احلديث ،ال جدال ِف ذلك وال مراء) ..
وربِّ ُكم -عجيب (والطر ُ

وتذكر دوماى  :فاقد الشيء ال يعطيه.
ونعود فنقول  :إن املنت الصحيح ذا السند الضعيف كاإلنسان السليم العقل الذي ال يقوى
1
ض َدهُ مبَن هو ِمثله ،أو بعدد ِمن أمثاله ِ -من سليمي
جسدهُ على محله  ..فهذا اإلنسان لو َش َد َّ
ُ
ت َع ُ
 1وكذلك احلديث ذو السند الصحيح واملنت املعلول ،كاإلنسان الذي يقوى جسده على محله ،ولكنه خمتل العقل مضطربه.
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العقول الذين ال تقوى أجسادهم على محلهم ، -هل يستقيم له حال أو يصلح له أمر ؟!  ..احلق أهنم
مجيعاى ِف حاجة إَل ٍ
معونة ِمن األصحاء  -سليمي العقول أقوياء البنية ، -وإال ما استقامت هلم حياة،

أليس كذلك ؟!  ..وكذلك األمر ِف األحاديث مريضة األسانيد؛ ال ميكن أن تقوم هبا حجة أبداى ،وال
ض َدت مبثلها.
يستقيم حا ُهلَا ،ولو ُع ِّ
إَّنا يُوثَ ُق ِف رواية الضعيف إذا جاءت روايته على وفاق رواية الثقات ،أما إذا جاءت على وفاق
َمن هو ِمثله أو أضعف ،فَل عربة هبا ،وال التفات إليها؛ ألن هذا يدل على نكارهتا؛ لتفرد الضعفاء هبا
عن احملدثني الثقات دون أصحاهبم األثبات فيهم  ..أليس ِمن عَلمات الفرار من حديث الرجل أن
أصحاهبم الثقات األثبات فيهم -؟!
ِّث عن املعروفني ما ال يعرفه املعروفون  -أقصد
ُحيَد َ
َ

بن طرحي هذا ،فكم من حديث مل يسمعه إال صحايب واحد وبلغنا بطريق صحيحة ال
ال تستغر َّ
شية فيها وال شبهة وال مطعن  1؛ ألنه ِم ن الدين الذي تعهد اهلل عز وجل حبفظه  ..أحيفظ اهلل دينه
برواية الضعفاء واملخلطني واجملاهيل ندماء سوء احلفظ من أهل اللني والغفلة والوهم  2؟!  ..و ِ
اهلل لو
ِ
بعض حقوقِ ِه عند أمثاهلم (أو أشهدهم عليها) الهتمناه بالسفه ،فإذا كان هذا
حفظ أح ٌد من البش ِر َ

األمر مرفوضاى ِف حق البشر ،فكيف برب البشر ؟!
ت فيها من الشهادة ِف احلقوق
ومعلوم  -لكل ذي عقل -أن الشهادة ِف الدين أحق أن يـُتَثَبَّ َ
واألموال ،أليس كذلك ؟!
أيتكفل اهلل حبفظ القرآن " -إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون" [النحل  -]66مث ينقل لنا بـَيَانَه
حفظ ،وال موضع ٍ
ضبط وال ٍ
العملي وتطبيقه الواقعي  -أي السنةِ -من طريق من ليسوا أهل ٍ
ثقة وال
َ
َ
َ
ِ
ٍ
اطمئنان ؟!  ..تعاَل اهلل عن ذلك علواى كبرياى  ..بل أنا أقول  :لو حدث أن نُقلت إلينا سنةٌ من طريق
هؤالء ،فإن ذلك إَّنا يدل على عدم ثبوهتا عن النِب (ص)؛ وإال َحلَِفظَ َها اهلل لنا بنقلها ِمن طريق احلفاظ
األثبات الثقات (الذي ال يرضى الواحد منا بأقل منهم إثباتاى حلقوقه بواسطتهم ،أو إقامةى للحجة عليه
هبم ،أِف ذلك شك ؟!).
1
ٍ
غري واحد ،ومع هذا وصلتنا غضة طرية؛ اجتازت كتب الرجال (على كثرهتا
انظر مئات بل ألوفاى من األحاديث مل يسمعها ُ
ودقتها) ،وكتب العلل (على شدة َتريها وفحصها) ،وتتابعت كلمات العلماء ترتى ِف قبوهلا وتثبيتها؛ ألهنا ِمن الدين الذي أذن
وح ِفظَه ،وليست من الظن الذي ال يغين من احلق شيئاى  -وروايات الضعفاء واجملاهيل وليين احلفظ من هذا الظن بَل مرية؛
اهلل به َ
ملا سيأيت توضيحه ِف املنت تواى. -
 2القرآ ُن بيا ٌن للناس ِمن قِبل رب الناس ،والسنة بيانُه العملي وتطبيقه الواقعيِ ،
املبني؛ وإال لضاع أثر
ظ ِّ
ظ البيان يقتضي ِحف َ
وحف ُ
َ
البيان واَّنحت فعاليته ،أليس كذلك ؟!

إذن ،حفظ السنة مندر ٌج  -بالضرورة العقلية والشرعية -ضمناى َتت حفظ اهلل تعاَل للذكر  -الذي هو القرآن الكرمي. -
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إن غياب رواية احلفاظ األثبات هلذه األحاديث  -اليت ال تُروى إال ِمن طريق الضعفاء أو لَيِِّين
احلفظ؛ ِ
أهل الغفلة والوهم وسوء احلفظ -أو معرفتهم هبا ،يثري التساؤل ،بل الريبة ؟ ِ ..ملَ غابت هذه
األحاديث عنهم وقد اشتهروا بالطلب وإنفاق الغايل والرخيص (بل واحلياة نفسها) لسماع حديث واحد
؟!  ..أليس يدل ذلك على وهم وغلط َمن رواها ِمن الضعفاء ولَيِِّين احلفظ ؟!
إن هذه األحاديث  -أقصد ما يصححه املتأخرون بتعدد الطرق -ال تصح نسبتها للنِب (،)
والتحقيق أهنا ال خترج عن :
ِ
ٍ
فصححت مبجموع طرقها؛ مع أن
 أهنا ُرويت من بعض طرق أخطأ فيها بعض الرواة ورفعهاُ ،
الرفع ال وجود له ِف احلقيقة؛ وإَّنا ِف خيال َمن رواه.

صححت مبجموع طرقها؛
 ومنها ما هو مصادم للصحيح الثابت الذي ال مرية فيه ،ومع ذلك ُ

مع مصادمة معانيها ملا رواه األثبات عن رسول اهلل.

 ومنها ما فيه زيادات أو اختَلفات عن الروايات الصحيحة ِمن طرق ال تثبت عند املوازنة،
فصححت كذلك مبجموع الطرق؛ مع خمالفة رواهتا ملن هم أثبت منهم وأحفظ (سواءٌ كانت املخالفة
ُ
بالزيادة ِف اللفظ أو باالختَلف فيه مبا يغري معناه).
ووِج َد
 أو أهنا تفردات؛ تفرد هبا را ٍو ِّلني عن حمدث مشهور دون أصحابه األثبات الثقات فيه ُ ..
لذات هذا املنت طريق أخرى تفرد هبا را ٍو ِّلني أيضاى عن حمدث آخر مشهور دون أصحابه األثبات
عليك أخربين :
الثقات فيه  ..فيتم تقوية هذا بذاك  ..مع أن كليهما ِ -ف ذاته -طريق منكرة  ..فباهلل َ

كيف يتم تقوية املنكر باملنكر ؟!  ..هذا ال يقره عقل وال نقل ،وال قدماء وال ُْحم َدثُون ،وال منهج شرقي
وال منهج غريب ،وال منهج إنسي وال منهج ِج ِّين ،وما كان هذا وصفه فالبطَلن أوَل به !
وكيف يل أن أثق مبثل ما كان هذا وص ُفهُ ؟! ..
ِ
حني
وباهلل َ
ست ترى البيّنة َجليَّةى َ
عليك أخربين  :كيف يتم تقوية هذا املنكر بذاك املنكر ؟! أل َ
ٍ
جييء الراوي اللني  -أو الراويان اللينان -إَل ٍ
أصحاب حفَّاظ أثبات ،يَلزمونه الليل
حافظ له
ثقة
ٌ
ُ
والنهار ال يفرتون ،ويضبطون حديثه كتابةى وحيفظون ،مث يَرِوي  -أو يرويان -عنه ما مل يـَ ْرِوهِ أمثال
هؤالء؟!  ..أليس روايته  -أو روايتهما -هذه مبنكرة قوالى واحداى ؟!

172

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

َتديث عن املعروفني مبا ال يعرفه عنهم املعروفون
أليست رواية الرجل اللني (أو الرجلني) عن الثقة
ٌ

الثقات األثبات فيهم ؟!  ..كيف ُحيتج مبا هذا وص ُفهُ ؟!  ..إن مل تكن هذه هي النكارة ،فما أدري ما
تكون ؟!  ..أَيُقبَ ُل أن يروي رجَلن من ذوي األوهام والتخاليط عن مثل الزهري أو هشام بن عروة
حديثاى ال يرويه عنهما أحد من أصحاهبم الذين هم أثبت الناس ِف حديثهم وأحفظهم له ،بل وال يرويه
عنهما أحد من الثقات من ذوي احلوافظ الضابطة أصَلى ؟!  ..لو كان هذا احلديث املزعوم ثابتاى ،جلاء
ض لروايته هؤالء الوامهني امل َخلطني
من طريق أهل احلوافظ الضابطة ال من طريق أهل األوهام ،وملا قُـيِّ َ
ُ
امل َذبْ َذبني !
ُ
يد ٍ
بيان بعد قليل.
ز
م
لذلك
وسيأيت
ُ

وقفت عليه البن رجب ،إذ يقول ِف كتابه النادر فتح الباري ( )016/6عن
وهذا نقل عزيز
ُ
احلديث املنكر عند اإلمام أمحد " :قاعدته أ ّن ما انفرد به ثقة ،فإنه يُتوقف فيه حىت يُتابَع عليه ،فإن
توبع عليه زالت نكارته ،خصوصاى إن كان الثقة ليس مبشتهر ِف احلفظ واإلتقان .وهذه قاعدة حيىي
القطان وابن املديين وغريمها" اهـ .

إذا كان هذا هو موقفهم ِف الثقة  -الذي ُحيكم له (باصطَلح املتأخرين) بأنه حسن احلديث
على أقل تقدير ،إن مل يكن ِ
يحه ، -فكيف بالراوي الضعيف الذي يَدَّعي البعض تقوية حديثه مبثله
َ
صح َ
ِف الضعف ؟!
وقفت عليه البن رجب أيضاى ،إذ يقول ِف شرح علل الرتمذي
نقل عزيز نفيس آخر،
ُ
وهذا ٌ
(ِ" : )650 -651/0ف حد املنكر ِمن احلديث وتعريفه ،ذَ َكَر أبو بكر الربدجيي احلافظ [ت  510هـ
ِ
الرجل عن
املربزين ِف العلل " :أ ّن املنكر هو الذي ُحيدِّث به
فيما أَذ ُكر] وكان من أعيان احلفاظ ّ
ُ
احلديث إالّ عن طر ِيق الذي رواه؛ فيكون
الصحابة ،أو عن التابعني عن الصحابة ،ال يُعرف ذلك
ُ
منكراى" .ذَ َكر [الربدجيي] هذا الكَلم ِف ِ
سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أيب عروبة أو هشام
َ
َ
الدستوائي حبديث عن قتادة عن أنس عن النِب صلى اهلل عليه وسلم .وهذا كالتصريح َّ
بأن ك َّل ما ينفرد
به ثقةٌ عن ٍ
ثقة وال يُعرف ذلك املنت ِمن غري ذلك الطريق ،فهو منكر" اهـ .
فإذا كان هذا هو موقف أحد "أعيان احلفاظ املربزين ِف العلل" مما تفرد به الثقة الثبت ،فكيف
بالراوي الضعيف الذي يدعي البعض تقوية حديثه مبثله ِف الضعف ؟!
إطَلق كَلمه هذا قاعدة مطردة مطلقة ال
وهذا القول من الربدجيي حيتاج إَل َترير وضبط؛ إذ
ُ
خيلو ِمن عدم دقة ،وإَّنا يُعمل هبا  -فيما نرىِ -ف حق املتون اليت تقوم القرائن على نكارة معانيها ،ال
مبجرد تفرد الثقة الثبت برواية منت من املتون .كما يُعمل هبا كذلك ِف حال وقوع التفرد ِمن راو ِمن
الطبقات املتأخرة  -ولو كان ثقةى ، -ممن هو بعد طبقة أتباع التابعني على وجه التقريب؛ ألن تلك
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العصور عصور انتشار الرواية والكتابة واحلرص على التقصي والتتبع والرحلة إَل البلدان بغرض رواية
احلديث وَتصيله ،فالغالب إن وقع التفرد  -واحلال كذلك -أن يكون َخطَأى من املتفرد أو ومهاى منه.
وهذا نقل ثالث عزيز أيضاى ،إذ يقول اإلمام الطربي ِف كتابه هتذيب اآلثار ِف غري موضع منه :
منفرد ،جيب التثبُّت فيه ،وإ ْن كان راويه ِمن أهل العدالة واألمانة متثبِّتاى فيما
"اخلربُ إذا انفرد به عندهم ٌ
َروى و َّأدى .فكيف مبن كان خبَلف ذلك ؟!" اهـ .
فإذا كان هذا هو موقف اإلمام الطربي  -وغريه ممن نقل عنهم هذا الكَلم -مما تفرد به الثقة
الثبت ،فكيف بالراوي الضعيف الذي يدعي البعض تقوية حديثه مبثله ِف الضعف ؟!
ٍ
غري املشتهر باحلفظ واإلتقان ،بل والثقة
أرأيت ما عليه هؤالء األئمة  :ما انفرد به الثقةُ  -وخباصة ُ
عندهم -مبا جاء به الضعيف وتابعه عليه
الثبت عند بعضهم -ومل يُتابَع عليه ،فهو منكر  ..فكيف َ -
ضعيف ِمثله ؟!  ..وبعد ذلك يزعم الزاعمون أن أئمة احلديث "كافةى" يقولون بتقوية احلديث بتعدد
ٌ
طرقه الضعيفة  -اليت هيِ ،ف حقيقة أمرها ،انفرادات (ِف األسانيد أو ِف املتون أو ِف كليهما) ِمن
الضعفاء عن الثقات! -
ونعود فنقول :
إن تقوية إسناد يتفرد به ضعيف ،بإسناد آخر يتفرد به ضعيف آخر ،ليس  -عندي -بشيء ،ال
ِف ميزان العقل ،وال ِف ميزان علم احلديث ؛ فلو جاء منت ـ مثَلى ـ بإسنادين :
أحدمها  :يرويه ضعيف ـ غري متهم ـ عن الزهري ،عن سامل ،عن ابن عمر ،عن النِب .
والثاين  :يرويه ضعيف آخر مثله ،عن ثابت البناين ،عن أنس بن مالك ،عن رسول اهلل .
إن الذي يذهب إَل تقوية هذا بذاك ،اعتماداى على أن كَل ِمن الروايتني قد اتفقتا على املنت ،وأنه
ض ُد أَ َح َد ُمها
كل منهما
ضعف ِمن قِبل حفظه ،فيُـ َع ِّ
ليس ِف اإلسنادين َمن هو متهم بالكذب ،بل ِف ٍّ
ٌ
باآلخر.
أقول َ :من يفعل ذلك فقد جانبه ِ -ف ظننا -الصواب ،وحاد عن النظر الصحيح ،والقواعد

العلمية والعقلية؛ فإن هذين الضعيفني إَّنا اتفقا على جزء من الرواية ،وليس على الرواية كلها؛ اتفقا على
املنت فحسب ،أما اإلسناد؛ فقد جاء كل منهما هلذا املنت بإسناد خيتلف عن إسناد اآلخر  ..وعليه،
فمن قَـ َّوى روايةَ هذا برواية ذاك فهو ِف واقع األمر قد احتج مبا يتفرد به الضعيف  .. 1أليس الضعيف

األول هو الذي تفرد بزعمه أن الزهري حدثه هبذا احلديث عن سامل عن ابن عمر ؟!  ..أليس هذا
الضعيف مل يـُتَابَع من قِبَل أحد من الثقات على زعمه هذا ؟!  ..أليس الضعيف الثاين هو الذي تفرد
بزعمه أن ثابتاى البناين َح َّدثه هبذا احلديث عن أنس بن مالك ؟!  ..أليس ثبوت هذا احلديث عن رسول

 1وتفرد الضعيف -عندي وعندك -ليس حبجة.
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اهلل فرعٌ ِمن ثبوته عن ابن عمر وأنس ،أو أحدمها ؟!  ..إذن ،كيف يُعقل ثبوت احلديث عن رسول اهلل

ت أصَلى عمن رواه عنه ؟!  ..هذا غري معقول وال مقبول ،أم تُراك تعقله ؟!
وهو مل يـَثْبُ ْ
ثبوت هذا احلديث عن هذين الصحابِيَّـ ْني فرعاى ِمن ثبوته عمن رواه عنهما ؟!  ..فإذا مل
أليس ُ
يكن ثبت عمن رواه عنهما ،فكيف يثبت عنهما ؟! دون ذلك خرط القتاد !
ت مبقتضى الرواية األوَل أن الزهري َّ
حدث هبذا احلديث عن سامل عن ابن عمر ،فهو
فمن يُثبِ ُ
َ

بذلك حيتج بالراوي الضعيف ِف إثبات هذا اإلسناد هلذا املنت ،وليس هذا حبجة قطعاى ال عندي وال عند
غريي  ..والذي يثبت مبقتضى الرواية الثانية أن ثابتاى البناين حدث هبذا احلديث عن أنس بن مالك ،فهو
كل
أيضاى قد احتج مبا ليس حبجة ال عندي وال عنده ُّ ..
أي حجة هذه اليت تقوم حبديث رواه ضعيفان؛ ٌّ
عرف إال ِمن طريقه ؟!
بإسناد ال يُ َ
ونزيد فنقول  :وحىت لو اتفق هذان الضعيفان على رواية اإلسناد كما اتفقا على املنت ،بأن رويا
املنت بإسناد واحد (أي عن شيخ مشرتك بينهما فصاعداى) ،لَ َما زاد هذا ِف األمر شيئاى قط؛ لِتَـ َفُّرد هذين
الضعيفني به دوناى عن بقية األثبات الثقات ِف هذا الشيخ؛ أين كان الثقات ِمن أصحاب وندماء
ومَلزمي هذا الشيخ  -أو حىت ِمن غري أصحابه ومَلزميه -حني َحدَّث به ؟!  ..وملاذا مل يروه عنه إال
هذان الضعيفان ؟!  ..وهل هذا يتفق مع حفظ اهلل لسنة رسوله ؟!  ..حنن البشر نتحرى ِف توثيق
عقودنا ومعامَلتنا اختيار أوثق الشهود وأثبتهم وأحفظهم  -أو باألقل  :ذوي احلوافظ الضابطة املعلوم
اطراد ضبطهم ِف األعم األغلب من مروياهتم وأحواهلم ، -فكيف برب البشر حني حيفظ  -وقد تعهد
بذلك -سنةَ رسوله املبيِّـنَةَ ِ -ف العمل والتطبيق والتنزيل والتفعيل -كتابَه للناس ؟!  ..وهل ِمن حفظ اهلل
لشريعته أن تُنقل ِمن طريق َمن ال تقوم احلجة بنقله ال عند الناس وال عند اهلل ؟!
مث إن اللفظة ِف احلديث قد تُ َرتك أو تُضاف ،فتحيل معناه ،أو يُنطَ ُق هبا بغ ِري لفظة احملدِّث،
والناطق هبا غري ٍ
فأي ٍ
جناية جننيها على الدين إذن إ ْن َّقويْنا
عامد إلحالة احلديث ،فيُحيل معناه ُّ ..
ُ
ُ
وصح ْحنَا تلك الطرق اللينة اخلائرة املائعة ببعضها ،مث احتججنا هبا ؟!
َّ
اب إذن  :إن احلديث الذي يرويه را ٍو ضعيف أو ِّلني ليس له وجود ِف الواقع (إال ِف عقل
الصو ُ
اآلخر الذي يُراد تقويته به مثلُهُ ال وجود له ِف حقيقة األمر  ..فهل هذان
َمن روى هذه الرواية)  ..و َ
يق ليس هلا وجود ِف دنيانا (فقط توجد ِف عقل َمن رواها؛ وهو
الطريقان يقوي بعضهما بعضاى ؟!  ..طر ٌ
لني ضعيف من أهل الغفلة والوهم وسوء احلفظ) ،وطريق آخر مثلها ليس هلا وجود ِف احلقيقة (فقط ِف
عقل َمن ذهل /وهم فرواها؛ وهو كذلك لني ضعيف من أهل الغفلة والوهم وسوء احلفظ) ،هل يـُ َق ِّوي
بعضهما بعضاى ؟!  ..طريق ليس هلا وجود تقوي طريقاى ليس هلا وجود  ..وبعد هذه التقوية يصري هذا
ُ
احلديث واقعاى مؤكداى (أليس يُدَّعى له الثبوت ؟!) ،والكارثة أنه دين (أو هكذا يُراد له أن يكون) !
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ٍ
حديث  :مبوافقته للثقات ال مبوافقته ألمثاله من الضعفاء؛ فإَّنا
اللني ملا يرويه ِمن
ظ ِّ
إَّنا يُعرف حف ُ
تعرف جودةُ الدينار بقياسه إَل آخر ِ
معلوم النقاء واألصالة  ، 1ال بالقياس إَل آخر مثلِ ِه ُحيتاج إَل
ُ ُ
الكشف عن حاله أيضاى  ..مما يفي ُد وجوب ِ
عدم قبول تلك الروايات مطلقاى؛ إذ مل يُعلَم صحة خمََْرجها .
َ
ثقة ٍ
كل ٍ
أصحاب حفَّاظ أثبات ،يَلزمونه الليل والنهار ال يفرتون ،ويضبطون حديثه
حافظ له
ُّ
ٌ
كتابةى وحيفظون ،فأين كان هم ِمن هذا احلديث املوهوم الذي تفرد به هذان الضعيفان دوناى عنهم
مجيعاى؟!
هل جيوز ِف حكم العقل واملنطق أن ندعي ثبوت حديث التفرد بروايته ضعيفان عن حافظ مكثر

له تَلمذة يَلزمونه وحيرصون على مجع حديثه وتتبع ألفاظه وحروفه ؟!  ..كيف يُقبل هذا ومها  -فوق
ما تقدم -ليسا ِمن املَلزمني له ،وال مها  -أصَلى ورأساى -من أهل االعتناء الزائد جبمع الطرق وتتبعها
وتقصيها ؟!  ..بل أين كان بقية الثقات الذين رووا عن هذا الشيخ من غري تَلمذته ومَلزميه وندمائه؟!
وما كان هذا وص ُفهُ فَلبد أن يكون منكراى مردوداى رأساى ،أم تُراك  -بعد هذا البيان املبِني -تقبله
ُ
وتقويه وَتتج به ؟!
وإذا كان عدد من قدامى األئمة ومتقدميهم يتوقفون أو يرتابون أو يـَ ُرُّدون ما تفرد به الثقة عن
ضى) ،فمن باب أوَل أن يستغربوا
الثقة مبجرد التفرد (وقد سبق بيا ُن وَترير وضبط هذا الرأي فيما َم َ
ويستنكروا كثرياى مما تفرد به الصدوق وحنوه من أصحاب التوثيق اخلفيف ،فما ظنك حبكمهم على ما
الضعيف أو الضعيفان ؟!  ..ال ميكن أن يكون ذلك إال منكراى؛ إذ عَلمة املنكر ِف
يتفرد به عن الثقة
ُ
حديث الراوي  :أال يروي عن الثقات ما ال يعرفه عنهم الثقات؛ إذ عَلمة قبول ما يتفرد به احملدث من
احلديث  :أن يكون قد شارك الثقات ِمن أهل العلم واحلفظ ِف كث ٍري مما رووا وأمعن ِف ذلك على املوافقة

هلم ،فإذا ُوجد كذلك مث َرَوى بعد ذلك شيئاى ليس عند أصحاب هؤالء الثقات قُبل ما أتى به  ..أما أن
يأيت ضعيفان فريويا عن الثقة ما ال يعرفه أحد من أصحابه ،وما ال يرويه عنه أحد ِمن ثقات من حدَّث
عنه أصَلى ،وليسا ممن قد شاركوهم ِف الصحيح مما عندهم ،فغري جائز قبول حديث هذا الضرب/
الصنف ِمن الناس كائناى ما كان احلديث ،وكائناى َمن كان هذان الضعيفان  ..فأين هذا مما عليه مجاهري
ِّ
املشتغلني باحلديث بالتقوية بتعدد الطرق الضعيفة ؟!
َّم ،أال وهو :
غري ما تَـ َقد َ
 -9/5وههنا ملحظ هامٌّ ُ

ليس معًن قول بعض أئمة اجلرح والتعديل ِف عدد من الرواة " :يُستشهد به" أو "يصلح ِف
املتابعات والشواهد" هو اطّراد ذلك ِف كل حاالت ذلك الراوي  -كما يظن مجاهري املتأخرين
1
ف عنه ِف احلُمرة والصفاء ُعلم أنه مغشوش ،وإن مل يتخلف ُعلمت جودته وأصالته.
فإن َختَلَّ َ
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واملعاصرين من علماء احلديث ، -وإَّنا معناه  -عند َمن يقول بالتقوية بالشواهد واملتابعات -أنه يصلح

كل أحاديثه  -أو جلها -ثابتةى فهو ثقة ُحيتج به،
للشهادة أحياناى ،فليس مرتوكاى دائماى أبداى  ..ف َمن كانت ُّ
وأما من كان ضعيفاى يُستشهد به مث وجدنا املتأخرين ثبتوا كل أحاديثه بالشواهد واملتابعات ،فهذا ال خيلو
من أحد أمرين :

 األول  :إما أن هذا الراوي  -أي الضعيف الذي يُستشهد به -ثقةٌ ،ولكن سادتنا
النقاد اجلهابذة املتقدمني تشددوا فضعفوه أو لينوه !
 الثاين  :وإما أنه ضعيف أو لني ،كما وصفه اجلهابذة النقاد املتقدمون ،ولكن املتأخرين

أخطأوا  -تساهَلى ،أو احنرافاى عن املنهج العلمي السليم -فصححوا أحاديثه مبجموع طرقها .
ومقتضى ذلك  -لو تدبروه -أن يكون ذلك الراوي عندهم ثقة خَلفاى ملا قاله فيه األئمة النقاد
املتقدمون؛ إذ ليس الثقة إال َمن صحت أحاديثه كلها أو جلها؛ وإَّنا يَعرف النقاد َوثاقة الراوي ومدى
ِ
ضبطه وحفظه مبقار ِنة أحاديثه بأحاديث الثقات ِ
املتفق على ضبطهم وحفظهم ،فيجدوهنا موافِ َق ىة هلا،

أليس كذلك ؟!
ِ
ٍ
ضعيف يُستشهد به ،بطرقها ،مع متابعتهم املتقدمني
أحاديث را ٍو
إن تصحيح املتأخرين لعامة
تناقض من وجهني :
على وصف ذلك الراوي بأنه ضعيف يُستشهد به،
ٌ

 األول  :كيف يقلدوهنم ِف احلكم على الراوي مث خيالفوهنم ِف احلكم على عامة

أحاديثه ؟!
 والثاين  :كيف يكون حكم مثل هذا الراوي أنه ضعيف يُستشهد بهُ ،مث ُحيكم على
أحاديثه مبا ُحيكم به على أحاديث الثقات ؟!
الصحيح  -إذا تدبر وتفكر َمن يقول بتقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات -هو احلُكم على
هذا الراوي مبا حكم به عليه األئمة املتقدمون ،مث احلكم على أحاديثه على طريقة هؤالء األئمة ..
افق الثقات
وحينئذ البد أن يكون ِف أحاديثه طائفةٌ من األحاديث الثابتة (هي عندي :
ُ
األحاديث اليت و َ
ِف روايتها) ،وطائفةٌ كثرية من األحاديث الضعيفة املردودة (هي عندي  :اليت مل يشاركه أحد من الثقات
يح
اجمليد أو
ِف روايتها رأساى ،أو اليت خالفهم فيها ،أو اليت ُختالف معانيها
الكتاب َ
َ
صحيح السنة أو صر َ
َ

كد التاريخ) ،إذ لوال الطائفة األوَل ملا وصفوه بأنه "يُستشهد به" ،ولوال الطائفة الثانية ملا
العقل أو مؤ َ
أنزلوه عن مرتبة الثقات إَل مرتبة الضعفاء أو ليين احلفظ.
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األمر ،واحلال كذلك ،وجدنا أننا لو أضفنا هذه األحاديث اليت تابعه فيها الضعفاء
فإذا تدبرنا َ
(فهي حسنة عند املتأخرين مبجموع طرقها) إَل أحاديثه اليت وافق فيها الثقات (فهي صحيحة ملوافقته
إياهم) ،لنتج ِمن جمموع النوعني قد يزيد كثرياى عن ثلثي مروياته ،مما يعين  -واحلال كذلك -أن هذا
الراوي الضعيف  -عند املتقدمني واملتأخرين كليهما -ال يستحق التضعيف ،بل هو صدوق حسن
احلديث ِف أسوأ األحوال ! وهذا خلط وخبط ال مثيل له !
***
 -1/3وهذه طائفة من أقوال أئمتنا املتقدمني

1

جتلي املوقف ،وتعزز ما نذهب إليه وتؤيده..

وإَّنا سنستفيض ِف النقل عن األقدمني السابقني بعض االستفاضة ،ليس احتجاجاى بنصوص كَلمهم،
فإن ذلك عندنا ال جيوز  ، 2وإَّنا ألن تراثنا العلمي ِف هذه النقطة حيتاج إَل "التجلية وإزالة الغبش"
أكثر مما حيتاج إَل "النقد والتصحيح والتعديل واالجتهاد والتجديد" ،خاص ىة وأن ِف بعض كَلم
َ
ِ
ِ
األقدمني ،الذي سيأيت نقله عنهم اآلن ،من احلجج العقلية واملنطقية ،ومن التقسيمات البديعة للرواة
فعلت ِف هذا البحث
وأحواهلم ومراتبهم ،ما ال ُحيتاج معه إَل تكلف إضافة جديد إال ب َق َدر  -كما ُ
حبمد اهلل وفضله. -
فإَل طَرف ِمن أقواهلم ،مع شيء ِمن ٍ
تعليق ٍ
قليل على طائفة منها  3؛ زيادة ِف البيان واإليضاح
َ

واإلفصاح :
"مسعت هبز بن أسد يقول إذا ذكر له اإلسناد الصحيح  :هذه شهادة العدول
القول األول :
* ُ
ُ
املرضيني بعضهم على بعض .وإذا ذكر له اإلسناد وفيه شيء ،قال  :هذا فيه عهدة ،ويقول  :لو أن

رجَلى ادعى على رجل عشرة دراهم مل يستطع أخذها إال بشهادة العدول ،فدين اهلل أحق أن يُؤخذ فيه
بالعدول" .4

1
نقول مل يُشر إليها أح ٌد قبلي  -حبمد اهلل وفضله -فيما أعلم .
شئت الدقةٌ -
ومجيعها  -أو أكثرها إن َ

2
س على عدة حجج عقلية وشرعية -
ولو مل جند شيئاى من كَلمهم ُم َعِّزَزاى الجتهادنا ،ما كان علينا من بأس؛ ألن اجتهادنا ُم َؤ َّس ٌ

افقت غريي أم مل أوافقه.
كما سبق بسط بعضها . -فَل أبايل  -بناءى على ذلك -و ُ
جتنبت التعليق على أكثرها؛ ألن توضيح الواضحات  :من املزريات.
 3ومع ذلك ،فقد
ُ
ُ
 4أخرجه ابن أيب حامت ِف "اجلرح والتعديل" ( ،)04 /0/0وابن عدي ِف "الكامل ِف ضعفاء الرجال" ( ،)150/0واخلطيب
البغدادي ِف "الكفاية ِف علم الرواية" (ص  .)055وسنده صحيح.
ومثله ورد عن أيب غسان بن عمرو الرازي؛ أخرجه اخلطيب ِف "اجلامع ألخَلق الراوي وآداب السامع" (،)012 ،011 /0
والباجي ِف "اجلرح والتعديل ملن خرج له البخاري" (ص .)1
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القول الثاين  :عن عروة بن الزبري (وهو من أجلة التابعني) أنه قال " :إين ألمسع احلديث
* ُ
أستحسنه ،فما مينعين ِمن ذكره إال كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به؛ وذاك أين أمسعه من الرجل ال أثق
به قد حدَّث به عمن أثق به ،أو أمسعه من رجل أثق به عمن ال أثق به فأدعه ال أحدث به . 2 " 1
القول الثالث " :كان ابن سريين وإبراهيم النخعي وغري واحد من التابعني يذهبون إَل أن ال
* ُ
يقبلوا احلديث إال عمن عرف وحفظ ،وما رأيت أحداى من أهل العلم باحلديث خيالف هذا املذهب،
ظ مليء (أي ثقة جليل ميأل العني
رجل حديثاى قال  :إن كان حدثك حاف ٌ
وكان طاووس إذا حدثه ٌ
بكماله) وإال فَل َتدث به . 4 " 3
ِّث عن رسول اهلل إال
* ُ
القول الرابع  :يقول اإلمامان سفيان بن عيينة وسعد بن إبراهيم " :ال ُحيد ُ

الثقات  ..كان يقال :خذوا احلديث عن الثقات" . 5
القول اخلامس  :يقول اإلمام شعبة بن احلجاج " :إَّنا يُعلم صحة احلديث بصحة اإلسناد .7"6
* ُ
"دخلت على عائشة بنت سعد بن أيب وقاص،
القول السادس  :يقول اإلمام مالك بن أنس :
* ُ
ُ
كت رجاالى كثرياى ،منهم من
ض أ ْن آخذ عنها شيئاى لضعفها  ..وقد أدر ُ
فسألتها عن بعض احلديث ،فلم أ َْر َ

ادرك الصحابة ،فلم أسأهلم عن شيء؛ كأنه يضعف أمرهم"  8و. 9
كت حديثهم
* ُ
القول السابع " :قيل ليحىي بن سعيد القطان  :أما ختشى أن يكون هؤالء الذين تر َ
إيل ِمن أن يكون
ص َماءك عند اهلل يوم القيامة .قال  :هذا أحب َّ
(وكان ال حيدث عن ضعيف مطلقاى) ُخ َ
1
َّعى بعد ذلك أن منهج علماء احلديث كافةى
ع التحديث باحلديث جملرد عدم وثوقه ِف أحد رواته  ..فكيف يُد َ
انظر كيف يَ َد ُ
تقويةُ احلديث بتعدد طرقه الضعيفة وكثريٌ منهم يرتكون رواية ما َحدَّث به الضعفاء رأساى  ..ها هم يتجنبون الرواية رأساى عمن ال

يثقون به؛ فكيف يُدعى بعد ذلك أهنم يُثبتون احلديث بتعدد طرقه الضعيفة ؟!
 2أخرجه اإلمام الشافعي ِف "األم" ( ،)542 /01واخلطيب ِف "الكفاية ِف علم الرواية" (ص  .)101 ،15وسنده صحيح.
3
تصحيح احلديث بتعدد طرقه الضعيفة !
وجوب
َّعون
ِ
أرأيت ،يأمره برتك احلديث عمن ليس بثقة وال حافظ  ..مث يَدعي املُد ُ
َ
 4األم للشافعي (. )10 /4
 5أخرج الشطر األول منه مسلم ِف مقدمة صحيحه ( ص  )15منسوباى إَل ابن عيينة وابن إبراهيم .وأخرجه كله عن سعد بن
ابن أيب حامت ِف "اجلرح والتعديل"
ابن شاهني (أبو حفص عمر بن أمحد) ِف "الثقات" أرقام  ، 0441 ،0451 :و ُ
إبراهيم ُ :

. 11 /1

 6وليس بتقوية احلديث بتعدد أسانيده الضعيفة اللينة !
 7أخرجه ابن عبد الرب ِف "التمهيد ملا ِف املوطأ من املعاين واألسانيد" ( .)51 /0يقول أستاذنا اجلديع " :سنده جيد" .ومل أفرغ
بعد للحكم على مدى ثبوته.
ُ
 8أخرجه اخلطيب ِف "الكفاية" (ص . )051
 9فانظر رمحك اهلل؛ كيف ترك الرواية عنهم بالكلية ،ومل يقل مثَلى  :فَل أروي عنهم حىت أقف على رواية أخرى من طريق
َش َّد روايتهم هبا !
ضعيف مثلهم فأ ُ

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

179

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ِملَ َّ
ت عين حديثاى تَـَرى أنه كذب (أي تشك ِف مدى
خصمي ُ
حدثْ َ
1
إيل ِمن
رجل ِمن عُرض الناس
خصمي
ن
يكو
"ألن
:
اية
و
ر
وِف
..
ثبوته)"
شككت فيه فرتكته ،أ َّ
َ
َحب َّ
ُ
ٌ
حديث سبق إَل قلبك أنه وهم؛ فلِ َم َّ
ت به
أن يكون خصمي النِب ( )يقول :بلغك عين
ٌ
حدثْ َ

؟!"2و.3
ويقول حيىي بن سعيد القطان أيضاى " :ال تنظروا إَل احلديث ،ولكن انظروا إَل اإلسناد ،فإن صح
اإلسناد ،وإال فَل تغرتوا باحلديث إذا مل يصح اإلسناد" . 4
القول الثامن  :يقول اإلمام الشافعي " :وال تقوم احلجة  5خبرب اخلاصة  -أي أخبار اآلحاد-
* ُ

حىت جيمع أموراى :
منها أن يكون من حدث به ثقة ِف دينه.
معروفاى بالصدق ِف حديثه.

عاقَلى ملا حيدث به.
عاملاى مبا حييل معاين احلديث من اللفظ.
وأن يكون ممن يؤدي احلديث حبروفه كما مسع ..
حافظاى إن حدث به من حفظه.

حافظاى لكتابه إن حدث من كتابه.
إذا شرك أهل احلفظ ِف احلديث وافق حديثهم.
الثقات خَلفَه عن النِب ..
حيدث
بَِريَّاى ِمن أن يكون مدلساى  ..ال حيدث عن النِب  ما ُ
ُ
ويكون هكذا َمن فوقه ِممَّن َحدَّثه حىت ينتهي باحلديث موصوالى إَل النِب ( )أو إَل من انتهى به
ت لِ َمن َّ
يستَـ ْغين ِف كل واحد
ومثبِ ٌ
إليه دونه؛ ألن كل واحد منهم ُمثبِ ٌ
حدثهُ ،
ت على َمن َحدَّث عنه ،فَل ْ
وصفت" . 6
منهم عما
ُ
 1أخرجه احلاكم ِف "املدخل إَل الصحيح" ( ،)000 /0والبيهقي ِف "دالئل النبوة" ( ،)65 /0واخلطيب ِف "الكفاية" (ص
 ،)11والباجي ِف "اجلرح والتعديل ملن خرج له البخاري" ( ص  .)6كلهم  -فيما يقول اجلديع -بسند حسن جيد .ومل أفرغ
بعد للحكم على مدى ثبوته.
ُ
 2أخرجه ابن عدي ِف "الكامل"  ،024 /0واخلطيب ِف "اجلامع  -رقم  "0142بسند صحيح.

 3عليك أخربين كيف يَدعي املخالف أن أئمة احلديث املتقدمني يثبتون احلديث مبجموع طرقه الضعيفة ،وهم ال يستجيزون
أصَلى الرواية عن الضعفاء وليِّين احلفظ !
 4سري أعَلم النبَلء للذهِب (. )022 /1
5
وض َّمهُ إَل آخر مجلة واردة ِف هذا االقتباس ،يتضح لك مبلغ دعاوى املتأخرين من العلم والعقل.
الحظ هذا النفي احلازمُ ،
 6الرسالة للشافعي (ص  ،511 -511فقرات أرقام .)0111 -0111
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ويقول الشافعي أيضاى " :النقبل حديثاى إال من ثقة" . 1

ويقول الشافعي أيضاى " :إذا اتصل احلديث عنه صلى اهلل عليه وسلم وصح اإلسناد فيه فهو سنة".2
ويقول الشافعي أيضاى " :وما زال أهل احلديث ِف القدمي واحلديث يثبتون ،فَل يقبلون الرواية اليت
حيتجون هبا ُِ
وحيَرمون هبا إال عمن أمنوا (أي عدال ىة وضبطاى)" . 3
وحيلُّون ُ
ني ال حيتاج إَل تعليق وال توضيح عند كل من أنصف.
اضح بَـ ِّ ٌ
وكَلم الشافعي ِف النص األول و ٌ
"الشافعي حيتج باملرسل إذا استجمع عدة شروط اشرتطها  -جتدها
ولكن قد يعرتض البعض قائَلى :
ْ
ُ
احلق أنه استئناس ال استشهاد -بكَلم الشافعي" !
مفصلةى ِف "الرسالة" ، -وهذا ينقض
استشهادك ُّ -
َ
وهذا  -عندنا -خطأ حمض؛ لعدة أمور :
أوهلا  :أن الشافعي مل يقل قط ِف شيء من عباراته  :هذه الشروط  -أو القرائن -تُصحح نسبة
بني أهنا قد تشري إَل أن للمرسل أصَلى (ولو ضعيفاى ال
احلديث إَل النِب  ،وترفعه إَل مرتبة احلجية ،وإَّنا َّ َ
منكر ،أو مردود ،أو باطل؛ فبعض املراسيل قد تفيد أحكاماى
تقوم به احلجة على العباد)؛ فَل يقال فيه ٌ :
لكن ال جتد من القرائن ما جيعلك تصحح نسبتها إَل النِب  على أنه
هي معلومةٌ من غري ذلك الوجهْ ،
قاهلا أو فعل ما ورد فيها.
وهاك بيان مذهب الشافعي ِف األمر حمرراى  -من خَلل َتليلنا لنص كَلمه الوارد ِف "الرسالة": -
 -0ال "يقبل" الشافعي  -الحظ تعبريي ،وتعبري الشافعي ذاته ،بـ "يقبل" ال بـ "حيتج" -إال مرسل
مرسل َمن عداهم كائناى َمن كانوا ،وكائناى ما كانت روايتهم.
كبار التابعني بقرائن سيأيت بياهنا ،و"يَـ ُرُّد" َ
أما القرائن اليت هبا يقبل مراسيل الكبار فهي واحدة من أربع  -وهي عندي غري ُم َسلَّ َم ٍة لإلمام،
املقام ال حيتمل تفصيل ذلك: -
و ُ
(قلت  -حيىي: -
املرسل من جهة أخرى إسناداى حمفوظاى متصَلى إَل رسول اهللُ .
أ -إذا أُسند معًن َ
احلق
املرسل .و ُّ
وهذا ظاهر؛ إذ احلديث قد ُوجد صحيحاى متصَلى  -من طريق حمفوظ  -؛ فدل على صحة َ
أالَّ حاجة إَل االحتجاج باملرسل حينئذ).
ِ
شيوخ اآلخر( .يقول الشافعي :وهي
شيوخ أحد املرسلَ ْني َ
مرس ٌل مثلُهُ ،بشرط أال يكون ُ
ب -إذا ُوجد َ
قرينة أضعف من األوَل).
أي ِ
بعض الصحابة موافقاى له.
ت -إذا ُوجد ر ُ
 1الرسالة للشافعي (ص . )512
 2آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت الرازي (ص  )151والسماع البن القيسراين (ص  )50وإعَلم املوقعني البن القيم (/5
.)645
 3األم للشافعي (. )542 /01

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

181

جدت فتيا كث ٍري من أهل العلم موافقةى ملعناه.
ث -إذا ُو ْ

مرسلَه -أن يكون إذا َمسَّى َمن َرَوى عنه مل
 -1ويَشرتط الشافعي ِف هذا التابعي الكبري  -حىت يقبل َ
يسم جمهوالى وال مرغوباى عن الرواية عنه ،وأن يكون إذا شرك أحداى ِمن احلفاظ مل خيالفه.
 -5وأن احلديث املرسل إذا اعتضد مبا سلف مل يصل ِف احلجة إَل درجة احلديث املسند املتصل؛ إذ
يقول ِف الرسالة " :أحببنا أن نقبل مرسله ،وال نستطيع أن نزعم أن احلجة تثبت به ثبوهتا باملتصل" .
الحظ تعبريه بـ "أحببنا" ال "وجب علينا" ،وتعبريه بـ "نقبل" ال "حنتج" ،وتعبريه بـ "نزعم" ال "جنزم أو
ِ
املعتضد
املرسل
عارض
يد منه عند الرتجيح  -ال أنه حيتج به رأساى -؛ فإذا
َ
نقطع"؛ فهذا يعين أنه إَّنا يُف ُ
َ
َ
رغم االعتضاد.
مسن ٌد
متصل قُ ِّد َم عليه؛ ألن حجة املرسل ضعيفةٌ ِف ذاهتا َ
ٌ

وتأمل هذا القول من الشافعي يتضح لك صواب َتليلي هذا ،يقول الشافعي " :وإذا وجدت الدالئل
وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ،وال نستطيع أن نزعم أن احلجة تثبت ثبوهتا باملتصل،
بصحة حديثه مبا
ُ
وذلك أن معًن املنقطع (يقصد املرسل) مغيب ،حيتمل أن يكون محل عمن يرغب عن الرواية عنه ،إذا مسى،
احدا ،من حيث لو مسى مل
وأن بعض املنقطعات  -وإن وافقه مرسل مثله – فقد حيتمل أن يكون خمرجها و ى
يقبل ،وأن قول بعض أصحاب النِب صلى اهلل عليه وسلم إذا قال برأيه ،لو وافقه يدل على صحة خمرج
احلديث داللة قوية إذا نظر منها ،وميكن أن يكون إَّنا غلط به حني مسع قول بعض أصحاب النِب صلى
اهلل عليه وسلم يوافقه ،وحيتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء" اهـ .
قول الشافعي  -فيما جاء ِف خمتصر املزين (ص " : -)12إرسال ابن
ويزيد َتليلَنا هذا قوىة على قوةُ ،
فيجعل لسعيد َم ِزيَّةى ِف
املسيب عندنا حسن"؛ فها هو يستحسن مرسل ابن املسيب على غريه من املراسيل،
ُ
الرتجيح مبراسيله خاصةى ،ال أنه جعلها أصَلى ُحيتج به.
الشافعي مل يقل قط " :هذه املراسيل حجة لذاهتا ،أو أن هبا تقوم احلجة على العباد" .وإَّنا قال
ب قبوهلا" و"استحسنَـ َها".
َح َّ
"أحببنا أن نقبلها  ..واإلرسال بذلك حسن" ،فهو إَّنا "أ َ
واخلَلصة أن املرسل عند الشافعي ليس حبجة ،وهو مل يَد َِّع ُّ
قط أنه حجة ،وإَّنا يـَُر ِّج ُح به ليس إال.
اسيل كبار التابعني وفق شروط
إذن ،الشافعي ال حيتج باملرسل أبداى ،وإَّنا يـَُر ِّج ُح به  -أقصد مر َ
خاصة ، -والرتجيح باملرسل باب من أبواب االجتهاد ،خيتلف ِف اعتماده العلماء.
وبذلك يتبني لك خطأ من يقول  -وهم ُكثُر قدمياى وحديثاى" : -الشافعي ال حيتج باملرسل مطلقاى إال
مرسل ابن املسيب  -أو غريه من كبار التابعني -فإنه حيتج به مطلقاى" .واهلل أعلم.
وبعد كتابة ما تقدم ،وقفت على ٍ
قول للشافعي حيسم األمر حسماى ،ويؤيد َتليلنا تأييداى ،يقول
ُ
ت مرسَلى" .األم ( - 5 /5باب اجلائحة ِف الثمرة من كتاب
وحنن  :ال نـُثْبِ ُ
"أهل احلديث ُ
الشافعي ُ :
البيوع) ،ط 0510هـ  ،املطبعة األمريية ببوالق  -القاهرة .
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ففارق
ت" ومل يقل مثَلى " :ال نعمل مبعناه أبداى"؛ ٌ
والحظ ههنا دقة تعبري الشافعي ،إذ قال " :ال نـُثْبِ ُ
بني "ثبوت املعًن" و"ثبوت النسبة" كما سبق بيانه تفصيَلى ِف هامش مضى.
احتجاج الشافعي
وثانيها  :أن مسألة االحتجاج باملرسل  -على فرض التسليم لك تنزالى ِف ادعائك
َ
باملرسل -اجتهادية حمضة ،وغريُ الشافعي خيتلف معه فيها ،واملرسل عندي  -وعند غريي كذلك -ال تقوم
به حجة أبداى ،وتفصيل ذلك ليس هذا مقامه.

وثالثها  :الحظ الفارق ِف تعبري الشافعي بني قوله ِف "بيان الشروط الواجب توافرها للقول بصحة
نسبة حديث إَل رسول اهلل واالحتجاج به" ،وبني أقواله "ِف مراسيل كبار التابعني" :
عن األوَل يقول " :وال تقوم احلجة خبرب اخلاصة  -أي أخبار اآلحاد -حىت جيمع أموراى منها كذا
وكذا  ..ويكون هكذا َمن فوقه ِممَّن َحدَّثه حىت يُنتهي باحلديث موصوالى إَل النِب ( )أو إَل من انتُهى به
ت لِ َمن َّ
ت على َمن َحدَّث عنه ،فَل يُ ْستَـ ْغ َين ِف كل واحد
ومثبِ ٌ
إليه دونه؛ ألن كل واحد منهم ُمثبِ ٌ
حدثهُ ،
وصفت" اهـ .
منهم عما
ُ
وعن الثانية يقول " :أحببنا أن نقبل مرسله  ..مراسيله عندنا حسنة  ..ولسنا نزعم أنه احلجة تثبت
هبا ثبوهتا باملتصل" اهـ .
أيت الفارق؛ نربةُ القطع واحلسم والشدة ِف األول ،ونربةُ الرتدد والورع واالحتياط ِف الثاين  ..فلله
أر َ
در الشافعي ،ما أتقاه وأفقهه !
"الناس ثَلثة :
العلَم عبد الرمحن بن مهدي :
* ُ
القول التاسع  :يقول اإلمام اجلليل َ
ُ
متقن ،فهذا ال ُخيتلف فيه.
رجل حاف ٌ
ظ ٌ
ٌ
2
1
ِ
ورجل يَهم والغالب على حديثه الصحة فهو ال يُ َرتك حديثُه  ،ولو تُرك حديث مثل هذا لذهب
3
ِ
الوْهم  4فهذا يُ َرت ُك حديثه . 6 " 5
حديث الناس  .وآخر يَه ُم والغالب على حديثه َ
ِ 1
الح ْظ هذا القيد املفصلي اخلطري من هذا اإلمام اجلهبذ" :والغالب على حديثه الصحة"؛ فأي الناس يَ ْسلم من الوهم والغلط
؟!  ..املهم أن يكون ذلك قليل احلدوث والوقوع.
2
اضح من سياقها.
ابن أيب حامت ُمر َاد ابن مهدي
َ
وقد بَـ َّ َ
ومقصوده بعبارة "يُ َرتك حديثُه" بقوله "يعين :ال ُحيتج حبديثه" ،وهذا و ٌ
ني ُ

ومن مث ،فمعًن قول ابن مهدي "ال يُرتك حديثه" أي ُ :حيتج به.
3
عدل ثقةٌ؛ إذ هذا مما ال ينفك عنه البشر .واحلُكم
صدقت يا ابن مهدي؛ فالثقة الذي ُخيطئ ِف الشيء اليسري فهو رغم ذلك ٌ
َ
اتباع ما مل خيطئ فيه.
ِف مثل هذا إذا ُعلم خطؤه  :جتنُّبُهُ ،و ُ
ِ 4
الح ْظ هذا القيد املفصلي كذلك.

 5ومل يقل ابن مهدي ههنا  :نقويه بتعدد طرقه الضعيفة ،فتأمل !
 6أخرجه مسلم ِف التمييز (رقم  )55وابن أيب حامت ِف اجلرح والتعديل ( )52 /0/0والرامهرمزي ِف "احملدث الفاصل بني الراوي

والواعي" (ص  )614وابن عدي ِف "الكامل" ( )146 ،161 /0واخلطيب ِف "الكفاية" (ص  )111وغريهم بسند صحيح
عن ابن مهدي.
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ويقول أيضاى " :ثَلثة ال ُحيمل عنهم  :الرجل املتهم بالكذب ،والرجل الكثري الوهم والغلط ، 1
ورجل صاحب هوى يدعو إَل بدعة" . 2
ويقول أيضاى " :إذا روينا عن النِب ِ ف احلَلل واحلرام واألحكام شدَّدنا ِف األسانيد وانتقدنا

الرجال .وإذا روينا ِف فضائل األعمال والثواب والعقاب واملباحات والدعوات ،تساهلنا ِف األسانيد" . 3
ويقول أيضاى " :ال ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف ،فإن أقل ما فيه أن
4
قلت (حيىي) :إذا
يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف أن يفوته من حديث الثقات" ُ ..
كان هذا ِف جمرد كتابتها وروايتها ،فكيف بالتقوية هبا ،بله االحتجاج !
القول العاشر :
* ُ
يقول أمري املؤمنني ِف احلديث سفيان الثوري " :إذا حدثك ثقة عن غري ثقة فَل تأخذ ،وإذا
حدث غري ثقة عن ثقة فَل تأخذ  ، 5وإذا حدثك ثقة عن ثقة فخذه" . 6
ويقول أيضاى " :إذا جاءت املذاكرة جئنا بك ٍّل (أي روينا عن كل أحد كائناى من كان)  ، 7وإذا
جاء التحصيل جئنا مبنصور بن املعتمر (أي فلم نـَ ْرِو إال عن الثقات األثبات العدول املرضيني أمثال
املنصور هذا)" . 8
قلت (حيىي جاد)  :وقد كانوا يكتبون أحاديث الضعفاء للمعرفة (أي ملعرفتها) ،ويتساهلون ِف
ُ

التحديث أثناء املذاكرة؛ فيحدثون عن كل َمن َرَوْوا عنه ،وعلى ذلك  -أي على التحديث أثناء املذاكرة
أو للتعجب (كما سيأيت مثال له)ُ -حيمل تساهلهم ِف التحديث عن الكذابني واملرتوكني.
قال ابن حبان " :وأما شعبة وغريه من شيوخنا فإهنم رأوا عند جابر اجلعفي أشياء ،فلم يصربوا عنه
وكتبوها ليعرفوها ،فرمبا ذكر أحدهم الشيء بعد الشيء على جهة التعجب فتداوله الناس بينهم ،والدليل

1
ابن مهدي ال حيمل أصَلى عن الرجل كثري الوهم والغلط  ..وتأمل قولَهُ "كثري الوهم"؛ فهو مل يقل الرجل الذي "غلب
أر َ
أيتُ ،

عليه الوهم والغلط" وإَّنا فقط "كثري الوهم والغلط" ؛ أي أنه ال حيمل حديثاى أصَلى عمن " َكثـَُر" ِف حديثه الوهم والغلط ،وليس
فقط َمن "غلب عليه" الوهم والغلط  ..مث يَدعي املدعون أن التقدمني يصححون األحاديث بكثرة طرقها الضعيفة ؟!  ..كيف
ذلك وهم رأساى ال حيملون عمن " َكثُـَر"  -جمرد " َكثُـَر" دون "غلبة ذلك عليه"ِ -ف حديثه الوهم .

 2أخرجه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ِف "العلل" (رقم  .)6161وسنده صحيح.
 3أخرجه احلاكم ِف "املستدرك" ( 611 /0بعد رقم  )0210والبيهقي ِف "دالئل النبوة" ( )56 /0واخلطيب البغدادي ِف
"اجلامع ألخَلق الراوي وآداب السامع" ( .)0141وسنده صحيح.
 4أخرجه يعقوب بن سفيان ِف "املعرفة والتاريخ" ( .)060 /5وسنده صحيح.
 5ومل يقل الثوري ههنا  :نقويه بتعدد طرقه الضعيفة ،فتأمل !
 6اجلرح والتعديل البن أيب حامت (. )11 /1
 7وقد قيل قدمياى  -حبق" : -تعلم ما ال يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به" .
 8هتذيب الكمال للمزي (. )555 /12
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ك تركت فَلناى وفَلناى ورويت عن جابر اجلعفي ؟ قال :
على صحة ما ذكرنا أن وكيعا قال لشعبة  :مالَ َ

روى أشياء مل نصرب عنها.
وقال حممد بن أيب رافع  :رأيت أمحد بن حنبل ِف جملس يزيد بن هارون ومعه كتاب زهري عن
جابر ،وهو يكتبه ،فقلت  :يا أبا عبد اهلل تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه ؟! قال  :نعرفه" .اجملروحني
البن حبان (.)111 /0
ونعود فنقول ُ :روي عن الثوري أيضاى أنه قال  -وهي قولة حق وصدق؛ ثبتت عنه أو مل تثبت: -
"ال تأخذوا العلم من (أي األحاديث) ِف احلَلل واحلرام إال من الرؤساء املشهورين بالعلم؛ الذين يعرفون
الزيادة والنقصان .وال بأس مبا سوى ذلك (أي ِف غري احلَلل واحلرام) من املشايخ" . 1
القول احلادي عشر :
* ُ
يقول اإلمام أمحد بن حنبل " :أما حممد بن إسحاق فهو رجل تُكتب عنه هذه األحاديث  ..كأنه
يعين املغازي وحنوها  ..فأما إذا جاء احلَلل واحلرام أردنا قوماى هكذا؛ وقبض أصابع يده األربع من كل
3 2
يد ومل يضم اإلهبام "
قلت (حيىي جاد)  :سئل أمحد بن حنبل عن النضر بن إمساعيل أيب املغرية ؟ فقال" :قد كتبنا عنه،
ُ
لكن ما كان من رقائق (أي إَّنا يُعترب حبديثه املروي ِف الرقائق ال غريه)".
ليس هو بقوي ،يُعترب حبديثه ،و ْ
العلل ألمحد بن حنبل برواية أيب بكر املروذي (رقم . )102
وغري ذلك كثري ِف أقوال أئمتنا األفاضل اليت تدل على أن األحاديث اليت تُروى ِف غري إثبات
الغيبيات والشرائع واألحكام كانوا يتساهلون ِف روايتها وكتابتها عن الضعفاء؛ لثبوت أصل معانيها ِف
اجلملة  -بالكتاب وصحيح السنة -ولكوهنا مل تأت حبكم ليس ِف احملفوظ املعلوم .
وليس ِف شيء من ذلك جواز نسبتها إَل النِب ( ،)وال جواز االحتجاج الشرعي هبا  -إذ ِف
االحتجاج هبا نسبة ما مل يثبت إَل النِب ()؛ وهذا فيه ما فيه ، -وإَّنا غايته جواز ذكرها وكتابتها ِف
الكتب وإن مل يوجد ما يشهد هلا ِف ذاهتا وأعياهنا بكلماهتا وحروفها .
فيجب التنبه ههنا إَل أن َمن تسامح /تساهل من العلماء ِف أسانيد رواة أحاديث فضائل
احلث على ٍ
صَلحهُ باألدلة الشرعية املعتربة ،أو
عمل ثبت
األعمال والرتغيب والرتهيب إَّنا قصد بذلك َّ
ُ
1

أخرجه ابن عدي ِف "الكامل" ( ،)151 /0واخلطيب ِف "الكفاية" ( )101وذكره ابن رجب احلنبلي ِف "شرح علل

الرتمذي" ( .)16 -11 /1وسنده ضعيف.
2
أيت كيف يريد رواةى ثقات أثباتاى ِف غاية القوة إذا جاء أمر احلَلل واحلرام  ..فكيف يُدعى عليهم تصحيح أحاديث احلَلل
أر َ
واحلرام بتعدد طرقها الضعيفة ،وجعلهم إياها حجة ِف دين اهلل ختضع هلا الرقاب واألعناق ؟!
 3أخرجه الدوري ِف "تاريخ حيىي بن معني" (رقم  .)150وسنده صحيح.
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الزجر عن ٍ
صَلح
ثبت ُسوءُه باألدلة الشرعية املعتربة ،ومل يقصد أن يثبت باحلديث الضعيف
َّ
عمل سيء َ
َ
ِ
العمل أو سوءَه  ..وكثري من علمائنا املتأخرين وامل ْح َدثني مل يفرق  -لألسف -بني "جوا ِز رواية الضعيف
ُ
ِ
و"إثبات العمل به" . 1
بشروطه
ونعود فنقول :
مثل حديث
قال صاحل بن أمحد بن حنبل " :قلت أليب  :روايةُ أيب هريرة عن النِب  إذا صح ُ
سعيد وأيب سلمة ،والروايةُ عن علقمة واألسود عن ابن مسعود ،والرواية عن سامل عن ابن عمر ،إذا رووا
كل ثقةٌ ،وكلٌّ يقوم به احلجة إذا كان اإلسناد صحيحاى . 3 " 2
عن النِب ؟ فقال ٌّ :

القول الثاين عشر :
* ُ
وصل غري املنقطع ،الذي
يقول احلافظ حممد بن حيىي الذهلي " :ال جيوز االحتجاج إال باحلديث املُ َ
ليس فيه رجل جمهول وال رجل جمروح" . 4

القول الثالث عشر :
* ُ
يقول الثقة حيىي بن حممد بن حيىي الذهلي " :ال يُكتب اخلرب عن النِب  حىت يرويه ثقة عن ثقة،
حىت يتناهى اخلرب إَل النِب  هبذه الصفة ،وال يكون فيهم رجل جمهول ،وال رجل جمروح ،فإذا ثبت
اخلرب عن النِب  هبذه الصفة؛ وجب قبوله والعمل به وترك خمالفته" . 5
القول الرابع عشر :
* ُ
يقول ابن أيب حامت مفصحاى عن مراد أبيه  -اإلمام اجلهبذ العلم أبو حامت الرازي -بألفاظ اجلرح
والتعديل اليت يستخدمها ِف بيان حال الرواة :
"إذا قيل (ثقة) أو (متقن ثبت) فهو من ُحيتج حبديثه.
وإذا قيل (صدوق) أو (حمله الصدق) أو (ال بأس به) فهو ممن يُكتَب حديثه ويُنظَر فيه.
وإذا قيل (شيخ) فهو ممن يُكتب حديثه ويُنظر فيه إال أنه دون الثاين.
وإذا قيل (صاحل احلديث) فإنه يُكتب حديثه لَلعتبار" . 6
1
الباب األول من كتابنا ِ :ف فقه االجتهاد والتجديد ،حيىي جاد ،تقدمي د /حممد عمارة ،ط 1101 ،0م ،دار
للتوسع ،راجع َ
ومَر ِاج َعه.
السَلم باألزهرَ ،
"االحتجاج" باحلديث على كونه قد جاء من طريق "صحيحة اإلسناد" !
 2أرأيت كيف َعلَّ َق
َ
 3أخرجه ابن أيب حامت ِف "اجلرح والتعديل" ( . )15 /0 /0وسنده صحيح.
4
بعد للحكم على مدى ثبوته.
أخرجه اخلطيب ِف "الكفاية" (ص  .)54يقول اجلديع  :بسند جيد .ومل أفرغ ُ
دقق القول ِف عبارة الذهلي وتأمل صيغة احلسم واجلزم ِف كَلمه ،مث قارهنا مبا عليه املتأخرون ،ومبا يدعيه املدعون.
 5أخرجه اخلطيب ِف "الكفاية" (ص )54بسند صحيح.

 6اجلرح والتعديل البن أيب حامت. 51/0/0 ،
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فه ُم به قولُهُ فيمن دون
وأقول (حيىي جاد) ُ :
قول أيب حامت ِف الثقة ُ :
"حيتج حبديثه" ،يُوازيه ويُ َ
الثقة" :يُكتب حديثه ويُنظر فيه"
فه ُم به قولُه فيمن دون الثاين " :يُكتب حديثه لَلعتبار"
ويوازيه ويُ َ
فه ُم به قولُه فيمن دون الثالث " :ال يُكتب حديثه"
ويوازيه ويُ َ
ِ
ومنه يتضح أن َمن دو َن ِّ
ت ِف مقابلة
األول منهم ال ُحيتج حبديثه (ألن العبارات األخرى إَّنا ذُكَر ْ

"عدم
األُوَل؛ أي ألن معًن العبارات األخرى إَّنا جاء ملقابلة معًن األوَل؛
و"االحتجاج" ال يقابله إال ُ
ُ
حديث الثاين منهم للنظر فيه؛ لعل فيه ما يفيد امل َف ِّسَر أو الفقيهَ ،ويُكتب
االحتجاج") وإَّنا يُكتب
ُ
ُ
حديث الرابع
حديث الثالث منهم لَلعتبار؛ لعل فيه ما يـُتَّعظ به من أدب ورقائق وحكمة ،وال يُكتب
ُ
ُ

منهم على أي وجه كان قصد كتابته؛ ألنه ساقط احلديث رأساى.
فجميعهم  -فيمن دون األول -ال ُحيتج حبديثهم ،وإَّنا يكتب على ِ
االحتجاج نظراى فيه
وجه غ ِري
ِ
ُ
ِ
الناس -تقويةى له بغريه ممن هو
واعتباراى به  -على املعًن
السابق ُ
شرحهُ للنظر واالعتبار ، -ال  -كما يَظُ ُّن ُ
ِف درجته /مرتبته أو أضعف.
مرتوك
وقول أيب حامت "يُكتب حديثه" يتبني معناه من قوله " :إذا قالوا  -يعين ِف الراوي-
ُ
احلديث ،أو ذاهب احلديث ،أو كذاب؛ فهو ساقط احلديث ،ال يُكتَب حديثه"  .. 1ومنه يتضح جبَلء
ِ
ِ
َتديد مدى ِ
وحفظه
ضبطه
درجة
أن املراد بـ "يُكتَب حديثه" أن الراوي "ليس كذاباى وال مرتوكاى"  ..وأما ُ
ِ
وإتقانه فإهنا تظهر جبمع حديثه وسربه وعرضه على مرويات غريه من الثقات  ..إَل غري ذلك من آليات
تعديل وجرح الرواة.
وقد تكلم ابن أيب حامت ِ -ف تقدمة اجلرح والتعديل -عن الثقات ووجوب االخذ حبديثهم
عمن دوهنم عامة وقال " :فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه،
واالعتماد عليه ،مث تكلم َّ
ب حديثه منهم على معًن االعتبار؛ ومن
وال يُعبأ به وال يعول عليه .ويُكتب حديث من وجب َكْت ُ
حديث بعضهم اآلداب اجلميلة واملواعظ احلسنة والرقائق والرتغيب والرتهيب ،هذا وحنوه" .وقال ِف نفس
الصفحة أيضاى "ومنهم الصدوق الورع املغفل الغالب عليه الوهم واخلطأ والسهو والغلط فهذا يُكتب من
حديثه الرتغيب والرتهيب والزهد واآلداب ،وال ُحيتج حبديثه ِف احلَلل واحلرام".

وهبذا كذلك يتبني جلياى مر ُاده بـ "كتابة احلديث لَلعتبار" (وسيأيت لذلك زيادة بيان أيضاى فيما
بعد)  ..فاالعتبار بالشيء لغ ىة  -كما ِف املعجم الوسيط : -االتعا ُظ به .إذن" ،أكتب حديث الرجل
ُ

 1اجلرح والتعديل البن أيب حامت. 51/0/0 ،
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أنتفع؛ إذ قد يكون ِف احلديث ترغيب أو ترهيب أو آداب أو أخَلق ،أو حىت
ألعترب به" أي ألتع َظ به و َ
نكات وفوائد علمية ،إخل.
فعلت ِف هامش
مبعًن غ ِري املذكوِر آنفاى  -وكذلك ُ
نعم ،استخدم عدد من األئمة لفظ "االعتبار" ى

معًن هلذا املصطلح يغفل عنه البعض؛ فمقصدي هو
سابق من هذا البحث ، -لكين ُ
أردت أن أنبه على ى
التنبيه على تنوع داللة هذا املصطلح عند أئمة احلديث.
وبعضهم يقول  -مثَلى" : -زيد يُعترب حديثه" أو "يُعترب حبديثه" ،وهو يريد أنه يُنظر ِف أحاديثه
ليُعرف األصل ِف أحكامها ،أي األصل ِف مرتبتها.

وكذلك يقول بعضهم  -مثَلى" : -كتبت أحاديث فَلن الكذاب ألعترب هبا" ،وقائلها يريد بذلك
االستعانة هبا ِف دراسته ألحاديث الرواة من أقران ذلك الراوي وتَلمذته وغريهم ،والكشف عن أحواهلم،
السيما أهل السرقة والتخليط منهم.

وبعضهم يقول أيضاى " :فَلن ال يعترب حبديثه"؛ أي لقلته ،أو ألن الرواة عنه كلهم ضعفاء ،أو
ألن شيوخه كذلك.
وكذلك قوهلم " :فَلن يُكتب حديثه" أو "يُكتب حديثه لَلعتبار" قد يُقصد هبما أحياناى  :يُكتب
ألغراض االستقراء والدراسة والنقد.
وخَلصة هذا كله أن األئمة املتقدمني كانوا كثرياى ما يطلقون كلمة "االعتبار" ومشتقاهتا وهم ال
يريدون هبا ما يريده املتأخرون من معًن الصَلحية لَلستشهاد ،وإمكان التقوية باملتابعات ،وإَّنا يريدون
هبا دراسة األسانيد ملعرفة أحوال رواهتا ،واستقراء طرق احلديث ونقدها لتمييز صحيح احلديث من
سقيمه  -إذ احلديث الذي ال ُجتمع طرقه  :ال يتبني خطؤه ، -ولتعيني َمن يكون عليه احلمل ِف
بعد
الروايات الساقطة والباطلة ،بل ولدراسة ومعرفة أحاديث املرتوكني؛ رصداى هلا؛ حىت ال يأيت أح ٌد ُ
غري عامد -على غري وجهها وصورهتا اليت ُرويت عليها؛ خمتلقاى هلا إسناداى صحيحاى
فريويها  -عامداى أو َ
مستقيماى ،أو آتياى به ومهاى أو غلطاى أو ختليطاى ِمن غري تعمد.
أي
وقبل مغادرة هذا اهلامش أحب أن ألفت النظر إَل أنه ميكن أن يقال ِف مقاصد "االعتبار"؛ ْ
تأكيد أو زيادةُ ِ
الثقة ِف رواية الثقة
ِف مقاصد كتابة حديث َمن قيل فيه "يُكتب حديثه لَلعتبار" :
ُ
ِ
مبتابعة غ ِريِه  -ممن قيل فيه " :يكتب حديثه لَلعتبار" أو "يصلح للمتابعات" -له فيها؛ إذ مبثل هذه

املتابعات يزداد احتمال وهم /غلط الثقة ِف روايته بعداى على بعده األصلي؛ من قبيل "زيادة اخلري خريين"
و"يقوي بعضه بعضاى"  -وههنا فقط ميكن االحتجاج هبذه اجلملة -؛ إذ تَـ َوافُ ُق الراويـَ ْني  -واحلال
كذلك -يدل على ِ
حفظ الراوي الضعيف هلاِ ،
وعدم وهم /غلط الثقة فيها ،أليس كذلك ؟!
القول اخلامس عشر :
* ُ
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يقول ابن أيب حامت  :مسعت أيب وأبا زرعة يقوالن " :ال تقوم احلجة إال باألسانيد الصحاح
املتصلة .وكذا أنا أقول" . 1
ويقول ابن أيب حامت عن أبيه" :نعلم صحة احلديث بعدالة ناقليه ،وأن يكون كَلماى يصلح أن
يكون مثله كَلم النبوة  ، 2ونعرف سقمه وإنكاره بتفرد من مل تصح عدالته بروايته" . 3
القول السادس عشر  :يقول ابن أيب حامت ِف قسمة وبيان مراتب الرواة عند جهابذة وأعَلم
* ُ
احملدثني :
"منهم  :الثبت احلافظ الورع املتقن اجلهبذ الناقد للحديث .فهذا ال خيتلف فيه ،ويعتمد على
جرحه وتعديله ،وحيتج بكَلمه ِف الرجال.

ومنهم  :العدل ِف نفسه ،الثبت ِف روايته ،الصدوق ِف نقله ،الورع ِف دينه ،احلافظ حلديثه ،املتقن
فيه .فذلك العدل الذي حيتج حبديثه ،ويـُ َوثَّ ُق ِف نفسه.
ومنهم  :الصدوق الورع ِف دينه الثبت الذي يهم أحياناى ،وقد قبله اجلهابذة النقاد .فهذا حيتج
حبديثه [أيضاى].
ومنهم  :الصدوق الورع املغفل ،الغالب عليه الوهم واخلطأ والسهو والغلط والسهو .فهذا يكتب
من حديثه الرتغيب والرتهيب ،والزهد واآلداب ،وال حيتج حبديثه ِف احلَلل واحلرام . 4
ومن قد ظهر
ومنهم  :من قد ألصق نفسه هبم َ
ودلَّ َسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق واألمانةَ ،
الكذب ،فهذا يُرتك حديثه وتُطرح روايته" . 5
للنقاد العلماء بالرجال أويل املعرفة منهم
ُ
القول السابع عشر  :يقول اإلمام الرتمذي " :كل َمن كان متهماى ِف احلديث بالكذب أو كان
* ُ
"مغفَلى ُخيطئ الكثري" ،6فالذي اختاره "أكثر أهل احلديث من األئمة" أن ال يُشتغل بالرواية عنه" . 7

 1املراسيل البن أيب حامت (ص .)1
وموعد تفصيلِ ِه حبثنا عن "نقد متون األحاديث
 2الحظ هذا القيد اهلام "أن يكون كَلماى يصلح أن يكون مثله كَلم النبوة".
ُ

النبوية  -ضوابطه وقواعده" ،يسر اهلل إعداده.
3
بني ال حيتاج إَل تعليق وال إيضاح.
اجلرح والتعديل  . 550 /0وهو قول ِّ ٌ
4
بني  -ال حيتاج إَل شرح أو توضيحِ -ف أن هذا الصنف من الرواة  -وهو الذي يصحح املتأخرون حديثه بتعدد
هذا ٌ
قول ِّ ٌ
طرقه الضعيفة -إَّنا يُكتب ِمن حديثه الرتغيب والرتهيب وما شاهبهما ،أما أحاديث األحكام والعقائد اليت يرويها هؤالء فَل
تُكتب عنهم أصَلى ،بله أن نصححها /نقويها بتعدد طرقها الضعيفة.
 5تقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حامت( ،ص . )01
 6الحظ هذا القيد املهم" :مغفَلى خيطئ الكثري" وليس جمرد َّ
َّعى على "أكثر أهل
"أكثر ما رواه خطأٌ"  ..فكيف بعد ذلك يُد َ
أن َ

احلديث من األئمة" أهنم يصححون احلديث بكثرة طرقه الضعيفة وحيتجون به وهم "ال يشتغلون بالرواية أصَلى عن أمثال
هؤالء"؟!
 7كتاب "العلل الصغري" للرتمذي امللحق بآخر سننه (ص .)221
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ِ
قبول الدين الذي
العباد ُ
* ُ
القول الثامن عشر  :يقول اإلمام الناقد اجل ْهبِذ ابن حبان " :إَّنا يـَْلَزُم َ
عدل عن ٍ
عدل إَل رسول اهلل ()
هو من جنس األخبار إذا كان من رواية العدول ،حىت يرويه ٌ
موصوالى" . 1

ويقول أيضاى " :أقل ما يثبت به خرب اخلاصة  -أي أخبار اآلحاد -حىت تقوم به احلجة على أهل
العلم هو خرب الواحد الثقة ِف دينه ،املعروف بالصدق ِف حديثه ،العاقل مبا حيدث به ،العامل مبا حييل
معاين احلديث من اللفظ ،املتربئ من التدليس ِف مساع ما يروي عن الواحد مثله ِف األحوال بالسنن
وصفتها ،حىت ينتهي ذلك إَل رسول اهلل ( )مساعاى متصَلى"  2و. 3

ويقول أيضاى " :ال يسع احملدث أن يروي إال عن شيخ ثقة حبديث صحيح ،يكون إَل رسول اهلل
 بنقل العدل عن العدل موصوالى" . 4
ويقول أيضاى ِ -ف كتابه اجملروحني -عن ابن أيب الزناد " :كان ممن ينفرد باملقلوبات عن األثبات،
وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه  ،فَل كان ممن ينفرد باملقلوبات عن األثبات  ،وكان ذلك من
سوء حفظه وكثرة خطئه  ،فَل جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد  ،فأما فيما وافق الثقات فهو صادق ِف
الروايات حيتج به".
أقول [حيىي]  :الحظ قوله " :فَل جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد ،فأما فيما وافق الثقات فهو

صادق ِف الروايات حيتج به"  ..ومل يقل " :فيما وافق فيه الضعفاء واملختلطني واجملاهيل"  ..إذن ،الذي
ينزل عن درجة الثقة ال حيتج حبديثه ولو رواه معه كل ضعفاء الدنيا  ، 5إال إذا شاركهم ِف روايتهم ثقة
ثبت.
القول التاسع عشر  :يقول اإلمام ابن خزمية " :ونؤمن مبا صح عن نبينا باألسانيد الثابتة
* ُ
لست أحتج ِف شيء من صفات خالقي إال مبا هو ِف
الصحيحة؛ بنقل أهل العدالة موصوالى إليه  ..و ُ
منقول عن النِب صلى اهلل عليه وسلم باألسانيد الصحيحة الثابتة  .. 6املثبتني هلل صفاته بنقل
الكتاب أو ٌ
العدل عن العدل موصوالى إليه صلى اهلل عليه وسلم" . 7
 1اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني البن حبان (. )11 /1
 2اجملروحني البن حبان (. )2 -1 /0

 3وال خيفاك أن أسلوب ابن حبان ههنا مقتب ِ
ِ
القول.
ك َ
تعلم أين صدقْـتُ َ
س من قول الشافعي السابق نقلُهُ عنه .تأمل فيهما ملياىْ ،
ٌَ
 4اجملروحني البن حبان (. )15 /5
5
حرف امتناع المتناع  ..فالعبارة على سبيل املبالغة ليس إال  ..فَل تكن ظاهرياى َح ْزِميَّاى !
"لو" ُ
 6عبارةٌ حامسة بيِّنةٌ ال َتتاج إَل تعليق.
 7كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب باألسانيد الصحيحة املتصلة البن خزمية ( ،ص َ ،)06 ،05 ،5تقيق /حممد خليل
هراس ،ط دار الكتب العلمية  -بريوت  .والحظ  -لطفاى -عنوان الكتاب ذاته أيها القارئ الكرمي.

191

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

القول العشرون  :يقول اخلطيب البغدادي " :أمجع أهل العلم أن اخلرب ال جيب قبوله إال ِمن
* ُ
العاقل الصدوق املأمون على ما خيرب به"  .. 1وقال ابن حجر ُمبَـيِّـنَاى ُمعقباى " :فَل يتجه إطَلق االتفاق
على االحتجاج باحلسن لغريه مجيعه ،وال دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق  ..وحمل حبثنا هنا  :هل
احلكم له باحلجة أم ال ؟ هذا الذي يُتوقف فيه،
يلزم من الوصف باحلُسن  -يقصد احلَ َسن لغريه-
ُ
القلب إَل ما حرره ابن القطان  2أَْميَل".
و ُ

القول احلادي والعشرون  :يقول اإلمام اخلطايب (أبو سليمان أمحد بن حممد اخلطايب البسيت ت
* ُ
ِّث عنه إال مبا يصح عندنا من
 522هـ)  " :فلنتحرز من الكذب عليه صلى اهلل عليه وسلم بأن ال ُحنَد َ
جهة اإلسناد الذي به يقع التحرز عن الكذب عليه ." 3
القول الثاين والعشرون :
* ُ
يقول اإلمام الصابوين (ت  661هـ)  .." :يعرفون رهبم بصفاته اليت نطق هبا وحيه وتنزيله ،أو
شهد له هبا رسوله على ما وردت األخبار الصحاح به ونقله العدول الثقات عنه . 4 "..
القول الثالث والعشرون  :يقول اإلمام الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد ت 616
* ُ

هـ) " :اعلم أن أخذ احلديث يكون من وجهني( ،أحدمها)  :العمل به واختاذه ديناى؛ فهذا جيب أال
يعتمد عليه إال بعد أن يؤخذ عن الثقة ،وذلك الثقة عن ثقة حىت يصل إَل النِب صلى اهلل عليه وسلم.
و(الثاين)  :أن يُؤخذ ليُعلَ َم أنه قد ُروي ويُعلم وجه ضعفه؛ فهذا جيوز أن يؤخذ عن كل ضرب" . 5
القول الرابع والعشرون  :يقول احلافظ ابن القيسراين " :ملا افرتض اهلل قبول ما أمر به النِب ()
* ُ
َّ
مل جند طريقاى إَل معرفة ذلك إال عن طريق الثقات املعروفني دون رواية الضعفاء واجملروحني  ..وما كان
على غري هذه الشريطة مل نلتفت إليه ومل نعمل به؛ ألنَّا قد أُمرنا بقبول شهادة العدل دون غريه ..
َّث به إال عن ثقة" . 6
واحلديث عنه (صلى اهلل عليه وسلم) ال ينبغي أن ُحيد ّ
القول اخلامس والعشرون  :يقول اإلمام ابن حزم ِف معرض حديثه عن وجوه النقل الستة عند
* ُ
املسلمني " :الثالث  :نقل الثقة عن الثقة حىت يبلغ به النِب صلى اهلل عليه وسلم مع االتصال ،خيرب كل
واحد منهم باسم الذي أخربه ونسبه ،وكلهم معروف احلال والعني والعدالة والزمان واملكان ،خص اللَّه به
املسلمني دون سائر امللل كلها  ..هذه األقسام الثَلثة اليت نأخذ ديننا منها وال نتعداها إَل غريها ..
 1نقله عنه ابن حجر ِف "النكت على ابن الصَلح" (. )611 /0
 2وقد سبق ِ -ف هامش مضى -نَـ ْق ُل ما قاله ابن القطان حبذافريه ،مع مناقشتنا له فيما ذهب إليه.

 3معامل السنن للخطايب (. )022 -021 /6
 4عقيدة السلف أصحاب احلديث للصابوين ( ص .)6 -5
 5اجلرح والتعديل ملن خرج له البخاري للباجي ( ص . )2
 6السماع البن القيسراين ( ص . )11 ،51
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واخلامس  :شيءٌ نُقل كما ذكرنا ،إما بنقل أهل املشرق واملغرب ،أو كافة عن كافة ،أو ثقة عن ثقة ،حىت
يبلغ إَل النِب ( ،)إال أن ِف الطريق رجَلى جمروحاى بكذب أو ٍ
غفلة أو جمهول احلال ،فهذا أيضاى يقول به
بعض املسلمني  ، 1وال حيل عندنا القول به وال تصديقه وال األخذ بشيء منه ،وهذه صفة نقل اليهود
والنصارى فيما أضافوه إَل أنبيائهم" . 2
ويقول أيضاى " : 3لو بلغت طرق الضعيف ألفاى  4ال يُتقوى ،وال يزيد انضمام الضعيف إَل الضعيف
5
إال ضعفاى"
القول السادس والعشرون  :يقول اإلمام القاضي أبو بكر بن العريب " :على الناس أن ينظروا ِف
* ُ
أدياهنم نظرهم ِف أمواهلم [بل أشد] ،وهم ال يأخذون ِف البيع ديناراى معيباى ،وإَّنا خيتارون السامل الطيب.
(أي ال جيوز أن يُؤخذ) من الروايات إال ما صح عن النِب صلى اهلل عليه وسلم سنده ،لئَل
وكذلك ال يُؤخذ ْ
يدخل ِف حيز الكذب على رسول اهلل ؛ فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص ،بل رمبا
أصاب اخلسران املبني".6
القول السابع والعشرون  :يقول اإلمام الشاطِب " :ال يُسنَد إال َع َّمن َتصل الثقة بروايته؛ ألن روح
* ُ
املسألة أن يغلب على الظن من غري ر ٍ
يبة أن ذلك احلديث قد قاله النِب  لنعتمد عليه ِف الشريعة ونُسند

إليه األحكام .واألحاديث الضعيفة اإلسناد ال يغلب على الظن أن النِب  قاهلا ،فَل ميكن أن يُسند إليها
أصل من أصول الشريعة ،وأما إذا كان له معا ِرض،
ض
َ
حكم  ..وهذا كله على فرض أن ال يُعا ِر َ
احلديث ٌ
[احلديث]
فأحرى أن ال يُؤخذ به؛ فهو هدم ألصل من أصول الشريعة ،واإلمجاعُ على منعه إذا كان
ُ
دليل على الوهم ِمن بعض الرواة أو الغلط ِمن بعض الرواة أو النسيان ، -فما
صحيحاى ِف الظاهر  -وذلك ٌ
الظن به إذا مل يصح ؟  ..البد من رجوع إثبات احلك م إَل األحاديث الصحيحة  ..إن األحكام ال تثبت

 1الحظ قوله " :بعض املسلمني" ،إذ هو يدل على أن ِف املسألة خَلفاى من قدمي .وابن حزم دقيق جداى  -كما يظهر ِف خمتلَف
خالف رأي العلماء مجيعاى بعد ذلك.
كتبهِ -ف حكاية اختَلف العلماء وآرائهم ،إذ يعرضها بكل أمانة وصدق وحيادية ،ولو
َ
 2امللل والنحل واألهواء البن حزم25 -21 /1( ،؛ ذَ َكر ذلك ضمن باب ِ
"ذ ْكُر ِ
بعض ما ِف كتبهم غري األناجيل ِمن الكذب
َ
َ
والكفر واهلََوس").
 3وال أستبعد أن يكون قد سار على هنج ابن حزم ِف هذه املسألة مجاعةٌ من علماء األندلس ،كابن أيب مروان األشبيلي ،وعبد

أىن
لكن َّ
احلق األشبيلي ،وابن القطان الفاسي (وقد مر موقف ابن القطان الذي مييل فيه َ
بعض امليل إَل رأي ابن حزم ههنا) .و ْ
يل بكتبهم  ..وا أندلساه !
ِّ 4بني أن هذا من قبيل املبالغة ِف البيان؛ فقد صدَّره بـ "لو"؛ وهي حرف امتناع المتناع .هذا أوالى.
شر األلف أصَلى.
وثانياى :ألن املتواتر اللفظي من احلديث  -على عزته -ال تبلغ طرق ٍّ
أي منه ُع َ
 5نقله عن ابن حزم  :الزركشي ِف "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصَلح" (.)515 /0
 6تفسري القرطِب105 /06 ،؛ َتت تفسريه آلية "إن اهلل ومَلئكته يصلون على النِب" [األحزاب .]54
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خرجت عن طريق
ت الوجوب إال بالصحيح  ..فاشرتط الصحة أبداى ،وإال
َ
إال من طريق صحيح  ..ال يَثبُ ُ
القوم املعدودين ِف أهل الرسوخ" . 1
القول الثامن والعشرون :يقول اإلمام السمعاين" :ألفاظ رسول اهلل  البد هلا من النقل ،وال تُعرف
* ُ
صحتها إال باإلسناد الصحيح ،والصحة ِف اإلسناد ال تُعرف إال برواية الثقة عن الثقة ،والعدل عن
العدل".2
القول التاسع والعشرون  :يقول احلافظ ابن سيد الناس " :إما أن يكون الراوي املتابِ ُع مساوياى لألول
* ُ
ِف ضعفه ،أو منحطاى عنه ،أو أعلى منه :
أ -فأما مع االحنطاط فَل تفيد املتابعةُ شيئاى.
(أي  :احلديث) عن رتبة الضعيف ،بل
ب -وأما مع املساواة فقد تُـ َق ِّوي ،ولكنها قوةٌ ال ُخترجه ْ
الضعيف يتفاوت؛ فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف املتَابَع ،وال يتوجه االحتجاج بواحد
ُ
(أي  :بينهما).
الرتجيح
ِف
ذلك
(أي  :ال بالضعيف الفرد وال بالضعيف املتَابَع) ،وإَّنا يظهر أثر
ْ
منهما ْ
ُ
ت -وأما إن كان املتابِ ُع أقوى ِمن الراوي األول؛ فإن أفادت متابعته ما يدفع شبهة الضعف عن
الطريق األول فَل مانع من القول بأنه يصري حسناى . 4 " 3
القول الثَلثون :يقول اإلمام السيوطي ُ -مثبتاى وقوع اخلَلف ِف املسألة" : -ذهب أكثر العلماء
* ُ
بعض أهل
إَل أن احلسن (يقصد احلسن لغريه) كالصحيح ِف االحتجاج به وإن كان دونه ِف القوةَ ،
وش َّذ ُ
احلديث فَـَرَّده . 6 " 5
 1االعتصام للشاطِب (.)115 ،122 /0
 2أدب اإلمَلء واالستمَلء للسمعاين (ص .)01
3
صلُ ُح  -تأصيَلى -لتقوية حديثه بتعدد الطرق الضعيفة  -عند من يقول بذلك -هو الراوي الذي يقولون
قلت (حيىي)  :الذي يَ ْ
ُ
صلُ ُح للمتابعات والشواهد" وشبهها.
فيه " :يَ ْ

والدرجة األعلى منه مباشرىة هو َمن يقولون فيه " :صدوق حسن احلديث" وشبهها.
فإذا َرَوى هذا األخريُ حديثاى كان حسناى لذاته تأصيَلى  -بعد اجتيازه كافة شروط القبول سنداى ومتناى. -
ومن مث ،فَل معًن لقول ابن سيد الناس بتقوية مثل هذا احلديث حبجة أن راوياى ضعيفاى رواه (وهو َمن يقولون فيه " :يصلح

للمتابعات والشواهد") فتابعه على تلك الرواية من هو أقوى منه (وهو قطعاى َمن يقولون فيه " :صدوق حسن احلديث")؛ ألن

حسن لذاته تأصيَلى ،فكيف ننزل به  -كما فعل ابن سيد الناس -إَل مرتبة "احلسن لغريه" ؟!
هذا
َ
احلديث ٌ
 4نقله عنه اإلمام الزركشي ِف "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصَلح" (. )511 /0
5
ِ
ِ
الع َجَزة  ..إال
مي
السيوطي
وجوده الكثريون .ودع َ
َ
وقوع اخلَلف الذي يُنكُر َ
ها قد ثبت ُ
ِّ
فعل َ
املخالف بالشذوذ؛ فإنه ُ
عنك َر َ
أن َُتمل عبارته هذه على معًن ِ
بيان قلة عدد َمن ذهب هذا املذهب ،وهو  -فيما أرىَ -حممل بعي ٌد جداى ال يقصده األصوليون
وال الفقهاء وال امل َحدثون غالباى ،ألهنم ِ -ف ظين -إَّنا يستعملون لفظ "الشذوذ" للتنفري.
ُ
 6البحر الذي َز َخر ِف شرح ألفية األثر ،للسيوطي.)0162 /5( ،
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القول احلادي والثَلثون : 1
* ُ
يقول د /يوسف القرضاوي " :احلق أنه ال يُغين احلسن لغريه ِف املعرتكات العلمية ،فاحلسن لغريه
جمموعة من الطرق الضعيفة  ..لقد راجت عند املتأخرين األحاديث الضعيفة ،سيما مع شيوع القول بأن
تعدد الطرق الضعيفة يقوي بعضها بعضاى" . 2
تقرر
ويقول أيضاى ِ -ف كتابه "الدين والسياسة  :تأصيل ورد شبهات"" : -األحاديث اخلطرية اليت ِّ
وص ِّحح بكثرة
مبادئ وأصوالى هامة للحياة اإلسَلمية ،ال جيوز أن يقبل فيها ما كان ضعيفاى بأصلهُ ،
طرقه ،السيما وأن األئمة املتقدمني مثل  :ابن مهدي وابن املديين وابن معني والبخاري وغريهم ،ما كانوا
يعتمدون على كثرة الطرق هذه ،وإَّنا اشتهرت بني املتأخرين".
القول الثاين والثَلثون :
* ُ
يقول د /حممد سليم العوا " :طريق واحدة صحيحة أو حسنة ،ساملة من الشذوذ والعلة ،تكفي
ص َّدق ما فيه من خرب ..
ليَثْبُ َ
ت هبا نص ،وليُـ ْع َم َل مبا تضمنه من أحكام ،أو ليُتَّبَ َع ما فيه من توجيه ،أو ليُ َ
فاحلجة ِف الطريق الواحدة الصحيحة ،وال حجة ِف طرق كثرية ضعيفة بالغة ما بلغت كثرهتا" . 3
 -1/4فهذه العبارات وشبهها  -وغريها كثري -صرحيةٌ ِف منع قبول احلديث ِف إثبات حكم
شرعي إال من طريق الثقات املتقنني  ..وال خيفى أهنا تُ ِ
بط ُل ِمن القواعد ما يقوم به جل املتأخرين ِمن
علماء احلديث ِمن تقوية احلديث بتعدد طرقه الضعيفة.

أبعد ذلك يقال إن "كافة" أئمة احلديث يـُ َق ُّوون /يصححون /يُثبتون احلديث الضعيف بتعدد طرقه
َ
الضعيفة وحيتجون به ،وهم ال جييزون كتابتها إال على وجه النظر واالعتبار؛ باملعًن الذي شرحتُهُ هلما،

التأمل فيه هو ما ينطق بذلك.
ومل أخرتعه من عندي ،بل ُ
سياق كَلمهم و ُ
األحاديث بتعدد طرقها الضعيفة  ..كيف ذلك وهو كتقوية املريض مبريض مثله؛
مث ،كيف تُصحح
ُ
يض ْني ضعفاى على ضعف.
هل هذا أمر طبيعي سوي ؟!  ..اللهم ال  ..إنه شذوذٌ يَز ُ
يد املر َ
َ
وهل تصلح أو تستقيم أو تسري بذلك حياة ؟!  ..اللهم ال  ..إال أن تكون هذه احلياة وهناى ِمن
ظلمات بعضها فوق بعض !  ..وهذا ال يأيت مبثله
بعد وهن ،وعجزاى ِمن بعد عجز ،وذالى ِمن بعد ذل؛
ٌ
اإلسَلم أبداى؛ ال منهجاى وال تشريعاى.
1
ِ
وقفت عليه من أقوال ثقات العلماء
أيت أن أضم إَل هذه القائمة املطولة من أقوال قدامى أئمة احلديث ما ُ
إمتاماى للفائدة ر ُ

املعاصرين ِف املسألة حمل البحث.
 2فقه الغناء واملوسيقى للقرضاوي (ص . )056 ،51
 3جهود د /يوسف القرضاوي ِف خدمة السنة النبوية ،د /حممد سليم العوا ،جملة املسلم املعاصر ،عدد (( ،)22ص ،)51 -5

0112م .
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 -0/3وأختم هذه الفقرة املطولة  -الفقرةَ السادسة -بقولني إلمامني كبريين من أئمة املسلمني،

األول لإلمام مسلم بن احلجاج صاحب الصحيح ،والثاين البن حبان الناقد اجلهبذ :
ضطََّر إَل
أكثر ِمن أن يُ ْ
يقول اإلمام مسلم " :األخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة ُ
نقل َمن ليس بثقة وال َم ْقنَع" . 1
ويقول اإلمام ابن حبان " :لسنا حنتج خبرب ال يصح من جهة النقل؛ ألن فيما يصح من األخبار
ومنِّه يغين عنا عن االحتجاج ِف الدين مبا ال يصح" . 2
حبمد اهلل َ
***
 -1/7نعم ،لعدد من علماء احلديث أقو ٌال ختالف ما قمنا برصده ههنا ،فكان ماذا ؟! فإين قد

وناقشت ما ذهب إليه هؤالء العلماء.
ذهبت إليه،
ُ
أتيت حبججي الشرعية والعقلية على ما ُ
ُ
ِ
ِ
السابق أمران :
صدي
الع ْرض َّ
الر ْ
وإَّنا غرضي من َ
القول ِف املسألة حمل حبثي هذا حمسوماى بني علماء احلديث كما يتوهم
ليس ُ
أ -أن أنبه الناس أ ْن َ

الكثريون.

ب -أن أبدد خماوف "أدعياء السلفية" من اجتهادي هذا بنصوص عدد ِمن أئمة السلف أنفسهم.
 -9/7نعم كذلك ،جاء عن بعض العلماء  -كاإلمام أمحد -قوهلم " :إين ألكتب كثرياى مما

أكتب أعترب به ،ويقوي بعضه بعضاى" . 3
ولنا مع هذه املقولة وقفات :
أتيت به من حجج عقلية وشرعية متناثرة ِف تضاعيف حبثي الذي
األوَل  :أهنا عندنا منقوضة مبا ُ

بني يديك.
والثانية  :أن غريهم من العلماء قد خالفهم ِف ذلك؛ كما مر البيان.
والثالثة  :أهنا صادرة عن اجتهاد منهم ،واالجتهاد خيطئ ويصيب .فليست هي قاعد ىة شرعية
قررها الوحي ،وال قاعد ىة عقلية يُ َسلِّ ُم هلم هبا غريهم من العقَلء.

والرابعة  :أن يل توجيهاى هلذه العبارة أحسبه هو املتعني؛ محَلى لكَلمهم على مقتضى األدلة
الشرعية والعقلية اليت سبق بيان بعضها ،وهو َّ :
أن "إين ألكتب كثرياى مما أكتب أعترب به ،ويقوي بعضه

 1مقدمة صحيح مسلم (ص .)50
 2اجملروحني البن حبان (. )15 /0
 3هتذيب الكمال للمزي (.)615 /05
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بعضاى"؛ يعين عند احلاجة إليه إن مل أجد حديثاى صحيحاى ِف الباب؛ فاحلديث الضعيف  -عند أرباب
هذا االجتاه -أحب إليهم من الرأي؛ تورعاى واحتياطاى .
هذا هو الفهم األمثل  -فيما يبدو يل -هلذه العبارة؛ بدليل قول بعضهم أيضاى " :احلديث عن

الضعفاء قد ُحيتاج إليه ِف وقت".
قول َمن قال  -انظر سنن البيهقي ( )061 /1نقَلى عن اإلمام أمحد" : -أحاديث
ومثال ذلك ُ
أحاديث يشد بعضها بعضاى ،وأنا ذاهب إليها"؛ فها هو مل
أفطر احلاجم واحملجوم ،وال نكاح إال بويل،
ُ
يقل " :وجيب الذهاب إليها والقول هبا ،وال جيوز خمالفتها" ،وإَّنا قال " :وأنا ذاهب إليها"؛ أي
َستَ ْح ِس ُن ذلك تورعاى واحتياطاى.
أْ
القول بأن "ضعيف احلديث مقدم على الرأي" قضيةٌ غري مسلمة ،ال نوافق عليها َمن
لكنُ ،
و ْ
ذهب إليها .وقد سبق بيان بعض وجهة نظرنا فيها عند مناقشة متسك البعض بدعوى "الورع" ألجل
تقوية احلديث بتعدد طرقها وألجل االحتجاج والعمل هبا.
ونزيد ههنا فنقول  :إذا وردت مجلة "احلديث الضعيف مقدم على الرأي" ألجل استثارة مزيد
التحري ِف االجتهاد فَل بأس ،أما إذا وردت على وجه احلسم كأهنا قاعدة شرعية مرعية ،فهذا غلط ،بل
هو باطل ،إذ معناه منع االجتهاد رغم انعدام وجود نص ثابت ِف املسألة.
مث إن علماء األمة وجمتهديها قد قالوا مبا ال ُحيصى من املسائل دون اعتبار تلك القاعدة املزعومة
(يظهر ذلك بأدىن تأمل ِف كتب الفقه قدميها وحديثها)؛ ألن أوهام الرواة وأغَلطهم  -الذين هم رواة
ؤسس على الكتاب والسنة والقواعد وأصول
مثل تلك األحاديث -ليست أ َْوََل من اجتهاد اجملتهدين امل َّ
ُ
النظر ،بل هو مؤخر عنه ال حمالة  -عند كل ذي لب سوي ، -بل ال قيمة لروايتهم هذه رأساى؛ إذ
صواب الرأي/االجتهاد أو خطؤه إَّنا ُحيكم له أو عليه حبسب ظهور استدالله ،ال مبدى موافقته أو
خمالفته للحديث الضعيف الذي رواه ندماء سوء احلفظ وأهل اللني والغفلة والوهم والغلط !!
فهذه العبارة " -ضعيف احلديث مقدم على الرأي" -إَّنا مقصودها التحذير من خطورة تقحم
االجتهاد دون ٍ
أهلية لذلك ،والتنبيه على ضرورة التحري فيه وبذل منتهى الوسع ،وإال فإن هذه العبارة
رأي ،وصاحبها ليس مبعصوم؛ فهي ليست حجة علينا ،وليس هلا  -فيما يبدو لنا -مستن ٌد شرعي ال
من الكتاب وال من السنة وال من مقرراهتما ،إال دعوى الورع  -وفيها ما سبق بيانه ِف هامش مضى. -
فلتُطرح وال كرامة .مث إن احلديث الضعيف لو كان ثابتاى عن رسول اهلل (َ )حلَِفظَه اهلل لنا من طريق
ضيِّ ُع شريعته ؟!
الثقات الذين تقوم هبم احلجة على خلقه ،أليس كذلك ؟! أم تُراه يُ َ
واخلامسة  :كيف يتفق فَـ ْه ُم َمن يقوي احلديث بتعدد طرقه الضعيفة هلذه العبارة مع قول أرباب
تلك العبارة  -كما مر بيانه من قبل" : -أما حممد بن إسحاق فهو رجل تُكتب عنه هذه األحاديث ..
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كأنه يعين املغازي وحنوها  ..فأما إذا جاء احلَلل واحلرام أردنا قوماى هكذا؛ وقبض أصابع يده األربع من

كل يد" ؟!  ..الواجب أن نَفهم أقواهلم ببعضها ،وأال نَضرب بعضها ببعض  ..وال ميكن فهم كلتا
العبارتني  -فيما يبدو يل -فهماى صحيحاى مستقيماى ينفي التضاد بينهما إال على الوجه الذي بيَّـْنتُهُ آنفاى
بعضه بعضاى" هي ِف
أي
العمل هبا "تورعاى واحتياطاى" . -وميكن أن يقال  -فوق ذلك" : -يـُ َق ِّوي ُ
 ُْ
إطار "وإذا روينا ِف الفضائل تساهلنا ِف األسانيد"؛ وإال  -فباهلل عليك -كيف يتوافق "يـُ َق ِّوي بعضه
وشبَّك بني أصابعه" ؟!
بعضاى" مع "إذا روينا ِف احلَلل واحلرام شددنا ِف األسانيد ،وأردنا قوماى هكذا؛ َ

 -0/7نعم أيضاى ،جاء عن البعض  -وهو احلافظ املغريب الثقة الشهري أبو احلسن بن القطان ِف

كتابه "بيان الوهم واإليهام"؛ فيما نقله عنه ابن حجر ِف "النكت على ابن الصَلح" ( -)611 /0بأن

"قسم احلسن لغريه ال ُحيتج به ،وإَّنا يُعمل به ِف فضائل األعمال ،ويُتوقف عن العمل به ِف األحكام -
وهذا التوقف عينه ،دون االستثناءات التالية اآلتية ،هو نفس موقف اإلمام ابن دقيق العيد فيما نقله عنه
السخاوي ِف فتح املغيث ( -)41 /0إال إذا كثرت طرقه ،أو عضده اتصال عمل ،أو موافقة شاهد
صحيح ،أو ظاهر القرآن .قال ابن حجر :وهذا حسن قوي رايق" .اهـ
ولنا  -أيضاى -مع هذا الطرح وقفات :
األوَل  :أن كثرة الطرق ال تضيف للحديث الضعيف قوة أبداى .وقد سبق مناقشة هذا األمر عقَلى
وشرعاى .وسيأيت ،فضَلى عن ذلك ،بيا ُن اشرت ِ
اط كث ٍري ِمن أئمة احلديث صحةَ السند مطلقاى للقول بالثبوت

واحلجية.
وراجع سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين يتضح لك أن جمرد كثرة الطرق ال تغين شيئاى  1؛ فقد
ت طرقها ،ومع ذلك حكم عليها بالوضع تارىة ،وبالضعف الشديد
أتى على ذكر عدد من األحاديث َكثـَُر ْ
أخرى ،وبالضعف أحياناى أخر ،رغم ذهاب األلباين إَل جواز تقوية احلديث بتعدد طرقه الضعيفة بشروطه
 اليت خيتلف معه فيها تنظرياى وتطبيقاى غري و ٍاحد ِمن القائلني جبواز التقوية -على تساهل ِف ذلك
ُ
أحياناى ،بل كثرياى.
شيء متوات ٍر ٍ
والثانية  :أن "اتصال" العمل ال ميكن أن يـثبت إال ِف ٍ
معلوم ِمن الدين بالضرورة .أما
َ ُْ َ

عمل "بعض" الصحابة أو "بعض" التابعني أو "بعض" األئمة مبضمون احلديث احلسن لغريه؛ فَل يزيده
ثبوتاى؛ الحتمال كوهنم إَّنا ذهبوا للعمل مبضمونه ألدلة أخرى لديهم .فالصحايب أو التابعي أو اإلمام -
االجتهاد).
(أقصد
رضوان اهلل على اجلميع -قد يقول الشيء مبجدر الرأي
ُ
َ
ٍ
بشروط
 1وإَّنا البد للتقوية هبا من شروط عند َمن يذهب هذا املذهب كاأللباين .وأنت تعلم أين ال أوافق على التقوية مطلقاى،
ط لوجهة نظري تلك.
كانت أو بغري شروط ،وِف حبثي الذي بني يديك بس ٌ
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مث إن ضعف حديث ما ال يستلزم ضعف احلكم الوارد فيه؛ إما ملوافقته لألصول ،أو ملوافقته لعموم
أدلة بابه ،أو ملوافقته للقياس ،أو جلريانه مع مقاصد الشريعة ،أو ملوافقته للعرف (فيذكروا احلديث
البعض راجحاى،
استئناساى) ،أو لغري ذلك من أوجه االستدالل ،أو حىت لكون معناه رأياى اجتهادياى يَراه
ُ

ويَراه غريُهم مرجوحاى.
ومن مث ،جيب التفريق بني "ثبوت املعًن" و"ثبوت النسبة"؛ فصحة معًن احلديث الضعيف ملوافقته
املقاصد غايتُهُ ثبوت هذا املعًن شرعاى -
القياس أو
الثابت من السنة أو
اجملتهد -القرآ َن أو
 فيما يَرىَ
ُ
َ
َ
فيما يبدو للمجتهد ، -وال تَلزم بني هذا وبني ثبوت نسبة هذا اللفظ إَل الرسول (ص) ،أليس
ٍ
قلت عجباى
كذلك؟! و َ
كيف ُحي َكم حلديث بالثبوت مع انتفاء شروطه ؟! أم تُراك تقول بالتَلزم ،إذ ْنَ ،
يتصدع له بنيان العلم والعقل !
العمل به ال يَتوقف على كون أحد
مث إن احلديث النبوي الثابت إَّنا يُستدل به وال يُستدل عليه ،و ُ
ِ
األمر َتكيماى آلراء
قبل ،بل يتوقف على مدى ثبوته وداللته ليس إال ،وإال أضحى ُ
من اخللق قد عمل به ُ
الرجال ِف شرع اهلل ،وفيه ما فيه ! أعاذنا اهلل وإياكم !
إن جمرد عمل ِ
العامل أو فتياه على َوفق حديث غري ثابت ليست  -مبجردهاُ -حكماى منه بثبوت
ذلك احلديث ،وكذلك خمالفتُه للحديث الثابت ليست قدحاى منه  -مبجردهاِ -ف ثبوته أو ِف رواته.
اجلهة ُمْنـ َف َّكة  -بتعبري املناطقة ، -فتأمل وتريَّث.
ونعمل به ،ال أن نقوي به
والثالثة  :أن األ َْوََل أن نُ ِربَز الشاهد الصحيح  -وكذلك ظاهر القرآن-
َ
ما مل يثبُت .فإذا كان هناك شاهد صحيح  -أو ظاهر قرآن -يوافق معًن احلسن لغريه ،فَل حاجة هلذا
األخري رأساى ،وال حاجة لتعضيده به.
توقف ابن دقيق العيد وأيب احلسن بن القطان وابن
والرابعة  :أنَّا قد استفدنا من هذا النقل العزيز َ
حجر العسقَلين  -وثَلثتهم من أعَلم األمة املتأخرينِ -ف مسألة تقوية احلديث بتعدد طرقه الضعيفة
مطلقاى ،خَل آخر اثنني؛ فقد اشرتطا شروطاى ناقشنامها فيها وِف مدى علميتها وجدواها ،وهي رغم ذلك
ط مل ير ِ
اع َها أغلب املتأخرين من علماء احلديث.
شرو ٌ ُ
***
 -8وقبل أن أختم حبثي ،أُورد شبهتني قد يذهب إليهما البعض احتجاجاى هبما على إبطال ما

انتهيت إليه ِف حبثي هذا ،مناقشاى كلتيهما ومفنداى  -بعون اهلل: -
ُ
أ -الشبهة األولى :

االحتجاج بقول اهلل تعاَل " :يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماى
جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني" [احلجرات  .. ]4إذ إَّنا "أ ََمَر اهلل بالتثبت عند خرب الفاسق
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الواحد ومل يأمر به عند خرب الفاس َق ْني؛ فإن خرب االثنني يوجب ِف االعتقاد ما ال يوجبه خرب الواحد"
 ..وهذا يُبطل حبثَك ِمن أساسه !
والجواب :

1

ليس هذا بصواب أبداى ِ -ف رأينا  -؛ لعدة أسباب :
ِ
الفاسقني) لذات فسقهم؛ أي لعدم أمن جانبهم،
أوهلا  :إَّنا يـَُرُّد خرب الفاسق (أو الفاس َق ْني أو
فالفسق هو علة رد اخلرب (أو التوقف فيه للتثبت منه) .فاخلرب يـَُرُّد (أو يـُتَـ َوقَّف فيه) لعلة الفسق ال لعلة

العدد َكثـَُر أو قَ َّل.
لنفرتض أن جمموعةى من الفسقة

2

قد رووا خرباى مل نسمع به إال منهم ،هل يوجب ذلك ِف

االعتقاد  -من الطمأنينة خلربهم ،وقَـبُوله -ما ال يوجبه رواية الفاسق الواحد منهم ؟!  ..أم الصواب أن
شك ور ٍ
يبة ِف أم ِر ما تواطؤوا عليه ِمن الرواية ؟! ..
يد ٍّ
يُقال  :إن اجتماعهم  -وكذلك انفرادهم -يثري مز َ
إن زيادة عددهم  -وانفر َادهم دون غريهم -برواية هذا الذي رووا لََقرينةٌ قويةٌ على اختَلقهم هذا الذي
رووا  ..ملاذا انفرد بروايته هذا اجلمع من ال ُف َّساق دون غريهم من العدول ؟!

أي كراهي َة أن تصيبوا ،أو لئَل تصيبوا؛
وثانيها  :أن اهلل تعاَل يقول " :أن تصيبوا قوماى جبهالة"؛ ْ
يتثبت فيه هو الغالب؛ وهو جهالة؛ ألنه مل يصدر عن علم ،سواءٌ كان
األمر ومل ْ
ألن اخلطأ ممن مل يتبني َ
ٍ
غري مأموين الرواية وال اجلانب ؟!  ..فكأن
خرب فاسق أو فاس َق ْني أو ثَلثة أو مخسة؛ أليسوا فسقةى فجرة َ

اهلل تعاَل يقول  :تَـبَـيَّنوا من خرب الفاسق (أو ال ُف َّساق)؛ لعله يكون من األشياء اليت عصى (عصوا) اهلل
فيها فرواها (فرووها) على غري وجهها؛ كذباى على غريهم؛ اتباعاى للهوى  ..إذن  :الفاسق مردود الشهادة
والرواية ولو وافقه عليها ألف فاسق وفاسق !  ..وإَّنا قد نتبني صدق روايتِ ِه (أو روايتِ ِهم) بالقرائن الدالة
ِ
ومثَ ُل الفاسق (أو الفاس َق ْني
على الصدق ،ال مبجرد كثرةِ أو قلة َمن روى اخلرب من الفسقة الفجرة ! َ ..

كمثَل الكاذب (أو الكاذبـَ ْني أو الثَلثة)؛ إَّنا يـَُرُّد خربهم (أو يُتوقف فيه) لعلة الكذب ال لعلة
أو الثَلثة) َ
العدد ،حىت يتبني لنا مدى صدقِ ِهم بالقرائن اخلارجية اليت ليس منها  -وال ميكن ٍ
حبال أن يكون منها-
كثرةُ عدد َمن رواه من ال َك َذبَة !
وثالثها  :أن اآلية واردة ِف "الشهادة" ال ِف "الرواية"؛ أي ِف "شهادة الناس ِ
بعضهم على بعض"
ْ
ال ِف "رواية حديث رسول اهلل "؛ بقرينة "فتبينوا أن تصيبوا قوماى جبهالة فتصبحوا  ..نادمني"؛ فهي
مع ٍ
ان توجد ِف "شهادة الناس بعضهم على بعض" ال ِف "رواية حديث رسول اهلل (ص)".
ََ
 1جمموع الفتاوى البن تيمية (. )555 /05
2
قبل؛ وإال ما كانوا فسقة ،أليس كذلك ؟!
أي
َ
ْ
املشهود عليهم بالفسق ُ
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ورابعها  :قولكم "خرب االثنني يوجب ِف االعتقاد ما ال يوجبه خرب الواحد"  ..ال يصح إال إذا
كل على حدة ،شرو َط الصحة والثبوت ،كما سبق بيانه مسهباى ِف حبثنا هذا.
خرب االثننيٌّ ،
استوىف ُ
ومن مث ،فَل وجه لتعلقكم باآلية أبداى.
ب -الشبهة الثانية :

ني فَـرجل وامرأَتَ ِ
ِ
ِ
ان
االحتجاج  -لتقوية الضعيف بضعيف مثله -بقوله تعاَل " :فَإ ْن َملْ يَ ُكونَا َر ُجلَ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ
ِممَّن تَـرضو َن ِمن الشُّه َد ِاء أَ ْن تَ ِ
ض َّل إِ ْح َد ُ
امهَا فَـتُ َذ ِّكَر إِ ْح َد ُ
ُخَرى" [البقرة  .. ]121فهذه تقويةٌ
امهَا األ ْ
ْ ْ َْ َ َ
ِ
بشهادة أخرى ،وكذا يُتقوى خرب الضعيف مبتابعة غريه ،فيجب  -واحلال كذلك -تقويته
لشهادة املرأة
واالحتجاج والعمل به.
والجواب

1

:

ليس هذا  -عندنا -بصواب أبداى؛ لعدة أسباب :

أوهلا  :أنه قول مبين على أن املرأ َة "ضعيفةُ الشهادة تأصيَلى" .وهو خطأ حمض؛ ألن الشهود ال
تُقبَل شهادهتم تأصيَلى إال إذا تأكدنا من "عدالتهم" و"ضبطهم"  ..إذن  :املرأتان "عدلتان"
(أي تنسى أو هتم) فتُ َذ ِّك ُرها األخرى (وهي تأصيَلى "عدلة"
لكن واحدةٌ منهما قد تضل ْ
"حافظتان" ،و ْ
"حافظة" ال "مقدوح ِف عدالتها" وال "ضعيفة احلفظ").
وجعل "رو ِ
ِ
الضعيف" مساويةى لـ "شهادة املرأة" تأصيَلى  -جبامع الضعف ِف كليهما كما
اية الراوي
َْ ُ
باطل ال شك فيه؛ إذ يلزم منه َرُّد رواية املرأة "العدلة الضابطة" للحديث النبوي رأساى .وهذا ال
يتومهونٌ -
يقول به عاقل أبداى .وما لزم منه باطل فهو باطل .وهو فوق ذلك مبين على فهم خاطئ لآلية سيأيت
بيانه.

وثانيها  :أنه مبين على توهم أن اآلية تتحدث عن "الشهادة أمام القاضي" ،وهذا كذلك خطأ
حمض؛ ألن الذي تتحدث عنه اآلية هو "اإلشهاد على العقود" ال "الشهادة أمام القاضي"؛ فاآلية
تتحدث عن "اإلشهاد" الذي يقوم به صاحب الدَّيْن لَلستيثاق حفاظاى على َديْنه  :فهو َديْ ٌن إَل أجل
مسمى  ..والبد من عدالة الكاتب  ..وحيرم امتناع الكاتب عن الكتابة إذا ُدعي إَل ذلك  ..مع إمَلء
الذي عليه احلق  ..وإن مل يستطع فليملل وليه بالعدل  ..واإلشهاد يكون من رجلني  ..أو رجل
وامرأتني  ..وأن يكون الشهود ممن ترضى عنهم اجلماعة  ..وال جيوز امتناع الشهود عن الشهادة ..
وليست هذه الشروط مندوباى إليها (أو مطلوبةى) ِف التجارة احلاضرة اليت نديرها بيننا.
فاآلية نصيحةٌ وإرشاد :
1
اب ِف األمر من
موضوع شهادة املرأة حيتاج إَل مقال برأسه .وفيما كتبناه ههنا غنيةٌ  -ولو مؤقتة -تزيل اللبس ُ
ُ
وجتَلِّي الصو َ

وجهة نظرنا.
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بقرينة قوله تعاَل بصيغة أفعل التفضيل اليت تقتضي عدم حرمة املفضول عليه " :ذلكم أقسط عند
(أي  :ال
اهلل  ..وأقوم للشهادة  ..وأدىن أال ترتابوا  ..إال أن تكون جتارة حاضرة  ..فليس عليكم جناح ْ
ضرر عليكم) أال تكتبوها" [البقرة .]121
وبقرينة قوله تعاَل ِف اآلية التالية مباشرة  -وهي ِف ذات سياق وموضوع اآلية السابقة عليها: -
"فإن أمن بعضكم بعضاى فليؤد الذي ائتمن أمانته" [البقرة ]125؛ فاملدار على مدى َتقق األمن من

عدمه.
وبقرينة قوله تعاَل  " :وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة"؛ والرهن غري واجب
بدل ِمن الكتابة عند تعذرها ،فلو كانت الكتابة واجبة لكان
بإمجاع العقَلء ،وهو  -كما تدل اآليةٌ -
بدهلا واجباى.
وبقرينة أن لرب َّ
الديْن أن يهبه ويرتكه بإمجاع العقَلء ،فكان الندب إَل كتابة الدَّيْن إَّنا هو على
جهة احليطة وزيادة االستيثاق.
ت ففي ِح ٍّل
ولذلك كله قيل حبق " :إن
َ
ت -فَ َح ْزٌم ،وإن ائتمْن َ
ت أو ْارتَـ َهْن َ
أشهدت  -أو َكتَْب َ

وس َعة"؛ فاإلشهاد والكتابة والرهن  -وغريها مما مياثلها -إَّنا ُجعلت لزيادة الطمأنينة ،ذلك بأن اهلل تعاَل
َ
جعل لتوثيق َّ
الديْن طُُرقاى منها الكتابة والرهن واإلشهاد ،وال خَلف بني العقَلء أن الرهن مشروع بطريق
الندب ال الوجوب ،فعُلم ِمن ذلك مثله ِف اإلشهاد والكتابة  -وغريمها من أشباههما ونظائرمها ، -وما
زال الناس يتبايعون حضراى وسفراى ،وبراى وحبراى وجواى ،وسهَلى وجبَلى ،من غري إشهاد وال كتابة وال رهن
(نعم ،ليس ِف كل املبايعات وإَّنا ِف كثري منها ،وخاص ىة الصفقات الكبرية الضخمة ِف عصرنا هذا؛
خلراب الذمم وحفظاى ومحايةى للحقوق واألموال).
فهذه القرائن األربعة  -وواحدةٌ منها تكفي -تؤكد ،مبا ال يدع جماالى ألي شك ،أن صيغة األمر ِف

اآلية إَّنا هي للنصح واإلرشاد ال غري.
األقوم" ،وذلك ال ينفي "املستوى
فاآلية ترى ِف هذا املستوى ِمن اإلشهاد
الوضع "األقس َط و َ
َ
األدىن ِمن القسط" الذي ميكن أن يتحقق بغري ما أرشدت إليه اآلية الكرمية.
ومن مث ،فإن األمر بالرجلني ،أو الرجل واملرأتني ،هو كذلك أمر ٍ
وندب ال أمر ٍ
إرشاد ٍ
إجياب ُحمَتَّ ٍم،
ُ
ُ
غريه؛ ألنه قد خرج ِمن نفس خمرج األوامر السابقة ،وسيق مساقها ،وأتى
َمن شاء فعلهَ ،
ومن شاء فعل َ
ِ
ك
َخ َذ ُحكم ما ُسل َ
ِف رحاهبا وسياقها؛ وهو  -فوق ذلك -تتميم لذات موضوعها ،وما كان كذلك أ َ
ِف سلكه والبد؛ الَتاد امل ْخَرج وامل َساق.
َ
َ
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وإرشاد لصاحب َديْن ذي مواصفات ومَلبسات خاصة ،وليست
ونعود فنقول  :اآلية نصيحةٌ
ٌ
1
اسم لكل ما
هي
،
تشريعاى موجهاى إَل القاضي ِف املنازعات؛ إذ "البينة" اليت حيكم القاضي بناءى عليها
ٌ
ني احلق ويُظهره؛ فعلى املدعي أن يأيت مبا يبني صحة دعواه ،فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق
يـُبَـ ِّ ُ

الصحيحة ُحكم له.
الشاهديْن ،أو الرجل واملرأتنيِ ،ف طريق من طرق احلكم اليت حيكم
وخَلصة هذا أن اآلية مل تذكر
َ
هبا القاضي ،وإَّنا ذكرت النوعني من البيات ِف الطرق اليت حيفظ هبا اإلنسان حقه  ..وما َُتفظ به
الشاهديْن،
احلقوق شيء ،وما َْحي ُكم به القاضي شيء آخر؛ ألن طرق احلُكم  -إثباتاى ونفياى -أوسع ِمن
َ

والشاهد واملرأتني.
ونكرر زياد ىة ِف البيان واإليضاح  :اآلية ال تدل  -كما يُظَ ُّن ِف الفهم الشائع -على أن الشاهد
الشاهدين؛ ألن اآليةَ أمر ٍ
إرشاد
قضى هبما إال عند عدم
واملرأتني ٌ
بدل عن الشاهدين ،وال على أنه ال يُ َ
َْ
ُ

ألصحاب احلقوق مبا حيفظون به حقوقهم ،فهو سبحانه أرشدهم إَل أقوى الطرق ،فإن مل يتيسر هلم
ذلك أو مل يريدوا أن يتكلفوا اإلتيان به ،فلينتقلوا إَل ما دونه  ..وهو سبحانه مل يذكر ِ -ف اآلية -ما
ص ٍر منه على ما ذَ َكر.
َحيكم به القاضي ،وإَّنا أرشدنا إَل ما ُحيفظ به احلق دو َن قَ ْ
مث إن اآلية إَّنا تتوجه بالنصح واإلرشاد ال إَل كل صاحب َديْن ،وإَّنا إَل دائن خاص ،وِف

حاالت خمصوصة من الديون ،هلا مَلبسات خاصة نصت عليها اآلية .
3
مث إن اآلية تكرميٌ للمرأة ال يدانيها فيه الرجل  .. 2فالشهادة أمام القاضي ِف حالة الرجل واملرأتني
شهادةٌ يؤديها شاهدان اثنان  :أحدمها الرجل ،والثاين إحدى املرأتني ،وهي اليت يُطلق عليه اسم
"الشاهدة" .أما األخرى ،وامسها "امل َذ ِّكَرة" ،فليست شاهدةى ،وإَّنا هي كاملستشارة القانونية للشاهدة .. 4
ُ
فشهادة "الشاهدة" ِف هذه احلالة كشهادة "الشاهد" الرجل ،ومتتاز املرأة عنه بأنه إذا احتاج إَل َمن
ت شهادته . 5
يُ َذ ّك ُره بَطَلَ ْ

" 1البينة على من ادعى واليمني على من أنكر"  :قاعدةٌ شرعية مستمدة ِ -ف مجلتهاِ -من معاين عدد من صحاح أحاديث
رسول اهلل ِ ف البخاري ومسلم والسنن.
 2وأنتم قلبتموها  -بفهمكم اخلاطئ -إهانةى هلا ومهانة؛ إذ القول بأن شهادهتا على النصف من شهادة الرجل يعين أن اإلسَلم

قد جعل املرأة نصف إنسان !
3
ٍ
ورفعت هذه الواقعة للقضاء ،فقرر القاضي  -حلاجة رآها وقدَّرها -استدعاءَ مجي ِع
رجل وامرأتانُ ،
أي ِف واقعة شهدها ٌ

الرجل واملرأتني.
شهودها؛ َ
 4التشبيه للتقريب والتوضيح ليس إال.
 5وخَلصة اخلَلصة أن شهادة املرأة ِف القضاء (وِف أي من موضوعاته وميادينه؛ مدني ىة كانت أو جنائية أو غري ذلك) كشهادة

الرجل سواءى بسواء ،جيري عليها ما جيري عليه ،ويسري عليها ما يسري عليه.
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ب أن يقول: -
رجل وامرأتان ،يقول القاضي هلما  -أو َو َج َ
فإذا حضر أمام القاضي للشهادة ٌ
1
يسأل الشاهدةَ ،فإن أجابت وأتت بالشهادة على وجهها
أيتكما الشاهدة وأيتكما امل َذ ِّكَرة ؟  ..مث ُ
ُ
َح َّست( ،أو وجد فيها القاضي أو أحس) شيئاى من
أ
أو
،
فيها
ت
د
ج
و
إجابة
فبها ونعمت ،وإن أجابت
َ
ْ
َ
ََ
االلتباس أو من عدم الدقة ،استأذنت األوَل (الشاهدةُ) طالب ىة أن تُ َذ ِّكَرها األخرى (امل َذ ِّكَرة) ،أو استأذنت
ُ
القاضي ِف أن تعقب وتوضح .والقاضي يوازن بني القولني ،ويرجح  -خبربته القضائية -بني
امل َذ ِّكَرةُ
َ
ُ
فالرتجيح للقاضي.
اختلفتا
وإن
،
ة
احد
و
ة
شهاد
صارت
،
ا
متفق
كَلمهما
مآل
القاضي
وجد
فإن
ليهما.
و
ق
َ
ى
ى
ى
ُ
غايةُ ما ِف األمر  -فَـ َع َل ذلك القضاةُ أو مل يفعلوا ،أتوا به أو أمهلوه أو تناسوه -أن الشاهد الرجل
إذا قال إنه غري متأكد من شهادته  :تبطل شهادته ،أما املرأة فتستطيع أن تقول بأهنا غري متأكدة
ِ
ضرن َ ِ
قبل)،
فتستعني ِف شهادهتا مبن يذكر أو يصحح (ممن َح َ ْ
وشه ْد َن الواقعةَ اليت تشهد هي عليها من ُ
ٍ
ٍ
متناقض
غريه من البينات وال
غري
مناقض َ
فيقبل القاضي هذا التصحيح (إذا كان صحيحاى ِف نفسه َ
معها) ،ويَعترب الشهاد َة واحد ىة كاملةى تامةى.
التلطف هبا ومعها ،فقد تنسى املرأة (كما قد
اللطف و ُ
واحلكمة من ذلك  :تكرميُ املرأة والرمحةُ و ُ
ينسى الرجل) ،وههنا يعطيها اإلسَلم  -دوناى عن الرجل -فرصةى وفسحةى ِف االستعانة بأخرى (هي
وم ِزيَّةى ودرجةى على الرجل
امل َذ ِّكَرة) ِف جملس الشهادة أمام القاضي .إذن ،لقد أعطى
ُ
اإلسَلم للمرأة ُمكنةى َ
ُ
ِف مسألة الشهادة ترتفع هبا وتتميز عنه؛ رفقاى حباهلا وتلطفاى معها وتكرمياى هلا ورمحةى هبا.
هذا هو معًن وغرض وحكمة " :أَن تَ ِ
ُخَرى"  ..ال أن نذهب
ض َّل إْ ْح َد ُ
امهَا فَـتُ َذ ِّكَر إِ ْح َد ُ
امهَا األ ْ
باآلية إَل ما ذهبتم إليه دو َن ٍ
دليل عقلي وال شرعي  .. 2وال أن نلغي فكرة امل َذ ِّكَرة فنَ ْح ِرَم املرأ َة ِمن َم ِزيَّة
ُ
عظيمة أعطاها هلا اإلسَلم  -كما نفهمه. -
ومن مث ،فَل وجه لتعلقكم باآلية أبداى.
***

 -2وخَلصة هذا البحث ِف مجلة واحدة  :ال يصح وال جيوز تقوية احلديث  -كائناى ما كان

ضعفه؛ خفيفاى أو شديداى -بتعدد طرقه الضعيفة  -كائناى ما كان ضعفها؛ خفيفاى أو شديداى ، -وال
بالشواهد ،صحيحةى كانت أم ضعيفةى ..
كما ال يصح وال جيوز االحتجاج به  -أقصد ما يسميه املتأخرون باحلديث احلسن لغريه -مطلقاى،
ال ِف الرتغيب والرتهيب ،وال ِف احلَلل واحلرام ،وال ِف العقائد والغيبيات ..
 1ولو مل يفعل القضاةُ هذا لوجب عليهم أن يفعلوا؛ إذ هو ما تدل عليه اآلية [البقرة  ]121كما ال خيفى.
 2وحديث "شهادة املرأة على النصف من شهادة الرجل" إَّنا هو من اآلية السابقة؛ يُفهم ِف ضوئها وعلى هدي منها ،وإال كان
باطل املعًن مردوداى بَل مرية.
َ
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ِ
أحاديث
ت هبا
ثل هذه األسانيد  -اليت يـُ َق ِّوي بعضها بعضاى فيما يرى
َ
البعض -ال جيوز أن نـُثْبِ َ
ُ
وم ُ
َج ُّل ِمن أن يـُ َقَّرر بأهواء الكذابني ،وجهل املغفلني ،وأوهام
فدين اهلل أ َ
تُ َبًن عليها أحكام احلَلل واحلرام؛ ُ
الضعفاء ،وندماء سوء احلفظ وخمتلِّي الضبط امل َذبْ َذبِني؛ ِمن ذوي احلوافظ الرخوة وأرباب األوهام
ُ
واألغَلط والتخاليط.
وِف الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غُنية عن مجيع ذلك.
واهلل تعاَل أعلى وأعلم
*******

المصادر والمراجع:
 .0أحوال تعدد طرق احلديث الضعيف وأثره ،د /حممد عمر بازمول .حبث منشور على عدد من مواقع
ِ
اآلخر  -اآلتية اإلشارة إليه : -تقوية احلديث الضعيف.
اإلنرتنت ،وهو جبملته ُم ْستَلٌّ من حبثه َ
 .1آداب الشافعي ومناقبه ،عبد الرمحن بن أيب حامت الرازيَ ،تقيق /عبد الغين عبد اخلالق ،مكتبة الرتاث
اإلسَلمي -حلب .
 .5أدب اإلمَلء واالستمَلء للسمعاينَ ،تقيق /سعيد حممد اللحام ،ط 0121 ،0م ،دار اهلَلل -
بريوت .
 .6اإلرشادات ِف تقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات ،طارق عوض اهلل حممد ،ط 0112 ،0م،
وقفت عليه بإطَلق  -فيما أعلم . -وقد أَتَى فيه
الكتاب ِف بابه أفضل ما ُ
مكتبة ابن تيمية  -القاهرة .و ُ
مؤلفه جبملة تنبيهات واستدراكات وتوضيحات وشروط وقيود جيب مراعاهتا ِمن قِبَل َمن يتصدى لتقوية

األحاديث بتعدد طرقها الضعيفة ،ما لو التزم هبا املعاصرون ِف التصحيح والتضعيف ألمثرت خرياى كثرياى.
ِ
شروط ُّ
احلد األدىن الذي نادينا ِ -ف حبثنا هذا -بأن
وهذه الشروط والقيود ِف مجلتها تقرتب كثرياى ِمن
يعمل به املعاصرون على أقل تقدير.

 .5اإلسَلم عقيدة وشريعة ،شيخ األزهر العَلمة اجلليل /حممود شلتوت ،ط 0121م ،دار الشروق
 القاهرة. .4إعَلم املوقعني عن رب العاملني ،اإلمام ابن القيم ،اجلزء األول ،ط 0115م ،دار اجليل – بريوت.
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 .1األعمال الكاملة لإلمام حممد عبده ،دراسة وَتقيق أستاذنا اجلليل د /حممد عمارة ،اجلزء الرابع،
ط 0115م ،دار الشروق – القاهرة .
 .2األم ،اإلمام الشافعي ،رواية الربيع بن سليمانَ ،تقيق د /أمحد بدر الدين0114 ،م ،دار قتيبة -
بريوت .وكذلك َتقيق /حممد زهري النجار ،ط 0115م ،دار املعرفة  -بريوت .وكذلك ط 0510هـ ،
أشرت إَل ذلك ،وإال فهو إلحدى
املطبعة األمريية ببوالق  -القاهرة .وإذا كان العزو هلذه األخرية
ُ
األُولَيَـ ْني.
 .1االعتصام ،اإلمام الشاطِبَ ،تقيق /سليم اهلَليل ،ط 0111م ،دار ابن عفان  -القاهرة .
 .01الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث ،وهو شرح الشيخ /أمحد حممد شاكر الختصار
اإلمام ابن كثري ملقدمة ابن الصَلحَ ،تقيق /علي حسن علي عبد احلميد احللِب ،تعليق /حممد ناصر
الدين األلباين ،ط 0114 ،0م ،مكتبة املعارف – الرياض.
 .00البحر الذي َز َخر ِف شرح ألفية األثر ،احلافظ السيوطيَ ،تقيق الباحث /أنيس أمحد
األندونيسي ،رسالة ماجستري باجلامعة اإلسَلمية باملدينة املنورة 0614 ،هـ .
 .01تاريخ حيىي بن معني ،برواية /عباس بن حممد الدوريَ ،تقيق /أمحد نور سيف ،ط 0126م،
نشر جامعة امللك عبد العزيز  -السعودية.
 .05التحرير اإلسَلمي للمرأة  -الرد على شبهات الغَلة ،أستاذنا د /حممد عمارة ،ط ،1
1111م ،دار الشروق  -القاهرة .
َ .06ترير علوم احلديث ،د .عبد اهلل يوسف اجلديع ،اجمللد الثاين ،ط 1111 ،5م ،مؤسسة الريان
– بريوت.
 .05تفسري القرطِب ،ط دار الفكر  -بريوت .
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 .04تقدمة اجلرح والتعديل ،عبد الرمحن بن أيب حامت الرازيَ ،تقيق /عبد الرمحن املعلمي  ، 1ط
0151م ،نشر دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن باهلند .وعنها بالتصوير  :دار الكتب العلمية
 بريوت. .01تقوية احلديث الضعيف بني الفقهاء واحملدثني د /حممد عمر بازمول ،حبث حمكم منشور ِف جملة
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا ،اجلزء  ،05العدد  ،14صفر  0616هـ ( ،ص
.)125 -105
 .02التمهيد ملا ِف املوطأ من املعاين واألسانيد ،اإلمام ابن عبد الرب األندلسي ،ط وزارة األوقاف
املغربية0110 -0141 ،م.
 .01التمييز ،اإلمام مسلم بن احلجاجَ ،تقيق /حممد مصطفى األعظمي ،ط 0111م ،مكتبة
الكوثر  -الرياض.
 .11هتذيب التهذيب ،احلافظ ابن حجر العسقَلين ،اجلزء احلادي عشر ،ترمجة حيىي بن معني.
 .10هتذيب الكمال ،احلافظ املزي ،ط 1111 ،0م ،مؤسسة الرسالة – بريوت.
 .11الثقات (= تاريخ أمساء الثقات) ،أبو حفص عمر بن أمحد بن شاهنيَ ،تقيق /صبحي
السامرائي ،ط 0126م ،الدار السلفية – الكويت.
 .15اجلامع ألخَلق الراوي وآداب السامع ،اخلطيب البغداديَ ،تقيق /حممود الطحان ،ط
0125م ،مكتبة املعارف – الرياض .
 .16اجلرح والتعديل ،عبد الرمحن بن أيب حامت الرازيَ ،تقيق /عبد الرمحن املعلمي ،ط 0155م ،نشر
دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن باهلند .وعنها بالتصوير  :دار الكتب العلمية  -بريوت.
 .15اجلرح والتعديل ملن خرج له البخاري ِف اجلامع الصحيح ،احلافظ أبو الوليد الباجي (سليمان بن
خلف بن سعد) ،ط 0124م ،دار اللواء للنشر والتوزيع – الرياض.
 1التحقيقات والتعليقات احلديثية هلذا العامل اجلليل كبريةُ النفع عظيمةُ األثر ِف كفكفتها  -بأسلوب علمي رصني -من غلواء

تساهل املتأخرين واملعاصرين ِف التقوية مبجرد تعدد الطرق .نعم ،هو يقول جبواز التقوية بتعدد الطرق ،ولكنه وضع لذلك شروطاى
ض َع لذلك شروطاى أو مل
 تأصيَلى وتطبيقاى -تكبح مجاح كثري من الغائضني ِف هذا امليدان( .وحنن خنتلف معه ِف مبدأ التقويةَ ،و َيضع).
س الكبار ،رمحه اهلل ،وجزاه عن حديث رسول اهلل ( )خري اجلزاء.
واحلق أن كتابات عبد الرمحن املعلمي احلديثية بعامة فيها نَـ َف ُ
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 .14جهود د /يوسف القرضاوي ِف خدمة السنة النبوية ،د /حممد سليم العوا ،جملة املسلم املعاصر،
عدد (( ،)22ص 0112 ،)51 -5م .
 .11احلديث احلسن لذاته ولغريه – دراسة استقرائية نقدية ،د /خالد منصور الدريس ،ط ،0
أصل الكتاب رسالةُ دكتوراه من جامعة أم القرى .ويشاء
 0614هـ  ،دار اضواء السلف  -الرياض .و ُ

اهلل أال أقف عليه حىت اآلن رغم شدة طلِب له منذ عامني .يسر اهلل األمر؛ فبتَلقح اآلراء تنقدح شرارة
الصواب !
 .12احلديث املرسل  -حجيته وأثره ِف الفقه اإلسَلمي ،د/حممد حسن هيتو ،ط 0121 ،0م ،دار
البشائر اإلسَلمية – بريوت.
 .11احلسن مبجموع الطرق ِف ميزان االحتجاج بني املتقدمني واملتأخرين ،عمرو عبد املنعم سليم ،ط
1115م ،دار الضياء  -طنطا  -مصر .ويشاء اهلل أال أقف على هذا الكتاب حىت اآلن رغم شدة طلِب
له منذ ثَلثة أعوام ونصف .يسر اهلل األمر كذلك؛؛ فبتَلقح اآلراء  -كما قلنا -تنقدح شرارة الصواب !
 .51حكم العمل باحلديث الضعيف ِف فضائل األعمال ،أشرف سعيد ،ط 0111 ،0م ،مكتبة
السنة – القاهرة.
 .50اخلرب الثابت وقواعد ثبوته وأصول اجلرح والتعديل وعلل احلديث ،يوسف هاشم عابد اللحياين،
تقدمي /عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد ،منشور على موقع ُملتقى أهل احلديث على شبكة اإلنرتنت.
 .51دالئل النبوة ،اإلمام البيهقيَ ،تقيق /عبد املعطي قلعجي ،ط 0125م ،دار الكتب العلمية –
بريوت.
 .55الدين والسياسة  -تأصيل ورد شبهات ،د /يوسف القرضاوي ،ط 1111 ،0م ،دار الشروق
– القاهرة.
 .56الرسالة ،اإلمام الشافعيَ ،تقيق /أمحد شاكر ،ط بريوت مصورىة عن طبعة مصر.
 .55سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للشيخ حممد ناصر الدين األلباين
(حممد نوح جنايت األلباين األرنؤوطي) ،ط مكتبة املعارف – الرياض.
 .54سلسلة االحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء ِف األمة للشيخ األلباين ،ط مكتبة املعارف
– الرياض.
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 .51سنن الرتمذي ،عناية /مشهور حسن آل سلمان ،ط  0601 ،0هـ  ،مكتبة املعارف  -الرياض

 .52السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ،حممد الغزايل ،ط 0111 ،01م ،دار الشروق –
القاهرة.
 .51سري أعَلم النبَلء ،اإلمام الذهِبَ ،تقيق /شعيب األرنؤوط وآخرين ،ط 0125 -0120م،
مؤسسة الرسالة – بريوت.
 .61شرح علل الرتمذي ،ابن رجب احلنبليَ ،تقيق /نور الدين عرت ،ط 0112م ،دار املَلح –
دمشق.
 .60صحيح مسلم ،عناية /أبو صهيب الكرمي ،ط 0112م ،بيت األفكار الدولية – بريوت.
 .61الطرق احلكمية ِف السياسة الشرعية ،اإلمام ابن القيمَ ،تقيق د /حممد مجيل غازي ،ط
0111م ،القاهرة.
 .65عقيدة السلف أصحاب احلديث للصابوينَ ،تقيق /بدر البدر ،ط 0126 ،0م ،الدار السلفية
 الكويت . .66العلل ومعرفة الرجال ،رواية أيب بكر املروذي وامليموين وصاحل بن أمحد عن اإلمام أمحد بن حنبل،
َتقيق /وصي اهلل عباس ،ط 0122م ،الدار السلفية – اهلند.
 .65العلل ومعرفة الرجال ،رواية عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن أبيه اإلمامَ ،تقيق /وصي اهلل عباس،
ط 0122م ،املكتب اإلسَلمي – بريوت.
 .64الغناء واملوسيقى  -رؤية إسَلمية جديدة ،د .حيىي رضا جاد ،تقدمي د .حممد عمارة ود .حممد
هيثم اخلياط ،ط 1105 ،0م ،دار املعارف  -القاهرة.
 .61فتح املغيث شرح ألفية احلديثَ ،شس الدين السخاويَ ،تقيق /عبد الرمحن حممد عثمان ،ط
0142م ،املكتبة السلفية – املدينة املنورة.
 .62فقه الغناء واملوسيقى ِف ضوء القرآن والسنة ،د /يوسف القرضاوي ،ط 1110 ،0م ،مكتبة
وهبة – القاهرة.
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ِ .61ف أصول النظام اجلنائي اإلسَلمي  -دراسة مقارنة ،د /حممد سليم العوا ،ط  ،0يناير
1114م ،هنضة مصر – القاهرة .
ِ .51ف فقه االجتهاد والتجديد ،د /حيىي رضا جاد ،تقدمي د /حممد عمارة ،ط 1101 ،0م ،دار
السَلم  -القاهرة.
 .50قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث ،حممد مجال الدين القامسيَ ،تقيق /حممد هبجة
البيطار ،تقدمي /حممد رشيد رضا ،ط 1110 ،5م ،در النفائس – بريوت.
 .51الكامل ِف ضعفاء الرجال ،اإلمام ابن عدي اجلرجاينَ ،تقيق /عادل عبد املوجود وعلي حممد
عوض ،ط 0111م ،دار الكتب العلمية – بريوت.
 .55كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب باألسانيد الصحيحة املتصلة البن خزميةَ ،تقيق /حممد
خليل هراس ،ط دار الكتب العلمية – بريوت.
 .56كتاب السماع البن القيسراين (حممد بن طاهر املقدسي)َ ،تقيق /أبو الوفا املراغي ،ط
0111م ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسَلمية بالقاهرة
ملحق بآخر سننه( .انظر سنن الرتمذي).
 .55كتاب العلل الصغري لإلمام الرتمذيٌ ،
 .54الكفاية ِف علم الرواية ،اخلطيب البغدادي ،ط 0111م ،دار الكتب احلديثة – القاهرة.
 .51لسان احملدثني ُ -معجم يُعًن بشرح مصطلحات احملدثني القدمية واحلديثة ورموزهم وإشاراهتم
ٍ
ضع /حممد خلف سَلمة- 1111 ،
ومجلة ِمن مشكل عباراهتم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهمَ ،و ْ
1101م ،كتاب إلكرتوين منشور ِف عدد ِمن مواقع اإلنرتنت ،منها  :موقع شبكة مشكاة اإلسَلمية،
بعد طبع ىة تداولية جتارية . 1
وموقع ملتقى أهل احلديث .ومل يُطبع هذا املعجم ُ
 .52جمموع فتاوى اإلمام ابن تيمية ،ط الرياض.
 .51اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،اإلمام ابن حبان البسيتَ ،تقيق /حممود إبراهيم زايد،
ط  0514هـ  ،دار الوعي  -حلب .
 1وقد رجعنا فيه خاصةى إَل مصطلحات [ :تقوية احلديث مبجموع طرقه  -رقم [ .. ]522يُستشهد به  -رقم .. ]0422
[يُعترب حبديثه [ .. ]0412 -يُكتب حديثه لَلعتبار  -رقم .]0115
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 .41احملدث الفاصل بني الراوي والواعي ،الرامهرمزيَ ،تقيق /حممد عجاج اخلطيب ،ط 0110م،
دار الفكر -بريوت.
 .40خمتصر املزين لكتاب األم لإلمام الشافعي ،إمساعيل بن حيىي املزين ،ط 0111م ،دار املعرفة –
بريوت.
 .41املدخل إَل الصحيح ،احلاكم النيسابوريَ ،تقيق /ربيع هادي املدخلي ،ط 0126م ،مؤسسة
الرسالة – بريوت .
 .45املرأة املسلمة وقضايا العصر ،أستاذنا د /حممد هيثم اخلياط ،ط 1111 ،0م ،سفري الدولية
للنشر – القاهرة.
 .46املراسيل ،ابن أيب حامت  ،عناية /شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين ،ط 0121م ،مؤسسة الرسالة -
بريوت .
 .45املستدرك على الصحيحني ،احلاكم النيسابوريَ ،تقيق /مصطفى عبد القادر ،ط 0111م ،دار
الكتب العلمية – بريوت.
 .44معامل السنن ،اإلمام اخلطايب ،ط 0155 ،0م املوافق 0550هـ ،طبعه وصححه /حممد راغب
الطباخ ِف مطبعته العلمية ِف حلب – سوريا .
 .41املعرفة والتاريخ  ،يعقوب بن سفيان الفسويَ ،تقيق د /أكرم ضياء العمري ،ط  0601هـ ،
مكتبة الدار – املدينة املنورة.
 .42امللل والنحل واألهواء ،اإلمام ابن حزم ،ط  0501هـ  ،املطبعة األدبية بالقاهرة .
 .41مناهج احملدثني ِف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة ،د /املرتضى الزين أمحد ،تقدمي د /محاد
حممد األنصاري ،ط 0116 ،0م ،مكتبة الرشد – الرياض .وأصل الكتاب رسالة دكتوراه من اجلامعة
اإلسَلمية باملدينة املنورة.
 .11منتهى األماين بفوائد مصطلح احلديث للمحدث األلباين ،أمحد سليمان أيوب ،تقدمي /مصطفى
العدوي ،ط 1115 ،0م ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر  -القاهرة.
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 .10املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين ِف تصحيح األحاديث وتعليلها ،د /محزة عبد اهلل املليباري ،ط
1110 ،1م ،دار ابن حزم – بريوت.
 .11موضح أوهام اجلمع والتفريق ،اخلطيب البغداديَ ،تقيق /عبد الرمحن املعلمي ،ط 0151م ،ط
جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد باهلند.
 .15النكت على كتاب ابن الصَلح ،احلافظ ابن حجر العسقَلينَ ،تقيق /ربيع هادي املدخلي ،ط
0126م ،نشر اجلامعة اإلسَلمية باملدينة املنورة.
 .16نكت الزركشي على مقدمة ابن الصَلح ،اإلمام الزركشي ،ط 0601 ،0هـَ ،تقيق /زين
العابدين حممد ،مكتبة أضواء السلف  -الرياض.
إَل غري ذلك من أمهات كتب التفسري وأصول الفقه والفقه وعلوم احلديث وعلله ،قدميها وحديثها ،مما
هو معروف مشتهر ،فَل داعي لذكره؛ اكتفاءى باإلشارة والتنبيه.
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حق المريض في قبول العالج أو رفضه
وفقاً للقانون األردني
الدكتور هيثم حامد املصاروة
أستاذ القانون املدين املشارك ورئيس قسم القانون-كلية األعمال-جامعة امللك عبد العزيز

ملخص
يتوجــب علــى الطبيــب اال ميــارس العمــل الطــِب بشــأن اي م ـريض يلجــأ اليــه اال بعــد التحقــق مــن
قب ــول ه ــذا امل ـريض ب ــالعَلج ،وهــذا يتطل ــب م ــن الطبي ــب بع ــد اج ـراء الكش ــف الط ــِب والفح ــوص الَلزم ــة
للمـريض الرجـوع مــرة ثانيـة لــه للتحقـق مــن اسـتمرار قبولـه مبــا يقـرره الطبيــب مـن إجـراءات عَلجيـة ،اذ يقــع
على عتاق الطبيب أيضا التزام آخر مفاده ضرورة تبصري املريض حبالته الصحية وما تستلزمه مـن عَلجـات
واجراءات ،وهذا يعين أن علـى الطبيـب احـرتام ارادة املـريض دائمـا حـىت لـو قـرر ذلـك املـريض االمتنـاع عـن
العــَلج املقــرر لــه ورفضــه ،غــري أن رفضــه هــذا جيــب أن يكــون عــن علــم كــاف مبــا ســيرتتب عليــه مــن آثــار
ومضاعفات.
ومــا ذكــر آنف ـاى مــن أحكــام مل يصــرح املشــرع بكثــري منــه مباشــرة ،بــل امكــن مــن خــَلل البحــث
اسـتنباطه بوســاطة النصـوص املتفرقــة ذات العَلقـة باملوضــوع ،كمـا مت االشــارة اَل ضـرورة التــدخل التشـريعي
ِف حاالت أخرى مل يرد نص بشأهنا.
المصطلحات الدالة :القبول ،العمل الطِب ،تبصري املريض ،املريض ،الطبيب.
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Patient's right to accept or refuse treatment
According to Jordanian law
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Abstract
doctor should start treatment of this patient after checking the
patient treatment acceptance of practiced medical and after making all
medical examinations and necessary tests, than doctor must verify the
continued acceptance of remedial action also doctor have to enlighten the
patient health condition and requisite treatments and procedures
doctor have to respect the will of the patient always, even if it so
decides patient reject treatment, due to him and rejected، but this rejected
must be informed enough including entail it from the effects and Critical in
patient health.
What is mentioned above provisions legislator did not say it directly, but it
is possible through research deduced mediated sporadic relevant texts, as
was pointed out the need for legislative intervention in other cases is no
text on it.
Key word: Acceptances, medical work, enlighten the patient,
patient, doctor.
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مقدمة

يكتس ــب العم ــل الط ــِب امهي ــة بالغ ــة ِف حي ــاة كاف ــة الن ــاس ،اذ حيت ــاج بع ــض الن ــاس الع ــَلج ملواجه ــة
االم ـراض واالالم الــيت تلــم هبــم بــني فــرتة واخــرى ،فيمــا حيتــاج بعضــهم اآلخــر العــَلج للتعــايش مــع مــرض
م ــزمن او خط ــري تس ــتدعي ض ــرورة مواجه ــة
االس ــتمرار ِف الع ــَلج فـ ـرتات وفـ ـرتات وم ــن
دون انقطــاع ،اذ ال فــرق ِف هــذا كلــه ذل ــك
بني صغري أو كبري ،أو بني ذكر او انثى.
واحلاج ـ ــة اَل الع ـ ــَلج تس ـ ــتدعي دائم ـ ــا
السـماح للطبيــب بالقيــام بــاإلجراءات الطبيــة
الَلزمــة ملواجهــة احلالــة املرضــية الــيت يواجههــا
املـ ـريض ،اذ تك ــون العَلق ــة بينهم ــا خاض ــعة
لعقــد يســمى عقــد العــَلج الطــِب ِف اح ـوال
معينة ،فيما تكون خاضـعة ألحكـام القـانون
مباشــرة ِف االحـوال الــيت ال يــتم فيهــا التعاقــد بينهمــا ،وِف كلتــا احلــالتني يلجــأ املـريض –غالبــا -اَل الطبيــب
بإرادته واختياره.
والطبيــب اذ يقــوم بــدوره اَّنــا يقــوم بواجــب انســاين واخَلقــي وينفــذ التزامــا قانونيــة يقــع علــى عاتقــه ِف
مواجهة شخص قام بـاللجوء إليـه ،األمـر الـذي يثـري التسـاؤل عـن مـدى حريـة الطبيـب بالقيـام بـاإلجراءات
الطبية اليت يراها مَلئمة جتاه ذلـك املـريض ،فـاملريض انسـان لـه ارادة ويتمتـع باحلريـة والكرامـة واخلصوصـية،
يقــدر مــا يَلئمــه ومــا ال يَلئمــه مــن اج ـراءات طبيــة وفقــا ملعطيــات واعتبــارات كثــرية قــد تتصــل بظــروف او
نو ٍاح شخصية او عائلية او اجتماعية او دينيـة ...او غريهـا ،اال أنـه وبـالرغم مـن هـذه االعتبـارات كلهـا قـد

ال يقدر ضرورات العَلج وخطورة حالته الصحية ،ممـا قـد يضـع ِف حـرية مـن أمـره بشـأن مـا جيـب فعلـه ،ال
ســيما ِف احلــاالت الــيت يــرفض فيهــا امل ـريض العــَلج ،هــل االوَل االعتــداد بــإرادة امل ـريض وتقــديره لظروفــه
اخلاصــة ،أم االوَل احلفــاظ علــى صــحته او انقــاذ حياتــه مــثَل؟ وهــل يكفــي للقيــام بالتــدخل العَلجــي علــى
جســد امل ـريض القبــول الضــمين بــالعَلج ام جيــب ت ـوافر قبــول ص ـريح؟ كمــا يثــار التســاؤل عــن مــدى كفايــة
القبــول الصــادر منــه عنــد البــدء ِف العــَلج لَلســتمرار فيــه ،أم أنــه يشــرتط ِف قبــول امل ـريض العلــم مبســائل
حمــددة تتعلــق بكــل مرحلــة مــن مراحــل العــَلج وبآثــاره ومضــاعفاته؟ ومــن جهــة أخــرى هــل ميكــن تصــور
حاالت ال يُعبأ فيها بإرادة املريض ،حبيث يتم عَلجه دون استشارته أو اخذ موافقته؟
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لعــل االجابــة علــى هــذه التســاؤالت وغريهــا ي ـرتبط بتش ـريعات وقواعــد عــدة ،كقــانون الصــحة العامــة
وقــانون نقابــة االطبــاء والدســتور الطــِب االردين الــذي ميثــل دليــل ألخَلقيــات مهنــة الطــب ،وهــو مــا يتطلــب
البحـث عــن القواعـد الــيت ميكـن تطبيقهــا بشـأن كــل مسـألة او فــرض ،لـيس هــذا فحسـب فاملســألة الواحــدة
قد يطبق بشأهنا اكثر من نص قانوين ،كما أن هناك الكثري من املسائل اليت قد يتوافر هلـا اجابـة صـرحية ِف
نصوص التشريعات السابقة ،األمر الذي يستدعي مزيدا من البحـث والتمحـيص السـتنباط احلكـم االكثـر
مَلءمة.
وبناء عليه ،سنتوَل دراسة موضوع حق املريض ِف قبول العَلج أو رفضه من خَلل التقسيم اآليت:
املطلب االول :حق املريض ِف قبول العَلج.
املطلب الثاين :حق املريض ِف رفض العَلج.
المطلب األول:
حق المريض في قبول العالج
تعــرض الدســتور الطــِب األردين للموقــف مــن ارادة املـريض ِف االعمــال الطبيــة ،فقــد نصــت املــادة
( )01منه علـى اآليت( :كـل عمـل طـِب جيـب أن يسـتهدف مصـلحة املـريض املطلقـة وأن تكـون لـه ضـرورة
تربره وأن يتم برضائه أو رضاء ويل أمره إن كان قاصرا أو فاقداى لوعيه).
يس ــتفاد م ــن ه ــذا ال ــنص أن األس ــاس ال ــذي ينبغ ــي أن تب ــًن علي ــه العَلق ــة ب ــني امل ـريض والطبي ــب ه ــو
الرضــاء ،ذلــك انــه مــن غــري املتصــور تــرك أمــر تقريــر العــَلج مــن عدمــه للطبيــب مبفــرده ،فمــا زلــت الق ـوانني
املختلفــة تعــرتف للفــرد حبــق راســخ علــى جســده حيــول دون معاجلتــه قس ـراى( ،)1ناهيــك عــن أن العَلقــة بــني
الطبيب واملريض قوامها الثقة ومصلحة املريض ،وهي كثـريا مـا تسـتند إَل فكـرة التعاقـد( ،)2إذ يـربم الطرفـان

( )1انظر :د.عبد الرشيد مأمون ،عقد العَلج بني النظرية والتطبيق ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،0124 ،ص.151
د.معاذ جاسم حممد ،استعمال احلق ِف االعمال الطبية واخلطأ فيه ،جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية ،العدد
الرابع ،العراق ،1100 ،ص .46د.جابر شبل مهنا ،حقوق املريض على الطبيب ،جملة كلية احلقوق جبامعة النهرين،
اجمللد  ،5العدد  ،06بغداد ،1101 ،ص.2
( )2ختتلف طبيعة العَلقة بني املريض والطبيب حبسب ما إذا كان عمل الطبيب يندرج ضمن أعمال القطاع اخلاص أو
العام ،فإذا كان الطبيب يزاول عمَل خاصا أو تابعا ألحدى املستشفيات أو املصحات اخلاصة ،فإن العَلقة بينهما
ترتكز إَل العقد املربم بينهما وهو ما يسمى "عقد العَلج الطِب".
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مــا يســمى بعقــد العــَلج الطــِب ،والــذي يعــرب فيــه كَلمهــا عــن توافــق ارادتيهمــا وقبوهلمــا بتحمــل التزامــات
وحقوق معينة ،ومن مث فإنـه يتعـذر التسـليم بإمكانيـة إجـراء أي عمـل طـِب دون أن يتـوافر قبـول بـه ،فقبـول
امل ـريض شــرط أساســي وضــروري ،وجيــب احلصــول عليــه قبــل البــدء ِف العــَلج ،اذ يســتوي ِف ذلــك وفقــا
للقواعد العامة أن يكون القبول صرحيا أو ضمنيا(.)1

ومع ذلك ،فإن البعض( )2يـرى ضـرورة التفريـق بشـأن الرضـاء الصـريح والضـمين بـني التـدخَلت الطبيـة

املألوفـة والتــدخَلت الطبيـة الكــربى ،اذ يـرى ضــرورة الرضـاء الصـريح بشـأن التــدخَلت الطبيـة الكــربى دون
املألوفة اليت يكفي فيها أن يستشف الطبيب موافقة املريض على القيام بعمل طِب معني.
قد يرى البعض تعذر إعمال الرأي السابق لصعوبة التفريق بني التـدخَلت الطبيـة املألوفـة والتـدخَلت
الطبيــة الكــربى ،فهــل تعــين التــدخَلت الطبيــة الكــربى العمليــات اجلراحيــة مــثَل أم اهنــا قــد تشــمل صــورا
اخرى كإعطاء ادوية ذات شديدة التأثري او ذات خطورة؟
نعتقد بأن التدخَلت الطبية الكربى تشمل الصـورة السـابقة كلهـا وغـري مـن الصـور إذ ميكـن ِف سـبيل

التغلــب علــى مثــل هــذه الصــعوبة إعمــال املعيــار القــانوين املعــروف مبعيــار الرجــل املعتــاد( ،)3والــذي يظهــر

تطبيقــه مــن الناحيــة العمليــة ِف جمــال األعمــال الطبيــة مبعيــار الطبيــب املعتــاد ،أي الطبيــب املتوســط العــادي
غــري املهمــل وال الشــديد الــذكاء ،فالشــك ِف انتمــاء التــدخل الطــِب اَل التــدخَلت املألوفــة أم الكــربى يثــري
التساؤل دائما عما كان سيفعله الطبيب العادي إذا ما عرضت له حالة طبية مشاهبة ،فهـل كـان سـيعتربها

أما إذا كان الطبيب يزاول عمله بوصفه تابعا إلحدى املستشفيات أو املصحات العامة أو إحدى اجلهات التابعة
للدولة ،فإن العَلقة مع املريض تنظمها اللوائح واألنظمة اخلاصة باملرفق الصحي العام ،اذ تكون العَلقة بينهما ذات
طبيعة ادارية أو تنظيمية.
للمزيد من التفصيل انظر :د.عبد الرشيد مأمون ،املرجع السابق ،ص .4د.حممد حسني منصور ،املسؤولية الطبية ،دار
اجلامعة اجلديدة للنشر ،االسكندرية ،1110 ،ص .005د.سعد سامل عبد الكرمي العسبلي ،املسؤولية املدنية عن
النشاط الطِب ِف القانون الليِب ،الطبعة االوَل ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي ،0116 ،ص.25
( )1تنص املادة ( )15من القانون املدين االردين رقم ( )65لسنة  0114على االيت( :التعبري عن االرادة يكون باللفظ
وبالكتابة وباإلشارة املعهودة عرفا ولو من غري االخرس وباملبادلة الفعلية الدالة على الرتاضي وباختاذ اي مسلك آخر ال
تدع ظروف احلال شكا ِف داللته على الرتاضي) .للمزيد حول املوضوع انظر :د.عبد القادر الفار ،مصادر االلتزام ،دار
الثقافة ،عمان ،1100 ،ص.65
( )2انظر :د.معاذ جاسم حممد ،املرجع السابق ،ص.46
( )3الشخص العادي "أو املعتاد" هو شخص وسط ال هو شديد الذكاء وال هو قليل الذكاء ،هو وسط بني هذا وذاك.
يشعر باملسؤولية ،أي هو وسط بالنسبة لطبقته من الناس .للمزيد انظر :د.حممود جَلل محزة ،التبسيط ِف شرح القانون
املدين (اجلزء الثاين :مصادر احلق الشخصي وااللتزام) ،عمان ،0114 ،ص.062
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من طائفة التدخَلت الطبية املألوفة أم الكربى؟ وبتعبـري آخـر هـل كـان الطبيـب سـيكتفي بالرضـاء الضـمين
أم أنه كان سيتطلب الرضاء الصريح؟
غ ــري أن التس ــليم مبف ــاد ال ـرأي الس ــابق ال يب ــدو ِف كث ــري م ــن االحي ــان يس ــري املن ــال ،ال س ــيما ِف ظ ــل
النصــوص القانونيــة النافــذة ،االمــر الــذي يتطلــب مــن املشــرع التــدخل ص ـراحة للــنص مباشــرة علــى ضــرورة
توافر الرضاء الصريح من املريض ِف حاالت التدخَلت الطبية الكربى.
وعلــى ايــة حــال فــالقبول املقصــود ِف األعمــال الطبيــة بصــفة عامــة لــيس جمــرد صــيغة أو شــرط شــكلي
يقتضيه أمر مباشرة العمل الطِب ،وإَّنا املقصود منه احلصول حقيقة على الرضاء املسـتنري مـن املـريض ،كمـا
أن إمهال الطبيب ِف احلصول على رضا املريض على هذا النحو جيعله مسؤوالى عن نتائج فعله.

أمـا الرضـا املسـتنري فيقصـد بـه أن يكـون الرضــاء عـن بصـر وبصـرية( )1بعواقـب اسـتخدام التـدخل الطــِب

على جسد املريض ،أو على االقل العلم مبحدودية وضآلة االثار املرتتبة على عمل طِب ما.
كمــا ال داعــي ِف كثــري مــن االحيــان إلشــغال ذهــن املـريض مبعلومــات هــو بغــًن عنهــا اذا مــا كــان يعلــم

بنوع املرض واعراضه واثاره وما يتعلق به من عَلجات(.)2

لــذلك فــَل جيانــب الص ـواب القــول بضــرورة إعمــال مســؤولية الطبيــب ِف احلــاالت الــيت يتوجــب عليــه

إعَلم املريض بطبيعة ونوع العَلج وتأثرياته( ،)3وهذا االلتزام ال يقـوم عنـد إبـرام عقـد العـَلج أو عنـد البـدء
ِف العــَلج فقــط ،وإَّنــا يســتمر ِف املراحــل التاليــة أيضـاى إذا كانــت تنطــوي علــى خمــاطر أكــرب ،كمــا لــو كــان
يرتتــب علــى تنــاول الــدواء خمــاطر وأض ـرار مــن قبيــل اإلدمــان أو ذهــاب العقــل أو اإلغمــاء أو الضــعف ِف
بعــض وظــائف اجلســم أو خمــاطر الوفــاة ،األمــر الــذي جيــدر باملشــرع األردين الــنص عليــه صـراحة ،ال بــل إن
األوَل اش ـرتاط احلص ــول عل ــى املوافقــة الكتابي ــة مــن امل ـريض إن ك ــان االج ـراء الط ــِب م ــا يتضــمن قــدرا م ــن
اخلطورة على حياة املريض وسَلمته.

( )1لقد كان التزام الطبيب بتبصري املريض من املسائل اليت أثارت اهتمام الفقه والقضاء ِف نطاق املسؤولية الطبية عموماى،
حيث تنازع هذا االلتزام ثَلث اجتاهات ،اوهلا يرى عدم التزام الطبيب بتبصري املريض ،وثانيها يرى الزام الطبيب بتبصري
املريض بنوع وطبيعة التدخل الطِب ،وثالثها يرى الزام الطبيب بتبصري املريض ِف احوال معينة .للمزيد من التفصيل انظر:
د.سامل عبد الرضا الكعِب ،التزام الطبيب بتبصري املريض ،جملة جامعة ذي قار ،العدد  ،5اجمللد  ،1العراق ،1114
ص . 12د.مصطفى عبد احلميد عدوي ،حق املريض ِف قبول أو رفض العَلج ،دون ناشر وسنة طبع ،ص 00وما
بعدها .د.حممد حسني منصور ،املرجع السابق ،ص 61وما بعدها.
( )2انظر :د.أكرم حممود حسني ود.زينة غا العبيدي ،تبصري املريض ِف العقد الطِب ،ملجة الرافدين للحقوق ،جامعة
املوصل ،العدد  ،51اجمللد  ،2العراق ،1114 ،ص.55
( )3انظر :د.خالد محدي عبد الرمحن ،التجارب الطبية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1111 ،ص.55
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علــى أن ذلــك ال يعــين بالضــرورة أن يطلــب مــن الطبيــب لــدى تبصــريه للمـريض الــدخول ِف التفاصــيل
العلمية الدقيقة املتعلقة حبالته ومدى تأثري العَلج واالدوية عليه ِف حالة قبوله او االمتناع عنه ،بـل يكتفـى
م ـ ــن الطبي ـ ــب ب ـ ــإيراد فك ـ ــرة واض ـ ــحة ح ـ ــول ذل ـ ــك ،بأس ـ ــلوب بس ـ ــيط وميس ـ ــر ،وبلغ ـ ــة مفه ـ ــوم دون اي ـ ـراد
املصطلحات الفنية؛ إذ عادة مـا يتوقـف ذلـك أيضـاى علـى ظـروف املـريض ومـدى رغبتـه ِف معرفـة التفاصـيل
املتعلقة حبالته ،باإلضافة إَل مستواه العلمي والثقاِف(.)1

وإذا كــان انعقــاد املســؤولية املدنيــة يفــرتض بالضــرورة إصــابة امل ـريض بضــرر ،فــإن التســاؤل قــد يثــار هنــا
حول مـدى إمكانيـة متسـك املـريض خبطـأ الطبيـب ومـن مث املطالبـة بـالتعويض إذا كـان عمـل الطبيـب الـذي
أدى إَل شــفاء املـريض مت دون احلصــول علــى رضــائه املســتنري ِف احلــاالت الــيت يتوجــب فيهــا علــى الطبيــب
تبصري املريض ،فهل يستحق املريض تعويضا عنها؟
نعتقــد بــأن للم ـريض احلــق ِف املطالبــة بــالتعويض ،ذلــك ب ـأن الطبيــب كــان قــد أبقــى امل ـريض جــاهَلى
بطبيعة العَلج املعطى لـه ،وهـو مـا قـد يعـد مـن قبيـل االضـرار املعنويـة بـاملريض ،ولعـل فـرص احلصـول علـى
التعــويض هنــا تــزداد إذا كانــت إرادة امل ـريض أو مبادئــه ومعتقداتــه الدينيــة أو اخللقيــة َتــوالن دون اســتخدام
بعض االجراءات الطبية كما ِف األشخاص الذين ميانعون ألسباب تتعلق بالدين اجراء عمليات نقـل الـدم

أو نقل األعضـاء البشـرية هلـم( )2أو اسـتخدام املخـدرات ِف عَلجهـم( ،)3إذ قـد يشـكل ذلـك ضـررا معنويـا
يستوجب تعويضاى أكرب ،وبغض النظر عن سَلمة الباعث الذي دفع بالطبيب للقيام بذلك.
ونعتق ــد ك ــذلك أن م ــن عناص ــر الرض ــاء املس ــتنري أن يق ــوم الطبي ــب بتبص ــري امل ـريض بالب ــدائل األخ ــرى
املقرتحة للعَلج إن وجدت ،حىت وأن كان استعمال تلك البـدائل يفضـي اَل قضـاء املـريض مـدة أطـول ِف
العــَلج ،وذلــك حــىت يت ـوافر للم ـريض قــدر أوســع مــن حريــة االختيــار ،األمــر جيــدر باملشــرع األردين الــنص
عليه مباشرة وبصورة صرحية.

( )1انظر :ابراهيم صاحل عطية ،املسؤولية املدنية للطبيب عن خطئه العادي ،جملة داَل ،جامعة دياَل ،العدد التاسع
واالربعون ،العراق ،1100 ،ص .04د.مصطفى عبد احلميد عدوي ،املرجع السابق ،ص .40-41د.حممد حسني
منصور ،املرجع السابق ،ص.65
( )2مثة اجتاه ِف الفقه االسَلمي يذهب اَل حظر اجراء عمليات نقل االعضاء البشرية ،سواء من شخص حي اَل آخر
أ و من ميت اَل حي .للمزيد من التفصيل حول هذا الرأي انظر ِف عرضه :هيثم حامد املصاروة ،التنظيم القانوين
لعمليات زرع االعضاء البشرية ،الطبعة االوَل ،دار املناهج ،عمان ،1111 ،ص.65
( )3هناك اجتاه ِف الفقه االسَلمي يرى حرمة استخدام املواد املخدرة والتعامل هبا ِف شىت اجملاالت وبضمنها احلاالت
اليت تتصل بأغراض التداوي والعَلج من االمراض .للمزيد من التفصيل حول هذا الرأي انظر ِف عرضه :د.هيثم حامد
املصاروة ،مشروعية التداوي باملخدرات ،الطبعة االوَل ،دار قنديل ،عمان ،1105 ،ص  .65د.حممد بن حيىي
النجيمي ،املخدرات واح كامها ِف الشريعة اإلسَلمية ،الطبعة االوَل ،منشورات جامعة نايف للعلوم االمنية ،الرياض،
 ،1116ص.41

218

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

ويشار أخرياى إَل امكانية تصور بعض احلاالت االستثنائية اليت ال يتوجب فيها علـى الطبيـب احلصـول

علــى موافقــة امل ـريض او تبصــريه او حــىت موافقــة ذويــه او تبصــريهم ،كمــا ِف احلالــة الــيت يكــون فيهــا امل ـريض
وحيــدا –أي دون ذويــه -وفاقــد الــوعي واالدراك أو ال يســتطيع التعبــري عــن موافقتــه إذا مــا كــان حيتــاج إَل
تدخل طِب عاجل ،اذ يتوجب على الطبيب القيام بـالعَلج الـَلزم( ،)1ومـن مث إعـَلم املـريض مبـا مت اجـراؤه
من عمل طِب وتبصريه مبا جيب اتباعه فيما بقي من مراحل العَلج.
المطلب الثاني:
حق المريض في رفض العالج
قــد تواجــه اإلنســان أم ـراض معينــة تكــون مســألة الشــفاء ســهلة ويســرية ،ولكنــه مــع ذلــك فقــد يــرفض
املريض العَلج بطريقة ما استناداى إَل معتقـدات أو مبـادئ يـؤمن هبـا ،أو ألي سـب كـان كـاخلوف أو عـدم
القدرة على اختاذ القرار املناسب ،فهل ميكن ِف مثل هذه احلاالت إجباره على العَلج باملواد املخدرة؟
نعتقــد أن للمـريض احلــق ِف رفــض العــَلج ِف مثــل هــذه األحـوال ،وذلــك احرتامـاى خلصوصــية اإلنســان
وإرادتــه وحريتــه ومعتقداتــه ،وبالتــايل يتعــذر التســليم بإمكانيــة القيــام بـأي تــدخل طــِب دون موافقــه ،فيوضــع
قراره برفض العَلج موضع التنفيذ وحيظر على أي كان املساس جبسده.
علــى أن ذلــك ال ينطبــق علــى احلــاالت الــيت يثبــت فيهــا أن رفــض امل ـريض للعــَلج نــابع مــن فقدانــه
للوعي أو نقصانه ،فيتعـني واحلالـة هـذه تأكيـد قـرار رفـض العـَلج أو نفيـه مـن خـَلل ويل املـريض أو وصـيه

أو نائبه أو أقربائه.
غري أن على الطبيب ِف كل األحوال اليت ميتنع فيها املريض العـَلج بأسـلوب مـا أن يلفـت انتباهـه إَل
ضرورة هذا العَلج ،وأن يتخذ االحتياطـات الَلزمـة ملعاجلـة املـريض بأسـلوب آخـر إن وجـد ،أمـا إذا أذعـن
الطبيب بسرعة أمام رفـض املـريض للعـَلج ،فنعتقـد بـأن ذلـك ال خيلـي الطبيـب مـن املسـؤولية عـن األضـرار
الـيت تصــيب املـريض متامــا ،إذ نعتقـد بأمهيــة قيـام الطبيــب تبصـري املـريض حبالتـه الصــحية ومبـا يتوجــب اختــاذه
من تدخل طِب ،اضافة اَل تبصريه باألثار املرتتبة على عدم القيام بالعَلج.
بيــد أن إثبــات رفــض املـريض للعــَلج وقيــام الطبيــب بالتزامــه املتعلــق بالتبصــري قــد يكــون حمــل أخــذ ورد
بني الطبيـب واملـريض أو ذويـه إذا مـا أثـري خـَلف بينهمـا أمـام القضـاء ،لـذلك نعتقـد بضـرورة قيـام الطبيـب
بــإخَلء مســؤوليته بشــكل صـريح ومكتــوب ،وذلــك مــن خــَلل اشـرتاط إفـراغ املـريض لرغبتــه بــرفض العــَلج
( )1انظر :املادة ( )02من الدستور الطِب األردين.
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بوس ــاطة إقـ ـرار مكت ــوب ومب ــني في ــه رف ــض املـ ـريض اخلض ــوع إلجـ ـراءات الع ــَلج رغ ــم تنبيه ــه إَل ض ــرورته
ومضاعفاته ،وهو ما نعتقد بضرورة تبنيه صراحة من قبل املشـرع األردين ،فمثـل هـذا احلكـم حيقـق مصـلحة
كل من املريض اَل جانـب الطبيـب أيضـاى ،فوجـود مثـل هـذا االقـرار قـد يفضـي اَل استشـعاره خطـورة قـراره
بــالرفض وهــو مــا قــد يــؤدي إَل عدولــه عنــه ،لــيس هــذا فحســب فوجــود اإلق ـرار املكتــوب بــرفض العــَلج
سيحد من نطاق كثري من النزاعات بني الطبيب واملريض إذا ما ثريت مستقبَل.
ومــؤدى مــا ســبق أن قيــام الطبيــب مبباشــرة العــَلج رغــم رفضــه مــن قبــل املـريض ســيعد أساسـاى ملســاءلة
الطبيب القانونية ،حـىت وإن كـان قصـده مـن وراء ذلـك العـَلج مسـاعدة املـريض علـى الشـفاء ،أو حـىت لـو

كــان تــدخل الطبيــب ســينقذ املـريض مــن مــوت مؤكــد ،ذلــك أنــه يتعــذر التســليم بإمكانيــة إجبــار الشــخص
علــى اخلضــوع لعــَلج يرفضــه ،خصوصــا وأنــه يصــعب تصــور الكيفيــة الــيت ميكــن أن يــتم هبــا اإلجبــار علــى
العَلج ِف مثل هذه احلاالت ،أيتم ذلك علنا وعنوة وقهرا ،أم خلسة وخديعة ومكرا!؟
نعتقــد بــأن ِف كليهمــا امتهانـاى لكرامــة اإلنســان وإرادتــه وأهليتــه وحريتــه وعقلــه ،اإلنســان الــذي يفــرتض

انــه دائمــا غايــة التنظــيم القــانوين ،)1( ...ناهيــك عــن أن األخــذ مبثــل هــذا احلكــم ينــاقض أصــول ومبــادئ
مهنــة الطــب ،فمهنــة الطــب –حبســب الدســتور الطــِب األردين -مهنــة إنســانية وأخَلقيــة وعلميــة َتــتم علــى
م ــن ميارسـ ــها أن حيـ ــرتم الشخصـ ــية اإلنسـ ــانية ِف مجي ــع الظـ ــروف واألح ـ ـوال ،وأن يكـ ــون قـ ــدوة ِف سـ ــلوكه
ومعاملتــه ،مســتقيما ِف عملــه ،حمافظــا علــى أرواح النــاس وأعراضــهم ،رحيمــا هبــم وبــاذال قصــارى جهــده ِف

خدمتهم(.)2

ويشــار هنــا إَل أن مثــة اجتــاه ِف الفقــه يــذهب إَل أن ممارســة الطبيــب العــَلج دون رضــاء املـريض جيعــل

الطبيب مرتكباى جرمية غري عمدية تتمثل باإلمهال أو عدم االحتياط( .)3إال أنه يصعب التسـليم مبـا يـذهب

إلي ــه االجت ــاه الس ــابق ،ونعتق ــد أن م ــن األوَل اعتب ــار الطبي ــب مس ــؤوالى مس ــؤولية عمدي ــة ِف حال ــة مباشـ ـرته
العَلج دون رضاء املريض ،ألن عمله هذا خيرج العمل الطِب عن دائرة اإلباحة.

( )1جدير باإلشارة أن األصل ِف القوانني املختلفة عدم جواز إرغام الشخص على ما خيالف إرادته ،حىت وإن كان ذلك
متعلق بإخَلل ِف التزام يقع على عاتقه مبوجب عقد مثَل ،فمن القواعد املستقرة ِف القانون املدين أن امتناع الشخص
عن تنفيذ االلتزام الواقع عليه جيعل منه ِف حكم املستحيل ،وذلك إمعانا ِف محاية احلرية الشخصية وأسوة مبا هو مستقر
النظم القانونية احلديثة .للمزيد من التفصيل انظر :د.بلحاج العريب ،احكام االلتزام ،الطبعة االوَل ،دار الثقافة ،عمان،
 ،1101ص . 011د.حسن علي الذنون ود.حممد سعيد الرحو ،الوجيز ِف النظرية العامة لَللتزام( ،اجلزء الثاين :أحكام
االلتزام) ،الطبعة األوَل ،دار وائل ،عمان ،1116 ،ص.10
( )2انظر املادة ( )0من الدستور الطِب األردين.
( )3انظر ِف عرض هذا الرأي :د.حممود حممود مصطفى ،مسؤولية األطباء واجلراحني اجلنائية ،جملة القانون واالقتصاد،
السنة  ،0162 ،02ص .111
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أمــا مــن الوجهــة املدنيــة فنعتقــد بــأن العَلقــة بــني املـريض والطبيــب تكــون خاضــعة –حبســب االحـوال-

ألحكام العقد أو العمل غري املشروع "الفعل الضار"( ،)1إذ يسـتحق املـريض تعويضـاى عـن كـل ضـرر مـادي
أو معنوي أمل به إذا كان التدخل الطِب قد مت ِف غـري احلـاالت الـيت يقرهـا القـانون أو ِف غـري احلـاالت الـيت

يسمح فيها القانون بتجاوز إرادة املريض.
كما أن مسـاءلة الطبيـب جنائيـاى أو مـدنياى عـن فعلـه ذلـك ال متنـع مـن مسـاءلته تأديبيـاى ،وذلـك بوصـفه
خمَلى بواجباته املهنية ومقصراى ِف القيام هبا(.)2
وإذا ك ــان األص ــل التس ــليم مبوق ــف امل ـريض وع ــدم املس ــاس جبس ــده إن ه ــو رف ــض الع ــَلج ،فإن ــه جي ــوز
استثناءى إجراء تدخل طِب إجباري على جسد املريض بالرغم من رفضه له ،واحلـاالت االسـتثنائية الـيت جتيـز
ذلك تتمثل ِف اآليت:
أ .حالــة وجــود اشــتباه أو إصــابة بأحــد األوبئــة اخلطــرية الــيت يقــرر وزيــر الصــحة ضــرورة مواجهتهــا مــن
خ ــَلل ع ــزل املص ــابني أو املعرض ــني لإلص ــابة أو املش ــكوك ِف إص ــابتهم ومن ــع انتق ــاهلم وإعط ــاء األمص ــال
واملطاعيم والعَلج(.)3

ب .حالــة وجــود مــرض نفســي او ادمــان علــى املخــدرات ،إذ جيــوز للطبيــب ومبوافقــة مــدير املستشــفى
ادخــال الشــخص املـريض او املــدمن اَل املستشــفى وإجـراء العــَلج لــه رغــم رفضــه لــه ،كمــا لــو كانــت حالــة
املريض تستدعي ذلك أو كان ِف بقاؤه خارج املستشفى يسبب أذى لألشخاص أو املمتلكات(.)4

ومــا ال جيــب إغفالــه هنــا هــو أنــه يتوجــب علــى الطبيــب بعــد االنتهــاء مــن العــَلج ِف احلــاالت الســابقة
إعَلم املريض مبا مت وتبصريه مبا جيب اتباعه بشأن املراحل التلية من العَلج إن تطلب االمر ذلك.

( )1انظر :املادة ( )154وما بعدها من القانون املدين األردين.
( )2انظر :املادة ( )65من قانون نقابة األطباء األردين رقم ( )50لسنة .0111
( )3انظر :املادة ( )16( ،)10من قانون الصحة العامة األردين.
( )4انظر :املادة ( )04من قانون الصحة العامة األردين .انظر كذلك :املادة ( )06قانون املخدرات واملؤثرات العقلية
األردين رقم ( )00لسنة .0122
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الخاتمـة:

جيــدر بنــا بعــد دراســة موضــوع حــق امل ـريض ِف رفــض العــَلج أو قبولــه عــرض أهــم النتــائج والتوصــيات
اليت توصلت إليها الدراسة.
 النتائج
اوال .ميكــن للطبيــب االكتفــاء بالرضــاء الضــمين مــن املـريض ِف التــدخَلت الطبيــة البســيطة واملألوفــة ،وعلــى
خَلف التدخَلت الطبية الكربى اليت يتوجب فيهـا تـوافر الرضـاء الصـريح بالعمـل الطـِب ،إذ ميكـن التفريـق
بني هذين النوعني من التدخَلت باالعتماد على ما سيسلكه الطبيب العادي ِف الظروف املشاهبة.
ثاني ــا .ال بــد مــن اح ـرتام إرادة امل ـريض لــدى اخض ــاعه للعــَلج ،ل ــذا فإنــه ال يكف ــي احلص ــول عل ــى رض ــاء
املـريض بــالعَلج عنــد البــدء ِف العــَلج فقــط ،بــل إن األمــر يتطلــب احلصــول علــى رضــائه أيضـاى عنــد اختــاذ
الطبيــب ق ـراره باالنتقــال مــن مرحلــة اَل اخــرى مــن العــَلج ،إذ يفــرتض ِف الرضــاء الصــادر عــن امل ـريض أن
يكون مستنريا ،حبيث يتم تبصري املريض بالعَلج ومراحله وتأثرياته ومضاعفاته وبدائله إن وجدت.
ثالثا .جيوز استثناءى عَلج املريض دون احلصول على موافقته ِف حالة الضرورة العَلجية ،كما جيـوز العـَلج
رغمــا عــن إرادة املـريض ِف حــاالت مواجهــة األمـراض الــيت تتهــدد صــحة اجملتمــع ،وِف عــَلج املــدمنني علــى
املخدرات واالمراض النفسية.

رابعا .حيق للمريض رفض اخلضوع للعَلج اسـتنادا إَل أي سـبب يـراه ،إذ جيـب علـى الطبيـب احـرتام إرادة
ِف مثل هذه احلالة ،والعمل على تبصري املـريض حبالتـه الصـحية واالثـار املرتتبـة علـى رفـض املـريض اخلضـوع
العَلج ،إضافة اَل العمل ومن خَلل الوسائل املتاحة على ختفيف األضرار النامجة عن رفض للعَلج.
خامس ــا .يس ــتحق املـ ـريض تعويضـ ـاى ع ــن األضـ ـرار الَلحق ــة ب ــه جـ ـراء ع ــدم حصـ ـول الطبي ــب عل ــى رض ــائه

للعَلج ،األمر الذي ينطبـق أيضـاى ِف حالـة جتـاوز الطبيـب لقـرار املـريض بـرفض العـَلج ،وذلـك اسـتنادا إَل
أحكام املسؤولية التقصريية او العقدية –حبسب األحوال ،كما قد يرتتب إَل جانب ذلـك انعقـاد مسـؤولية
الطبيب اجلنائية والتأديبية.
 التوصيات

أوال .جي ــدر باملش ــرع اردين ال ــنص ص ـراحة عل ــى ض ــرورة حص ــول الطبي ــب عل ــى رض ــاء امل ـريض الص ـريح ِف
حاالت التدخَلت الطبية الكربى.
ثانيــا .مــن األوَل باملشــرع األردين إي ـراد نــص خــاص يلــزم الطبيــب بتبصــري امل ـريض كلمــا تســتدعي حاجــة
املـ ـريض ذل ــك ،حبي ــث يب ــني الطبي ــب للمـ ـريض ماهي ــة الع ــَلج ومراحل ــه وامل ــواد املس ــتخدمة في ــه وتأثرياهت ــا،
ومضاعفاهتا والبدائل املتاحة إن توافرت.
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ثالثا .جيدر باملشرع األردين النص على ضرورة توقيع املريض الرافض للعَلج على إقرار مكتـوب ومبـني فيـه
صراحة رفض املريض العَلج بطريقة معينة رغم ضرورهتا واملضاعفات املرتتبة على ذلك.

قائمة المراجع:
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أثر الصالة على الحياة
الدكتور صالح محمد سالم أبو الحاج
أستاذ مشارك جبامعة العلوم اإلسَلمية العاملية -كلية الشريعة والقانون /األردن ،عمان

ملخص البحث:

ركزت ِف حبثي ِف أثر الصَلة على ِ
سلوك املسلم ،باعتبار َّ
معيار لقياس مقدار النَّجاح
ّ
أن الصَل َة ٌ

هتممت بعرض قواعد كليّة حياتية وكونيّة وشرعيّة
ِف احلياة ،فبدأت بتعريف اخلشوع لغ ىة واصطَلحاىُ ،مثَّ ا
ُ
عامة ،وللصَلة خاصة ،وبيان حكمة اهلل تعاَل
ِف النَّظر للدنيا واإلنسان؛ ملعرفة مدى حاجتنا للعبادات ّ

ضعيف
للراحة وال ّدعة ،وهو بطبعه
ِف شرعها وفرضها علينا ،فاإلنسان خلق ِف عناء وابتَلء ومل خيلق َّ
ٌ
قوي يعينه ،وسعادتُه ِف هذه الدُّنيا تكون بالرضا والقناعة
عاجز عن خمالفة هواه ،وحيتاج أن يلجأ إَل ٍّ
ٌ
تتحصل مبعرفة اهلل تعاَل ،وهذه املعرفة هلا أسباب عديدةٌ من ٍ
صَلة وذك ِر هلل تعاَل وتر ٍ
بية للنفس
اليت
َّ
ٌ
ٍ
وثقة باهلل ويق ٍ
الصَلة على صاحبها بتقرير تلك القواعد مبا جيعله أكثر جناحاى ِف
نيُ ،مثَّ بيَّنت مقدار أثر َّ
ِ
الصَلة عظيمةٌ كثرية.
الصَلة ،وقام مبقتضياهتا من
االستعداد ،فمقاصد َّ
احلياة كلَّما وعى درس َّ
Research Summary
My research has focused on the effect of prayer on the Muslim

behavior, considering that prayer standard for measuring the amount
of success in life. First, I defined reverence in prayer in language
and idiomatically. Then I was interested to view general rules of life
and the cosmic and the legitimacy to consider the life and human; to
know how much we need for general worship, and prayer in
particular, the statement of wisdom God in legislated and imposed
on us, man was created in trouble and a test not created for comfort
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and convenience. Man is also inherently weak and unable to breach
desires, and he needs to resort to strong designee. His happiness in
this world is to be complacent and conviction is obtained knowledge
of God. This knowledge has many causes of prayer and Altheker of
Allah and to the educational psychology and trust in God and
believe. Then I showed how much the impact of prayer on human,
including those rules that make him more successful in life, the more
he studied the awareness of prayer, and the willingness of its
provisions, prayer has many great purposes.
Namazın Hayata Etkisi
Özet
Bu araştırmamızda, hayatta başarılı olabilme derecesinin ölçütü olması
bakımındannamazın müslüman ferdin hâl ve gidişatı üzerindeki etkisini inceledik.
Evvela huşû’ kavramının lügavi ve ıstılahî tarifiyle başladık. Sonra, genel mânâda
ibadete özel mânâda namaza olan ihtiyacımızın ne boyutta olduğunu bilmek, Allah’ın
onu bize farz kılmasındaki hikmeti açıklamak adına, dünya ve insanı göz önünde
bulundurarak, hayata doğaya ve dine dair bazı küllî kaideler ortaya koymaya çalıştık.
Şöyle ki, insan sınanmak ve çabalamak için yaratılmış, bu dünyada keyif ve sukünet
sürmek için yaratılmamıştır. Hevasına karşı koymakta zayıf ve acizdir ki; bu yüzden
kendisine yardım edecek bir güce sığınmaya muhtaçtır. Bu dünyadaki mutluluğu ise
Allah Teala’yı tanımaklaelde edeceği kanaatte ve O’ndan razı olmaktadır. Allah’ı
tanımanın da namaz kılmak, O’nu anmak, nefsi terbiye etmek, O’na güvenmek ve
yakîn üzere olmak gibi birçok vasıtası vardır. Sonra, bu genel kaideler
çerçevesinde,kişinin namaz dersini kavradığı ve ona dair gerekli hazırlıkları yerine
getirdiği ölçüde onu hayatta daha başarılı kılması bakımından, namazın sahibi
üzerindeki etkisini beyan ettik. Buna göre namazın birçok büyük maksadı
bulunmaktatır.
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المقدمة:

حممد النِب األمي ،وعلى آله
احلمد هلل رب العاملني ،والصَلة والسَلم على سيد املرسلني ،سيدنا ّ

ومن اتبعه بإحسان إَل يوم الدين ،وبعد:
وصحبه وسلمَ ،
فإ َّن التشريع اإلسَلمي له جانبان :تنظيمي وتربوي.

أما التنظيمي فيتعلّق باملعامَلت واملناكحات والقضاء وغريها ،وأما الرتبوي فيتجسد بصورٍة
اضحة ِف العبادات اليت تسعى سعياى حثيثاى إَل االر ِ
ِ
و ٍ
ِ
ِ
وختليص ِه من
اإلنسان إَل أَعلى مراتبها،
بإنسانية
تقاء
ِ
الصفات احليو ِ
انية الذميمة ،فعلى
قدر التزام املسلم بدينه يرتقي
سلوكه وأخَلقه وتصرفاته إَل
أعلى مستويات البشرية ،ويؤكد
ذلك قوله « :بعثت ألمتم
مكارم

األخَلق»(،)1

والعبادات هي احملقِّقةُ ألفضل
ِ
ِ
بالتخلص من
اخللقية
املكارم
ِ
اإلخَلص هللِ
ِ
ِ
الذميمة و
الصفات
تعاَل.
أساسه القومي ،ومن أقامها فقد أقام الدين ،ومن تركها
أس العبادات َّ
الصَلة ،وهي ُ
عماد الدِّين و ُ
ور ُ
فقد هدم الدين ،ففي هذا البحث أعرض شذرات متعلِّقة مبقاصد تشريع الصَلة ،والكَلم فيما يتعلَّق

بأسرار التَّشريع وفوائده ال هناية له ،وكثر التَّأليف فيها مبا ال يُ ُّ
عد وال حيصى.
ومبًن مقاصد الشرع َّ
كل ما يشرع لنا من األحكام يكون لتحقيق املصلحة
غين عن عباده ،و ُّ
أن اهلل ٌّ

لكل منا ـ ِف حياته ،سيجد من احلكم
لنا ودفع املفسدة عنا ال غري ،فلو عايش هذه احلقيقة ـ املعلومة ِّ
والفوائد هلذا التشريع مبا ال ينتهي ،ولَسعى جب ّد إَل التزام أحكامه؛ َّ
ألهنا ُش ِر َعت ملصحلته الدُّنيويّة
َ
واألُخروية معاى.
قياس جناح حياة املسلم ِف
ومشكلة البحث وأهميته تظهر ِف اإلجابة عن سؤال مهم :هل ُميكن ُ
حياته من خَلل خشوعه ِف صَلته؟

(ِ )1ف سنن البيهقي الكبري  ،4 :8وسنن الدارقطين  ،304 :3وسنن أيب داود  ،283 :2ومسند أمحد ،182 :2
ومكارم األخَلق ص ،58قال احلاكم :صحيح اإلسناد .ينظر :خَلصة البدر املنري .255 :2
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حيث يسعى البحث إَل إثبات َّ
أن جناح املسلم ِف حياته الدنيوية واألخروية هو مبقدار جناحه ِف

أداء صَلته ،فصَلتُه هي مرآته ِف قياس هذا النجاح ،حىت قيل :بقدر ما تنعدل صَلتك تنعدل
فيصح القول َّ
بأن صَلتَك حياتُك.
حياتكُّ ،
ات قصريةٌ على
وذلك من فضل اهلل تعاَل علينا أن أهدانا هذه الصَلة لتقومي سلوكنا ،فهي دور ٌ
مرات ِف اليوم ،يكون فيها مناجاةٌ للعبد مع ربِّه،
مدا ِر َّ
الساعة حبيث ّ
أقل تقدير هلا مخس ّ
تؤدى ِف ّ
و ِ
للساعات القادمة ،ويتذ ّكر اإلرشادات املناسبة للنَّجاح،
املخلوق مع اخلالق ،حىت يأخذ غذاء روحه َّ
ويتدبّر ِف البصائر املناسبة للفَلح.

وحيضره جيداى برتكيز وتفريغ للقلب كامَلى؛ لينال
درسها،
فعلي املسلم ِف أدائها أن
يستوعب َ
َ
َ
الربانيّة.
الفائدة املرجوة من الدَّورة َّ
ِ
وال يقدر أن يصل إَل ِ
الفائدة من الدُّورِة إال مبراعاة أسباب داخل الصَلة وخارجها ،وهذا
كامل
ما خصصته ببحث آخر عن أسباب اخلشوع ،وما يهمنا منه هنا هو َّ
وحرصه
الصَلة
أن استقامتَه خارج َّ
َ
الكبري وجماهدته العظيمة ِف داخل الصَلة موصلةٌ إَل اخلشوع املطلوب الذي هو املرآةُ لقياس جناح
ِ
الصَلة وخارجها ،وبقدر اجتهاده
اإلنسان ِف دنياه وأُخراه ،وال يقدر أن يصل إليه إال باالجتهاد ِف َّ

َّق اخلشوع ،فيعرف القدر الذي وصل فيه من النِّجاح.
فيهما يتحق ُ
ِ
الصَلة عند «كثري منا اليت ليس هلا من امسها نصيب ،بل هي
ووعينا هلذا خيرجنا من
مشكلة َّ

كيس هواجيس ،فارغ من أي ذكر هلل تعاَل  ،حركات وقراءات فرغت من معانيها ،قراءة بغري قلب،...
صارت الصَلة عند كثري من املصلني عادة ال فقه ملعانيها»(.)1
َّ
البحث ِف
السابقةِ :ف موضوع اخلشوع كثريةٌ جداى ،وقد أَفدت منها ،ولكن متيّز هذا
ُ
والدراسات ّ
الرتَّكيز ِف أثر الصَلة على ِ
سلوك املسلم ،باعتبار َّ
معيار لقياس مقدار النَّجاح ِف احلياة.
ّ
أن الصَلة ٌ

اتبعت لتحقيق غرض البحث املنهج االستقرائي من كتب التفسري والفقه والتصوف واحلديث فيما
و ُ

مجعت من معلوماتُ ،مثَّ املنهج التَّطبيقي
االستنباطي الستخراج النَّتائج ممَّا
الصَلة ،مثَّ املنهج
يتعلَّق بأثر َّ
ُ
ّ

بإظهار أثره على سلوك املصلي.

واخلطّةُ اليت سلكتها ِف َتقيق املراد أين قسمت البحث إَل ٍ
متهيد ومبحثني وخامتة:
َ
التَّمهيدِ :ف تعريف اخلشوع.

والمبحث األولِ :ف حقائق حياتية وكونية وشرعية متعلّقة باخلشوع.
الصَلة على حياة املسلم.
والمبحث الثانيِ :ف آثار َّ

( )1ينظر :الصَلة سر النجاح ص.3
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والخاتمةِ :ف أهم النتائج.

التَّمهيد :في تعريف الخشوع:

ِ
ض
اختَ َشع َ
أوال :لغة :من َخ َشع َخيْ َش ُع ُخشوعاى ،و ْ
ص ِرِه حنو األَرض و َغضَّه وخ َف َ
َّعَ :رَمى ببَ َ
وختَش َ
يب من اخلُضوع إِال أ ّن اخلُضوع ِف البَ َدن،
ص ْد َره وتو َ
ص ْوتَهُ ،و ْ
تشع إِذا طأْطأَ َ
َ
اض َع ،وقيل :اخلُشوع قَ ِر ٌ
اخ َ
()1
ِ
ص ُارُهم} القلم ، ٣٤ :والخشوع:
شوع ِف َ
واخلُ َ
ص ِر :كقوله تعاَلَ { :خاش َعةى أَبْ َ
الصوت والبَ َ
البدن و ْ
السكون والتَّذلُّل(.)2
ُّ
ثانيا :اصطالحا :كثُرت العبارات ِف بيان أوصافه ،ومنها:

انكساره ،وحرقته،
قال ابن رجب« :وأصل اخلشوع :هو لني القلب ورقته ،وسكونه ،وخضوعه ،و ُ
فإذا خشع القلب تبعه خشوع مجيع اجلوارح واألعضاء؛ َّ
ألهنا تابعة له ،كما قال النِب  ...« :أالَ َوإِ َّن
ِ
ِِف ْ ِ
ُّ
ب»(.)3
ت فَ َس َد ْ
صلَ َح ْ
اجلَ َسد ُم ْ
اجلَ َس ُد ُكلُّهَُ ،وإِ َذا فَ َس َد ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَ ىة إِ َذا َ
اجلَ َس ُد ُكلهُ ،أَالَ َوه َي الْ َق ْل ُ
مخود نريان الشَّهوة ،وسكون دخان الصدور ،وإشراق نور التعظيم ِف القلب،
واخلشوعُ :
واستحضار عظمة اهلل وهيبته وجَلله.
قال اجلنيد :اخلشوع :تذلُّل القلوب لعَلم الغيوب.
السمع والبصر والوجه وسائر األعضاء وما ينشأ
القلب أمري البدن ،فإذا َخ َش َع القلب ،خشع َّ
و ُ
عنها ،حىت الكَلم.
واخلشوع يقظةٌ دائمةٌ خللَ َجات القلب وخفقاته ولفتاته حىت ال يتبلَّد ،وح َذٌر من هواجسه

ووساوسه ،واحتياط من سهواته وغفَلته ودفعاته ،خشية أن يزيغ وتعرتيه القسوة(.)4
ويَلحظ َّ
أن اخلشوع على صورتنيِ :ف الصَلة وخارجها ،وما يكون منه ِف الصَلة طريق لتحقيقه

ِف خارجها ،والعكس بالعكس.

وميكن تعريف خشوع الصَلة :هو سكون القلب هلل تعالى وتعلُّقه به دون سواه.

وخشوع خارج الصَلة :خضوع الجوارح ألوامر اهلل في أقوالها وأفعالها مع اإلخالص والتَّذلُّل

له دون سواه.

( )1ينظر :اللسان.51 :8
( )2ينظر :القاموس.513 :1
(ِ )3ف صحيح البخاري ،20 :1وصحيح مسلم ،1219 :3وغريمها.
( )4ينظر :اخلشوع للقحطاين ص ،12وكيف ختشعني ِف الصَلة ص ،3واخلشوع للصباغ ص ،16وفصل اخلطاب
ص.420 :8
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وبيان مقتضى كل و ٍ
احد من التَّعريفني سيكون مَلحظاى ِف طيَّات البحث ،فَل حاجة للوقوف مع
ِّ

كل منهما.
ٍّ

المبحث األول :في حقائق حياتية وكونية وشرعية متعلّقة بالخشوع:

أخص مبحثاى ِف تقرير
الصَلة على سلوكيات املسلم أن
أيت من املناسب قبل الكَلم عن أثر َّ
ر ُ
ّ
عامة ،وللصَلة خاصة،
بعض القواعد اليت تصلح أن تكون مقدمات؛ ليظهر مدى احلاجة للعبادات ّ

التقرب إَل اهلل ِف حياتنا ،وكثرة
وبيان حكمة اهلل تعاَل ِف شرعها ،ممَّا يُنبهنا على إعادة النظر ِف أمهية ّ
ٍ
عبادات تستقيم هبا الدُّنيا واألخرى.
نعم اهلل علينا هبذا الشَّرع العظيم ،وما احتواه من
األولى :صعوبة الحياة وش ّدتها:

وهذا ما قَـرره القرآن الكرمي بقوله { :لََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
سا َن فِي َكبَد} البلد :٤ :أي لقد خلقنا
اإلنْ َ
ّ
()1
ابن آدم ِف ش ّدةٍ ٍ
ٍ
ِّق هذا ،فيولد املرءُ ِف
وعناء
اقع يُصد ُ
ونصب كما قال ابن َعبَّاس واحلَ َسن وقَتادة  ،والو ُ
األشد على ِّأمه ،وخيرج من الدُّنيا ٍ
صعوبة وش ّدةٍ
ٍ
ٍ
ُّ
بعناء كب ٍري ،حىت اعترب اهلل
عظيمة تكاد أن تكون هي

ِ
تعاَل املوت مصيبة{ :فَأَصابـ ْتكم م ِ
النِب ِ ف مرض موته عن
صيبَة ال َْم ْوت} املائدة ،٦٠١ :وأَخرب ُّ
ََ ْ
()2
ش ّدة األمر فقال« :ال إله إال اهللَّ ،
إن للموت سكرات» .
عد وال َُتصى من ِ
وبني احلياة واملوت شدائد ال تُ ُّ
مرضه ودراستِه وعملِ ِه وعَلقاتِه ،قال :

وع ونَـ ْق ٍ ِ
شي ٍء ِمن ال َ ِ
س والثَّمر ِ
ش ِر َّ ِ
ِ
ِ
ات َوبَ ِّ
ين} البقرة:
ْخ ْوف َوالْج ِ َ
الصاب ِر َ
{ َولَنَْبـل َونَّك ْم ب َ ْ َ
ص م َن ْاأل َْم َوال َو ْاألَنْـف ِ َ َ َ
احة ود ٍ
ٍ
ويظن َّ
عة جيتمع له عنائها وعناءُ عدم
دار ر َ
َ ،٦١١
ومن مل ينتبه هلذه احلقيقة الكونيّةّ ،
أن الدنيا ُ
صحة فهمها والتَّعامل معها ،فتزداد َّ
شد ُهتا عليه ،وبالتايل فلن يرى أمهية الصَلة وأثرها وحاجته هلا ِف حياته.
ّ

الثّانية :البلوى واالختبار:

وهذا تأكي ٌد للحقيقة األوَل وتكملةٌ هلا ،فلم يكن وجدونا ِف الدُّنيا إال لَلمتحان ،فيعرف أهل اجلنة من
َّ ِ
ِ
ِ
ْساء
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَـ ْبلِك ْم َم َّ
أهل النار؛ قال { :أ َْم َحس ْبت ْم أَ ْن تَ ْدخلوا ال َ
س ْتـهم الْبَأ َ
ْجنَّةَ َولَ َّما يَأْتك ْم َمثَل الذ َ
َّ ِ
صر اللَّ ِه} البقرة ،٤٦٤ :وقال َّ « :
إن العبد
َوالض ََّّراء َوزلْ ِزلوا َحتَّى يَـق َ
ول َّ
آمنوا َم َعه َمتَى نَ ْ
ين َ
الرسول َوالذ َ
إذا سبقت له من اهللِ منزلةٌ ،مل يبلغها بعملِه ابتَله اهلل ِف جسده ،أو ِف ماله ،أو ِف ولده»(.)3
أن الدُّنيا كلَّها كثريها وقليلها حلوها ومرها ،و َّأوهلا وآخرها ،وكل ٍ
اإلمام احملاسِب(« :)4واعلم َّ
شيء من
ُّ
قال ُ
ّ

قرر االبتَلء بالدنيا كلها)) ،ومنها:
أم ِرها بلوى من اهلل تعاَل للعبد واختبار ...والقرآ ُن يُ ِّ
( )1تفسري الطربي.433 :24
(ِ )2ف صحيح البخاري.13 :6
(ِ )3ف سنن أيب داود ،183 :3واملعجم الكبري ،318 :22وغريها.
(ِ )4ف آداب النفوس ص.51
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ِ
ِ
ض أمما ِم ْنـهم َّ ِ
ِ
ك وبـلَونَاهم بِالْحسنَ ِ
ات
قوله تعاَلَ { :وقَطَّ ْعنَاه ْم في ْاأل َْر ِ َ
الصالحو َن َوم ْنـه ْم دو َن َذل َ َ َ ْ ْ َ َ
السيِّئَ ِ
ات لَ َعلَّه ْم يَـ ْرِجعو َن}األعراف.٦١١ :
َو َّ
وقوله تعاَل{ :ولَو َشاء اللَّه لَجعلَكم أ َّمة و ِ
ْخ ْيـر ِ
اح َدة ولَ ِك ْن لِيَْبـلوكم فِي َما آتَاكم فَ ْ ِ
ات}
ْ
َ ْ
ََ ْ
َ
َ
َْ َ
استَبقوا ال َ َ
املائدة.٤١ :
ض َدرج ٍ
ف ْاأل َْر ِ
ات لِيَْبـل َوك ْم فِي َما
وقوله تعاَلَ { :وه َو الَّ ِذي َج َعلَك ْم َخ َالئِ َ
ض َوَرفَ َع بَـ ْع َ
ضك ْم فَـ ْو َق بَـ ْع ٍ َ َ
ك َس ِريع ال ِْع َق ِ
اب َوإِنَّه لَغَفور َرِحيم} األنعام.٦١١ :
آتَاك ْم إِ َّن َربَّ َ
ِ
سن َع َمال َوه َو ال َْع ِزيز الْغَفور} امللك.٤ :
وقوله تعاَل{ :الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ْحيَا َة ليَْبـل َوك ْم أَيُّك ْم أ ْ
ت َوال َ
َح َ
اخلبيث من الطَّيب،
فهنالك آيات عديدةٌ تؤِّك ُد أننا مل نوجد ِف الدُّنيا إال لَلمتحان واالختبار؛ ليتميَّز
ُ
املستحق للنار ،قال تعاَل{ :لِيَ ِم َيز اللَّه
املستحق للجنة و
احملسن من املسيء ،فيظهر
ُّ
و َّ
ّ
الصاحل من الطَّاحل ،و ُ
ِ
ِ
يث ِم َن الطَّيِّ ِ
ضه َعلَى بَـ ْع ٍ
ك هم
ْخبِ َ
ْخبِ َ
َّم أولَئِ َ
يث بَـ ْع َ
ب َويَ ْج َع َل ال َ
ال َ
ض فَـيَـ ْرك َمه َجميعا فَـيَ ْج َعلَه في َج َهن َ
ِ
ال َ ِ
اه ِدين ِم ْنكم و َّ ِ
ين َونَـ ْبـل َو
ْ َ
الصاب ِر َ
ْخاسرو َن} األنفال ،٧٣ :وقال تعاَلَ { :ولَنَْبـل َونَّك ْم َحتَّى نَـ ْعلَ َم الْم َج َ
ارك ْم} حممد.٧٦ :
أَ ْخبَ َ

كل ما جيري معنا ِف ليلنا وهنارنا
كل أُمور حياتنا صغريها وكبريها ،و َّ
فمن هنا نعلم علم اليقني أ ّن َّ
ٍ
وشر إَّّنا هو ابتَلء من ِ
مبقصود وليس خريه مبر ٍادَّ ،
وإَّنا العربةُ مبا
شره
اهلل تعاَل واختبار لنا ،فليس ُّ
من خ ٍري ٍّ
ٌ

الصرب والشُّكر ،حىت تصفو نفوسنا وتطهر أرواحنا ،فعن أيب هريرة  ،قال :
شره وخريه من َّ
وراء ّ
نفس ِه وو ِ
«ما يزال البَلء باملؤمن واملؤمنة ِف ِ
لده ومالِِه حىت يلقى اهلل وما عليه خطيئة»(.)1
وجناحن ا ِف االمتحان حيتاج إَل اإلعانة من اهلل تعاَل ،وطريق الوصول هلا بالعبادة له سبحانه،
والصَلة تكفل لنا هذا.

الثالثة :ضعف اإلنسان:

ف َع ْنك ْم َوخ ِل َق ِْ
ض ِعيفا}
قرره الشارع احلكيم ِف قوله{ :ي ِريد اللَّه أَ ْن ي َخ ِّف َ
وهذا ما يُ ِّ
سان َ
اإلنْ َ
ِ
ِ
ٍ
يصرب عن اتّباع
غري قادر على مقابلة دواعيه وقواه ،حيث ال ُ
النساء :٤١ :أي عاجزاى عن خمالفة هواه َ
ِ
الشَّهو ِ
الطاعات ،وعن احلسن البصري :أن املراد ضعف اخلِْل ِ
ات ،وال يستخدم قواه ِف ِّ
قة(.)2
مشاق
َ َ ُ
ََ
هذا الضَّعف الذي جعل النَّاس ينغمسون ِف شهواهتم َّ
كل منهم اجلسميّة
ات ٍّ
وملذاهتم ،وقدر ُ
ِ
االستعانة على أموِر حياته ،فَل يَستغين واحد بنفسه عن غريه،
حمدودةٌ ،فيحتاج لغريه ِف تأمني حاجياته و
كل شيء.
وال يدَّعي القدرة املطلقة ِف ِّ
(ِ )1ف سنن الرتمذي ،602 :4وقال :حسن صحيح ،وصحيح ابن حبان ،126 :5وغريها.
( )2ينظر :تفسري أيب السعود.169 :2
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ٍ
ويعتمد عليه حىت جيرب هذا الضَّعف اخللقي
قوي يعينُه
ويشعر دائماى أنّه
حباجة أن يلجأ إَل ٍّ
ُ
الرغبة ،ويُوفر له األمان
بتعلق املسلم بربِّه تعاَل ،الذي يُلِب هذه َّ
والنَّفسي وا ُّلروحي ،ويتحقَّق هذا ّ
والطَّمأنينة والثِّقة مبعيَّته الدَّائمة معه ،قال تعاَلَ { :وه َو َم َعك ْم أَيْ َن َما ك ْنتم} احلديد ، ٤ :فيعني احملتاج
وء} النمل:
ضطََّر إِذَا َد َعاه َويَ ْك ِشف ُّ
املضطر ،ويَرفع ما َحييق بالعبد ،قال تعاَل{ :أ ََّم ْن ي ِجيب الْم ْ
الس َ
و ّ
ك اللَّه بِضر فَ َال َك ِ
ِ
ف لَه إَِّال ه َو َوإِ ْن ي ِر ْد َك بِ َخ ْي ٍر
اش َ
س ْس َ
 ، ١٤بل األمر كله بيد اهلل تعاَلَ { :وإ ْن يَ ْم َ
ادهِ وهو الْغَفور َّ ِ
صيب بِ ِه من ي َ ِ ِ ِ
ض ِل ِه ي ِ
فَ َال َر َّ
فمن علم هذا
اد لَِف ْ
َْ َ
شاء م ْن عبَ َ َ
الرحيم} يونسَ ،٦٠٣ :
ٍ
ٍ
نفسه وازادة ثقةى واطمأن ِف حياته.
وطبَّقه خرج من ضعف إَل َّقوة ،فقويت ُ
وهذا يوصلنا إَل النُّقطة اليت بعدها من إعانة اهلل تعاَل لإلنسان بالدَّين على احلياة.
الرابعة :عون َّ
الدين للمسلم في الحياة:
َّ
حمَلى لبحثنا حىت نستوِف جوانبهَّ ،
وإَّنا يهمنا اإلشارة والتذكري به
اسع جداى وليس ّ
وهذا موضوعٌ و ٌ
فيبني له حقيقتها ،وكيفية التَّعامل معها ،واهلدف
هاهنا فحسب،
فالدين ِّ
يصحح نظرة اإلنسان للحياةّ ،
ُ

لكل أفعاله
منها ،ويكشف اللثام عن نفسه ،ويُ ِّبني له أمراضها وعَلجها ،ويُعطيه اإلرشادات املناسبة ِّ
بنصيحة يقدِّمها اهلل تعاَل ِ
ٍ
لعباده ِف كافّة مناحي
وأحواله وحاجياته ،حىت كان احلكم الشَّرعي أشبه
ُ
السعادة ِف الدُّنيا واآلخرة ،قال تعاَل{ :أَفَ َم ْن يَ ْم ِشي م ِكبًّا َعلَى َو ْج ِه ِه أ َْه َدى أ ََّم ْن
حياهتم مبا حيقِّق هلم َّ
صر ٍ
ِ
ِ
اط م ْستَ ِقيم} امللك.٤٤ :
يَ ْمشي َس ِويًّا َعلَى َ

الشكر ،يقول احملاسِب(« :)1وبلواها وإن كثُرت
حلل مصائب الدُّنيا َّ
بالصرب و ّ
وجيعل الدين الطريق ّ
يشكر على نعمة أو يصرب
فإما أن
وتشعَّبت واختلفت ،فهو جمموعٌ كلُّه ِف خلتني ِف الشُّكر و َّ
الصربَّ ،
َ
َّ ِ
صيبة قَالوا إِنَّا لِلَّ ِه وإِنَّا إِلَْي ِه ر ِ
ِ
اجعو َن} البقرة،٦١١ :
ين إِذَا أ َ
َصابَـ ْتـه ْم م َ
َ
َ
على مصيبة» ،قال تعاَل{ :الذ َ
فعن صهيب  ،قال « :عجباى ألمر املؤمن ،إن أمره كلَّه خري ،وليس ذاك ٍ
ألحد إالّ للمؤمن ،إن
َ
()2
ص َرب فكان خرياى له»  ،وعن عائشة رضي اهلل
أصابته سراءٌ َش َكر ،فكان خرياى له ،وإن أصابته ضراءٌَ ،
عنها ،قال « :ما يصيب املؤمن من شو ٍ
ط عنه هبا
كة فما فوقها إالّ رفعه اهلل هبا درجة ،أو ح ّ

خطيئة»( ،)3وعن أيب هريرة  قال « :من يرد اهلل به خرياى يصب منه»(.)4

(ِ )1ف آداب النفوس ص.51
(ِ )2ف صحيح مسلم ،2295 :4وغريها.
(ِ )3ف صحيح مسلم ،1991 :4وموطأ مالك ،1355 :5وغريها.

(ِ )4ف صحيح البخاري.115 :5
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الخامسة :سعادة الدنيا بالرضا والقناعة:
ِ
السعادة ،وهي املعبَّـ ُر عنها ِف القرآن باحلياة الطيبة ،قال اهلل تعاَلَ { :م ْن
إن العقول َتار ِف
حقيقة َّ
ِ
السلف:
صالِحا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أنْـثَى َوه َو م ْؤِمن فَـلَن ْحيِيَـنَّه َحيَاة طَيِّبَة} النحل ،٧٣ :قال بعض َّ
َعم َل َ
الرضا والقناعة.
احلياة الطيبة :هي ِّ
الرضا تارىة
وقال عبد الواحد بن زيدِّ :
الرضا باب اهلل األعظم وجنةُ الدُّنيا ومسرتاح العابدين ،وأهل ّ
ِِ
الرضا
اب ِّ
غري متهم ِف قضائه وتارىة يَلحظون ثو َ
يَلحظون حكمة املبتلي وخريته لعبده ِف البَلء ،وأنَّه ُ
بالقضاء ،فينسيهم أمل املقضي به ،وتارىة يَلحظون عظمةَ املبتلي وجَلله وكماله ،فيستغرقون ِف مشاهدةِ
اص أهل املعرفة واحملبّة حىت ُرَّمبا تلذذوا مبا أصاهبم؛
ذلك حىت ال يشعرون باألمل ،وهذا يصل إليه خو ُّ
ملَلحظتهم صدوره عن حبيبهمِ ،
إيل،
بعض التَّابعني عن حاله ِف مرضه فقال :أَحبُّه إليه ُّ
أحب َّ
وسئل ُ
ُ
()1
احملب أمل البَلء فقال :ال .
وسئِل سري  :هل جيد ُّ
ُ
الرضا عن اهلل تعاَل.
وقال ابن أيب رواد :ليس الشأن ِف أكل الشَّعري ولبس ُّ
الصوف ،ولكن ِف َّ

وقال ميمون بن مهرانَ :من مل يرض بالقضاء فليس حلمقه دواء.

وقال رجل البن كرام :أوصين ،فقال :اجتهد ِف رضا خالقك بقدر ما جتتهد ِف رضا نفسك(.)2
قال املنبجي(َّ « :)3
أشق األشياء على
إن الرضا باملصائب ُّ
الص ُرب من ِّ
الصرب ،و َّ
أشق على النُّفوس من َّ

فمن
النُّفوس ،فعن أنس  قال « :عظم اجلزاء مع عظم البَلء ،وإن اهللَ إذا ّ
أحب قوماى ابتَلهمَ ،
السخط»(.)4
ومن َس ِخط فله َّ
رضي فله ِّ
الرضاَ ،

الصرب اتفقوا على
الصرب ،لكن َّ
فالرضا أعلى من مقام َّ
فالعبد قد يصرب على املصيبة وال يرضى هباَّ ،

الرضا ،فإنّه يشهد املصيبة نعمةى ،فيشكر املبلي
الرضا اختلفوا ِف وجوبه ،والشُّكر أعلى من مقام َّ
وجوبه ،و ِّ

عليها.

بن عبد العزيز َّ :أما الرضا ،فمنزلةٌ عزيزةٌ أو منيعةٌ ،ولكن قد جعل اهلل ِف الصرب معوالى حسناى».
عمر ُ
قال ُ

فمن مل يدخلها مل
الرضا والقناعة
َّ
و ِّ
تتحصل مبعرفة اهلل تعاَل ،واملعرفة هي املوصلة إَل جنّة الدُّنياَ ،

ازيِ« :ف الدُّنيا جنة من دخلها مل يشتق إَل شيء ومل
يدخل َجنَّة اآلخرة ،قال حيىي بن معاذ َّ
الر ّ
يستوحش ،قيل :وما هي؟ قال :معرفة اهلل تعاَل»(.)5
( )1ينظر :جامع العلوم احلكم.195 :1
( )2ينظر :فيض القدير.135 :6
(ِ )3ف تسلية أهل املصائب ص.152
(ِ )4ف سنن ابن ماجة  ،1338 :2وسنن الرتمذي ،601 :4وحسنه.

( )5ينظر :قوت القلوب.262 :1
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وهذه املعرفة هلل تعاَل هلا أسباب عديدةٌ من ٍ
بية للنفس ٍ
صَلة وذك ِر هلل تعاَل وتر ٍ
وثقة باهلل ويق ٍ
ني،
ٌ
ِ
فمن دخلها دخل تلك اجلنَّة يريد جمالس ذكر
قال ُ
بعض العارفنيِ« :ف الدُّنيا جنةٌ هي كاجلنّة ِف اآلخرةَ ،
ب وابتهاجه وانشراحه ونوره ،حىت قال بعض
الر ِّ
اهلل تعاَل ملا يدركون فيها من سرور القلب وفرحه بذكر َّ
بالسيوف ،وقال آخر:
َمن ذاق :هاتيك اللِّ َّذة :لو َعلِم امللوك بعض ما حنن فيه من النَّعيم َجللدونا عليه ُّ
ِ
أوقات إن كان أهل اجلنّة ِف مثلها ّإهنم لفي عيش طيب»( ،)1فإن كان جملس ِّ
الذكر
بالقلب
ليمر
ٌ
إنّه ّ
فالصَلة اخلاشعة من باب أوَل.
يفعل هذاَّ ،
لكل امرئ من نصيبه ِف الدُّنيا مدعاةٌ لرتك َّ
الذم والغيبة واحلسد
ايلَّ :
وقال الغز ُّ
الرضى مبا قسم اهلل ِّ
ِف املال واجلاه والعلم ،قال تعاَل{ :نَ ْحن قَ َس ْمنَا بَـ ْيـنَـه ْم َم ِعي َشتَـه ْم فِي الْ َحيَاةِ ُّ
الدنْـيَا} الزخرف:
.)2(٧٤
السادسة :النَّفس األمارة:
َّ

مما ينبغي تقريره والتَّذكري به حال نفوس عامة البشر ،اليت هي من ِ
بالسوء،
صنف النَّفس األمارة ُّ
ّ
ٍ
ايل( )3حلال املؤمن مع ِ
كمدينة ،وعقلُه كملك ُمدبّر هلا ،وقواه املدركة من
نفس ِه فقال« :بدنُه
ومثَّل الغز ُّ
َ
َّ
َّفس األمارة بالسوء اليت هي الشهوة
احلواس الظاهرة والباطنة كجنوده وأعوانه ،وأعضاؤه كرعيته ،والن ُ
كعدو ينازع ِف مملكته ،ويسعى ِف إهَلك رعيته ،فصار بدنه كرباط وثغر ،ونفسه كمقيم فيه
والغضبّ ،

عدوه وأسره وقهره على ما جيب ،محد أثره إذا عاد إَل حضرته تعاَل ،وإن ضيّع ثغره
مرابط ،فإن جاهد ّ

ذم أثره وانتقم منه عند لقاء اهلل تعاَل ،»...فعن أيب هريرة  قال « :ليس الشديد
وأهل رعيتهّ ،
نفسه عند الغضب»(.)4
َّ
بالصرعة ،إَّّنا الشَّديد الذي ميلك َ
القشريي(« :)5اعلم َّ
أن خمالفة النَّفس رأس العبادة ،وقد سئل املشايخ عن اإلسَلم؟ فقالوا:
قال
ُّ

ذبح النَّفس بسيوف املخالفة.
واعلم َّ
أن َمن جنمت طوارق نفسه أفلت شوارق أُنسه ،وقال ذو النون املصري  : :مفاتح العبادة
الفكرة ،وعَلمةُ اإلصابة خمالفة النفس واهلوى ،وخمالفتها ترك شهواهتما.

( )1ينظر :فيض القدير.442 :1
( )2ينظر :أيها الولد ص.59
(ِ )3ف ميزان العمل ص .239
(ِ )4ف صحيح البخاري  ،28 :8وصحيح مسلم .2014 :4
(ِ )5ف القشريية ص.283
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َّفس جمبولةٌ على سوء األدب ،والعبد مأمور مبَلزمة األدب ،فالنَّفس جتري
وقال ُ
ابن عطاء :الن ُ
ِ
فمن أطلق عناهنا فهو شركيها معها ِف
بطبعها ِف ميدان املخالفة ،والعبد ُّ
يردها جبهده عن سوء املطالبةَ ،
فسادها.
بالسوء هي الدَّاعيةُ إَل املهالك املعينة لألعداء املتبعة للهوى املتهمة
َّفس األمارة ُّ
وقال اجل ُ
نيد  ::الن ُ

بأصناف األسواء.

وقال أبو حفصَ :من مل يتهم نفسه على دوام األوقات ومل خيالفها ِف مجيع األحوال ومل جيرها إَل
مكروهها ِف سائر أيَّامه كان مغروراى ،ومن نظر إليها باستحسان ٍ
يصح
شيء منها فقد أهلكها ،وكيف ُّ
َ
الرضا عن ِ
الكرمي اب ِن ِ
الكرمي ب ِن ِ
نفس ِه والكرميُ بن ِ
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
الكرمي
لعاقل َّ
ُ
يوسف ُ
ُ
ِ ِ َّ
السوء} يوسف.» ١٧ :
س َأل ََّم َارة بِ ُّ
اخلليل عليه السَلم يقولَ { :وَما أبَـ ِّرئ نَـ ْفسي إن النَّـ ْف َ
كتاب ِ
الرتبية والتَّصوف بعد النَّظر والتَّأمل والتَّدبُّر ِف ِ
اهلل تعاَل صفات النَّفس إَل
وقسم علماء َّ
ثَلثة:

.1النَّفس المطمئنة :وتكون إذا سكنت َتت األمر وزايلها االضطراب بسبب معارضة
ِِ
اضية مر ِ
ِ ِ
ِ
ضيَّة} الفجر:
الشهوات ،قال تعاَل{ :يَا أَيَّـتـ َها النَّـ ْفس الْمط َْمئنَّة (ْ )97ارجعي إِلَى َربِّك َر َ َ ْ
ف احلساب يوم
 ،٤١ - ٤٣قال احلسن البصري « ::املؤمن قوام على نفسه ،حياسب نفسه هلل ،وإَّّنا َخ َّ
القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم ىف الدُّنياَّ ،
وإَّنا َش َّق احلساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا األمر

على غري حماسبة»(.)1
َّ
يتم سكوهنا ،ولكنَّها صارت مدافعةى للنَّفس الشَّهوانية ومعرتضةى
 .2النَّفس اللوامة :وتكون إذا مل ّ
ألهنا تلوم صاحبها عند تقصريه ِف عبادة مواله ،قال تعاَل{ :وَال أق ِ
ومسيت بذلك؛ َّ
ْسم بِالنَّـ ْف ِ
س
عليهاُ ،
َ
احلسن« :إن املؤمن ال تراه إال يلوم نفسه يقول :ما أردت بكلميت ،يقول :ما
اللَّ َّو َامة} القيامة ، ٤ :قال
ُ
أردت بأكليت ،ما أردت حبديث نفسي ،فَل تراه إال يعاتبها ،وإن الفاجر ميضي قدماى فَل يعاتب
نفسه»(.)2

قال مالك بن دينار« :رحم اهلل عبداى قال لنفسه :ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ مثّ
ذمها ،مثّ خطمها ،مثّ ألزمها كتاب اهلل  ،فكان هلا قائداى»(.)3
َّ

(ِ )1ف السنن الكربى للنسائي ،406 :10والزهد والرقائق البن املبارك ص ،103ومصنف ابن أيب شيبة،351 :19
وغريها.
(ِ )2ف الزهد ألمحد ص.228
(ِ )3ف حماسبة النفوس البن أيب الدنيا ص ،26واعتَلل القلوب ص ،28وتاريخ دمشق ،420 :56وغريها.
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.3النَّفس األمارة :إن تركت االعرتاض وأذعنت وأطاعت ملقتضى الشَّهوات ودواعي الشيطان،
ِ ِ َّ
السوء} يوسف ،)1(١٧ :قال الغزايل(« :)2واعلم َّ
أن
س َأل ََّم َارة بِ ُّ
قال تعاَلَ { :وَما أبَـ ِّرئ نَـ ْفسي إن النَّـ ْف َ
نفس اجملاهدة هتذب نفسك حىت تصري ملكاى روحانيّاى ،ومبتابعة الغفلة والشهوات تصري شيطاناى رجيماى،
فجاهد النفس األمارة بالسوء متح صفات آفاهتا حىت تصري ّلوامة ،مث انقل اللوامة إَل مقام املطمئنة».
واعلم َّ
أن لإلنسان ِف جماهدة اهلوى ثَلثة أحوال:

األوَل :أن يغلبه اهلوى ،فيملكه وال يستطيع له خَلفاى ،وهو حال أكثر اخللق ،وهو الذي قال اهلل
ت َم ِن اتَّ َخ َذ إِلَ َهه َه َواه} اجلاثية ٤٧ :؛ إذ ال معًن لإلله إال املعبود ،واملعبود هو
تعاَل فيه{ :أَفَـ َرأَيْ َ
تردده ِف مجيع أطواره خلف أغراضه البدنيّة وأوطاره ،فقد اختذ إهله هواه(.)3
فمن كان ُّ
املتبوع إشارتهَ ،

احلق خمالفتها ،بالتشمري
واخللق ينقادون ويطيعون أهواءهم ،ويبادرون مرادات أنفسهم ،و ّ
واالستعداد جملاهدهتا وعدم اتباع هواها حىت ترتاض لطاعة اهلل وتنقاد .واهلوى :ميل النفس إَل مقتضيات

الطبع؛ وهلذا كان عادة أولياء اهلل تعاَل خمالفة النَّفس ِف مجيع ما تشتهي حىت ِف حنو املباحات ،قال ابن

احلق أبداى ،وقال سهل :ما عبد اهلل بشيء مثل خمالفة النفس(.)4
عطاء  ::النفس ال تألف ّ

جل من اجملاهدين،
الثّانية :أن يكون احلرب بينهم سجاالى ،تارىة هلا اليد وتارىة عليها اليد ،فهذا َّ
الر ُ

فإن اخرتمته املنية ِف هذه احلالة ،فهو من الشهداء ،...وهذه الرتبة العُليا للخلق ،سوى األنبياء واألولياء.

الثالثة :أن يغلب هواه ،فيصري مستولياى عليه ال يقهره حبال من األحوال ،وهذا هو امللك الكبري،

الر ّق( ،)5كما حال األنبياء واألولياء ،فعن ابن مسعود 
والنَّعيم احلاضر ،واحلريّة التّ ّامة ،واخلَلص عن ّ

قال  « :ما منكم من أحد ،إال وقد وكل به قرينه من اجلن ،قالوا :وإياك؟ يا رسول اهلل قال :وإياي،
()6
حق عمر :
إال أن اهلل أعانين عليه فأسلم ،فَل يأمرين إال خبري»  ،وعن أيب هريرة  قال ِ ف ِّ

«ما سلك عمر فجاى ،إال وسلك الشيطان فجاى غريه»(.)7

فَل ينبغي للمسلم أن يدخر جهداى ِف تربية نفسه وكسر هواها وامتثال رضى اهلل تعاَل ،وسبيل
ذلك التزام الشرع وتكاليفه.

( )1ينظر :اإلحياء.4 :3
2
ايل.498 :1
ز
الغ
رسائل
ِف
)
(
ّ
3
( ) ينظر :ميزان العمل ص ،240والذريعة إَل مكارم الشريعة ص.91
( )4ينظر :السراج ص.55-56
( )5ينظر :ميزان العمل ص ،240والذريعة إَل مكارم الشريعة ص.91
(ِ )6ف صحيح مسلم ،2165 :4وصحيح البخاري ،66 :8وغريمها.
(ِ )7ف مسند البزار ،49 :16وفضائل الصحابة ألمحد ،320 :1والشريعة لآلجري ،1909 :4وتاريخ ابن
عساكر ،81 :44وغريها.
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المبحث الثاني:
آثار الصالة على حياة المسلم

من خَلل املبحث السابق الحظنا مقدار احلاجة الكبرية لدى املسلم للعبادات وعلى رأسها
الصَلة؛ ليفهم الدُّنيا وسنتها ،وطريقة التعامل معها ،والصرب عليها ،والتقوي باهلل تعاَل على شدائدها،
واالستعانة باهلل تعاَل على مصائها ،واحلذر كل احلذر من نفسه األمارة بالسوء ،واآلن أوان عرض بعض
اآلثار املرتتبة على الصَلة ِف إصَلح حياة صاحبها.

.1ترك كافة الفواحش وجميع المنكرات :
ِ
ش ِاء َوالْم ْن َك ِر} العنكبوت،٤١ :
يح ِف
القرآن الكرمي{ :إِ َّن َّ
الص َال َة تَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
وهذا صر ٌ
والفحشاء :الفعلة القبيحة كالزنا مثَلى ،واملنكر هو ما يُنكره الشَّرع والعقل(.)1
ِ
لَلنتهاء عنهما؛ َّ
سبب
ألهنا مناجاةٌ
فاشتغاله هبا ابتداءى مينعه من إتيان الفواحش واملنكرات ،وهي ٌ
ِ ()2
تام على طاعتِه وإعر ِ ٍ
بد أ ْن تكو َن مع ٍ
هلل تعاَل فَل َّ
،
كلي عن معاصيه
إقبال ٍّ
فمن كان مراعياى
اض ٌٌٌ ٍّ
َ
السيئات يوماى ما( ،)3قال أبو العاليةَّ « :
الصَل َة فيها ثَلث
إن َّ
للصَلة جره ذلك إَل أن ينتهي عن ِّ
فكل ٍ
وذكر اهلل،
صَلة ال يكون فيها شيءٌ من هذه اخلَلل فليست بصَلة:
خَللُّ ،
ُ
اإلخَلص واخلشيةُ ُ
وذكر اهلل القرآن يأمره وينهاه»(.)4
ُ
فاإلخَلص يأمره باملعروف ،واخلشيةُ تنهاه عن املنكرُ ،
ِ
كل حال َّ
للصَلة ال بُ ّد أن يكون أبعد من الفحشاء واملنكر ممَّن ال يراعيها،
إن املراعي َّ
وعلى ٍّ
وأيضاى فكم من مصلّني ال تنهاهم الصَلة عن الفحشاء واملنكر ،واللفظ ال يقتضى أن ال خيرج واحد من
املصلّني عن قضيتها(.)5
ابن مسعود َ « :من مل تأمره صَلته
وهذا بسبب أنَّه مل يقم هبا على اهليئة املأمور هبا ،قال ُ
باملعروف وتنهه عن املنكر مل يزدد من اهلل إال بعداى»( ،)6وذلك أن أمر الصَلة له إقامته إياها حبدودها،
وِف طاعته هلا مزدجر عن الفحشاء واملنكر(.)7

( )1ينظر :تفسري النسفي.658 :2
( )2ينظر :تفسري أيب السعود.42 :5
( )3ينظر :تفسري النسفي.658 :2
( )4ينظر :تفسري ابن أيب حامت.3099 :9
( )5ينظر :تفسري الزخمشري.456 :3
(ِ )6ف املعجم الكبري ،103 :9والزهد أليب داود ص ،135وشعب اإلميان ،456 :4وغريها.
( )7ينظر :تفسري الطربي.42 :20
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ٍ
فاحلاصل َّ
وجياهد
أفضل
لصَلة
وسيلة لَلستقامة برتك الفواحش واملنكرات ملن ِّ
أن ا َّ
يؤدها حبقِّها ُ
ُ
للرياء والنِّفاق ِف الدُّنيا ،فستكون حج ىة عليه ال له ،وتزيده
نفسه ِف التزام أوامرها ،ال َمن تكون وسيلةى له ِّ
َ
معصي ىة ووزراى وإمثاى وبعداى عن اهلل بأن جعلها وسيلة للدنيا ال لآلخرة ،فعن ابن َعبَّاس  قال « :من
مل تنهه صَلته عن الفحشاء واملنكر ،مل يزدد من اهلل إال بعداى»(.)1
َّ
وتصرفاته؛ ألنَّه
وإن َمن يفقد الرتبية من صَلته يصعب مَلحقة مفردات سلوكه وتعديل أخَلقه ُّ
القوة املوجهة َّ
السفاسف
َّ
الصَلة تزرع ِف النَّفس َّ
للذات اليت تقودها إَل املكرمات وتذودها عن َّ
والدَّناءات(.)2

تحمل أعباء الحياة:
.2اإلعانة على َّ
الصعوبة و ِ
سبق تقرير َّ
االبتَلء واالمتحان ،ومبًن حال اإلنسان على
أن مبًن احلياة على الشِّدَّةِ و ُّ
الضَّعف ،فَل بُ َّد له من معني على عبء الدُّنيا ،وإالّ هللك وسقط وفشل ِف حياته ،ومن عظيم نعم اهلل
الص َالة}البقرة:
الص ْب ِر َو َّ
استَ ِعينوا بِ َّ
علينا أن أمدنا هبذه َّ
الصَلة العظيمة املعينة على احلياة ،قال تعاَلَ { :و ْ
.٤١
وأصل الصرب :اإلمساك ،وهو ضربان :صرب عن املشتهى ،وهو العفة ،وصرب على املكروه وهو
حبس احلواس على
الصرب؛ ألهنا جتمع ضروباى من َّ
الشجاعة ،والصَلةُ أرفع منزلة من َّ
الصرب؛ إذ هي ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين} البقرة:
العبادة ،وحبس اخلواطر واألفكار على الطاعة ،وهلذا قالَ { :وإنـَّ َها لَ َكب َيرة إ َّال َعلَى الْ َخاشع َ
 ،٤١وخصها برد الضمري إليها دون الصرب()3؛ بأن تصلوا صابرين على تكاليف الصَلة ،حمتملني ملشاقها
وما جيب فيها من إخَلص القلب ،وحفظ النيات ،ودفع الوساوس ،ومراعاة اآلداب ،واالحرتاس من
فك
املكاره مع اخلشية واخلشوع ،واستحضار العلم بأنه انتصاب بني يدي جبار السموات؛ ليسأل ّ
ك بِ َّ ِ
اصطَبِ ْر َعلَْيـ َها} طه.)4( ٦٧٤ :
الرقاب عن سخطه وعذابه ،ومنه قوله تعاَلَ { :وأْم ْر أ َْهلَ َ
الص َالة َو ْ
()5
الصَلةِ أي
الص ِْرب َو َّ
استَعِينُوا على حوائجكم إَل اللَّه بِ َّ
فاملعنيان لآلية ـ كما يقول الزحمشريَ « : :و ْ
باجلمع بينهما ... ،أو :واستعينوا على البَليا والنوائب بالصرب عليها وااللتجاء إَل الصَلة عند
وقوعها» ـ  ،مآهلما واح ٌد ،فإن الطريق إَل اهلل تعاَل بأداء واجباتكم وطلب حوائجكم موصلةٌ إَل القدرة

الصعاب والبَليا.
َتمل املشاق و ِّ
على ّ

(ِ )1ف املعجم الكبري ،150 :11ومسند الشهاب.305 :1
( )2ينظر :الصَلة سر النجاح ص.12
( )3ينظر :تفسري الراغب.155 :1
( )4ينظر :تفسري الكشاف.133 :1
(ِ )5ف تفسريه.133 :1
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()1
الفرج توكَلى على اهلل تعاَل أو
و
ح
ُّج
ن
ال
بانتظار
ائجكم
و
ح
على
ا
و
استعين
«
:
السعود:
ِ
قال أبو ُّ
ْ
َ
املفطرات ملا فيه من كسر الشهوةِ
ِ
بالصوم الذي هو الصرب عن ِ
الصَلة
التوسل ِف َّ
َّ
وتصفية النفس و ُّ
ُ
ِ
وصرف املال
وااللتجاء إليها ،فإهنا جامعةٌ ألنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطَّهارة وس ِرت العورة
ِ
فيهما ،والت ِ
ِ
وإخَلص النيّة بالقلب
اخلشوع باجلوارِح،
العكوف على العبادة ،وإظها ِر
َّوجه إَل الكعبة ،و
ِ
احلق ،وقراءةِ
ِ
ِ
النفس عن األطيبَـ ْ ِ
ِ
كف
ني حىت
القرآن ،والتَّكلُّ ِم بالشهادة ،و ِّ
وجماهدة الشيطان ،ومناجاة ِّ

جتابوا إَل َتصيل املآرب وجرب املصائب».

()2
فالص ُرب
وقال
َّعرض حلصول املواصَلتُّ ،
الص ُرب فطم النَّفس عن املألوفات ،و َّ
القشريي َّ « :
ُّ
الصَلة الت ُّ
الصَلة تشري إَل دوام الوقوف حبضرة الغيب ،وإن االستعانة هبما خلصلة شديدة
يشري إَل هجران الغري ،و َّ
لسره».
إالّ على َمن جتلّى ّ
احلق ّ
فاهلل تعاَل خلق اإلنسان ِف ٍ
عناء وابتَلء ،وجعل له سَلحاى وهو الصرب والصَلة ،فكأنَّه ِف معركة،
()3
وعقباه.
فليحذر أن ينسى ذلك ويضع سَلحه ويرتك اجلهاد فيهزم وخيسر ِف ُدنياه ُ
الصدر:
.الراحة النَّفسية وعدم ضيق َّ
َّ 3
ومن
ومبًن هذه َّ
فمن كانت نظرته صحيحة للحياة نال هذه الراحةَ ،
الراحة على الفكر والقلبَ ،
أخطأ ِف فهمه هلا عاش حيا ىة ضنكاى ،والصَلة هي رأس املناجاة و ِّ
الذكر وحسن الفهم للدنيا؛ ملا تشتمل
ُ
فمن حرم الصَلة واخلشوع فيها مل يكن من َح ِزَر احلياة الدُّنيا
عليه من تربية ومعاين ال تدرك ِف غريهاَ ،
الصفات األصيلة اليت يسعد هبا اإلنسان ِف حياته ،قال القشريي َ « :)4(:من أعرض
وفهمها ،وال أحرَز ِّ
ِ
كل روح ،ومن أعرض عن
عن استدامة ذكره سبحانه بالقلب توالت عليه من تفرقة القلب ما يسلب عنه ّ

االستئناس بذكره انفتحت عليه وساوس الشَّيطان ،وهواجس النّفس مبا يوجب له وحشة الضَّمري،
الراحة والبسط».
وانسداد أبواب َّ
ض ْنكا} طه ،٦٤٤ :ومعًن ذلك :أن مع الدين التسليم والقناعة
قال تعاَل{ :فَِإ َّن لَه َم ِعي َشة َ
ِ
ٍ
افعاى كما قال
والتوكل على اهلل ،وعلى قسمته ،فصاحبه يُنفق ما رزقه بسماح وسهولة ،فيعيش عيشاى ر ى
املعرض عن الدين ،مستول عليه احلرص الذي ال يزال
تعاَل{ :فَـلَن ْحيِيَـنَّه َحيَاة طَيِّبَة} النحل ،٧٣ :و ُ

(ِ )1ف تفسريه.98 :1
(ِ )2ف تفسريه .85 :1
( )3ينظر :الصَلة سر النجاح ص.5
(ِ )4ف تفسريه.486 :2

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

239

ضنك وحالٌه
يطمح به إَل االزدياد من الدنيا ،مسل ٌ
ط عليه ُّ
فعيشه ٌ
الشح الذي يقبض يده عن اإلنفاقُ ،
وتشوش عليه رزقه(.)1
املتصوفة :ال يعرض أحد عن ذكر ربه إالّ أظلم عليه وقته َّ
مظلمةٌ ،كما قال بعض ّ
وذلك َّ
تهالك على ازديادها
جمامع مهتِه
ومطامح نظ ِره مقصورةٌ على أعراض الدُّنيا ،وهو ُم ٌ
ألن َ
َ
ِ
انتقاصها خبَلف املؤم ِن الطَّ ِ
الب لآلخرة مع أنّه قد يضيق اهللُ بشؤم الكفر ويوسع بربكة
وخائف من
ٌ
َن أ َْهل الْقرى آمنوا واتَّـ َقوا لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بـرَك ٍ
الس َم ِاء
ات ِم َن َّ
اإلميان ،كما قال تعاَلَ { :ولَ ْو أ َّ َ َ َ َ ْ
ْ ََ
َو ْاأل َْر ِ
ض} األعراف.)2( ٧١ :
نك من ِ
املنازل واألماكن واملعايش:
فمن يعرض عن ذكر اهلل تعاَل يكون له معيشةى ضيقةى ،والض ُ
َ
()3
قل أو َكثُر ،ال
الشَّديد ،يُقال :هذا ٌ
منزل ٌ
فكل مال أَعطيته عبداى من عبادي َّ
ضنك :إذا كان ضيقاى ُّ ،
الظن به،
العبد يك ّذب باهلل تعاَل ،ويُسيء َّ
يتقيين فيه ،ال خري فيه ،وهو الضَّنك ِف املعيشة ،...فإذا كان ُ
اشت ّدت عليه معيشتُه ،فذلك الضَّنك(.)4

توسعهم يكون ِف معصية ،فنفى
ويكون الض ُ
َّنك باملعاصي مبا أُعطوا من املال وأُنعموا فيه؛ أل ّن َ
السمع والبصر واللِّسان باستعماهلم هذه اجلوارح ِف املعصية على
عنهم االنتفاع به كما نفى عنهم َّ
قيامها؛ ملا ذهبت منافعها ِف الطَّاعة(.)5

فحاصل األمر َّ
الصَلة ،وبإساءة
أن هذا ِّ
روحه َّ
الض َ
يق كان باإلعراض عن ذكر اهلل تعاَل ،الذي ُ
احة النَّفسي ِة املتح ّق ِ
الر ِ
ِ
قة ِف الصَلة اخلاشعة.
الظَّ ِّن باهلل تعاَل ،وفقدان
أسباب َّ
ّ
.4وضوح الطَّريق ومعرفة الهدف من الحياة:
ِ
ِ ِ
ِ
العيش له وحده ،وتوضح له الطَّريق
تؤثر َّ
الصَلة ِف بيان غاية اإلنسان من احلياة ،وهو رضاءُ اهلل و ُ
ِ
كل صَلةٍ تذكرةٌ لغايته
يلتزم أوامر اهلل تعاَل ونواهيه ويراعي حدوده ،ففي ِّ
الذي يُسلك ِف َتقيقها ،بأن َ
وبكل قراءةٍ
يعرف الطَّريق املوصل له ،قال تعاَل{ :أَفَ َم ْن يَ ْم ِشي م ِكبًّا َعلَى َو ْج ِه ِه
ٍ
وخشوع ُ
من احلياةِِّ ،
ِ
ِ ِِ
ِِ
العتو
منت عشو ِاء ِّ
ظهر من سوء حاهلم وخروِرهم ِف مها ِوي الغروِر وركوهبم َ
أ َْه َدى} امللك :٤٤ :أي ما َ
ٍ
مسلك امل َّ ِ
ِ
والنفوِر ِ
يتوهم فيها رش ٌد ِف اجلملة{ ،أ ََّم ْن يَ ْم ِشي َس ِويًّا}
وعدم اهتدائِ ِهم ِف
حاجة إَل جهة ُ
صر ٍ
امللك :٤٤ :أي قائماى ساملاى من ُِ
اخلبط والعثا ِر { َعلَى ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم}امللك :٤٤ :مست ِوي األجز ِاء ال
َ
ِعوج ِ
اف(.)6
فيه وال احنر َ
ََ
( )1ينظر :تفسري الكشاف ،95 :3وتفسري النسفي.388 :2
( )2ينظر :تفسري أيب السعود.48 :6
( )3ينظر :تفسري الطربي.39 :18
( )4ينظر :تفسري الطربي.329 :18
( )5ينظر :تفسري املاتريدي.315 :5
( )6ينظر :تفسري أيب السعود.9 :9
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السائر ِف طر ِيقه بَل عوج واحنر ٍ
املتبص ُر باحلياة
فاملهتدي املصلي هو
اف ،و ِّ
العارف مبا له وعليهَّ ،
ُ
ط الضَّائع التَّائه ِف ضَلالت
الصَلة ،فهو املتخب ُ
املطبق ملرادها ومقصدها ،خبَلف املعرض عن َّ
وحاهلا ،و ُ
الغارق ِف شهوات النفس ورغباهتا.
الدُّنيا ،واحنرافات اهلوىُ ،

.5تحقيق التَّوكل التّام:
والتوكل :هو تفويض املسلم أمره إليه تعاَل ،طالباى عرفانه وقربه ،ورضاءه منقاداى ِ
حلكمه من النَّفع
ُ
ُ
()1
والضَّرر و ِ
احملنة والضر ،راضياى بقضائه وشاكراى لنعمائه ،وصابراى لبَلئه .
ومعلوم َّ
الصَلة
األمور كلَّها بيد اهلل من خري ورزق وعلم ونفع ،وحنن مطالبون باالعتماد عليه ،و َّ
أن َ

احلق ،وهو أن ال ترضى وال تقنع
هي ُ
املعني األكرب ِف َتقيق هذا ،حبيث ترتفع باملرء بعدم قبول إال ّ
الزهد بالثَّناء فهو
ومن رضي من ُّ
بشيء دون احلق؛ ألنَّه َمن رضي من الدُّنيا بالدُّنيا فهو ملعو ٌنَ ،
عم سوى
احلق بشيء مما دون ِّ
ومن رضي من ِّ
احلق كائناى ما كان فهو طاغ ،فاحلذر احلذر َّ
ٌ
حمجوبَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فالسالك
اي َوَم َماتي للَّه َر ِّ
ين} األنعامَّ ،٦١٤ :
احلق ،قال تعاَل{ :إِ َّن َ
ب ال َْعالَم َ
ص َالتي َونسكي َوَم ْحيَ َ
كل شيء غري اهلل تعاَل ،ويزين مجيع أركانه وجوارحه
ال يرغب إَل شيء سوى اهلل تعاَل ،ويطهر قلبه عن ِّ
حبدود اهلل تعاَل بأن يكون صادقاى ِف طلب اهلل تعاَل(.)2
ويفيد التَّوكل الثقةُ ِ
باهلل واالعتماد عليه بأن يرزقه ولو بسبب حنو الكسب بَل ثقة واعتماد على
()3
ِ
اب َو َج َد ِع ْن َد َها ِرْزقا} آل عمران:
نفس الكسب  ،قال تعاَل{ :كلَّ َما َد َخ َل َعلَْيـ َها َزَك ِريَّا الْم ْح َر َ
 ،٧٣فانظر كيف ربط سبحانه ما بني الرزق وبني التقرب له.
وعن عمر  قال « :لو أنكم تتوَّكلون على اهلل َح َّق توكله لرزقكم كما يرزق الطَّري تغدو

مخاصاى وتروح بطاناى»( ،)4وهذا تأكيد آخر لكفالة الرزق ،أننا مطالبون بالتوكل ال به ،قال تعاَلَ { :وأْم ْر
ك بِ َّ ِ
ك َوال َْعاقِبَة لِلتَّـ ْق َوى} طه :٦٧٤ :أي جاهد
ك ِرْزقا نَ ْحن نَـ ْرزق َ
اصطَبِ ْر َعلَْيـ َها َال نَ ْسأَل َ
أ َْهلَ َ
الص َالة َو ْ
نفسك على فعلها وإتقاهنا وإحساهنا وكثرهتا وال تضع وقتك وحياتك ِف البحث عن الرزق وتأمني
املستقبل ،فاهلل مل خيلقك لتتعب وتشقى ِف طلب رزقك فقد كفله لك حني تصطرب على الصَلة،

الصَلة وقمت هبا كما جيب فإن رزقك مكفول(.)5
فمىت رعيت هذه َّ

( )1ينظر :السراج ص.80
( )2ينظر :السراج ص.65
( )3ينظر :السراج ص.81
(ِ )4ف مسند أمحد ،323 :1وسنن الرتمذي ،552 :4وقال :حسن صحيح ،وسنن ابن ماجة ،1394 :2وصحيح
ابن حبان ،509 :2ومسند أيب داود الطيالسي.55 :1
( )5ينظر :الصَلة سر النجاح ص.10
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فاملتوكل يستغين عن االعتماد على غري اهلل تعاَل من املخلوقات والدراهم وامللك ،قال تعاَل:
{ َوَم ْن يَـتَـ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَـه َو َح ْسبه إِ َّن اللَّ َه بَالِغ أ َْم ِره} الطَلق ،)1( ٧ :فكم هذه من نعمة هنيئاى ملن
َ
رزقها ،وتعساى ملن سلبها ،وشكراى هلل على صَلة خبشوع توصل إليها.
َ
.6تربية متواصلة للنَّجاح في الحياة:
الرمحن ،والبُعد عن الشَّيطان ،وترك هوى النَّفس ورغباهتا ،ومبقدار
النجاح ِف احلياة بالقرب من َّ
ِ
ِ
وفَلحك ِف دنياك وأُخراك ،وبقد ِر بُعدك
حلظات حياتِك َتقِّق جناحك
استحضاره ِف
تعلُّقك بربِّك و
ُ
عن شيطانك وأوهام نفسك ونزواهتا وشهواهتا فشلُك وضَللُك وضياعُك وسقوطُك.
()2
الراحةُ هو اخلَلص من أماين النفس» :أي هواها ورغباهتا.
قال
اخلادمي َّ « :
ُّ
()3
الراحةُ ليس إالّ بالعبادة و ِ
الذكر».
وقال أيضاى « :اللِّذةُ و َّ
مستمر للنجاح ِف حياته والسعادة هبا ،فهي أشبه ما
إعداد
وما الصَلة إال مناجاة للخالق فيها ٌ
ٌ
ٍ
يكون بدور ٍ
ات متعاقبة ،وتر ٍ
للتفوق ِف حياته؛
بية متواصلة على مدار اليوم من أجل
استعداد أكرب للمسلم ُّ
ملا تشتمل عليه من األوصاف العديدة املهيئة لإلنسان ِف النجاح.

فالفوز والنجاح والسعادة ِف الدنيا واآلخرة للخاشعني ِف صَلهتم( ،)4قال اهلل تعاَل{ :قَ ْد أَفْـلَ َح
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
الفوز باملرام والنَّجاةُ
ص َالتِ ِه ْم َخاشعو َن} املؤمنون ، ٤ - ٦ :فالفَلحُ :
ين ه ْم في َ
الْم ْؤمنو َن ( )1الذ َ
من املكروه :أي فازوا بكل خ ٍري وجنوا من كل ض ٍري حسبما كان ذلك متوقعاى من ِ
حاهلم َّ
إمياهنم وما
فإن َ
ِّ
ِّ
ُ
()5
تفرع عليه من ِ
َلح مبوجب ِ
الص ِ
الوعد ِ
الكرمي .
احلة من دواعي ال ّف ِ
أعماهلم َّ
َّ َ
.7تقوية للمسلم على شيطانه:
وجنَح ،وإن انتصرا عليه خاب
للمؤمن عدوان ،ومها :الشَّيطان والنَّفس ،إن انتصر عليهما َسعِد َ
وخسر ،وال بُ ّد له من مع ٍ
ني عظيم عليهما ،وال معني له عليهما إال اهلل تعاَل ،وأقوى صلة له بربِّه
الصَلة ،فهي املناجاةُ مع اهلل وااللتجاء والتوُّكل عليه ،قال سهل التسرتي« :من خشع قلبه
سبحانه هي َّ
مل يقرب منه الشيطان»(.)6

( )1ينظر :أيها الولد .63
(ِ )2ف السراج ص.56
(ِ )3ف السراج ص.55
( )4ينظر :اخلشوع للقحطاين ص.20
( )5ينظر :تفسري أيب السعود.123 :6
( )6ذكــره الثعــالِب ِف تفســريه 64 :3 ،وع ـزاه لســهل التســرتي أيض ـاى ،ومثلــه الفريوزآبــادي ِف بصــائر ذوي التمييــز:1 ،
.522
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قال ابن اجلوزي(« :)1اعلم َّ
اآلدمي ملا ُخلِق ُركِب فيه اهلوى والشهوة؛ ليجتلب بذلك َما ينفعه،
أن
َّ
وخلِق
ووضع فيه الغضب ليدفع به َما يؤذيه ،وأُعطى العقل كاملؤدب يأمره بالعدل فيما جيتلب وجيتنبُ ،
الشَّْيطَان حمرضا لَهُ َعلَى اإلسراف ِِف اجتَلبه واجتنابه ،فالواجب َعلَى العاقل أن يأخذ حذره من َه َذا
العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه السَلمَ ،وقَ ْد بذل عمره ونفسه ِِف فساد أحوال بين آدم،
الش ْيطَ ِ
وقد أمر اللَّه تعاَل باحلذر منه فقال تعاَل{ :وَال تَـتَّبِعوا خطو ِ
ات َّ
ان إِنَّه لَك ْم َعدو مبِين} البقرة:
َ
َ
 ٦١١وقال تعاَلَّ { :
شاء} البقرة ،٤١١ :وقال تعاَلَ { :وي ِريد
الش ْيطَان يَِعدكم الْ َف ْق َر َويَأْمرك ْم بِالْ َف ْح َ
الش ْيطَان أَ ْن ي ِ
َّ
ض َالال بَِعيدا} النساء ١٠ :وِف القرآن من َه َذا كثري».
ضلَّه ْم َ
ِ
فحني طُرد الشَّيطا ُن من اجلنّ ِة أقسم بعِزِة ِ
ك َأل ْغ ِويـنـَّهم أ ِ
ين ( )89إَِّال
اهلل تعاَل{ :فَبِ ِع َّزت َ
َ ْ ْ
ّ
َج َمع َ
ِعب ِ
ِ
ين} ص ، ١٧ - ١٤ :استثًن املخلصني؛ ألنَّه ال يقدر عليهم ،وليس له عليهم
ََ
اد َك م ْنـهم الْم ْخلَص َ
ِ َّ ِ ِ
ك َعلَْي ِه ْم س ْلطَان} احلجر ،٤٤ :و َّ
الصَلةُ
س لَ َ
سلطا ٌن كما أَخرب اهلل تعاَل بذلك{:إن عبَادي لَْي َ
ب
ِّق
اإلخَلص الذي حيف ُ
ظ ُ
صن َ
العبد من الشَّيطان؛ أل ّهنا َُتقِّق إخَلص العبوديّة هلل َر ّ
القائمةُ َُتق ُ
َ
وحي ُ
قوي حيفظ وحيمي العبد من ِ
كيد الشَّيطان ،هذا هو التَّشخيص ،وهذه
حرز
العاملني ،إذ َّ
وسياج ٌّ
الصَلة ٌ
ٌ
هي املعادلةُ ِف هذه القضية(.)2
وقد حذرنا اهلل تعاَل من عداوة الشيطان ،وأنَّه العدو احلقيقي لنا ،فقال تعاَل{ :إِ َّن َّ
الش ْيطَا َن
()3
ألي غرض كان
لَك ْم َعدو فَاتَّ ِخذوه َعد ًّوا} فاطر :١ :قال الغزايل « :املعاداة للشَّيطان ال للمسلم ٍّ
ٍ ٍ
ِ
ِ
اض
من رئاسة وجاه وغريها» ،فالتَّنبيه على عداوة الشَّيطان بيا ٌن خلطرها وضرورِة الرتَّكيز عليها ،واإلعر ُ
عن غريها من العداوةِ املصطنعة ِف الدُّنيا مع املسلمني.
.8تقوية للمسلم على ِ
نفس ِه:

علم وعمل املسلم إلرضاء اهلل تعاَل وهتذيب أخَلقِ ِه وكس ِر الن ِ
َّفس األَمارة( ،)4قال
جيب أن يكون ُ
ُ
الس ِ
ِ ِ َّ
وء إَِّال َما َرِح َم َربِّي إِ َّن َربِّي غَفور َرِحيم} يوسف:
س َألَ َّم َارة بِ ُّ
تعاَلَ { :وَما أبَـ ِّرئ نَـ ْفسي إن النَّـ ْف َ
ات واللَّ ِ
امليل إَل الشَّهو ِ
ألن النَّفس ُجبِلَت وطُبِ َعت على ِ
 :١٧أي :ما عصم ريب؛ َّ
ذات واهلوى فيها،
َ
ِ
ْحيَا َة ُّ
الدنْـيَا
و َّ
الرغبةُ والتَّوقي عن املكروهات والشَّدائد؛ أال ترى أنَّه قال{ :فَأَ َّما َم ْن طَغَى (َ )07وآثَـ َر ال َ

(ِ )1ف تلبيس إبليس ص.23
( )2ينظر :الصَلة سر النجاح ص.8
(ِ )3ف أيها الولد ص.60
( )4ينظر :أيها الولد ص.24
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( )08فَِإ َّن الْج ِح ِ
اف م َق ِ
س َع ِن ال َْه َوى ( )93فَِإ َّن
يم ه َي ال َْمأ َْوى (َ )02وأ ََّما َم ْن َخ َ َ َ
َ َ
ام َربِّه َونَـ َهى النَّـ ْف َ
()1
ْجنَّةَ ِه َي ال َْمأ َْوى} النازعات :٤٦ - ٧٣ :أثبت للنَّفس اهلوى وإيثار احلياة الدُّنيا وشهواهتا .
ال َ
فالكيس من دان نفسهِ ،
متًن على اهلل
نفسه هواها ،و َّ
َ
وعمل ملا بعد املوت ،و ُ
ُ َ
األمحق َمن أتبع َ
املغفرة(.)2
قال العز بن عبد السَلم(« :)3النُّـ ُفوس جمبولة على طلب َما يَلئمها من شهواهتا ولذاهتا َومن
أعظم شهواهتا التـ َّْع ِزير والتَّوقري َودفع َما يؤملها وجلب َما يلذ َهلَا».
()4
الروح ،واهلزمية ِف النَّفس ،واملوت ِف البدن؛ ألن منزلك القرب»،
اهلمة ِف ُّ
ايل « :اجعل ّ
وقال الغز ّ

وهذه اهلمة للروح َتصل بكثرة القرب إَل اهلل تعاَل ،والصَلة أكرب القرب ِف َتقيق ذلك ،فتنكسر

النفس وتبعد عن الشَّهوات« ،فمع كل انتقال ِف الصَلة تعلن أن اهلل أكرب ،وحني تقوهلا وأنت مدرك
شر وطرد كل
كل ٍّ
كفيل بتعميق اإلميان ِف القلب وحفظه من ِّ
ملعانيها فإن هذا التِّكرار هلذه الكلمة ٌ
شيطان»(.)5

وقال اخلادمي( « :)6خمالفة النفس أساس األمر بني العبد وبني اهلل تعاَل ،فَل تغفل عن اهلل تعاَل

ظ النفس واالتباع على هواها» ،واالنشغال باهلل باإلقبال على طاعته بالصَلة وغريها،
باالشتغال على ح ّ
فكم يكون ِف الصَلة خمالفة للنفس من االستيقاظ مبكراى ،وحبسها ِف العبادة ،وترك كسلها بتلبية أوامر

اهلل تعاَل؟.

فالصَلة عامل رئيس ِف اإلعانة على خمالفة عادات النفس وكشف عوارها وترك هواها ،ومبقدار
َتقيق هذا ِف حياة املسلم يكون جناحه ،قال القشريي« :أصل اجملاهدة فطم النفس عن املؤلوفات

ومحلها على خَلف هواها ِف عموم األوقات»(.)7
ِ
ُّ 9
السموات واألرض بقلوب صافية:
.التفكر والتَّدبُّر في
ملكوت َّ
حيىي اإلنسان ِف عوامل من اخلياالت واألوهام اكتسبها من ِ
لغط النَّاس وجهاالهتم وعاداهتم،

ومبقدار هدايته من اهلل تعاَل ترتفع عنه هذه الظلمات بنور اهلل املبني ،وتظهر له األمور على حقيقتها

( )1ينظر :تفسري املاتريدي.254 :6
( )2ينظر :السراج ص.23
(ِ )3ف مقاصد الرعاية .56 :1
(ِ )4ف أيها الولد ص.33
( )5ينظر :الصَلة سر النجاح ص.35
(ِ )6ف السراج ص.80
( )7ينظر :السراج ص.80
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()1
الصَلةُ مفتا ُح
وتتكشف له أحوال الدنيا ،وأقوى سبل هداية اهلل هو الصَلة بتمامها ،قال الغزايل « :و َّ
حق األذكار والتَّسبيحات أيضاى».
حق القراءة ،وهو ُّ
القلوب فيها تنكشف أَسرار الكلمات ،فهذا ُّ
كل ما بني يد النَّاس نافذ وما عند اهلل باقي فعلينا العمل
فمثَلى يصل إَل حقيقة الوجود ،وهي أن َّ
له ،قال تعاَلَ { :ما ِع ْن َدك ْم يَـ ْنـ َفد} النحل ،٧١ :فيبذل كل حمصول جهده وطاقته من الدنيا لوجه اهلل
بإرضائه( ،)2وعلى ذلك فقس.

ف سبب مطالبتنا باخلشوع ِف الصَلة ،فعن ابن عباس  قال« :ركعتان
ومن َّ
تأمل ِف هذا َعَر َ
َ
()4
()3
ُّ
ايل « :واعلم أ َّن ختليص الصَلة عن
مقتصدتان ِف تفكر ،خري من قيام ليلة والقلب ساه»  ،قال الغز ّ

اآلفات ،وإخَلصها لوجه اهلل  ،وأداءها بالشروط الباطنة اليت ذكرناها من اخلشوع والتعظيم واحلياء
سبب حلصول أنوار ِف القلب تكون تلك األنوار مفاتيح علوم املكاشفة.

الصَلة
الربوبية ،إَّّنا يُكاشفون ِف َّ
السموات واألرض وأسرار ُّ
فأولياءُ اهلل املكاشفون مبلكوت َّ
بالسجود.
السجود؛ إذ َّ
العبد من ربِّه تعاَل ُّ
السيما ِف ُّ
يتقرب ُ
ب} العلقَّ ،٦٧ :
مصل على قدر
كل ٍّ
وإَّنا تكون مكاشفةُ ِّ
اسج ْد َواقـْتَ ِر ْ
ولذلك قال تعاَلَ { :و ْ
بالقوة والضَّعف والقلّة والكثرة وباجلَلء واخلفاء ،حىت ينكشف
صفائه عن كدورات الدُّنيا ،وخيتلف ذلك َّ
لبعضهم الشيء بعينه ،وينكشف ِ
لبعضهم الشَّيء مبثالِه ،كما ُك ِشف لبعضهم الدُّنيا ِف صورة جيفة،
والشيطان ِف صورِة كلب جامث عليها يدعو إليها.
فبعضهم ينكشف له من صفات اهلل تعاَل وجَلله ،ولبعضهم من
وخيتلف أيضاى مبا فيه املكاشفة ُ
أفعالِه ،ولبعضهم من ِ
دقائق علوم املعاملة.
كل ٍ
وقت أَسباب َخفيّ ٍة ال َُتصى وأَشدُّها مناسبةى اهلِ ّمةَّ ،
فإهنا إذا
لتعني تلك املعاين ِف ِّ
ويكون ّ
كانت مصروفة إَل ٍ
عني كان ذلك أَوَل باالنكشاف».
شيء ُم َّ
ى
.11التخلص من الصفات الذميمة:
َّ
الصفات القبيحة اليت أساسها الكرب ،حىت
الصَل َة هتيئ املسلم للنَّجاح ِف احلياة ،فتخلصه من َّ
إن َّ
جعل مبًن الكراهات ِف الصَلة على ترك الكرب ،قال السرخسي( )5والربهاين( )6والكاشغري(« :)7ويكره

(ِ )1ف إحياء علوم الدين.168 :1
( )2ينظر :أيها الولد ص.55
(ِ )3ف الزهد والرقائق البن املبارك ص ،95والعظمة أليب الشيخ ص.301
(ِ )4ف إحياء علوم الدين.150 :1
(ِ )5ف املبسوط.34 :1
(ِ )6ف احمليط الربهاين.355 :1
(ِ )7ف منية املصلي ص.149
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للمصلي ما هو من أخَلق اجلبابرة» ،قال عبد الغين النابلسي(« :)1أي كل ما كان من أفعال اجلبابرة
املتكربين من الناس كرفع الثوب عند السجود؛ لئَل يترتب ،ومن ذلك وضع املنديل للسجود عليه؛ جملرد
التكرب من غري عذر ،واالمتناع من السجود على األرض بدون حائل»؛ َّ
ألن الصَلة مقام التَّواضع

()2
العز إزاره،
والتذلل واخلشوع فالتكرب والتجرب ينافيها  ،فعن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة  ،قال ُّ « :

فمن ينازعين عذبته»(.)3
والكربياءُ رداؤهَ ،

ِ َّ ٍ
ِِ
ِ
ووصف اهلل املؤمنني برتك الكرب بينهم فقال تعاَل{ :أَذلة َعلَى الْم ْؤمنين} املائدة :١٤ :أي أرقّاءَ
ٍِ
ِ
ين} املائدة:
رمحاءَ متذللني ومتواضعني هلم ،ووصف حاهلم مع الكفار بقوله تعاَل {أَع َّزة َعلَى الْ َكاف ِر َ
عزه إذا غلبه ،كما ِف قوله تعاَل{ :أ ِ
َش َّداء َعلَى الْك َّفا ِر ر َح َماء
 :١٤أي أشداء متغلبني عليهم من َّ
َ
بَـ ْيـنَـهم} الفتح.)4(٤٧ :

والكرب أقبح صفة يصاب به املرء ،وهي متأصلة ِف النفوس إال اليت تربت وهتذبت على تركه،

وأعظم الوسائل ِف ذلك هي الصَلة ،فكلها تذلل وتواضع وخشوع يكسر هذه النفس.
وحب الظهور والربوز داء عظيم تصاب به املرأة ،تعاجله الصَلة ِف كل حركاهتا وسكناهتا ،حبيث
ُّ
()5
يقرره الفقهاء هلا ،فعن
ترسخ لدى املرأة التسرت؛ إذ مبًن أحكام الصَلة على السرت للمرأة ،وهذا ما ِّ
يزيد بن أيب حبيب َّ « :
رسول اهلل َ مَّر على امرأتني تصليان ،فقال :إذا سجدمتا فضما بعض
إن َ

()6
علي  قال« :إذا سجدت املرأةُ
اللحم إَل األرض ،فإ ّن املرأ َة ليست ِف ذلك َّ
كالرجل»  ،وعن ٍّ
لتضم فخذيها»( ،)7وعن ابن عبّاس  :أنّه سئل عن صَلة املرأة :فقال« :جتتمع وَتتفر»(،)8
فلتحتفر و ّ
ص َقت بطنَها بفخذها ،كأسرت ما يكون هلا»(.)9
وعن ابن عمر  :قال « :إذا سجدت املرأةُ أَلْ َ

فالصَلة أساس ِف كسب مكارم األخَلق ،حىت قيل :كل املشاكل األخَلقية والسلوكية سببها
الص َالةَ َواتَّـبَـعوا َّ
الش َه َوات} مرمي ،)10(١٧ :وقيل :كيف يوجد
َضاعوا َّ
إمهال الصَلة والتفريط فيها{ :أ َ

(ِ )1ف اجلوهر الكلي ق/23أ.
( )2ينظر :حلِب صغري ص.102
(ِ )3ف صحيح مسلم ،2024 :4ومسند أيب حنيفة ر.4
( )4ينظر :تفسري أيب السعود.51 :3
( )5ينظر :املبسوط ،198 :1والبحر الرائق ،339 :1وغريها.
(ِ )6ف مراسيل أيب داود ص ،118وقال األرنؤوط :رجاله ثقات .وسنن البيهقي الكبري  ،223 :2وغريها.
(ِ )7ف مصنف ابن أيب شيبة  ،241 :1وهو صحيح كما ِف صحيح صفة صَلة النِب  ص.182
(ِ )8ف مصنف ابن أيب شيبة  ،241 :1وغريه ،ورجاله رجال البخاري ومسلم كما ِف صحيح صفة صَلة النِب 
ص.182
(ِ )9ف سنن البيهقي الكبري.222 :2
( )10ينظر :الصَلة سر النجاح ص.12
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فيهم الضعف  ،وتعصف هبم الكثري من امل شاكل وعندهم هذه الصَلة  ،كيف تضعف أمة عندها هذا

السَلح املتني(.)1
الكنز العظيم و َّ

.11الطمأنية والترويح عن النفس:

الطمأنينة تكون بذكر اهلل( ،)2قال تعاَل{ :أ ََال بِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه تَط َْمئِ ُّن الْقلوب} الرعد ،٤١ :دون غ ِريه
من األمور اليت متيل إليها النفوس من الدنياويات( ،)3فاملعًن :أَال بِذكر اهلل تسكن الْ ُقلُوب ،وطمأنينة
ِ
ِ
ِ
ت قـلوبـه ْم}
س اهلل تعاَل قالَ { :و ِجلَ ْ
الْقلب بَزَوال الشَّك منه واستقرار الْيَقني فيه ،فإن قال قائل :أَلَْي َ
اجلََواب :أَن الوجل بِذكر الْ َوعيد والْعِ َقاب،
األنفال ٤ :فكيف توجل وتطمئن ِِف حالة واحدة؟ و ْ
والطمأنينة بِذكر الْ َو ْعد َوالثـ ََّواب ،فَ َكأَنـ ََّها توجل إِذا ذكر عدل اهلل َوشدَّة حسابه ،وتطمئن إِذا ذكر فضل
اهلل وَكرمه.
َّ ِ
آمنوا َوتَط َْمئِ ُّن قـلوبـه ْم بِ ِذ ْك ِر اللَّه} الرعد :٤١ :أَي تسكن قُـلُوهبم بِذكر
ين َ
وقوله تعاَل{ :الذ َ
اهلل ،وقيل :تستأنس قُـلُوهبم بِذكر اهلل ،والسكون بِالْيَ ِق ِ
َّك ،قال اهلل تعاَل ِِف َشأْن
ض ِطَراب بِالش ِّ
ني ،و ِاال ْ
َّ ِ
ين َال يـ ْؤِمنو َن بِ ْاآل ِخ َرةِ} الزمر :٤١ :أَي
الْ ُم ْشركنيَ { :وإِ َذا ذكِ َر اللَّه َو ْح َده ا ْش َمأَز ْ
َّت قـلوب الذ َ
َّ ِ
ِ
آمنوا َوتَط َْمئِ ُّن قـلوبـه ْم بِ ِذ ْك ِر اللَّه} الرعد.)4(٤١ :
تَ ،وقَ َ
ْ
اضطََربَ ْ
ال ِِف الْ ُمؤمن َ
ين َ
ني {الذ َ
أي ذكر أعظم من الصَلة ،املشتملة على عامة األذكار وقراءة القرآن واخلشوع واإلخَلص،
وّ

املسلم ليتفيأ ظَلهلا الوارف ،فيجد فيها عَلجاى ملشكَلته
فالصَلةُ ِف اإلسَلم واحةٌ روحيةٌ يفيء إليها
َّ
ُ
()5
الصَلة ّقرة للعني  ،فعن أنس  قال
النِب  يعترب ّ
النفسية ،ويتخلى هبا عن مهوم احلياة ،وقد كان ّ
يل من ُّ
الص ََلة»(.)6
يب ،وجعل قُـَّرةُ َعْي ِين ِف َّ
ب إِ ََّ
ُ « :حبِّ َ
الدنْيا النِّساءُ والطِّ ُ
الص ََل ِة»( :)7أي روحنا إليها
وكان  يعترب الصَلة راحة للنفس ،قال « : يا بََِل ُل أَ ِر ْحنَا بِ َّ
وخفِّف
الروح و َّ
ونعمنا هبا من ُّ
الراحة إليها ،ويُقال :أرحنا بالشَّيء :أي روحنا وأرحنا منه :أي أسقطه عنا َ
عنّا منه ،ومل يقل :أرحنا منها ،كيف وقُـَّرة عينه فيها(.)8

( )1ينظر :الصَلة سرح النجاح ص.3
( )2ينظر :السراج ص.52
( )3ينظر :تفسري أيب السعود.20 :5
( )4ينظر :تفسري السمعاين.92 :3
( )5ينظر :آثار اخلشوع ِف الصَلة .
(ِ )6ف سنن النسائي الكربى ،149 :8وسنن النسائي ،61 :5ومسند أمحد ،305 :19واملستدرك،154 :2
وصححه.
(ِ )7ف سنن أيب داود ،296 :4ومسند أمحد ،158 :28وشرح مشكل اآلثار ،165 :14وغريها.
( )8ينظر :قوت القلوب ص.86
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ك فيه وال ريب َّ
أن الصَلة هي العَلج اجلذري واملنهجي
وتعاجل الصَلة الفراغ النفسي :فمما ال ّش ّ

ملا يشكو منه كثري من املربني واملصلحني مما وقع ِف صفوف الشباب والفتيات وهو ما يعرف بالعشق أو
التعلُّق()1؛ ملا فيها من كفاية حاجة القلب من احملبة هلل تعاَل والتعلّق به ،وَت ّقق الراحة بذلك ،وإير ِ
اث
ّ
املخافة واخلشية املانعة عن احملرم ،فالصَلة خترج املسلم عن غفلة قلبه ،الذي هو الداء العظيم ،قال
()2
كف عن احملظورات ،والقلب املطبق اململوء بالغفلة».
الغََز ُّ
ايل « :الشقاوة عَلمته :اللسان املطلق بَل ّ

.12تحصيل الصفات الممدوحة:
فكما َّ
شك أهنا تكسبه مكارم األخَلق
أن َّ
الصَل َة ُختلص املسلم من ِّ
الصفات ا َّلذميمة فَل ّ
الصرب واإلخَلص وغريها.
كالتواضع و َّ
الصَلةِ أسر ٌار ألجلها كانت عماداى ،ومن مجلتها ما فيها من التواضع باملثول قائماى وبالرَّكوع
ففي َّ
وبالسجود ،وقد كان العرب قدميا يأنفون من االحنناء فكان يسقط من يد الواحد سوطه فَل ينحين
ُّ
ألخذه ،وينقطع شراك نعله فَل ينكس رأسه إلصَلحه ،فلما كان السجود عندهم هو منتهى الذلة
والضعة أمروا به لتنكسر بذلك خيَلؤهم ويزول كربهم ويستقر التواضع ِف قلوهبم .وبه أمر سائر

اخللق(.)3

قال الغزايل(« :)4ملا كان السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعة أُمروا به؛ لتنكسر بذلك

ويستقر التواضع ِف قلوهبم ،وبه أمر سائر اخللق ،فإن الركوع والسجود واملثول
خيَلؤهم ،ويزول كربهم
ّ
كل ما يتقاضاه الكرب من األفعال
قائماى هو العمل الذي يقتضيه التواضع فكذلك َمن عرف نفسه فلينظر ّ
فليواظب على نقيضه حىت يصري التواضع له خلقاى ،فإن القلوب ال تتخلق باألخَلق احملمودة إال بالعلم
والعمل مجيعاى ،وذلك خلفاء العَلقة بني القلوب واجلوارح».
السجود أعظم ما يظهر فيه ُّ
ذل العبد لربِّه  ،حيث جعل العبد أشرف ما له
ابن رجبُّ « :
وقال ُ
أعزها عليه وأعَلها حقيقةى أوضع ما ُميكنه فيضعه ِف الرتاب معفراى ،ويتبع ذلك انكسار
من األعضاء و ّ
القلب وتواضعه وخشوعه ،ولذا كان جزاء العبد إذا فعل ذلك أن يقربه اهلل إليهَّ ،
فإن أقرب ما يكون
اسج ْد َواقـْتَ ِرب} العلق...٦٧ :
العبد من ربِّه وهو ساج ٌد كما َّ
صح ذلك عن النِب  ،وقال تعاَلَ { :و ْ
ومَّر عصام بن يوسف حبامت األصم ،وهو يتكلَّم ِف جملسه ،فقال :يا حامت َتسن تصلي؟
قالَ :
قال :نعم ،قال :كيف تصلي؟ قال حامت :أقوم باألمر ،وأمشي باخلشية وأدخل بالنيّة ،وأكرب بالعظمة،

( )1ينظر :الصَلة سر النجاح ص.5
(ِ )2ف أيها الولد ص.46
( )3ينظر :موعظة املؤمنني ص.250
(ِ )4ف اإلحياء.360 :3
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بالرتسل والت ُّ
بالسبيل
َّفكر ،وأركع باخلشوع ،وأسجد بالتَّواضع ،وأجلس
وأقرأ
ُّ
ُّ
للتشهد بالتَّمام ،وأُسلم َّ
مين ،وأحفظه باجلهد إَل
و ُّ
السنّة ،وأسلمها إَل اهلل  ،وأرجع على نفسي باخلوف فأخاف أن ال تقبل ّ
املوت .فقال :تكلَّم فأنت َُتسن تُصلِّي.
جود من أعظم ما يظهر به التواضع و ُّ
الذل للمعبود ،وهو املقصود األعظم من الصَلة ،فلهذا
ُّ
فالس ُ
ال حيل إال هلل  ،فيحرم ألحد من اخللق»(.)1
.13القدرة على التركيز وتفريغ القلب:

سمى اخلشوع،
الرتكيز الكامل ِف أفعال َّ
َّ
الصَلةُ ِّ
تعو ُد صاحبها على ّ
الصَلة أثناء أدائها ،وهو ما يُ ّ

كل يوم مخس
أي عمل هو اإلخَلص له والرتكيز الكلي فيه ،فاملسلم يأخذ َّ
ومن أعظم أسرار النَّجاح ِف ّ
دروس ِف ترسيخ هذا السلوك ِف شخصيته ،حبيث يكون جزءاى من حياته َوُميَ ِّكنُه من النجاح الكامل ِف
كل أموره.

()3
()2
ومن
«
:
ايل
ز
الغ
قال
،
ومفاتيح التدبر ...تركيز القلب :أي منع اهلواجيس ِف الصَلة كلها...
ُّ
َ
الصَلة ،و َّ
َن الْغَ ْفلَةَ تضادها ،وحاصل الكَلم َّ
الصَلة َعلِ َم أ َّ
أقل
روح َّ
ف ِسَّر َّ
َعَر َ
أن حضور القلب هو ُ
أن ّ

الروح ِف
ما يبقى به رمق الروح احلضور عند التَّكبري ،فالنُّقصان منه ٌ
هَلك وبقدر ِّ
الزيادة عليه تنبسط ُّ
أجزاء الصَلة».
أحب اخلدمة له ،لو عرف العبد َمن يناجي مل يقبل على
أحب املخدوم َّ
وقال ابن اجلوزيَ « :من َّ

الصَلةُ صلةٌ بني العبد وبني ربِّه»( ،)4فعن أيب ذر  قال « :ال يزال اهلل عز وجل مقبَلى على
غريه ،و َّ

العبد ،وهو ِف صَلته ،ما مل يلتفت ،فإذا التفت انصرف عنه»( ،)5وعدم االلتفات حمقِّق للخشوع،

واخلشوع حيقِّق الرتكيز وتفريغ القلب.

فالصَلة للقلب مثل املاء للبدن حيتاجها على مدار الساعة ومىت توقفت عنه ،فإنَّه يعطش وقد

ُّ
صعُبَت عليه الصَلة إال جبهد كبري ،فإن الصَلة تعني على
يشتد عطشه فيصاب باجلفاف والقسوة ،ورمبا َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين} البقرة.)6(٤١ :
الصَلة ،فاهلل سبحانه وتعاَل يقولَ { :وإنَّـ َها لَ َكب َيرة إ َّال َعلَى الْ َخاشع َ
( )1ينظر :غذاء األلباب للسفاريين.332 :1
( )2ينظر :الصَلة سر النجاح ص.52-50
(ِ )3ف اإلحياء.161 :1
( )4ينظر :مواعظ ابن اجلوزي ص.133
(ِ )5ف سنن أيب داود ،239 :1وسنن الرتمذي ،148 :5وسنن النسائي الكربى ،286 :1وصحيح ابن خزمية:1
 ،243وغريها.
( )6ينظر :الصَلة سرح النجاح ص.46
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.14تنظيم الوقت والحياة:

وتعرفه َّ
كل وقت له عمل ،وهذا سبيل النَّاجحني ِف حياهتم،
الصَلة تنظم األوقات للمسلم ِّ
أن َّ
لكل وقت عمَلى كان أجنح ِف حياته ،قال
فمن كان أقدر على تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل ِّ
َ
()1
اخلادمي  « :العمر جوهر ال يعادله قيمة ،بل كل نفس من أنفاسه ال يناله اإلنسان خبزائن امللوك...
ولكل نفس وظيفة فهو رأس مال املؤمن الكتساب سعادة اآلخرة».

والصَلة خترج املسلم من كسل النَّفس وَتفزها على النَّشاط واهلِمة ،فعليه أن يستيقط من الفجر
ويرتك رغبة النفس بالنوم ،ومطالب ِف كل وقت أن يتوضأ ويُصلِّي ويطرد وساوس نفسه وزخرفها،

ايل(« :)2ال تكثروا النوم بالليل ،فإن كثرة النَّوم بالليل يدع صاحبه فقرياى يوم القيامة».
وهكذا ،قال الغز ّ
()3
((الصــَلة تتكـ َّـرر مــن املســلم واملســلمة ِف اليــوم واللَّيلــة مخــس َمـ َّـرات ،فــإذا َّأداهــا
وقــال أبــو غــدة َّ :
ـلم ِف أول وقتهــا كمــا طُلبَــت منــهَ ،غَر َســت ِف ســلوكه خلُـق احلفــاظ علــى الوقــت ،والدقّــة ِف املواعيــد،
املسـ ُ
كل ٍ
عمل بوقته املناسب له ،املوصل إَل الغاية منه على الوجه األمتّ األكمل.
واالنتباه لتوقيت ّ
ـص اهلل  مث النــِب  الصــَلة بالــذكر مــن بــني ســائر
ومــن هــذا تبــدو لنــا احلكمــة البالغــة :ملــاذا خـ َّ

التكــاليف الكثــرية املؤقتــة؛ ألهنــا تتك ـ َّرر كـ َّـل يــوم مخــس مـرات ،ففــي زمــن يســري ينطبــع ســلوك فاعلهــا خبُلــق
املخصــص لــه علــى الوجــه األمثــل ،ويصــري ذلــك لــه
الوعــد ،وأداء كـ ّـل عمـ ٍـل ِف ميقاتــه
َّ
ضــبط الوقــت ،ودقّــة َ

عاد ىة وطبيعةى متبعةى ِف سلوكه وحياته.

فيج ــب عل ــى املس ــلم أن ينتبَ ــه إَل الوق ــت ِف حيات ــه ،وإَل تنفي ــذ ك ـ ّـل عم ــل م ــن أعمال ــه ِف توقيت ــه
املناسب ،فالوقت من حيث هو معيار زمـين :مـن أغلـى مـا وهـب اهلل تعـاَل لإلنسـان ،وهـو ِف حيـاة الع ِ
ـامل
ُ
ٌ
ََ َ
ِ
ـدى ،ويع ـ ــيش في ـ ــه َمهَـ ـ ـَلى
وطال ـ ــب العل ـ ــم رأس امل ـ ــال والـ ـ ـربح مجيعـ ـ ـاى ،ف ـ ــَل يس ـ ــوغ للعاق ـ ــل أن يضـ ـ ـيِّعه س ـ ـ ى
َسبَـ ْهلََلى.))...
.15التربية على الصبر:

الصَلة وسيلة فعَّالة ِف َتقيق الصرب ،والصرب مينع من فعل ما ال حيسن وال جيمل ،وهو ّقوةٌ من

قوى النَّفس اليت هبا صَلح شأهنا ،وقوام أمرها .وقال ابن جبري« :الصرب اعرتاف العبد هلل مبا أصابه منه
واحتسابه عند اهلل ورجاء ثوابه» .وقال اجلنيد  :وقد سئل عن الصرب« :هو جترع املرارة من غري

تعبس»(.)4

(ِ )1ف السراج ص.63
(ِ )2ف أيها الولد ص.38
( )3ينظر :قيمة الزمن عند العلماء ص.11-10
( )4ينظر :غذاء األلباب.523 :2
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قيل خللف بن أيوب :أال يؤذيك الذباب ِف صَلتك فتطردها قال :ال أعود نفسي شيئاى يفسد
على صَليت ،قيل له :وكيف تصرب على ذلك؟ قال :بلغين َّ
أن ال ُف َّساق يصربون َتت أسواط السلطان

ريب أفأَترك لذبابة(.)1
قائم بني يدي ّ
ليقال :فَل ٌن ٌ
صبور ويفتخرون بذلك ،فأنا ٌ
قال تعاَل{ :إِ َّن ِْ
سه َّ
سه الْ َخ ْيـر
الش ُّر َجزوعا (َ )93وإِ َذا َم َّ
سا َن خ ِل َق َهلوعا ( )12إِ َذا َم َّ
اإلنْ َ
َّ ِ
ص َالتِ ِه ْم َدائِمو َن} املعارج ، ٤٧ - ٦٧ :فهذه
ين ه ْم َعلَى َ
َمنوعا ( )91إَِّال الْم َ
ين ( )99الذ َ
صلِّ َ
اآليات تؤِّكد أن املصلني الذين هم على صَلهتم دائمون ليسوا من هذا النوع من الناس ،بل هم على
همة
العكس من ذلك فهم إذا مسهم الشر صبورين ،وإذا مسهم اخلري شكورين ،فمن مقاصد الصَلة امل ّ
القوة والثبات ِف هذه احلياة،
اليت جيب أن تكون حاضرىة ِف قلب العبد أن َمن يُصلي فإنَّه حيصل على ّ
يعيش ِف واحة اإلميان وجنة الرضا ِف كل أحواله(.)2
ويسلم من نكدها وكدرها ،فهو ُ

ويتحقق أثرها ِف الصرب على الشدائد ،فقد أمر اهلل تعاَل نبيه  بقيام الليل{ :يَا أَيُّـ َها الْم َّزِّمل
ك قَـ ْوال ثَِقيال} املزمل:
( )1ق ِم اللَّْي َل إَِّال قَلِيال} املزمل ،٤ - ٦ :مث اتبع ذلك بقوله{ :إِنَّا َسنـل ِْقي َعلَْي َ
 ،١مما ُّ
يدل على مكانة الصَلة ِف اإلعانة على َتمل الشدائد ومواجهة الصعاب ،ولقد كان رسول اهلل
 يواجه عنتاى وش ّد ىة من الك ّفار ،ولقد كان ِف أمره بقيام الليل وما يتزود به ِف مناجاة اهلل تعاَل من ز ٍاد
روحي كب ٍري أكرب العون على مواجهة متاعب احلياة وقسوة املخالفني(.)3
ٍّ

وخاضعا هلل .)4(
التهور؛ تُعلّم اإلنسان كيف يكون هادئىا،
و َّ
ى
الصَلةُ ٌ
عَلج ناجع للغضب و ّ

.16تصلح دين المسلم وحياته:

كلّما صدق اإلنسان مع اهلل تعاَل ِف صَلته كان ذلك سبباى ِف إصَلح باقي عباداته ،وحمفزاى
وحج ،فعن أيب هريرة  ،قال َّ « :
إن ّأول ما ُحياسب به العبد يوم
عليها من صدقة وصيام وعمرة ّ
القيامة من عمله صَلته ،فإن صلحت فقد أفلح وأجنح ،وإن فسدت فقد خاب وخسر»(.)5

قال احلسن البصري « :يا ابن آدم أي شيء يعجز عليك من دينك إذا هانت عليك

صَلتك»(.)6

( )1ينظر :اإلحياء.151 :1
( )2ينظر :الصَلة سر النجاح ص.21
( )3ينظر :آثار اخلشوع ِف الصَلة .http://www.alimam.ws/ref/677
( )4ينظر :أثر الصَلة ِف العَلج النفسي ./http://www.alukah.net/culture/1080/55573
(ِ )5ف سنن الرتمذي ،269 :2وحسنه ،وسنن أيب داود.290 :1
(ِ )6ف شعب اإلميان.153 :3
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()1
فمن حافظ على الصَلة حافظت
والصَلة َتفظ حياة املسلم صحيحة كرمية ،قال املروزي َ « :
ش ِاء َوالْم ْن َك ِر} العنكبوت» ٤١ :؛ ملا فيها من
عليه الصَلة ،قال { :إِ َّن َّ
الص َالةَ تَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ

«الرتبية :وهي جماهدة النفس وقطع شهوة النفس»()2؛ إذ إهنا جماهدة مستمرة هلذه النفس ،وقطع
لشهواهتا من الكسل والنوم والغفلة وغريها.

وتصلح احلياة باخلروج من الظلمات إَل النور ،بالنظرة السلمية حلقيقة الدنيا ،فيتحقق بصَلته
عزة املرء وكرامته ال ِف كثرة األقوال واألنصار والعشائر واألموال واألوالد وإتَلف
«التقوى اليت فيها ّ
()3
فكل
األموال واإلسراف والتبذير ،قال تعاَل{ :إِ َّن أَ ْك َرَمك ْم ِع ْن َد اللَّ ِه أَتْـ َقاكم} احلجراتُّ ، » ٦٧ :
التعلقات للعزة بغري اهلل ظلمات من املال والبنني وغريها.
 .17إخالص العبودية هلل:

اإلخَلص :هو أن يكون أعمال هلل تعاَل ال يرتاح قلبك مبحامد الناس وال يتأسى مبذامهم(.)4

والعبودية :حمافظةُ أمر الشرع ،والرضاء بالقضاء ،وخمالفة النفس(.)5

وإخَلص العبودية هلل وحده ،هذا هو أساس مقاصد الصَلة وقاعدهتا ومنه تتفرع بقية املقاصد(.)6
وخشوع الصَلة هو كمال اإلخَلص؛ ألنَّه «جعل القلب هلل تعاَل وعدم االنشغال بغريه
ونسيانه»( ،)7فعن عثمان بن أيب دهرش قال « :ال يقبل اهلل من ٍ
عبد عمَلى حىت يشهد بقلبه مع
بدنه»(. )8

وجناح املرء ِف حياته مبين على ش ّدة إخَلصه ِف كل أمر يقوم به ،فيتحقق تفوقه الوظيفي
واملعيشي واالجتماعي والدراسي ،والصَلة عامل رئيس ِف َتقيق اإلخَلص ِف حياة املسلم.
(ِ )1ف تعظيم قدر الصَلة ص.9
( )2ينظر :أيها الولد ص.45
( )3ينظر :ينظر :أيها الولد ص.58
( )4ينظر :السراج ص.81
( )5ينظر :أيها الولد ص.80
( )6ينظر :الصَلة سر النجاح ص.16
( )7ينظر :السراج ص.25
( )8فعن أيب بن كعب  وعن رجل من آل احلكم بن أيب العاصَّ :
((أن النِب  صلى بالناس ،فقرأ سورة فأغفل
منها آية فسأهلم هل تركت شيئاى؟ فسكتوا فقال :ما بال أقوام يقرأ عليهم كتاب اهلل ال يدرون ما قرئ عليهم فيه ،وال ما
ترك ،هكذا كانت بنو إسرائيل ،خرجت خشية اهلل من قلوهبم ،فغابت قلوهبم ،وشهدت أبداهنم أال وإن اهلل عز وجل
ال يقبل من أحد عمَل حىت يشهد بقلبه ما شهد ببدنه)) ِف تعظيم قدر الصَلة ص ،199والفردوس مبأثور اخلطاب
للديلمي  ،114: 4وجامع األصول البن األثري  ،648 :5وجامع األحاديث للسيوطي  ،304 :32وينظر :كنز
العمال .295 :8
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الزهد بالدنيا:
ُّ .18

حب العرض ألجل البقاء ،فدخل أحد
حقيقة الدُّنيا ُّ
حب البقاء لطاعة اهلوى وموافقة اهلوى ِف ّ

األمارة بالسوء
ب البقاء ألجل املتعة ،هو من اهلوى الذي هو صفةُ النَّفس ّ
هذين ِف اآلخر؛ أل ّن ُح ّ
حلب البقاء؛ َّ
احلق
ألن العبد لو أيقن باملوت ساعته آلثر ّ
وطاعة اهلوى الذي هو عيش النَّفس إَّنا يكون ّ
حب البقاء من اهلوى ،وصار إيثار
على اهلوى ،ولو أيس من البقاء ملا رغب ِف العرض األدىن ،فصار ّ
حلب البقاء ،فكان ذلك حقيقة الدنيا.
اهلوى َّإَّنا هو ّ
أزهدهم ِف الدُّنيا حىت ال ي ّدخر شيئاى لغد؛ ألنّه عنده غري باق إَل
أقصر النَّاس أمَلى للبقاء ُ
وكان ُ

ٍ
وحرصه كثر عليها لَلمتداد أمله
غد وصار أرغب النَّاس ِف الدُّنيا أطوُهلم أمَلى؛ أل ّن رغبتَه اشتدَّت فيها،
َ
للحياة فيها؛ إذ لو قصر أمله لغ ٍد الختار الفقر ٍ
حينئذ ،واختيار الفقر هو الزهد(.)1

واإلقبال على الصَلة يبصر املسلم حبقيقة الدنيا ،فيكون فيها من الزاهدين؛ َّ
ألن «االنشغال

بالعبادة للثقة بضمان اهلل للرزق حبيث يقل سعيه ومبالغته للمعاش الذي يوقعه ِف الشبهات واحملرمات

وإَل ارتكاهبا طمعاى ِف تكثري األموال فَل يرعي أسباب احلل»(.)2

فَل مييل إَل جذب الدنيا ،وال يضيع عمره الذي مل يعط له شيء أعز منه ِف حطامها كالذي

حيصل العلم مبباهاهتا وإعراضها( ،)3وتصبح نظرته للحياة :عش ما شئت فإنَّك ميت ،وأحبب ما شئت

()4
أحب على قبله من اإلقبال عليه
فإنَّك مفارق ،واعمل ما شئت فإنَّك جمزي به  ،فَل يرى عمَلى َّ
بالطاعة والعبادة بالصَلة ِف ليله وهناره ،حىت جيزى اجلزاء األوىف
َّ
ويدرك بصَلته َّ
فمن أراد سَلمته
أن « ّ
أس مجيع احملظورات؛ ألهنا متول ٌد ومنته إليهنَ ،
حب الدنيا ر ُ

عن مجيع احملظورات الدينية يعرض عنه؛ َّ
دار
عزها ٌ
ذل وذ َهلا ٌّ
ألن َّ
ومنحها ٌ
حمن َ
ومنحها ٌ
عزَ ،
منح ،وهي ُ
مش ّقة ،وفراق ودار بَلء وفناء وعبور ال دار بقاء ودوام وسرور»()5؛ ألنه ال يكمل شغل العبد باهلل
الكرمي ،وله ِف الدنيا حاجة(.)6

وطاملا الصَلة تعلمه وختربه َّ
أن العيش َّإَّنا هو عيش اآلخرة ،فيكون سعيه للعمل لآلخرة بقدر

بقاءه فيها ،والبقاء غري متناه ،فالعمل هلا يقتضي استغراق العمر بالطاعة والتقوى والعفة واالستكانة
باخلوف واخلشية ظاهراى وباطناى بأداء الفرائض والواجبات ومبواظبة السنن واملستحبات وبسرتك احملرمات
( )1ينظر :قوت القلوب .412 :1
( )2ينظر :ينظر :أيها الولد والسراج ص.61
( )3ينظر :سراج الظلمات ص.26
( )4ينظر :أيها الولد ص.26
( )5السراج ص.65
( )6ينظر :السراج ص.52
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واملنكرات وباجتناب البدع والشبهات ،فإن العاقل خيتار ما يبقى على ما يفًن بل جيتهد أن يزيد طاعة
كل يوم على ما قبله على ما روي عن احلسن بن علي  :من استوى يوماه فهو مغبون ،ومن كان

يومه شراى من أمسه فهو ِف نقصان ،ومن كان ِف نقصان فاملوت خري له(.)1

وآثار الصَلة مجيع خريات الدنيا واآلخرة ودفع مجيع مضارمها وإال ملا كانت عماد الدين،
واألساس القوميَّ ،
وإَّن ا أردنا ِف حبثنا اإلشارة إَل بعضها والتنبيه على خريها ،وإال فمقاصدها عظيمة كثرية
كالوقاية من األمراض النفسية ،والشجاعة واإلقدام ،والنشاط واحلماس وقوة اإلرادة ،واحللم واألناة
والرفق ،وسعة الرزق ،وقوة اإلرادة ،وحسن اخللق ،وتوفري املال والنجاح ِف إدارته ،والنوم املريح وختفيض
عدد ساعاته ،والنصر ِف مجيع امليادين ،والنجاح ِف الدراسة والعمل ،والسعادة وشرح الصدر ،وزيادة قوة

وقوة البدن وصحته(.)2
الذاكرةّ ،
الخاتمة:

وِف هناية هذا البحث ميكن أن خنلص إَل النتائج اآلتية:
أوال :اهلل تعاَل خلق اإلنسان ِف ٍ
عناء وابتَلء ،وجعل له سَلحاى وهو الصرب والصَلة.
ثانيا :اإلنسان بطبعه ضعيف عاجز عن خمالفة هواه ،ويشعر دائماى أنّه ٍ
قوي.
حباجة أن يلجأ إَل ٍّ

يصحح نظرة اإلنسان للحياة ،ويبني له َّ
حلل مصائب الدُّنيا.
الدين ِّ
ثالثاُ :
أن الطريق ّ
تتحصل مبعرفة اهلل.
بالرضا والقناعة اليت
َّ
رابعا :سعادة املسلم ِف ال ّدنيا وحياته الطَّيبة تكون ِّ
خامسا :خمالفة النَّفس رأس العبادة ،فَل ينبغي للمسلم أن يدخر جهداى ِف تربية نفسه.

أساسه القومي ،ومن أقامها فقد أقام الدين.
سادساَّ :
أس العبادات ،وهي ُ
عماد الدِّين و ُ
الصَلة ر ُ
للساعات القادمة.
سابعاَّ :
الساعة يأخذ هبا غذاء روحه َّ
ات قصريةٌ على مدا ِر َّ
الصَلة هي دور ٌ
ثامنا :الصَلة هي رأس املناجاة و ِّ
الذكر وحسن الفهم للدنيا؛ ملا تشتمل عليه من تربية ومعاين.
ُ

نفسه ِف اخلشوع فيها تؤثر عليه بصورة كبرية ِف حياته ،ومن
تاسعا :من ِّ
يؤدي َّ
الصَلة حبقِّها ُ
وجياهد َ
هذه اآلثار:
 .1جناح املسلم ِف حياته الدنيوية واألخروية.

.2

.3

.4

.5

االستقامة برتك الفواحش واملنكرات.
زرع القوة املوجهة َّ
للذات ِف النَّفس اليت تقودها إَل املكرمات.
ِ
ِ ِ
ِ
العيش له وحده.
بيان غاية اإلنسان من احلياة ،وهو رضاءُ اهلل و ُ
َتقيق التَّوكل التّام على اهلل تعاَل والثقة به واالعتماد عليه.

( )1ينظر :السراج ص.52
( )2ينظر :الصَلة سر النجاح.25
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 .6تعني املسلم على نفسه وعلى شيطانه.
ِ
 .5تعني املسلم على ُّ
السموات واألرض.
التفكر والتَّدبُّر ِف
ملكوت َّ
 .8معاجلة داء حب الظهور والربوز لدى املرأة بالتسرت فيها.

وقرة للعني ،وهي العَلج اجلذري واملنهجي ملا يعرف بالعشق أو التعلُّق.
 .9راحة للنَّفس ّ
.10زيادة قدرة املسلم على الرتكيز وتفريغ القلب.
وتعرفه َّ
كل وقت له عمل.
.11تنظيم األوقات للمسلم ِّ
أن َّ

فعالة ِف َتقيق الصرب.
.12وسيلة َّ

التهور.
ٌ .13
عَلج ناجع للغضب و ّ
.14تصلح دين املسلم وحياته.

.15تريب على اإلخَلص.

.16تبصر املسلم حبقيقة الدنيا ،فيكون فيها من الزاهدين.
******
المراجع:
.1

آثار اخلشوع ِف الصَلة.http://www.alimam.ws/ref/677 ،

 .2أثر الصَلة ِف العَلج النفسي :مقال لرحيل هبيج،
./http://www.alukah.net/culture/1080/55573
 .3إحياء علوم الدين :أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل (505-450هـ) ،دار إحياء
الكتب العربية ،القاهرة.
.4

آداب النفوس :للحارث بن أسد احملاسِب ،أبو عبد اهلل (ت243 :هـ) ،ت :عبد القادر أمحد

عطا ،دار اجليل  -بريوت – لبنان.
.5

اعتَلل القلوب :أليب بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر اخلرائطي السامري (ت:

325هـ) ،ت :محدي الدمرداش ،الناشر :نزار مصطفى الباز ،مكة املكرمة-الرياض ،ط،2

1421هـ2000م.
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أيها الولد :أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ،ت :علي حمب الدين علي القرة داغي ،دار البشائر

اإلسَلمية بريوت ،ط1431 ،4هـ.

 .5البحر الرائق شرح َكْنز الدقائق :إلبراهيم ابن جنيم املصري زين الدين (ت950هـ) ،دار املعرفة،
بريوت ،بدون تاريخ طبع.
 .8تاريخ دمشق :لعلي بن احلسن أيب حممد بن هبة اهلل ،املعروف بـ(ابن عساكر)(551-499هـ)،
دار الفكر ،دمشق.
.9

تسلية أهل املصائب :حملمد بن حممد بن حممدَ ،شس الدين املنبجي (ت585 :هـ) ،دار الكتب

العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط 1426 ،2هـ 2005 -م.

 .10تعظيم قدر الصَلة :أليب عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج امل ْرَوِزي (املتوىف294 :هـ) ،ت :د.
َ
عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي ،مكتبة الدار  -املدينة املنورة ،ط1406 ،1هـ.
 .11تفسري أبو السعود (إرشاد العقل السليم إَل مزايا القرآن الكرمي) :أليب السعود حممد بن حممد
العمادي (ت951هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 .12تفسري الراغب األصفهاين :أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن (ت:

502هـ) ،ت :د .حممد عبد العزيز بسيوين ،كلية اآلداب  -جامعة طنطا ،ط 1420 ،1هـ -

1999م.

 .13تفسري الطربي :حملمد بن جرير الطربي (ت310هـ) ،دار الفكر ،بريوت1405 ،هـ.
 .14تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت :أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر

التميمي ،احلنظلي ،الرازي ابن أيب حامت (ت325 :هـ) ،ت :أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى

الباز  -اململكة العربية السعودية ،ط 1419 ،3هـ.

 .15تفسري القرآن :أليب املظفر ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي
احلنفي مث الشافعي (ت489 :هـ) ،ت :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض

– السعودية ،ط1418 ،1هـ1995 -م.

 .16تفسري املاتريدي (تأويَلت أهل السنة) :حملمد بن حممد بن حممود ،أبو منصور املاتريدي (ت
333هـ) ،ت :د .جمدي باسلوم ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،ط 1426 ،1هـ 2005 -م.
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َّس ِفي حافظ الدين (ت501هـ) ،بدون دار نشر
 .15تفسري النسفي :أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد الن َ
وتاريخ نشر.

 .18تلبيس إبليس :للحافظ ابن اجلوزي ،املنريية.
 .19جامع العلوم واحلكم :أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ،دار املعرفة ،بريوت،

ط1408 ،1هـ.

 .20اجلواهر احلسان ِف تفسري القرآن :أليب زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالِب (ت:

855هـ) ،ت :الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،دار إحياء الرتاث العريب –

بريوت ،ط 1418 ،1هـ.

 .21اجلوهر الكلي شرح عمدة املصلي :لعبد الغين بن إمساعيل النابلسي احلنفي (ت1143هـ) ،من
مصورات خمطوطات مكتبيت عن دار صدام.
 .22حلِب صغري :إلبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلَلَِب (ت956هـ) ،مطبوع ِف اسطنبول1303 ،هـ.
حملمد بن لطفي ،بن عبد اللطيف ،بن عمر الصبَّاغ ،دار السَلم للطباعة
 .23اخلشوع ِف الصَلةَّ :
والنشر والتوزيع والرتمجة ،القاهرة  -مصر ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،

ط 1419 ،3هـ 1999 -م.
 .24اخلشوع

ِف

الصَلة:

لسعيد

بن

علي

القحطاين،

./http://www.alukah.net/sharia/1002/51180

 .25الذريعة إَل مكارم الشريعة :أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن (املتوىف:

502هـ) ،ت :د .أبو اليزيد أبو زيد العجمي ،دار النشر :دار السَلم – القاهرة 1428 ،هـ -

2005م.

 .26رسائل اإلمام الغزايل :أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت505 :هـ) ،حمققة مصححة
بإشراف مكتب الدراسات ،دار الفكر ،بريوت ،ط 1416 ،1هـ.

 .25الرسالة القشريية :لعبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي (ت465 :هـ) ،ت :عبد احلليم
حممود ،الدكتور حممود بن الشريف ،دار املعارف ،القاهرة.
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الس ِج ْستاين (ت255 :هـ) ،ت :أبو متيم
 .28الزهد :أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق ِّ
ياسر بن ابراهيم بن حممد ،أبو بَلل غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه :فضيلة الشيخ حممد عمرو
بن عبد اللطيف ،دار املشكاة للنشر والتوزيع ،حلوان ،ط 1414 ،1هـ 1993 -م.

 .29الزهد :ألمحد بن أيب العاصم الشيباين (ت285هـ)َ ،تقيق :عبد العلي عبد احلميد ،دار الريان

للرتاث ،القاهرة ،ط1408 ،2هـ.

 .30الزهد :لعبد اهلل بن املبارك (ت181هـ)َ ،تقيق :حبيب اهلل األعظمي ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
 .31سراج الظلمات شرح أيها الولد :أليب سعيد اخلادمي ،طبعة حممود بك مبطعة سي،1324 ،
استانبول.
 .32سنن ابن ماجه :حملمد بن يزيد بن ماجه القزويين (253-205هـ)َ ،تقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار الفكر ،بريوت.
 .33سنن أيب داود :لسليمان بن أشعث السجستاين (255-202هـ)َ ،تقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،دار الفكر ،بريوت.
 .34سنن البَـْيـ َه ِقي الكبري :ألمحد بن احلسني بن علي البَـْيـ َه ِقي (ت458هـ)َ ،تقيق :حممد عبد القادر
عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1414 ،هـ.

 .35سنن الرتمذي :حملمد بن عيسى الرتمذي (259-209هـ)َ ،تقيق :أمحد شاكر وآخرون ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
َّسائِي (ت303هـ)َ ،تقيق :الدكتور عبد الغفار
ائي الكربى :ألمحد بن شعيب الن َ
 .36سنن الن َ
َّس ّ
البنداوي وسيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ.
ي البغدادي (ت360 :هـ) ،ت :الدكتور
اآلجِّر ُّ
 .35الشريعة :أليب بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل ُ
عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي ،دار الوطن ،الرياض ،ط 1420 ،2هـ  1999 -م.

 .38شعب اإلميان :أليب بكر أمحد بن احلسن البيهقي (458-384هـ)َ ،تقيق :حممد بسيوين
زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1410 ،1هـ.
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 .39صحيح ابن حبَّان برتتيب ابن بلبان :حملمد بن ِحبَّان التميمي (354هـ)َ ،تقيق :شعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1414 ،2هـ.
 .40صحيح ابن خزمية :حملمد بن إسحاق بن خزمية السلمي (ت311هـ)َ ،تقيق :الدكتور حممد

مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسَلمي ،بريوت1390 ،هـ.

ي (256-194هـ)َ ،تقيق:
 .41صحيح البخاري :أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل اجلعفي البُ َخا ِر ّ
الدكتور مصطفى البغا ،دار ابن كثري واليمامة ،بريوت ،ط1405 ،3هـ.
 .42صحيح صفة صيام النِب  :حلسن بن علي السقاف ،دار اإلمام النووي ،ط2003 ،1هـ.
ابوري (ت261هـ)َ ،تقيق :حممد فؤاد عبد
ي النـَّْي َس ّ
 .43صحيح مسلم :ملسلم بن احلجاج ال ُق َش ْري ّ
الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .44الصَلة

سر

النجاح:

للدكتور

خالد

بن

عبد

الكرمي

الَلحم،

.http://saaid.net/book/15/7141.doc

 .45العظمة :أليب حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف ِ
بأيب الشيخ األصبهاين
(ت369 :هـ) ،ت :رضاء اهلل بن حممد إدريس املباركفوري ،دار العاصمة ،الرياض ،ط1408 ،1هـ.

 .46غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب :حملمد بن أمحد السفاريين ،مؤسسة قرطبة.
 .45فصل اخلطاب ِف الزهد والرقائق واآلداب :حملمد نصر الدين حممد عويضة.
 .48فضائل الصحابة :أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل (ت241 :هـ) ،ت :د .وصي اهلل حممد

عباس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1403 ،1هـ 1983 -م.

 .49فيض القدير شرح اجلامع الصغري :لعبد الرؤوف املناوي ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر ،ط،1
1356هـ.

 .50القاموس احمليط والقابوس الوسيط اجلامع ملا ذهب من كَلم العرب َشاطيط :أليب طاهر حممد بن
يعقوب الفريوزآبادي جمد الدين (ت815هـ) ،مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،2هـ.
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 .51قوت القلوب ِف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إَل مقام التوحيد :حملمد بن علي بن عطية

احلارثي ،أبو طالب املكي (ت386 :هـ) ،ت :د .عاصم إبراهيم الكيايل ،دار الكتب العلمية – بريوت،

لبنان ،ط 1426 ،2هـ  2005-م.

 .52قيمة الزمن عند العلماء :لعبد الفتاح أبو غدة (ت1415هـ) ،مكتب املطبوعات اإلسَلمية،

حلب ،ط2002 ،10م.

 .53الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ِف وجوه التأويل :حملمود بن عمر الزخمشري
احلنفي (538-465هـ)َ ،تقيق :حممد عبد السَلم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1هـ.

 .54كيف ختشعني ِف الصَلة ،لرقية بنت حممد احملارب1430 ،هـ.
 .55لسان العرب :أليب الفضل حممد بن مكرم اإلفريقي املصري املشهور بـ(ابن منظور)(ت511هـ)،
عبد اهلل الكبري وحممد حسب اهلل وهاشم الشاذيل ،دار املعارف.
َتقيقْ :
 .56املبسوط :أليب بكر حممد بن أيب سهل السرخسي توىف حبدود (500هـ)1406 ،هـ ،دار املعرفة،
بريوت.
 .55حماسبة النفس :أليب بكر عبد اهلل القرشي املعروف بابن أيب الدنيا (ت281 :هـ) ،ت :املسعتصم
باهلل أيب هريرة مصطفى بن علي بن عوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1406 ،1هـ 1986 -م.

 .58احمليط الربهاين ِف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة :أليب املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن

عبد العزيز بن عمر بن َم َازَة البخاري احلنفي (ت616 :هـ) ،ت :عبد الكرمي سامي اجلندي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1424 ،1هـ  2004 -م.

 .59مراسيل أيب داود :لسليمان بن أشعث السجستاين (ت255هـ)َ ،تقيق :شعيب األرناؤوط،

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1408 ،1هـ.

 .60املستدرك على الصحيحني :حملمد بن عبد اهلل احلاكم (ت405هـ)َ ،تقيق :مصطفى عبد القادر،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ.

 .61مسند أيب حنيفة :أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين (430-336هـ)َ ،تقيق :نظر حممد
الفاريايب ،مكتبة الكوثر ،الرياض ،ط1415 ،1هـ.
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 .62مسند أيب داود الطيالسي :لسليمان بن داود (ت204هـ) ،دار املعرفة ،بريوت.

 .63مسند أمحد بن حنبل :ألمحد بن حنبل (241-164هـ) ،مؤسسة قرطبة ،مصر.
 .64مسند البَـَّزار (البحر الزخار) :أليب بكر أمحد بن عمرو البَـَّزار (292-215هـ)َ ،تقيق :الدكتور
حمفوظ الرمحن ،مؤسسة علوم القرآن ،مكتبة العلوم واحلكم ،بريوت ،ط1409 ،1هـ.
ضاعي (ت454هـ)َ ،تقيق :محدي السلفي،
 .65مسند الشهاب :أليب عبد اهلل حممد بن سَلمة ال ُق َ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1405 ،2هـ.
 .66مشكل اآلثار :ألمحد بن حممد بن سَلمة الطحاوي (ت321هـ) ،جملس دائرة النظامية ،اهلند،

حيدر آباد ،ط1333 ،1هـ.

 .65املصنف ِف األحاديث واآلثار :لعبد اهلل بن حممد بن أيب َشْيبَةَ (235-159هـ)َ ،تقيق :كمال
احلوت ،ط ،1مكتبة الرشد ،الرياض1409 ،هـ.

 .68املعجم الكبري :أليب القاسم سليمان بن أمحد الطَّبَـَراين (360-260هـ)َ ،تقيق :محدي السلفي،

مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،ط1404 ،2هـ.

 .69مقاصد الرعاية حلقوق اهلل عز وجل (خم تصر رعاية احملاسِب) :لعز الدين عبد العزيز بن عبد السَلم
الدمشقي ،امللقب بسلطان العلماء (ت660 :هـ) ،ت :إياد خالد الطباع ،دار الفكر – دمشق ،ط،1

1416هـ 1995 -م.

 .50منية املصلي وغنية املبتدي :لسديد الدين حممد بن حممد الكاشغري (ت505هـ) ،مطبعة

حممدي ،مببئ1313 ،هـ.

 .51مواعظ ابن اجلوزي :جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (ت595 :هـ).
 .52املوطأ :ملالك بن أنس (159-93هـ) ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،مصر.
 .53موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين :حملمد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلَلق القامسي (ت:
1332هـ) ،ت :مأمون بن حميي الدين اجلنان ،دار الكتب العلمية 1415 ،هـ  1995 -م.

 .54ميزان العمل :أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت505 :هـ) ،ت :الدكتور سليمان
دنيا ،دار املعارف ،مصر ،ط 1964 ،1هـ.

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

261

فقه الصيام  :قضايا وأحكام
الدكتور أبو عياض عبد القادر أحنوت
أستاذ بالكلية املتعددة التخصصات بالناظور جامعة حممد األول/املغرب

لقد علق الشرع احلكيم األحكام التعبدية الشهرية كالصيام واحلج وغريمها على األهلة ،وربط أسباهبا
وأوقاهتا بعَلمات يقينية وسنن كونية ثابتة ،تيسريا على األمة ورفعا للحرج عنها ِف ضبط مواسم تعبدها،
حىت ال تلجأ إَل ما فيه تكلفا ومشقة.
ومن هذه األسباب والسنن ثبوت اهلَلل ورؤيته ،لقوله تعاَل:

﴿   

( ﴾البقرة ،)184 :وِف حالة تعذر رؤية اهلَلل بسبب حاجب من غيم أو ضباب أو غريمها،
فإن الشرع َّ
دل على عَلمة أخرى وهي اإلكمال ،فقال صلى اهلل عليه وسلم" :صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته ،فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثَلثني"(.)1
لكن السؤال الذي يلوح ِف األفق هنا هو :هل احلكم ِف الصوم واإلفطار معلق بالرؤية لذاهتا حىت
نلجأ إَل اإلكمال عند تعذرها ،أم أنه إذا أمكننا التحقق من ثبوت اهلَلل بوسيلة أخرى متيسرة
كاحلساب الفلكي مثَل فإنه جيوز؟
مث هل يلزم صيام مجيع البَلد اإلسَلمية برؤية بلد واحد ،أم أن ألهل كل بلد رؤيتهم؟ وكيف يصوم
( )1احلديث رواه مجاعة من الصحابة عن رسول اهلل  ،منهم أبو هريرة و ابن عمر وابن عباس وغريهم  .وقد ورد بعبارات
خمتلفة عند مالك ِف املوطأ ،كتاب الصيام  ،باب ما جاء ِف رؤية اهلَلل للصوم والفطر ِف رمضان .والبخاري ِف كتاب الصوم،
باب قول النِب صلى اهلل عليه وسلم« :إذا رأيتم اهلَلل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" .ومسلم ِف كتاب الصيام ،باب وجوب
صوم رمضان لرؤية اهلَلل.
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املسلمون ِف بَلد الغرب اليت ليس فيها سلطة دينية تسعى إَل إثبات الرؤية وإعَلهنا؟ وما هو حكم
الصيام ِف املناطق الفاقدة للعَلمات الشرعية أو املناطق اليت يطول هنارها ويقصر ليلها؟

هل يجوز اعتماد الحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور القمرية؟
اختلف العلماء ِف هذه املسألة بني مانع وجميز ،فذهب قوم إَل القول باحلساب عند الغيم وذلك
بتقدير منازل القمر واعتبار حساهبا ِف صوم رمضان.
ِّخري من كبار التابعني ،وابن قتيبة من احملدثني ،وأبو العباس بن
مطرف بن عبد اهلل بن الش ِّ
وبه قال ِّ
سريج من الشافعية.

()1

قال ابن دقيق العيد:
"وركن إليه بعض البغداديني
من املالكية ،وقال به بعض
أكابر الشافعية ...وحكي عن
مطرف بن عبد اهلل من
املتقدمني".

()2

واستدل اجمليزون مبا رواه البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال :مسعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول" :إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن ُغ َّم عليكم فاقدروا
له" )3(.قالوا :إن معناه قدِّروه حبساب املنازل.

()4

كما استدلوا بأن حقيقة الرؤية ليست مبشروطة ِف اللزوم ،ألن االتفاق على أن احملبوس ِف املطمورة
( )1انظر :اجملموع ،للنووي .111/4 :نيل األوطار ،للشوكاين.511/5 :
( )2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،ص.551 :
( )3البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول النِب صلى اهلل عليه وسلم" :إذا رأيتم اهلَلل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" ،رقم.0114 :
مسلم ،كتاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلَلل ،رقم.0121 :
( )4نيل األوطار ،للشوكاين.511/5 :
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إذا علم باحلساب بإكمال العدة ،أو باالجتهاد باألمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وإن مل
ير اهلَلل وال أخربه من رآه".

()1

وِف مقابل قول اجمليزين ذهب مجهور الفقهاء إَل القول بعدم جواز اعتماد احلساب ِف َتديد بداية
الصوم ،وإَّنا يلجأ إَل اإلكمال عند تعذر الرؤية بسبب الغيم وحنوه.
قا ل القرطِب" :وهذا ال نعلم أحدا قال به إال بعض أصحاب الشافعي أنه يعترب ِف ذلك بقول
املنجمني ،واإلمجاع حجة عليهم ،وقد روى ابن نافع عن مالك ِف اإلمام ال يصوم لرؤية اهلَلل وال يفطر
لرؤيته ،وإَّنا يصوم ويفطر على احلساب :إنه ال يقتدى به وال يتبع".

()2

وقال ابن تيم ية" :إنا نعلم باالضطرار من دين اإلسَلم أن العمل ِف رؤية هَلل الصوم أو احلج أو
العدة أو اإليَلء أو غري ذلك من األحكام املتعلقة باهلَلل خبرب احلاسب ،أنه يرى أو ال يرى ،ال جيوز.
والنصوص املستفيضة بذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كثرية ،وقد أمجع املسلمون عليه ،وال
يعرف فيه خَلف قدمي أصَل وال خَلف حديث ،إال أن بعض املتأخرين من املتفيقهة احلادثني بعد املائة
الثالثة زعم أنه إذا غم اهلَلل جاز للحاسب أن يعمل ِف حق نفسه باحلساب ،فإن كان احلساب دل
على الرؤية صام وإال فَل .وهذا القول وإن كان مقيدا باإلغمام وخمتصا باحلاسب فهو شاذ مسبوق
باإلمجاع على خَلفه ،فأما إتباع ذلك ِف الصحو ،أو تعليق عموم احلكم العام به فما قاله مسلم".

()3

وقال ابن حجر" :قال ابن عبد الرب :ال يصح عن مطرف ،وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه
ِف مثل هذا ...ونقل ابن العريب عن ابن سريج أن قوله" :فاقدروا له" خطاب ملن خصه اهلل هبذا العلم،
وأن قوله" :فأكملوا العدة" خطاب للعامة ،قال ابن العريب :فصار وجوب رمضان عنده خمتلف احلال
()4

جيب على قوم حبساب الشمس والقمر ،وعلى آخرين حبساب العدد ،قال :وهذا بعيد عن النبَلء".
( )1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،البن دقيق العيد ،ص.551 :
( )2اجلامع ألحكام القرآن.145 _141/1 :
( )3جمموع الفتاوى.14 _15 /15 :
( )4فتح الباري.014/6 :

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

264

وفسر املانعون قوله صلى اهلل عليه وسلم" :فاقدروا له" ،مبعًن فأكملوا العدة ،أي قدروا أول الشهر
واحسبوا متام الثَلثني ،يفسره قوله صلى اهلل عليه وسلم" :فأكملوا العدة ثَلثني".

()1

واستدلوا مبا رواه البخاري من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن النِب صلى اهلل عليه
وسلم قال" :إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب ،الشهر هكذا وهكذا" ،يعين مرة تسعة وعشرين ومرة
ثَلثني.

()2

قال النووي بعدما ذكر خَلف الفقهاء ِف معًن التقدير ِف احلديث" :قال اجلمهور :ومن قال
حبساب املنازل فقوله مردود بقوله صلى اهلل عليه وسلم ِف الصحيحني" :إنا أمة أمية ال نكتب وال
حنسب ،الشهر هكذا وه كذا" .قالوا :وألن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم ألنه ال يعرف احلساب
()3

إال األفراد من الناس ِف البلدان الكبار ،فالصواب ما قاله اجلمهور ،وما سواه فاسد مردود".
ويبدو أن مذهب املانعني قائم على أمرين اثنني:

أحدمها :رفع احلرج واملشقة عن األمة حىت ال تتكلف ما ال قدرة هلا عليه من أمر احلساب ،يقول
ابن حجر" :قوله (ال نكتب وال حنسب) تفسري لكوهنم كذلك ،وقيل للعرب أميون ألن الكتابة كانت
فيهم عزيزة ...واملراد باحلساب هنا النجوم وتسيريها ،ومل يكونوا يعرفون من ذلك إال النزر اليسري ،فعلق
احلكم بالصوم وغريه بالرؤية لرفع احلرج عنهم ِف معاناة حساب التسيري".

()4

ويعين هذا أنه إذا مل تكن ِف أمر احلساب أية مشقة أو حرج ،وذلك بأن يوجد ِف األمة من حيسنه
ويتقنه فإنه جيوز.
والثاين :أن احلساب ِف ذلك الزمان أغلبه حدس وختمني ال قطع فيه ،فقد نقل ابن حجر أيضا عن
ابن بزيزة أن اعتماد احلساب "هو مذهب باطل ،فقد هنت الشريعة عن اخلوض ِف علم النجوم ألهنا
( )1نيل األوطار ،للشوكاين .501/5 :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطِب.141/1 :
( )2البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول النِب صلى اهلل عليه وسلم" :ال نكتب وال حنسب" ،رقم.0105 :
( )3اجملموع شرح املهذب.110/4 :
( )4فتح الباري.021/6 :
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حدس وختمني ليس فيها قطع وال ظن غالب ،مع أنه لو ارتبط األمر هبا لضاق إذ ال يعرفها إال
القليل".

()1

ونقل الزرقاين عن النووي قوله" :عدم البناء على حساب املنجمني ألنه حدس وختمني ،وإَّنا يعترب
منه ما يعرف به القبلة والوقت" )2(.يعين مواقيت الصَلة.
وذكر شيخ اإلسَلم ابن تيمية أن أهل احلساب ليس ألحد منهم طريقة منضبطة أصَل ،واعترب
ذلك من عمل املنجمني والعرافني (...)3
والفقهاء الذين نصوا على عدم جواز اعتماد احلساب بنوا ذلك على حالة هذا احلساب الذي كان
ِف زم نهم ،حيث مل يكن قائما على رصد دقيق بوسائل حمكمة ،وأغلب املشتغلني به كانوا من أهل
العرافة والتنجيم املذموم شرعا .فإذا أصبح احلساب ِف أعلى مراتب الدقة واالنضباط ،وتيسر اعتماده
دون حرج أو تكلف ،كما هو احلال ِف هذا الزمان حيث بلغ مبلغ اليقني بتقدم علمه ووسائله ،واستطاع
اإلنسان أن يصل به إَل القمر ،فَل شك أهنم سيقولون باجلواز.
وهلذا مل يتحرج املعاصرون من خمالفة مجهور الفقهاء من السلف رمحهم اهلل مجيعا ِف قوهلم باجلواز،
ومال إَل هذا الشيخ أمحد شاكر( ،)4والشيخ مصطفى الزرقا( ،)5والشيخ علي الطنطاوي( ،)6والعَلمة
أمحد بن الصديق الغماري( ،)7والشيخ يوسف القرضاوي( )8وغريهم.
( )1فتح الباري.025 _021/6 :

( )2شرح الزرقاين على املوطأ.115/1 :
( )3جمموع الفتاوى.011 /15 :
( )4له كتاب ِف املوضوع بعنوان" :أوائل الشهور العربية هل جيوز شرعا إثباهتا باحلساب الفلكي" ،مال فيه إَل القول باجلواز .وقد
ذكر الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل ِف كتابه (فقه النوازل ،)116/1 :أنه رأى خطابا للشيخ أمحد شاكر تراجع فيه عن هذا القول
وذكر أنه إَّنا نشر رسالته إلثارة املوضوع بني أهل العلم وإال فليس له رأي بات ِف املسألة.
( )5انظر :فتاوى مصطفى الزرقا ،ص.051 :

( )6انظر :فتاوى علي الطنطاوي ،مجع وترتيب حفيده جماهد ديرانيّة ،ط0611/5هـ1110-م ،دار املنارة جدة.110/0:
( )7انظر كتابه :توجيه األنظار لتوحيد املسلمني ِف الصوم واإلفطار ،ط0611/0هـ1114م ،باعتناء وتصحيح محزة بن علي
الكتاين ،وتقدمي شقيقه حسن بن علي الكتاين ،دار الكتب العلمية بريوت ،ص.51 :
( )8فتاوى معاصرة ،ط0616 /5هـ1115 ،م ،دار القلم.112 /1 :
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ويرى اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث أن دخول شهر رمضان أو اخلروج منه يثبت بالرؤية البصرية،
سواء بالعني اجملردة أم بواسطة املراصد املكربة ،بشرط أال ينفي احلساب الفلكي العلمي القطعي إمكانية
الرؤية ِف أي ق طر من األقطار .فإذا جزم هذا احلساب باستحالة الرؤية املعتربة شرعا ِف أي بلد ،فَل عربة
بشهادة الشهود اليت ال تفيد القطع ،وَتمل على الوهم أو اخلطأ أو الكذب ،وذلك بأن شهادة الشهود
ظنية وجزم احلساب قطعي ،والظين ال يقاوم القطعي باتفاق العلماء.

()1

ويبدو يل واهلل أعلم أن اعتماد احلساب الفلكي ِف نفي الرؤية ال ِف إثباهتا ،الذي قرره اجمللس
األوريب وكذلك قال به الشيخ علي طنطاوي والشيخ القرضاوي ،هو األرجح للجمع بني النصوص
الشرعية واحلقائق العلمية القطعية.

هل يلزم صيام جميع المسلمين برؤية بلد واحد؟
جرى اخلَلف ِف هذه املسألة كذلك بني الفقهاء ،وخَلفهم فيها مرتدد بني لزوم صوم اجلميع برؤية
بلد واحد ،وعدم لزوم ذلك على اعتبار أن لكل بلد رؤيته .ويظهر هذا اخلَلف فيما يأيت:
فقد روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا اهلَلل،
فإنه يلزمهم الصيام أو قضاء ذلك اليوم الذي أفطروا فيه وصامه غريهم إن فاهتم األداء.

()2

وقال ابن جزي الغرناطي املالكي" :إذا رآه أهل بلد لزم احلكم غريهم من أهل البلدان وفاقا
للشافعي خَلفا البن املاجشون".

()3

وقال اخلطايب ِف (معامل السنن)" :قال ابن املنذر :قال أكثر الفقهاء :إذا ثبت خبرب الناس أن أهل
بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه ،وهو قول أصحاب الرأي ومالك ،وإليه ذهب

( )1انظر :اجمللة العلمية للمجلس األوريب لإلفتاء والبحوث ،العددان 01و ،05رجب 0611هـ /يوليوز 1112م ،ص.510 :
صناعة الفتوى وفقه األقليات ،للشيخ عبد اهلل بن بية ،ط0612 /0هـ 1111م ،دار املنهاج للنشر والتوزيع جدة ،ص.555 :
( )2انظر :بداية اجملتهد ،البن رشد .612/0 :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطِب.145/1 :
( )3القوانني الفقهية ،ص.051 :
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()1

وقال النووي ِف (اجملموع شرح املهذب)" :نقل ابن املنذر عن عكرمة والقاسم وسامل وإسحاق بن
راهويه أنه ال يلزم غري أهل بلد الرؤية ،وعن الليث والشافعي وأمحد يلزم اجلميع ،قال :وال أعلمه إال قول
املدين والكوِف ،يعين مالكا وأبا حنيفة".

()2

وقال بعض الشافعية :إن تقاربت البَلد كان احلكم واحدا ،وإن تباعدت فوجهان :ال جيب عند
األكثر ،واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب ،وحكاه البغوي عن الشافعي.

()3

وقال قوم إن الرؤية ال تلزم باخلرب عند غري أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية ،إال أن يثبت ذلك عند
اإلمام األعظم فيلزم الناس كلهم ،ألن البَلد ِف حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ ِف اجلميع ،وبه قال
ابن املاجشون واملغرية من أصحاب مالك.

()4

فيظهر هبذا أن الفقهاء اختلفوا ِف هذه املسألة على ثَلثة أقوال:
األول :وجوب الصوم على من مل يره برؤية من رآه .ويبدو أن هذا قول مجهور الفقهاء ،وقال به
من املعاصرين العَلمة املغريب أمحد بن الصديق الغماري( ،)5وأخوه عبد اهلل( )6وغريمها رمحهم اهلل مجيعا،
وكذلك رجحه الدكتور وهبة الزحيلي حفظه اهلل(.)7

( )1معامل السنن شرح سنن أيب داود.26/1 :

( )2انظر ج 4ص.114 :
( )3انظر :فتح الباري ،البن حجر.011/6 :
( )4انظر :بداية اجملتهد .612/1 :نيل األوطار.515/5 :

( )5انظر كتابه" :توجيه األنظار لتوحيد املسلمني ِف الصوم واإلفطار" ،فقد استقرأ فيه مجيع األدلة من الكتاب والسنة والنظر
العلمي على مسألة توحيد الصيام ،ونقض دليل املخالف نقضا علميا معلَل .والكتاب يعد مرجعا قيما ِف بابه ال يستغين عنه
باحث ِف املوضوع.

( )6انظر رسالته املوسومة بـ " :البيان املشرق لسبب صيام املغرب برؤية املشرق" ،ط1111 /0م ،اعتًن هبا وحققها تلميذه عمر
بن مسعود احلدوشي ،بإشراف ومراجعة حممد بن األمني بوخبزة .وهي عبارة عن رد علمي على رسالة "الدليل الفاصل" لشقيقه
حممد الزمزمي ،انتصر فيها لرأي شقيقه أمحد ِف القول بالتوحيد.
( )7الفقه اإلسَلمي وأدلته.0441/5 :
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الثاين :أهنم ال يصومون ألن لكل بلد رؤيته ،وذهب إَل هذا من املعاصرين العَلمة حممد الزمزمي
رمحه اهلل ،فقد ألف ِف ذلك رسالة مساها( :الدليل الفاصل على أن الصيام مع املشرق فاسد باطل)،
وكذلك رجحه الشيخ بكر أبو زيد( ،)1والشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل فيما يظهر من
كَلمه(.)2
الثالث :أن األمر ِف هذه املسألة يتعلق خبليفة املسلمني ،فمىت رأى وجوب الصوم أو الفطر لزم
اجلميع ،وال جتوز خمالفته لئَل خيتلف الناس ويتفرقوا َتت والية واحدة .ومل أجد من املعاصرين من تعرض
هلذا القول بالرتجيح لغياب اإلمام األعظم ِف زماننا ،وانقسام األمة إَل دويَلت مستقلة.
وقد استُدل لكل قول من هذه األقوال بأدلة خمتلفة ،فأيد القائلون بلزوم الصوم على من مل يره
برؤية من رآه اختيارهم مبا يلي:
أ -قوله تعاَل( ﴾    ﴿ :البقرة .)184 :وشهد ِف اآلية
َتمل معنيني:
األول :احلضور ،واملعًن فمن حضر منكم الشهر ،أي دخل عليه الشهر وهو حاضر مقيم.
الثاين :العلم ،أي فمن علم منكم الشهر فليصمه سواء رآه أم مل يره ،فكل من علم بالشهر وجب
عليه الصوم إال ما استثناه الشارع.
ورجح أصحاب هذا الرأي املعًن الثاين ،قال الغزايل ِف (اإلحياء)" :أما الواجبات الظاهرة فستة،
األول :مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤية اهلَلل ،فإن غم فاستكمال ثَلثني يوما من شعبان ،ونعين
بالرؤية العلم ،وحيصل ذلك بقول عدل واحد ،وال يثبت هَلل شوال إال بقول عدلني احتياطا
للعبادة"( .)3فتعني بنص هذه اآلية وجوب صيامه على كل من بلغه خربه وعلمه من سائر أهل الدنيا.
( )1انظر كتابه :فقه النوازل.111/1 :
( )2انظر رأيه ِف كتاب" :فتاوى علماء البلد احلرام" ،جملموعة من العلماء ،ط1115/0م ،دار ابن اهليثم القاهرة ،ص.015 :
( )3إحياء علوم الدين.100/0 :
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ب -قوله تعاَل( ﴾ ﴿ :البقرة .)184 :قال أبو بكر اجلصاص" :إذا صام

أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين يوما وأهل مصر آخر للرؤية ثَلثني يوما ،فقد أوجب أصحابنا -يعين
األحناف -على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم ،لقوله تعاَل،﴾ ﴿ :
فأوجب إكمال عدة الشهر ،وقد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثَلثون يوما فأوجب على هؤالء إكماهلا
ألن اهلل مل خيص بإكمال العدة قوما دون قوم ،فهو عام على مجيع املخاطبني ،وحيتج له بقوله تعاَل:
﴿ ،﴾    وقد أريد بشهود الشهر العلم به ،ألن من ال يعلم به
فليس عليه صومه ،فلما صح العلم بأن الشهر ثَلثون يوما برؤية أهل البلد الذي رأوه وجب عليه
صومه"(.)1
ج -ومن السنة احلديث الذي رواه مجع من الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة و ابن عباس
وغريهم رضي اهلل عنهم ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكر رمضان ،فقال" :صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثَلثني".

()2

قال الصنعاين" :ظاهره اشرتاط رؤية اجلميع له من املخاطبني ،لكن قام اإلمجاع على عدم وجوب
ذلك ،بل املراد ما يثبت به احلكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو االثنني على خَلف ِف ذلك،
فمعًن إذا رأيتموه :أي إذا وجدت ِف ما بينكم الرؤية ،فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية جلميع البَلد،
فيلزم احلكم".

()3

وقال احلافظ أمحد بن الصديق الغماري" :وهذا احلديث من أصرح األدلة وأقطعها ِف الداللة على
وجوب االَتاد وحرمة االختَلف ...وبيان ذلك أن اخلطاب ِف قوله صلى اهلل عليه وسلم (صوموا
وأفطروا) ،إما أن يكون للحاضرين معه صلى اهلل عليه وسلم ،أو يكون لكل فرد فرد من أمته ،أو يكون
جملموع أمته ،وال حيتمل اللفظ ِف اللغة العربية غري هذا أصَل .أما احتمال كونه خطابا للحاضرين معه
( )1أحكام القرآن .116 /0 :مث انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطِب.146/1 :
( )2سبق خترجيه.
( )3سبل السَلم شرح بلوغ املرام.504 /1 :
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صلى اهلل عليه وسلم فباطل بإمجاع املسلمني ،ألن الكل يعلم بالضرورة أن شرعه وأوامره صلى اهلل عليه
وسلم الزمة ألمته من وقت بعثته إَل قيام الساعة .أما احتمال كونه خطابا لكل فرد فرد من أمته فباطل
بالكتاب والسنة واإلمجاع املتيقن به لكل مسلم على وجه األرض".

()1

مث أطال ِف االستدالل على ذلك ،واختار أن األمر جملموع األمة لكونه صلى اهلل عليه وسلم عمل
برؤية العدل والعدلني فصام وأمر الناس بصيامه ،وعمل خلفاؤه من بعده وسائر حكام املسلمني.
وكذلك قوله صل ى اهلل عليه وسلم" :فإن غم عليكم فأكملوا العدة ،"..فهو مل يغم علينا برؤية
بعضنا ،فوجب أن ال نكمل عدة شعبان ثَلثني.
وأما القائلون بأن لكل بلد رؤيته فحجتهم ِف ذلك حديث كريب أن أم الفضل بنت احلارث بعثته
إَل معاوية بالشام ،قال :فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستُ ِه َّل علي رمضان وأنا بالشام ،فرأيت
اهلَلل ليلة اجلمعة ،مث قدمت املدينة ِف آخر الشهر ،فسألين عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما ،مث ذكر
اهلَلل فقال :مىت رأيتم اهلَلل؟ فقلت :رأيناه ليلة اجلمعة ،فقال :أنت رأيته؟ فقلت :نعم ورآه الناس
وصاموا وصام معاوية ،فقال :لكنا رأيناه ليلة السبت فَل نزال نصوم حىت نكمل ثَلثني أو نراه ،فقلت:
()2

أوال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال :ال ،هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم".

رده ألن
رده ألنه خرب واحد ،وقيل ّ
قال ابن العريب" :اختلف ِف تأويل قول ابن عباس هذا ،فقيل ّ
األقطار خمتلفة ِف املطالع ،وهو الصحيح ألن كريبا مل يشهد وإَّنا أخرب عن حكم ثبت بشهادة ،وال
خَلف ِف أن احلكم الثابت بالشهادة جيزئ فيه خرب الواحد"(.)3
كما استدلوا حبكاية اإلمجاع على املسألة ،قال القرطِب" :حكى أبو عمر -يعين ابن عبد الرب-
اإلمجاع على أنه ال تراعى الرؤية ِف ما بعد من البلدان كاألندلس وخراسان ،وأن لكل بلد رؤيتهم ،إال ما
( )1توجيه األنظار ،ص.51 :
( )2أخرجه مسلم ِف كتاب الصيام ،باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ،رقم .0201 :والرتمذي ،كتاب الصوم ،باب ما جاء لكل
بلد رؤيتهم ،رقم.411 :
( )3أحكام القرآن.016/0 :
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كان كاملصر الكبري وما تقاربت أقطاره من بلدان املسلمني"(.)1
()2

وحكاية اإلمجاع وردت كذلك عند ابن رشد ِف (بداية اجملتهد)،
الفقهية).

وابن جزي ِف (القوانني

()3

وقد نوقش دليلهم األول بأنه يشتمل على مرفوع وموقوف ،أما املرفوع فهو قوله" :هكذا أمرنا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" ،وهو عني قوله صلى اهلل عليه وسلم" :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"،
الذي رواه ابن عباس كذلك ،يدل عليه قوله قبل ذلك" :فَل نزال نصوم حىت نكمل ثَلثني أو نراه"،
وابن عباس هنا حيكي احلديث نفسه لكن ال بنصه .وأما املوقوف فهو رأيه واجتهاده رضي اهلل عنه.
يقول الشوكاين" :اعلم أن احلجة إَّنا هي ِف املرفوع من رواية ابن عباس ال ِف اجتهاده الذي فهمه
عنه الناس واملشار إليه بقوله :هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وهو قوله :فَل نزال نصوم
حىت نكمل ثَلثني ...وهذا ال خيتص بأهل ناحية على جهة االنفراد ،بل هو خطاب لكل من يصلح له
من املسلمني ،فاالستدالل به على لزوم رؤية أهل بلد لغريهم من أهل البَلد أظهر من االستدالل به
على عدم اللزوم ،ألنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه املسلمون فيلزم غريهم ما لزمهم .ولو سلم توجه اإلشارة
ِف كَلم ابن عباس إَل عدم لزوم رؤية أهل بلد ألهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل ،وهو
أن يكون بني القطرين من البعد ما جيوز معه اختَلف املطالع ،وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام
مع عدم البعد الذي ميكن معه االختَلف عمل باالجتهاد وليس حبجة".

()4

وأما استدالهلم باإلمجاع فمنقوض مبخالفة السواد األعظم من الفقهاء ،وال ميكن ادعاء اإلمجاع
مبخالفة فقيه معترب ،فكيف إذا كان املخالف مجاعة؟
رد حكاية اإلمجاع العَلمة أمحد بن الصديق الغماري من عدة وجوه ،ولعل من أقواها قوله:
وقد ّ
( )1اجلامع ألحكام القرآن.146/1 :
( )2انظر ج 0ص.612 :
( )3انظر ص.051 :
( )4انظر :نيل األوطار.515/5 :
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"وحىت لو فرضنا أنه إمجاع ص حيح فمن اخلطأ الواضح أن يطبق قول العلماء ِف ذلك العصر على عصرنا
هذا ملا بينهما من التباين ،فهم قالوا ال يعمل بالبعد الشديد كما بني األندلس وخراسان ملا كان بينهما
مسرية سنتني ،سنة ذهابا وأخرى إيابا ،فلم يكن من املعقول ألحد أن يقول :إنه جيب العمل خبرب يصل
بع د سنتني .أما اليوم فاخلرب يصل ِف دقيقة بل أقل منها ،ألنه ساعة ما يتلفظ بأن اهلَلل ثبت ِف
خراسان يسمع ِف األندلس ،فكيف يطبق قول ذلك الزمان على هذا الزمان؟ وقد قال علماء األصول:
"إذا أمجعوا على شيء مث حدث معًن ِف ذلك الشيء مل حيتج باإلمجاع املتقدم ألهنم أمجعوا على معًن
قد زال ووجد خَلفه ،وهو معًن مل يروه فكيف جيمعون عليه" ،وعلماء األصول مثلوا ذلك باألَمة انعقد
اإلمجاع على بيعها ،فإذا ولدت مل يبق اإلمجاع موجودا لوجود معًن حدث ِف األَمة مل يكن موجودا...
وهذا اإلمجاع مثل ذلك ،فإنه على فرض صحته كان جيب على احملتج به أن ينظر ِف الفرق الكبري والبون
الشاسع بني زمان ابن عبد الرب الذي حكي فيه اإلمجاع وزمننا هذا الذي أراد أن يطبقه عليه ،حىت
يعرف أنه ال ميكن أن يطبق عليه إال إذا استمر احلال كما كان ِف زمن ابن عبد الرب".

()1

فالضابط إذا أن مدار هذا األمر على البلوغ لألدلة السابقة ،فمن بلغه أن اهلَلل قد رئي ِف بلد ما
وصام أهلها ،ثبت الصيام ِف حقه كذلك من غري َتديد ملسافة ،وأمر البلوغ متيسر اليوم حيتاج فقط إَل
رغبة الدول اإلسَلمية ِف جعل مسألة التوحيد حقيقة واقعية.
إال أين أرى واهلل أعلم أنه ِف غياب رغبة هذه الدول ِف َتقيق الوحدة اإلسَلمية ،وما دامت
املسألة خَلفية بني الفقهاء ،فإن على املسلمني ِف كل دولة أن يصوموا مع دولتهم ،سواء تقدمت ِف
صيامها أم تأخرت ،وال ينقسمون على أنفسهم فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غريها ،ملا ِف ذلك من
توسيع دائرة اخلَلف بني أبناء البلد الواحد.
وميكن أن يستأنس هلذا بقول من قال إن حكم اإلمام أو قرار ويل األمر حيسم النزاع ،فإذا أصدرت
السلطة الشرعية ممثلة ِف دار اإلفتاء أو وزارة الشؤون اإلسَلمية قرارها بالصوم أو باإلفطار ،فعلى
( )1توجيه األنظار ،ص.065 :
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املسلمني ِف ذلك البلد الطاعة وااللتزام ،ألهنا طاعة ِف املعروف ،وحىت لو أخطأ القوم اهلَلل ،فإن ذلك
مغتفر بإذن اهلل تعاَل ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون
وأضحاكم يوم تضحون".

()1

قال اخلطايب" :معًن احلديث أن اخلطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله االجتهاد ،فلو أن قوما
اجتهدوا فلم يروا اهلَلل إال بعد الثَلثني ،ف لم يفطروا حىت استوفوا العدد ،مث ثبت عندهم أن الشهر كان
تسعا وعشرين ،فإن صومهم وفطرهم ماض ،فَل شيء عليهم من وزر أو عتب ،وكذلك هذا ِف احلج إذا
أخطأوا يوم عرفة ،فإنه ليس عليهم إعادته وجيزيهم أضحاهم كذلك ،وإَّنا هذا ختفيف من اهلل سبحانه
ورفق بعباده".

()2

كيف يصوم المسلمون في بالد الغرب التي ليس فيها رؤية شرعية؟
جاء ِف كتاب( :فتاوى علماء البلد احلرام) ِف جواب على هذا السؤال ما يأيت" :إن هؤالء
ميكنهم أن يثبتوا اهلَلل عن طريق شرعي ،وذلك بأن يرتاءوا اهلَلل إذا أمكنهم ذلك ،فإذا مل ميكنهم
هذا ،فإنه مىت ثبتت رؤية اهلَلل ِف بلد إسَلمي فإهنم يعملون مبقتضى هذه الرؤية سواء رأوه أم مل يروه.
وإذا قلنا بالقول الثاين ،وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان خيالف البلد اآلخر ِف مطالع اهلَلل ،ومل
يتمكنوا من َتقيق الرؤية ِف البَلد اليت هم فيها ،فإهنم يعتربون أقرب البَلد اإلسَلمية إليهم ،ألن هذا
أعلى ما ميكنهم العمل به".

()3

ويرى الشيخ مصطفى الزرقا رمحه اهلل أن على األقليات املسلمة ِف بَلد الغرب أن تتابع أخبار
اإلثبات ِف اململكة العربية السعودية ومتشي عليه ،ألن العامل اإلسَلمي كله يتابع إثباهتا ِف احلج اضطرارا،
فلماذا ال يتابعها ِف الصيام كذلك؟

()4

( )1رواه أبو داود ِف سننه ،كتاب الصوم ،باب إذا أخطأ القوم اهلَلل ،رقم.1516 :
( )2معامل السنن.21/1 :
( )3انظر ص.015 :
( )4فتاوى مصطفى الزرقا ،ص.010 :
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قلت :وِف حالة عدم متكنهم من رؤية اهلَلل ِف بلدهم وإتباعهم للبَلد اإلسَلمية ِف صومهم
وإفطارهم ،جيب االتفاق على إتباع البلد املتقدم ِف رؤية اهلَلل وإثباته ثبوتا حقيقيا بالنسبة جلميعهم،
سواء تقدمت الرؤية ِف املشرق أم ِف املغرب ،حىت ال خيتلف صيامهم ِف البلد الواحد ،فتصوم مجاعة
برؤية أهل املشرق ،وأخرى برؤية أهل املغرب ،وثالثة برؤية أهل أقرب البَلد ،فيحصل الشقاق
واالختَلف املنهي عنه.

حكم الصيام في المناطق الفاقدة للعالمات الشرعية:
يقع ِف بعض البَلد األوربية اليت توجد فيها أقليات مسلمة خَلل بعض فصول السنة طول مفرط
ِف النهار وقصر ِف الليل ،حبيث تصري مدة الليل ست ساعات أو أقل أو أكثر بقليل ،نتج عنه أن
الشفق األمحر ال يغيب أصَل ،ويبقى غري متميز املغيب حىت خيالطه بياض الصبح ،حبيث ال يتميز ِف
هذه املناطق شفق الغروب من شفق الشروق.
وتدل الدراسات العلمية على أن املواقيت املختلفة تبقى قابلة للتحديد باحلساب حىت خط عرض
( )48درجة ،وما بني خطي عرض ( )48و( )76تضطرب عَلمتا العشاء والفجر ،وذلك نتيجة
الظواهر الفلكية الشاذة اليت توجد ِف هذه املناطق حبيث يطول فيها النهار صيفا ويقصر الليل وحيدث
العكس شتاءى ،وكلما اجتهنا حنو الشمال ازداد النهار صيفا وانتقص شتاءى ،فقد يصل النهار ِف بعض
املناطق الشمالية إَل ثَلث وعشرين ساعة ِف الصيف(.)1
وقد يتفق أحيانا أن يأيت شهر رمضان موافقا لتلك الفرتة ،مما جيعل املسلمني ِف هذه البَلد
يتساءلون عن وقت اإلمساك ،وعن الضيق واحلرج الذي يلحق بعضهم من جراء صيام النهار كامَل ،فما
هو األنسب لتحديد وقت اإلمساك عن األكل؟ وهل يصام النهار كامَل ،أو يقدر لوقت اإلفطار على
البَلد املعتدلة ولو حدث ذلك قبل غروب َشسهم؟

( )1أما البَلد الواقعة فوق خط عرض ( )41درجة وهي املناطق القطبية ،فتبقى الشمس فيها ساطعة ستة أشهر فإذا غربت
أظلم املكان ستة أشهر أخرى.
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فأما وقت اإلمساك فهو مرتبط بدخول الفجر الصادق ،وال جيوز أن يتم اإلمساك بعد هذا الوقت
قوال واحدا ،ومل أجد ِف ما اطلعت عليه من حبَث هذه املسألة بشيء من التفصيل احلاسم ،اللهم إال
إشارة سريعة للمجمع الفقهي اإلسَلمي التابع لرابطة العامل اإلسَلمي ِف قراره الثالث الذي أصدره
بدورته اخلامسة اليت أقيمت مبقر األمانة العامة للرابطة مبكة املكرمة ،وفيه ما نصه" :تنقسم اجلهات اليت
تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إَل ثَلث ...:الثانية :البَلد اليت ال يغيب فيها شفق
الغروب حىت يطلع الفجر حبيث ال يتميز شفق الشروق من شفق الغروب ،ففي هذه اجلهات يقدر وقت
العشاء اآلخرة واإلمساك ِف الصوم ووقت صَلة الفجر حبسب آخر فرتة يتمايز فيها الشفقان"(.)1
ومعًن ذلك أن حيدد الفجر الذي يرتبط اإلمساك به باالستناد إَل وقت آخر يوم ظهرت فيه
العَلمة ِف البَلد نفسها ،مث يستمر األمر على ذلك التوقيت إَل حني عودة العَلمة من جديد.
()2

ويبدو أن ما ذهب إليه جممع الرابطة أنسب وأصلح لتحديد وقت اإلمساك .وأما التقدير النسِب

أي تعليق احلكم بتوقيت أقرب البَلد الذي رجح بعض الفقهاء أنه يصلح لتحديد وقت صَليت العشاء
والفجر ،قد ال يصلح لضبط وقت الفجر ِف الصيام وجعل هذا الوقت املقدر وقتا لإلمساك ،السيما ِف
البَلد اليت يقصر ليلها كثريا فيبلغ ثَلث ساعات أو أقل كما ِف بعض املناطق النروجيية ،ألن السدس
األخري من ليلهم أو مثنه حسب التقدير النسِب ألقرب البَلد املعتدلة إليهم قد يأيت بعد ظهور بياض
الصبح ،وهذا ال يعترب مشكلة بالنسبة للصَلة ،فَل ضري أن تؤدى صَلة الصبح عند اإلسفار ألنه آخر
وقتها االختياري ،بل وال ضري أن تؤدي ِف آخر وقتها قبل طلوع الشمس للعذر والضرورة .أما بالنسبة
للصوم فَل يعقل أن يتم اإلمساك ِف وقت انتشر فيه الضوء كليا ِف األفق ،ألن ذلك خمالف للنصوص
الشرعية اليت حددت وقت اإلمساك الذي ال جيوز بعده وهو طلوع الفجر الصادق.
( )1انظر هذا القرار ِف" :فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا" ،ط0615 /5هـ 1116م ،دار القلم دمشق ،ص.001 :

( )2ومعًن التقدير النسِب ِف َتديد وقت الصَلة هو أنه إذا كان أقرب البَلد إليهم يغيب فيها الشفق بعد ساعة وعشرين دقيقة
من مغيب الشمس ،ومدة الليل ِف هذه البَلد القريبة مثاين ساعات ،فإن غياب الشفق يعادل سدس ليلهم ،فإذا كانت مدة
الليل ِف البلد الذي ال يغيب فيه الشفق هو ست ساعات فمعًن ذلك بأن يقدر العشاء بعد ساعة من الغروب ،ألن هذا يعادل
سدس الليل بالقياس على نسبة غياب الشفق من الليل ِف أقرب البلدان.
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وأما صيام النهار الطويل كامَل فيجب على أهل هذه البَلد لقوله تعاَل:

﴿ 

              

( ﴾  البقرة.)187 :

وقوله صلى اهلل عليه وسلم" :إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد
أفطر الصائم"(.)1
فقد ربط الشرع الصوم بوجود ليل يطلع فجره ووجود هنار تغرب َشسه ،وحدد فرتة الصيام من
طلوع الفجر إَل الليل ،وال شك ِف أن أهل هذه البَلد يتمايز عندهم الليل من النهار ِف كل أربعة
وعشرين ساعة كذلك ،فيجب عليهم الصيام من طلوع الفجر إَل غروب الشمس وال حيل هلم اإلفطار،
ألن طول النهار ال يعد عذرا شرعيا يبيح الفطر إال إذا كان اإلنسان ال حيتمل الصيام وتيقن أو غلب
على ظنه بأمارة ،أو جتربة ،أو بأخبار طبيب ثقة ِف فنه ،أن الصوم سيفضي به إَل التلف أو زيادة مرض
أو تأخر برء أو غري ذلك ،فحينئذ حيل له الرتخص بالفطر مث يقضي ما أفطره ِف أي شهر متكن فيه من
القضاء ،لقوله تعاَل:

﴿           

( ﴾     البقرة ،)184 :وقوله تعاَل:

﴿  

( ﴾        البقرة.)585 :

وقد أفىت هبذا الشيخ حسنني خملوف حيث قال" :أما البَلد اليت تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم
إال أن مدة طلوعها تبلغ حنو عشرين ساعة ،فالنسبة للصوم جيب عليهم الصوم ِف رمضان من طلوع
الفجر إَل غروب الشمس هناك ،إال إذا أدى ذلك الصوم إَل الضرر بالصائم وخاف من طول الصيام
اهلَلك أو املرض الشديد فحينئذ يرخص له الفطر ،وال يعترب ِف ذلك جمرد الوهم واخليال وإَّنا املعترب غلبة
الظن بواسطة األمارات ،أو التجربة ،أو إخبار الطبيب احلاذق بأن الصوم يفضي إَل اهلَلك ،أو املرض
الشديد ،أو زيادة املرض ،أو بطء الربء ،وذلك خيتلف باختَلف األشخاص ،فلكل شخص حالة
خاصة ،وع لى من افطر ِف كل هذه األحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر الذي رخص له من أجله
( )1رواه البخاري كتاب الصوم ،باب مىت حيل فطر الصائم ،رقم.0156 :
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الفطر"(.)1

ووردت فتوى أخرى جتيز للمسلمني ِف هذه البَلد أن يصوموا على قدر الساعات اليت يصومها
أهل مكة أو املدينة ،أو أهل أقرب البَلد املعتدلة إليهم ،حبيث يبدأ الصوم من أول طلوع الفجر عندهم
مث يستمر بعدد الساعات اليت يصومها أهل البَلد املعتدلة ،فإذا أفطر هؤالء أفطروا معهم ولو كان النهار
موجودا ،فمثَل لو كان صيام أهل أقرب البَلد إليهم يتم ِف عشر ساعات ،كان على أهل هذه البَلد أن
يبدؤوا من طلوع فجرهم مث يفطرون بعد عشر ساعات بغض النظر عن بقاء هنارهم(.)2
ويبدو واهلل أعلم أن هذه الفتوى مرجوحة ملا سبق من األدلة ،مث إن اهلل تعاَل قد ميز هذه البَلد
بالطقس البارد فَل يكاد يرغب ساكنوها ِف شرب املاء ،وهو أكثر ما يتشوف إليه الصائم عادة ،ومع
ذلك فقد جعل الشرع ملن حلقه الضرر من جراء صومه خمرجا وجماال للرتخيص يدفع به ضرورته.

( )1فتاوى الشيخ حسنني خملوف.111/0 :
( )2انظر" :فقه األقليات املسلمة" خلالد عبد القادر ،ص .555 :وقد ذكر أن هذه فتوى دار اإلفتاء املصرية ملسلمي النرويج.
وهبذه الفتوى أخذ كذلك الشيخ مصطفى الزرقا رمحه اهلل( .انظر" :فتاوى مصطفى الزرقا" ،ص.)006 :
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معجزات سيد البشر  مع الشجر والحجر
جمع ودراسة:
الدكتور وائل حمود هزاع ردمان

أستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين -جامعة جنران

المقدمة:
يستقل العدد حبصرها،
احلمد هلل الذي أظهر على يدي نبيه حممد بن عبد اهلل  معجزات ال
ّ
شرف اهلل هبا قدر نبيه ِ ف ملكوت السموات
وتشهد هلا األيّام والليايل ِف السماء واألرض ،ف ّ
واألرض ،فرفع قدره وقدر املؤمن هبا ،وأصلي وأسلّم على خري رسل اهلل حممد بن عبداهلل صادق
وخامت املعجزات؛ ومصدق الرساالت ؛ أمدَّه اهلل باملعجزات الباهرة ،واآليات الظاهرة ،مل
املبشراتَ ،

يفلح السحرة باإلتيان مبثلها ،وأىن هلم وما يستطيعون ،وال الكهنة إذ هم عن السمع معزولون ...وال
نادقة املبطلني ،وال شيخهم إبليس ومجيع ِ
سائر امللحدين والز ِ
جنده أن يقاوموا حزب اهلل املوحدين؛ بل
ُ
ُ
ُ
َ
هم مع جيشهم اجلرار يعلمون أهنم ملذهبهم أفسد ،ولسعيهم أركس ،وحلرهبم على احلق أخسئ ،ولدفع
معجزات النِب  أعجز ...بل النِب  مل يكرتث بأقواهلم ،وأعرض عن هبتاهنم؛ قد بلغت نفسه
الكمال مطمئنا بالنصر واالتكال ...صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وصحبه معادن الكرامات وأصفياء
الواليات ،ذوي الرتب العلية ،والنِ ِ
حلة السوية :مصابيح الدجى ،وأعَلم اهلدى ،بعلمهم يُستنار،
وبفضلهم يقال..
صفات اخللق ،ونعتاى من نُ ِ
ِ
عوت العباد؛ جعل اهلل من ذلك ما
العجز صفةى من
وبعد :ملا كان
ُ
يهتدون ألبسط دالئل صدق دينه ورسوله  ،فريون ما يتمخض ِف أول أمر الرسالة داللة عليها وعلى
إتياهنا ،فإ ْن ظهرت وتعاموا! أظهر اهلل هلم ما هم عاجزون عن اإلتيان مبثله ،فإن جحدوا واستكربوا
َتداهم اهلل أن يأتوا مبثله ،فإن أبَوا استدرجهم من حيث ال يعلمون فخابوا وخسروا ،ومما يثار على سيد
البشر حممد  من تشويه وإساءة توجبان على أهل اإلسَلم الدفاع عنه ،كل حبسب ما يستطيع شريطة
الدفاع أن يكون حبكمة وعلم ،كل حبسب ختصصه؛ وليس على من ال ميتلك احلكمة والعلم سبيل وال
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عتب ،وحباى هلذا لرسول اهلل الكرمي  ونصرته قمت جبمع شيئاى ِف معجزات النِب حممد  ،فوجدت ِف
خاصة الشجر واحلجر مواقفاى إميانية عجز أكثر الناس عن فعلها ،وأدلةى باهرىة ِف تكذيب النائلني من نبينا
 ،كما أهنا تشفي صدور أتباعه  ،وَت ّقق ِف نفوسهم الطمأنينة وعدم االكرتاث بالطاعن ِف جناب

النِب  وإن كثُر عددهم واعتدادهم ،فكتبت هذا البحث لذلك ،وقد مسّيت هذا البحث اللطيف:
"معجزات سيد البشر مع الشجر واحلجر"؛ سائَلى اهلل وحده اإلعانة واإلمتام والرضا والقبول إنه خري
مسؤول.

خطة البحث:
جعلت حبثي هذا يتألف من :مقدمة وفيه خطة البحث ،ومتهيد فيه معًن املعجزة ،ومبحث ذكر
األحاديث الواردة ِف معجزات النِب  املتعلقة بالشجر واحلجر :وفيه مطلبان مها:
املطلب األول :األحاديث الواردة ِف معجزات النِب  املتعلقة بالشجر.
املطلب الثاين :األحاديث الواردة ِف معجزات النِب  املتعلقة باحلجر.
مث اخلامتة والنتائج مث فهرس املصادر.
عملي ِف ترتيب األحاديث والرتمجة هلا وطريقة خترجيها:
 -0أترجم للمطلب برتمجة عامة كما سبق ،مث أترجم للحديث برتمجة تزيده وضوحاى للقارئ ،وأضع
رقما لكل ترمجة ،وقد أكتفي بقويل "ومنه" لداللة الرتمجة السابقة له.
 -1ترقيم األحاديث :أقوم برتقيم أحاديث كل مطلب من املطلبني من أوهلا إَل آخرها ينتهي
الرتقيم بانتهاء املطلب.
 -5أشرح الغريب دون إسهاب.
ذاكرا َمن وقفت عليه من
 -6التخريج :أ ّ
ُخرج احلديث بأسهل ما يصل إليه القارئ تصورا حلكمه ،ى

أحكام أئمة احلديث على ذلك احلديث ،وأذكر حكمي على احلديث حيث أمكن احلكم عليه صحة
وضع ىفا أو َتسينىا بشواهد مبا أعرفه من قواعد احلديث ،وملا كانت مثل هذه البحوث تعتمد مجع ما
أمكن من األحاديث؛ لذا مل أشرتط ِف حبثي األحاديث املقبولة دون غريها؛ شأين ِف ذلك شأن من
سلف من األئمة ممَن جيمع أحاديث هذه األبواب كدالئل أيب نعيم والبيهقي -رمحهما اهلل-؛ إال أين
اجتهد ببيان حكم كل حديث على ما سبق بيانه.
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التمهيد:

معنى المعجزة:

املعجزة لغة :اسم فاعل من رباعي :أ َع َجز يـُ ْع ِج ُز ،وثَلثيهَ :ع ِجَز َع ْجزاى :نقيض احلزم والقدرة،
والعجز أيضاى الضعف ،تقول :عجزت عن كذا ،أَع ِجز ،ويقال أَعجزت فَلناى إِذا أَل َفيته ِ
عاجزاى.
َْ
ْ
ْ َْ ُ
َ َْ ُ
َ ُْ
السبق ،يقال :أَعجزين فَلن أَي فاتين ،وقول اهلل تعاَلِ َّ :
ين َس َع ْوا ِِف
ومعًن ا ِإل ْعجاز ال َف ْو ُ
ت و َّ ْ ُ
ْ ََ
َ
﴿والذ َ
ِ
ِ
ين﴾( :)1قال الزجاج :معناه ظانِّني أَهنم يـُ ْع ِج ُزوننا؛ ألَهنم ظنوا أَهنم ال يُبعثون ،وأَنه ال جنة
آيَاتنَا ُم َعاج ِز َ
وال نار ،وقيل ِف التفسري ُمعاجزين معاندين وهو راجع إَِل األ َّول ،وقُرئت ُم َع ِّجزين ،وتأْويلها أَهنم
يـُ َع ِّج ُزون من اتبع النِب  ،ويـُثَبِّطُوهنم عنه وعن ا ِإلميان باآليات! وقد أ َْع َجزهم( ،)2وجاء ِف القاموس:
()3
ِ
ات(.)4
و
.
ومعجزة النِب  ما أعجز به اخلصم عند التحدي واهلاء للمبالغة
اجلمع ُمعجز ٌ
ْ
أيدي األنبياء للداللة على
املعجزة اصطَلحاى هي :أمر خارق لعادة مجيع الثقلني ،جيري على َ
صدقهم مع سَلمة املعارضة(.)5
أو :اخلوارق اليت خترق عادة مجيع الثقلني (.)6
أو  :هي عَلمات من اهلل -تبارك وتعاَل -يـُ ْعلِ ُم هبا عباده أنه أرسل إليهم هذا الرسول املؤيَّ َد بتلك
املعجزة وأمرهم بطاعته ( .)7وهذا ال خيتلف عن األول والثاين بل هو داخل فيه إذ هو من لوازمه.
فخرج بـ"خارق للعادة" ما ليس خبارق للعادة ،مثل ما يصدر من األنبياء من األفعال واألحوال

العادية فهي ليست مبعجزات(.)8
وخرج بـ"جيري على أيدي األنبياء" األمور اخلارقة اليت جتري على أيدي األولياء ،فهي ليست
مبعجزات ،وإَّنا هي كرامات ملتابعتهم لألنبياء ،وخيرج من باب أوَل ما يأيت به السحرة والكهان من
الشعبذة ،فهذه ال تصدر إال من شرار اخللق.

( )1سورة احلج 50:سورة سبأ5:
( )2لسان العرب ج  / 5ص 541
( )3القاموس احمليط ص 445
( )4انظر القاموس احمليط ص  ، 445لسان العرب ج  / 5ص  ،541تاج العروس 5155 / 0
( )5النبوات ص ،05- 05وأصول اإلميان ِف ضوء الكتاب والسنة ص 111
( )6النبوات ص ،114و150
( )7قاله مساعد احلميد حمقق ((دالئل النبوة)) أليب القاسم األصبهاين .11
( )8النبوات ص05- 05
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وخرج بـ"للداللة على صدقهم مع سَلمة املعارضة" ما يدعيه املتنبئون الكذابون من األمور اخلارقة،
وكذلك السحرة؛ فإهنا ال تسلم من املعارضة بل يعارضها أمثاهلم من السحرة؛ ألهنا من قبيل ِ
السحر
والشعبذة(.)1
واملعًن العام ِف كَلم العلماء للمعجزة :بأهنا أمر جيريه اهلل على يدي األنبياء عليهم السَلم ويكون
على خَلف ما اعتاده الناس من سنن الكون وقوانينه ،والغرض منها إثبات صدق نبوهتم ،وأهنم رسل
من عند اهلل ،كعدم إحراق النار إبراهيم  ،وَتول عصا موسى إَل حية ،وقد استفاضت
األخبار الصحيحة بالعديد من هذه املعجزات لرسول اهلل  ،كتكثري الطعام بني يديه ،ونبع املاء وفوارنه
من بني أصابعه حىت يتطهر ويرتوي اجلمع الكثري من أصحابه  من املاء القليل ،وكذلك مساع تسبيح
الطعام وهو يؤكل أمامه ،وحنني اجلذع إليه عند انتقاله  إَل منرب صنع له ليخطب الناس عليه ،وكل
ذلك عند البخاري -رمحه اهللِ -ف صحيحه :كتاب املناقب ،باب عَلمات النبوة( ،)2وكاحلديث الذي
أخرجه البخاري ِف صحيحهِ :ف معجزة انشقاق القمرِ ،ف كتاب التفسري ،باب {وانشق القمر} (.)3

( )1انظر أصول اإلميان ِف ضوء الكتاب والسنة ص 111
( )2صحيح البخاري 0512 /5
( )3صحيح البخاري 0261 /6
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المطلب األول:

األحاديث الواردة في معجزات النبي  المتعلقة بالشجر
.1

أنطق اهلل عز وجل الشجرة لسيد ولد أدم محمد :

 -1عن معن قال :مسعت أيب قال :سألت مسروقاى" :من آذان النِب  باجلن ليلة استمعوا
القرآن؟ فقال« :حدثين أبوك -يعين ابن مسعود-؛ أنه آذنته( )1هبم شجرة» ،وكان ذلك ليلة اجلن عندما
غاب النِب  عن أصحابه ،وجاءه داعي اجلن ،فذهب معهم ،وقرأ عليهم القرآن ،وآمنوا به ،واتبعوا
النور الذي أنزل معه"(.)2

.9

حنين الجدع إلى سيد البرية :

 -9عن جابر " :أن رسول اهلل  كان يقوم يوم اجلمعة إَل شجرة أو خنلة ،فقالت امرأة من
األنصار أو رجل :يا رسول اهلل؛ أال جنعل لك منرباى؟ قال« :إن شئتم» ،فجعلوا له منرباى ،فلما كان يوم
اجلمعة ذهب إَل املنرب ،فصاحت النخلة صياح الصِب ،مث نزل النِب  ،فضمها إليه ،تئن أنني الصِب
الذي يسكن! قال« :كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها»"(.)3
ومنه:
 -0عن الطفيل بن أُيب بن كعب عن أبيه قال" :كان رسول اهلل  يصلي إَل جذع؛ إذ كان
املسجد عريشا ،وكان خيطب إَل ذلك اجلذع ،فقال رجل من أصحابه :هل لك أن جنعل لك شيئا تقوم
عليه يوم اجلمعة حىت يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال« :نعم» ،فصنع ثَلث درجات ،فهي اليت
أعلى املنرب ،فلما وضع املنرب؛ وضعوه ِف موضعه الذي هو فيه ،فلما أراد رسول اهلل  أن يقوم إَل املنرب
مر إَل اجلذع الذي كان خيطب إليه؛ فلما جاوز اجلذع خار حىت تصدع وانشق!! فنزل رسول اهلل  ملا
ّ
مسع صوت اجلذع ،فمسحه بيده حىت سكن ،مث رجع إَل املنرب .فكان إذا صلى صلى إليه .فلما هدم
املسجد وغُ ّري؛ أخذ ذلك اجلذع أُيب بن كعب .وكان عنده ِف بيته حىت بَلِي ،فأكلته األرضة ،وعاد
رفاتا"(.)4

( )1آذنته :أي أعلمته .انظر لسان العرب 1 / 05
( )2رواه مسلم ِف صحيحه .551/0
( )3رواه البخاري ِف صحيحه 0506 /5
( )4رواه ابن ماجه ِف سننه  ، 656 / 0فقال :حدثنا إمساعيل بن عبد اهلل الرقي ،حدثنا عبيد اهلل بن عمرو الرقي ،عن عبد اهلل بن
حممد بن عقيل ،عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه به ،ورجاله ثقات عدا عبد اهلل بن حممد بن عقيل وهو "عبد اهلل بن حممد بن
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انقياد الشجرتين والتصاقهما لحاجة النبي  ثم رجوعهما إلى مكانهما:

 -9عن جابر بن عبداهلل  قال" :سرنا مع النِب  حىت نزلنا وادياى أفْيح ،فذهب رسول اهلل
 يقضي حاجته ،فاتبعته بإداوة من ماء ،فنظر فلم ير شيئاى يسترت به ،وإذا شجرتان بشاطئ الوادي،
علي بإذن اهلل» ،فانقادت معه كالبعري
فانطلق إَل إحدامها ،فأخذ بغصن من أغصاهنا ،وقال« :انقادي َّ
املخشوش الذي يصانع قائده ،حىت أتى الشجرة األخرى ،فأخذ بغصن من أغصاهنا ،وقال« :انقادي
علي بإذن اهلل»  ،فانقادت معه كالبعري املخشوش الذي يصانع قائده ،حىت إذا كان باملنتصف فيما
َّ
()1
أحدر! خمافة أن حيس
ألم بينهما  ،فقال« :التئما َّ
بينهما َ
علي بإذن اهلل فالتأمتا» .قال جابر :فخرجت َ
بقريب فيبعد ،فجلست أحدِّث نفسي ،فحانت مين لفتة؛ فإذا أنا برسول اهلل ُمقبَل ،وإذا الشجرتان قد
افرتقتا ،وقامت كل واحدة منهما على ساق ،فرأيت رسول اهلل  وقف وقفة وقال :برأسه هكذا -أي
:مييناى وَشاالى ،"-وذكر باقي احلديث.)2(.

ومنه:

 -5عن يعلى بن مرة  قال" :رأيت من رسول اهلل  ثَلثة أشياء ما رآها أحد قبلي ،كنت
معه ِف طريق مكة ،فمر بامرأة معها ابن هلا ،به لـ َم َم( ،)3ما رأيت لـ َمماى أشد منه! فقالت :يا رسول اهلل؛
ابين هذا كما ترى ،فقال« :إن شئت دعوت له» فدعا له ،مث مضى ،فمر على بعري ٍ
ماد جرانه( )4يرغو،
علي بصاحب البعري!» فجيء به ،فقال هذا يقول" :نتجت عندهم فاستعملوين ،حىت إذا كربت
فقالَّ « :
عندهم أرادوا أن ينحروين!" .قال :مث مضى ،ورأى شجرتني متفرقتني ،فقال يل« :اذهب فمرمها،
مر على الصِب -هو
فليجتمعا يل!» قال :فاجتمعتا ،فقضى حاجته ،قال :مث مضى ،فلما انصرف َّ
يلعب مع الغلمان-؛ وقد ذهب ما به ،وهيأت أمه أكبشاى ،فأهدت له كبشني ،وقالت :ما عاد إليه
شيء من اللمم ،فقال النِب  « : ما من شيء إال ويعلم أين رسول اهلل إال كفرة أو فسقة اجلن
واإلنس»"(.)5
عقيل بن أيب طالب اهلاَشي ،أبو حممد املدين أمه زينب بنت علي ،صدوقِ ،ف حديثه لني ،ويقال :تغري بأخرة ،من الرابعة مات بعد
األربعني بخ د ت ق" ،قاله احلافظ ِف التقريب ( )510فاحلديث حسن اإلسناد ألجل هذا.
( )1أل ََم بينهما :مجع بينهما .النهاية ِف غريب احلديث ()111 /6

( )2رواه مسلم ِف (صحيحيه) ،)1514 / 6( :ورواه أبو داود وغريه من أصحاب السنن بنحوه.
( )3اللمم :طرف من اجلنون ،أو املس يعرتي اإلنسان .لسان العرب ( )561 / 01بتصرف.
( )4اجلران :باطن العنق .والبعري إذا برك واسرتاح مد جرانه على األرض أي عنقه .لسان العرب ( )24 / 05بتصرف.
( )5إسناده حسن بالشواهد واملتابعات :رواه الطرباين ِف املعجم الكبري ( ،)140 / 11والبيهقي ِف الدالئل ( )11/4وغريمها من طريق
شريك عن عمر بن عبد اهلل بن يعلى بن مرة ،عن أبيه ،عن جده ،وإسناده ضعيف :عمر بن عبد اهلل بن يعلى" :ضعيف" كما ِف
التقريب ص (  ،)606وأبوه قال فيه البخاري" :فيه نظر" .واورده العقيلي ِف الضعفاء ،وقال ابن حبان" :وال أدري أذلك منه أم من
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ومنه أيضاى:

 -3عن يعلى ابن سيابة  قال" :كنت مع النِب ِ ف مسري له ،فأراد أن يقضي حاجته فأمر

وديتني( )1فانضمت إحدامها إَل األخرى ،مث أمرمها فرجعتا إَل منابتهما ،وجاء بعري ،فضرب فجرانه إَل
األرض ،مث جرجر حىت ابتل ما حوله ،فقال رسول اهلل « :أتدرون ما يقول البعري؟ إنه يزعم أن صاحبه
يريد حنره» ،فبعث إليه رسول اهلل  فقال« :أواهبه أنت يل؟» فقال :يا رسول اهلل :مايل مال أحب إيل
منه .فقال« :استوص به معروفاى» ،فقال :ال َجَرم ،ال أُك ِرُم ماالى كرامتُه -يا رسول اهلل ،-قال :وأتى على

قرب يعذب صاحبه ،فقال« :إنه يعذب ِف غري كبري» ،فأمر جبريدة فوضعت على قربه ،وقال« :عسى أن
خيفف عنه ما دامت رطبة»"(.)2

ومنه أيضاى:

 -7عن ابن مسعود  قال" :كنا مع النِب ِ ف غزوة خيرب ،فأراد أن يتربز ،فقال« :يا عبد
ابنه عمر" .انظر لسان امليزان ( ،)511 / 5وهلما متابعة عند أمحد ِف مسنده ( ،)015/6وعبد بن محيد ( )615قال أمحد :حدثنا،
وقال عبد ابن محيد :أخربنا عبد الرزاق ،أخربنا معمر  ،عن عطاء بن السائب ،عن عبداهلل بن حفص ،عن يعلى بن مرة بنحوه ،وعطاء
بن السائب الكوِف مشهور باالختَلط مع صدقه( .انظر التقريب ص  ،)510ومعمر ابن راشد قد تكلم ابن معني وغريه ِف روايته عن
أهل الكوفة (انظر هتذيب التهذيب ( ،)) 65/01وابن حفص :جمهول .مل يروي عنه غري عطاء ابن السائب (انظر التقريب ص
 .)511وللحديث أيضاى شاهد من حديث جابر  قال" :خرجنا مع رسول اهلل ِ ف غزة ذات الرقاع حىت إذا كنا حبرة واقم عرضت

امرأة بدوية بابن هلا ،فجاءت إَل رسول اهلل  فقالت :يا رسول اهلل؛ هذا ابين قد غلبين عليه الشيطان ،فقال" :أدنيه مين" .فأدنته منه
"اخس عدو اهلل؛ أنا رسول اهلل" .قاهلا ثَلث مرات ،مث قال" :شأنك
قال" :افتحي فمه" .ففتحته ،فبصق فيه رسول اهلل  مث قال:
َ
بابنك ليس عليه؛ فلن يعود إليه شيء مما كان يصيبه" .مث خرجنا فنزلنا منزالى صحراء دميومة ،ليس فيها شجرة فقال النِب  جلابر" :يا

جابر انطلق فانظر يل مكاناى"  -يعين للوضوء  -فانطلقت فلم أجد إال شجرتني متفرقتني ،لو أهنما اجتمعتا سرتتاه .فرجعت إَل النِب
 فقلت :يا رسول اهلل مل أجد إال شجرتني متفرقتني لو أهنما اجتمعتا سرتتاك ،فقال النِب " :انطلق إليهما ،فقل هلما :إن رسول اهلل
 يقول لكما :اجتمعا" .فخرجت ،فقلت هلما ،فاجتمعتا حىت كأهنما ِف أصل واحد ،مث رجعت ،فأخربت النِب  ،فخرج رسول اهلل
 حىت قضى حاجته ،مث رجع فقال" :ائتهما ،فقل هلما :إن رسول اهلل  يقول لكما :ارجعا كما أنتما" ،فرجعتا .احلديث بطوله،
وفيه قال حممد بن طلحة" :كانت غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة األعاجيب" .قال اهليثمي ِف جممع الزوائد (ِ" :)546 / 2ف الصحيح
بعضه .رواه الطرباين ِف األوسط والبزار باختصار كثري ،وفيه عبد احلكيم بن سفيان ،ذكره ابن أيب حامت ،ومل جيرحه أحد ،وبقية رجاله
ثقات".
( ) 1الوديتني :من الودي بتشديد الياء وهو :صغار النخل ،والواحدة منه :ودية .النهاية ِف غريب احلديث واألثر ()511 / 5
بتصرف.
( )2رواه أمحد بن حنبل ِف مسنده ( ) 011 / 6وغريه من طريق عاصم بن هبدلة ،عن حبيب بن أيب جبرية ،عن يعلى بن سيابة .وقال
اهليثمي ِف جممع الزوائد (" :) 541 / 2إسناده حسن" ،قلت :حبيب بن أيب جبرية ذكره ابن حبان ِف كتابه الثقات ( ،)061 / 6وِف
تعجيل املنفعة ما يفيد بأنه مل يوثقه سواه ،ومل يرو عنه غري عاصم بن هبدلة .انظر تعجيل املنفعة ( ،)25لكن األحاديث قبله تشهد
لقصة النخلتني.
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اهلل؛ انظر هل ترى شيئاى» ،فنظرت؛ فإذا شجرة واحدة ،فأخربته ،فقال يل« :انظر؛ هل ترى شيئاى»،
فنظرت شجرة أخرى متباعدة من صاحبتها ،فأخربته ،فقال« :قل هلما إن رسول اهلل  يأمركما أن
جتتمعا»  ،فقلت هلما :فاجتمعتا ،مث أتامها ،فاسترت هبما ،مث قام ،فانطلقت كل واحدة منهما إَل

مكاهنا"(.)1

ِ .9عذق النخلة( )2يخد األرض ويسجد حتى وقف بين يدي النبي ثم رجع بأمره:

 -8عن ابن عباس  قال" :جاء رجل إَل رسول اهلل  فقال :ما هذا الذي يقول أصحابك؟
قال :وحول رسول اهلل  أعذاق وشجر ،قال :فقال رسول اهلل « : هل لك أن أُريك آية؟» قال:
نعم ،قال :فدعا عذقاى منها ،فأقبل خيد األرض حىت وقف بني يديه خيد األرض ويسجد ،ويرفع رأسه
حىت وقف بني يديه ،مث أمره فرجع .فقال العامري( :)3يا آل عامر بن صعصعة :واهلل؛ ال أكذبه بشيء
يقوله أبداى"(.)4
 -2وِف رواية قال" :جاء أعرايب إَل رسول اهلل  قال :مبَ أعرف أنك رسول اهلل؟ قال« :أرأيت
لو دعوت هذا العِذق( )5من هذه النخلة أتشهد أين رسول اهلل؟» قال :نعم ،قال :فدعا العذق ،فجعل
العذق ينزل من النخلة حىت سقط ِف األرض ،فجعل ينقز؛ حىت أتى رسول اهلل ،مث قال له« :ارجع إَل

( )1إسناده ضعيف؛ ذكره السيوطي ِف اخلصائص الكربى  ، 612 / 0وقال" :أخرج أبو نعيم من طريق علقمة عن ابن مسعود ...
فذكره" .قلت :وليس ِف املطبوع من دالئل أيب نعيم (لنقص املطبوع) لكن هو موجود ِف خمطوطته كما ذكر حمقق أحد أجزاء اخلصائص
ِف جامعة أم القرى مكة ،وهو للشيخ د /عبدالرمحن الرنيين؛ إذ قال ِف خترجيه هلذا احلديث" :أخرجه أبو نعيم ِف الدالئل ِف
موضعني( ....ق /21أ املصرية أ) وِف / 21(..أ اسطنبول) ،مث ذكر من إسناده :إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن كهيل ،عن
أبيه ،عن جده ،عن سلمة بن كهيل ،عن إبراهيم علقمة ،عن ابن مسعود ،...مث حكم عليه بالضعف الشديد؛ وهو كما قال
(انظر 111-112/0من الرسالة املذكورة وهي ِف خزانة مكتبة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود-جامعة أم القرى) ،فاحلديث هذا
إسناده واه باملرة .فإبراهيم :ضعيف ،وأبوه إمساعيل :مرتوك ،وحيىي :مرتوك شيعي؛ قاله احلافظ ِف التقريب (انظر ترامجهم على التوايل ِف
التقريب ص )510 ،001 ،22 :ومن هم فوق حيىي حفاظ.
( )2العذق :بالكسر :العرجون مبا فيه من الشماريخ ،وجيمع على ِعذاق .النهاية ِف غريب احلديث 011 /5
( )3العامري :الرجل صاحب القصة.
( )4حديث صحيح :رواه عن ابن عباس غري واحد منهم أبو ظبيان حبيب بن جندب الكوِف ،ورواه عن أيب ظبيان مجع كاألعمش
وغريه :روايتهم عند أمحد ِف مسنده  ،115/0والدرامي ِف سننه  ،015/0والرتمذي ِف جامعه  ،556/5والبيهقي ِف دالئل النبوة
 01-05/4وغريهم ،ورواه أيضاى سامل بن أيب اجلعد عن ابن عباس رواه عنه غري واحد ،ورايته ِف دالئل النبوة  ،01-04/4وغريه.
واحلديث صححه ابن حبان ِف صحيحه  ،655/06واحلاكم ِف املستدرك  ،414 / 1كما ستأيت روايته عقب هذا احلديث.
وصححه.
( )5العِذق هو :كل غصن له شعب .لسان العرب 152 /01
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مكانك» ،فرجع إَل مكانه .فقال :أشهد أنك رسول اهلل .وآمن"(.)1
.5

الشجرة أقبلت إلى النبي  حين دعاها ثم ترجع مكانها ألمره:

 -13عن أنس بن مالك  قال" :جاء جربيل إَل رسول اهلل  ذات يوم ،وهو جالس حزين
قد ُخصب بالدماء من ضربة بعض أهل مكة ،قال :فقال له« :مالك؟ قال :فعل يب هؤالء وفعلوا! قال:
فقال له جربيل :أَتب أن أُريك آية؟ فقال :نعم ،قال :فنظر إَل شجرة من وراء الوادي ،فقال :ادعُ تلك
الشجرة ،فدعاها ،قال :فجا ءت متشي حىت قامت بني يديه! فقال :مرها؛ فلرتجع ،فأمرها ،فرجعت إَل
مكاهنا! فقال رسول اهلل  :حسِب»"(.)2
.3

الشجرة تمشي وتشق األرض ،وتقر للنبي  بالشهادة:

 -11عن عمر بن اخلطاب " :أن رسول اهلل  كان على احلجون كئيباى ملا آذاه املشركون،
فقال« :اللهم؛ أرين اليوم آية ال أبايل من كذبين بعدها» ،فأمر ،فنادى شجرة من قبل عقبة أهل املدينة،
فأقبلت ختد األرض خداى( ،)3ووقفت بني يديه  ..مث أمرها فرجعت إَل موضعها ،فقال :ما أبايل من
كذبين بعدها من قومي"(.)4

ومنه أيضاى:

 -19عن ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -قال" :كنا مع النِب ِ ف سفر فأقبل أعرايب فلما دنا
قال له النِب « :أين تريد؟» قال :إَل أهلي ،قال« :هل لك ِف خري» قال :وما هو؟ قال« :تشهد أن
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممداى عبده ورسوله» قال الرجل :من شاهد على ما تقول؟ قال:
وما هو؟ قال« :هذه الشجرة» .فدعاها رسول اهلل - وهو بشاطئ الوادي-؛ فأقبلت ختد األرض
خداى؛ حىت جاءت بني يديه ،فاستشهدها ثَلثاى ،فشهدت أنه رسول اهلل  ،مث رجعت إَل منبتها،
( )1رواه احلاكم ِف املستدرك  ،411/1وقال" :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه" .وكذلك رواه البيهقي ِف دالئل النبوة
،05/4
( )2إسناده حسن :أخرجه أمحد ِف مسنده -005/5واللفظ له ،-ورواه ابن ماجه ِف سننه  :0554 / 1كَلمها من طريق أيب معاوية:
عن األعمش ،عن أيب سفيان ،عن أنس بن مالك .قال ابن كثري ِف ((البداية والنهاية)) " :055/4إسناده على شرط مسلم" ،قلت:
أبو سفيان هو طلحة بن نافع القرشي الواسطي "صدوق من الرابعة ع" .التقريب ص  ،125وروايته عن أنس خارج الصحيحني ،وإَّنا
أخرج له عن أنس البخاري ِف األدب املفرد وكذا الرتمذي وابن ماجه (انظر هتذيب الكمال  ،)652 /05فحديثه حسن.
( )3ختد األرض :تشقها .لسان العرب ()041 / 5
( )4إسناده حسن بالشواهد؛ أخرجه البيهقي ِف دالئل النبوة  01/4وغريه من طريق علي بن زيد  ،عن أيب رافع  ،عن عمر بن
اخلطاب به ،وإسناده ضعيف ِف علي بن زيد ،وهو املعروف بعلي بن زيد بن جدعان "ينسب أبوه إَل جد جده ،ضعيف ،"..قاله
احلافظ ِف التقريب ص ،610ويشهد ملعناه حديث أنس السابق وما سيأيت من حديث ابن عمر وبريدة ومرسل احلسن ،واهلل أعلم.
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ورجع األعرايب إَل قومه ،فقال :إن يتبعوين آتك هبم وإال رجعت إليك؛ فكنت معك"(.)1

ومنه:
 -10عن بريدة  قال" :جاء أعرايب إَل النِب  ،فقال :يا رسول اهلل؛ قد أسلمت فأرين شيئاى
أزدد به يقيناى ،قال« :ما الذي تريد؟» قال :ادع تلك الشجرة فلتأتك! قال« :اذهب؛ فادعها» ،فأتاها
األعرايب ،فقال :أجيِب رسول اهلل  ،فمالت على جانب من جوانبها ،فقطعت عروقها ،مث مالت على
اجلانب اآلخر ،فقطعت عروقها حىت أتت النِب  ،فقالت :السَلم عليك يا رسول اهلل ،فقال األعرايب:
حسِب حسِب ،فقال هلا النِب « :ارجعي» ،فرجعت ،فجلست على عروقها وفروعها ،فقال األعرايب:
ائذن يل يا رسول اهلل أن أقبل رأسك ورجليك ففعل ،مث قال :ائذن يل أن أسجد لك ،فقال« :ال

يسجد أحد ألحد ،ولو أمرت أحدا أن يسجد ألحد؛ ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها ،لعظم حقه
عليها»"(.)2
ومنه أيضاى:

 -19عن املبارك بن فضالة  ،عن احلسن قال" :خرج رسول اهلل  إَل بعض شعاب مكة ،وقد
رب؛ أرين ما أطمئن إليه ويذهب عين هذا
دخله من الغم ما شاء اهلل من تكذيب قومه إياه ،فقال« :يا ِّ
الغم» فأوحى اهلل إليه« :ادع إليك أي أغصان هذه الشجرة شئت» ،قال :فدعا غصناى ،فانتزع من
مكانه ،مث خ ّد ِف األرض حىت جاء رسول اهلل  ، فقال له رسول اهلل « : ارجع إَل مكانك،
رسول اهلل ،وطابت نفسه ،وكان قد قال املشركون :أفضلَّت آبائك وأجدادك يا
فرجع» ،فحمد اهللَ ُ
اجل ِ
اهلُو َن﴾( .)3وِف رواية" :أن رسول اهلل  كان
حممد؟! فأنزل اهلل﴿ :قُ ْل أَفَـغَْيـَر اللَّ ِه تَأْ ُم ُر ِّ
وين أ َْعبُ ُد أَيـُّ َها َْ
( )1إسناده حسن بالشواهد :أخرجه املعجم الكبري  ،650 /01وابن حبان ِف صحيحه  ،656 /06والبيهقي ِف دالئل النبوة
 06-05/4وغريهم :عن عطاء ،عن ابن عمر .وإسناده فيه انقطاع :عطاء بن أىب رباح املكي تابعي جليل إال أنه كما قال ابن املديين
وأمحد بن حنبل وغريمها" :رأى عبد اهلل بن عمر ومل يسمع منه"( .انظر هتذيب التهذيب  ،)111/1ويشهد ملعناه حديث ابن عباس
السابق وعمر بن اخلطاب وما سيأيت من حديث بريدة ومرسل احلسن ،واهلل أعلم.
( )2ذكره السيوطي ِف اخلصائص الكربى  ،56 / 1فقال" :أخرج البزار وأبو نعيم عن بريدة ،"..فذكره ،قلت :حديث البزار ِف مسنده
كما ِف كشف األستار  ،055-051/5بنحوه وليس فيه "ائذن يل أن أسجد لك"...؛ وإَّنا" :فقام الرجل ،فقبل رأسه ويديه ورجليه
وأسلم" ،وقال البزار" :ال نعلم من رواه عن صاحل إال حبان ،وال نعلم يروى ِف تقبيل الرأس إال هذا" .أما رواية أيب نعيم ِف دالئل النبوة
ففي ص  511منه ،والسياق له ،ورواه خمتصراى احلاكم ِف املستدرك  ،011/6وابن عدي ِف الكامل  ،21/5مجيعهم من طرق عن

صاحل بن حيان  ،عن عبداهلل بن بريدة .وقال احلاكم" :صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه"؛ تعقبه الذهِب بقوله" :بل واه ،وِف إسناده صاحل بن
حيان :مرتوك" ،وأعله اهليثمي ِف جممع الزوائد ( )01/1أيضاى بضعف صاحل هذا ،وضعفه هو الراجح وعليه رأي احلافظ ِف التقريب
ص" :110صاحل بن حيان القرشي الكوِف :ضعيف" ،وما تقدم يشهد لبعضه.
( )3الزمر. 46 :
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اللهم؛ أرين اليوم آية ال أبايل من كذبين بعدها» ،قال:
على احلجون كئيباى ملا آذاه املشركون ،فقالّ « :
فأ ُِمر ،فنادى شجرة من قِبل عقبة املدينة ،فأقبلت خت ّد األرض حىت انتهت إليه! قال :مث أمرها ،فرجعت
إَل موضعها ،قال :فقال« :ما أبايل من كذبين بعدها من قومي»(.)1
.7

المعجزات في النخل المغروس بيد النبي  :تثمر في عام زرعها:

 -15عن بريدة  قال" :جاء سلمان الفارسي إَل رسول اهلل  حني قَ ِدم املدينة مبائدة عليها
ُرطب ،فوضعها بني يدي رسول اهلل  فقال« :يا سلمان ،ما هذا؟» فقال :صدقة عليك وعلى
أصحابك .فقال« :ارفعها؛ فإنا ال نأكل الصدقة» قال :فرفعها ،فجاء الغد مبثله ،فوضعه بني يدي
رسول اهلل  فقال« :ما هذا يا سلمان؟» فقال :هدية لك فقال رسول اهلل  ألصحابه:
«ابسطوا( ،»)2مث نظر إَل اخلامت على ظهر رسول اهلل  فآمن به ،وكان لليهود ،فاشرتاه رسول اهلل 
طعم ،فغرس رسول اهلل  النخيل إال
بكذا وكذا درمهاى على أن يغرس خنَلى ،فيعمل سلمان فيه حىت تُ َ

خنلة واحدة غرسها عمر ،فحملت النخل من عامها ،ومل َتمل النخلة اليت زرعها عمر ،فقال رسول اهلل
« :ما شأن هذه النخلة؟» فقال عمر :يا رسول اهلل؛ أنا غرستها ،فنزعها رسول اهلل فغرسها ،فحملت
من عامها"(.)3
.8

عرجون( )4النبي  يضيء لقتادة بن النعمان  ويضرب الشيطان:

 -12عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ِف قصة ساعة اجلمعة :ذهب يسأل أبا سعيد عنها؛ قال:
تقوم؟ قال :هذه عراجني
يقوم عراجني ،فقلت :يا أبا سعيد؛ ما هذه العراجني اليت أراك ّ
"فأتيته ،فأجده ّ

جعل اهلل لنا فيها بركة كان رسول اهلل  حيبها ،ويتخصر هبا ،فكنا نقومها ،ونأتيه هبا ،فرأى بصاقا ِف
قبلة املسجد -وِف يده عرجون من تلك العراجني-؛ فحكه ،وقال :إذا كان أحدكم ِف صَلته فَل يبصق
أمامه؛ فإ ّن ربه أمامه ،وليبصق عن يساره أو َتت قدمه فإ ّن مل جيد مبصقاى ففي ثوبه أو نعله ،مث هاجت
السماء من تلك الليلة ،فلما خرج النِب  لصَلة العشاء اآلخرة برقت برقة ،فرأى قتادة بن النعمان،

( )1أخرجه البيهقي ِف دالئل النبوة  ،06-05/4واحلديث مرسل؛ ألن احلسن البصري تابعي معروف مشهور؛ لكن يشهد ملعناه
حديث أنس وعمر بن اخلطاب وابنه  وكلها تقدمت ،والبيهقي ملا أخرج هذا املرسل قال عقبه" :وهذا املرسل ملا تقدم من املوصول
شاهد ،وقد سخر تعاَل الشجرة لنبينا  حىت جعلها آية لنبوته ملن طلب منه آية ،وشهدت له الشجرة بالنبوة ِف بعض الرواية،"...
ويقصد مبا تقدم حديث عمر؛ فقد ذكره قبل املرسل ،وقد ذكر عقب املرسل حديث ابن عمر ،واهلل أعلم.
( )2يعين ابسطوا أيديكم وكلوا.
( )3إسناده جيد أخرجه أمحد  ،556/5والرتمذي ِف الشمائل ( 51-50والسياق له) ،واحلاكم  .411-511 /5مجيعهم عن
حسني بن واقد :حدثين عبد اهلل بن بريدة قال :مسعت بريدة به.
( )4العرجون :هو العود األصفر الذي فيه َشاريخ ..النهاية ِف غريب احلديث 115 /5
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السَرى يا قتادة؟»( ،)1قال :علمت -يا رسول اهلل-؛ أن شاهد الصَلة قليل ،فأحببت أن
فقال« :ما ُ
أمر بك» ،فلما انصرف أعطاه العرجون ،وقال« :خذ هذا
أشهدها ،قال« :فإذا صليت؛ فأثبت حىت ّ
فسيضيء أمامك عشراى وخلفك عشراى ،فإذا دخلت البيت وتراءيت سوادا ِف زاوية البيت فاضربه قبل أن
يتكلم؛ فإنه شيطان» ،قال :ففعل ،فنحن حنب هذه العراجني لذلك ،"..وذكر باقي احلديث(.)2
.2

العصا التي تضيء بمعجزة النبي:

 -93عن حممد بن الضحاك :عن أبيه قال" :أعطى رسول اهلل  أبا عبس بن جرب بعد ما
تنور هبذه» ،فكانت تضيء له ما بني كذا وكذا"( .)3وِف رواية" :أ ّن أبا عبس
ذهب بصره عصا ،فقالّ « :
كان يصلي مع رسول اهلل  الصلوات ،مث يرجع إَل بين حارثة ،فخرج ليلة مظلمة مطرية ،فَـنّور له ِف
عصاه حىت دخل دار بين حارثة"(.)4
1
السَرى :السري بالليل ،انظر النهاية ِف غريب احلديث ()546 /1
( ) أراد ما أوجب جميئك ِف هذا الوقت ،و ُ
( )2وهو هبذا السياق ِف مسند أمحد  ،45/5وبنحوه خمتصراى عند ابن خزمية ِف صحيحه  :20 / 5كَلمها من طريق فليح ،عن سعيد

بن احلارث ،عن أيب سلمة ،وفيه فليح وهو "فليح بن سليمان ب ن أيب املغرية اخلزاعي أو األسلمي أبو حيىي املدين ،ويقال فليح لقب،

وامسه عبدامللك ،صدوق كثري اخلطأ "..قاله احلافظ ِف التقريب ص  ،662فهذا إسناد فيه لني؛ إال أنه يشهد له حديث عاصم بن عمر
بن قتادة ،عن أبيه ،عن جده ،قتادة بن النعمان الذي أخرجه الطرباين ِف املعجم الكبري  :5/01وفيها قول قتادة " :فأعطاين
العرجون ،فقال « :إن الشيطان قد خلفك ِف أهلك ،فاذهب هبذا العرجون ،فامسك به حىت تأيت بيتك ،فخذه من زاوية البيت ،فاضربه
بالعرجون» ،فخرجت من املسجد ،فأضاء العرجون مثل الشمعة نوراى ،فاستضأت به ،فأتيت أهلي ،فوجدهتم قد رقدوا ،فنظرت ِف
الزاوية؛ فإذا فيها قنفذ ،فلم أزل أضربه بالعرجون حىت خرج" ،وذكره اهليثمي ِف جممع الزوائد  ،60-61/1وقال" :رجاله موثقون"،
قلت :عمر بن قتادة مل يرو عنه غري ابنه عاصم ،ووثقه على عادته ابن حبان ،وله ترمجة ِف هتذيب التهذيب  ،621/1وأشار احلافظ
ابن حجر إَل لينه حيث قال ِف التقريب ص " : 604مقبول" .إال أن قصة العرجون وضرب قتادة به الشيطان ثابت من جمموع هذا
احلديث وحديث أيب سعيد من طريق فليح السابق.
( )3ضعيف؛ وقد أخرجه الزبري بن بكار كما ِف اإلصابة  :144 / 1عن حممد بن الضحاك ،عن أبيه قال :أعطى رسول اهلل  أبا
عبس بن جرب وذكر باقيه؛ ذكر ذلك احلافظ  ،وحممد بن الضحاك هذا هو احلِزامي من ولد خالد بن حزام األسدي ،ومل أجد حملمد هذا
ترمجة ،وأبوه هو الضحاك بن عثمان احلزامي" :صدوق يهم ،وهو من أتباع التابعني كما ِف التقريب ص 111؛ فاحلديث معضل ،واهلل
أعلم.
( )4ضعيف؛ أخرجه احلاكم ِف املستدرك ( :) 516 / 5من طريق أيب كريب ،ثنا زيد بن احلجاب ،ثنا عبد احلميد بن أيب عبس
األنصاري من ولد أيب عبس" :كان يصلي مع رسول اهلل  احلديث" ،وأسنده البيهقي ِف دالئل النبوة  :111 / 4من طريق أيب
كريب ،ثنا زيد بن احلجاب ،ثنا عبد احلميد بن أيب ع بس األنصاري ،من بين حارثة قال :أنبأنا ميمون بن زيد بن أيب عبس ،أخربين
أيب" :أن أبا عبس كان يصلي مع النِب  ،"..وعبد احلميد بن أيب عبس األنصاري مل جد له ترمجة ،وميمون بن زيد بن أيب عبس وأبوه
ذكرمها البخاري ِف تارخيه وابن أيب حامت ِف اجلرح والتعديل ومل يذكرامها جبرح أو تعديل ،ووثقهما على قاعدته ابن حبان ِف كتابه الثقات
(انظر ترمجة ميمون ِف ِف التاريخ الكبري  ،560 /1واجلرح والتعديل ،151 /2والثقات ،610 /1وترمجة أبوه زيد التاريخ الكبري/5
 ،615واجلرح والتعديل ،541 /5والثقات .)161 /6وقال الذهِب ِف تلخيصه عن إسناد احلاكم" :مرسل"!.
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.13العصا تضيء لصحابيي النبي  بعد زيارتهما للنبي  في ليلة مظلمة:

 -91عن أنس بن مالك  قال" :إن رجلني خرجا من عند النِب ِ ف ليلة مظلمة؛ وإذا نور
بني أيديهما حىت تفرقا ،فتفرق النور معهما" .أخرجه البخاري ِف "صحيحه"( ،)1مث قال البخاري عقبه:
"وقال معمر :عن ثابت ،عن أنس :إن أسيد بن خضري ورجَل من األنصار .وقال محاد :أخربنا ثابت،
عن أنس :كان أسيد بن حضري وعباد بن بشر عند النِب ."
قلت :ورواية محاد -وهو ابن سلمة -عند أمحد النسائي وابن حبان واحلاكم وغريهم ،واللفظ
لألول" :إ ّن أسيد بن حضري وعباد بن بشر كانا عند النِب ِ ف ليلة ظلماء حندس( ،)2فخرجا من
عنده ،فأضاءت عصا أحدمها ،فجعَل ميشيان ِف ضوئها ،فلما تفرقا أضاءت عصا اآلخر" .وقد قال
محاد أيضا" :فلما تفرقا؛ أضاءت عصا ذا وعصا ذا"(.)3

.11جذل( )4النبي  يتحول إلى سيف:

 -99عن عمر بن عثمان اجلحشي ،عن أبيه ،عن عمته ،قالت :قال عكاشة بن حمصن" :انقطع
سيفي يوم بدر ،فأعطاين رسول اهلل عوداى؛ فإذا هو سيف أبيض طويل ،وقاتلت حىت هزم اهلل املشركني".

فلم يزل عنده حىت هلك( .)5وقال ابن إسحاق صاحب املغازي" :انقطع سيف عكاشة بن حمصن يوم
بدر ،فأعطاه النِب  جذالى من حطب ،فقال« :دونك هذا» ،فلما أخذه عكاشة وهزه ،عاد ِف يده
سيفاى طويَلى شديداى أبيض ،فلم يزل عنده يقاتل به؛ حىت قتل ِف الردة أيام أيب بكر" ،وهو عنده ،وكان
ذلك السيف يسمى القوي.)6(.
وفيه يُقال:
( )1صحيح البخاري " :) 0526 / 5( -باب منقبة أسيد بن حضري وعباد بن بشر رضي اهلل عنهما" .وإَّنا أخرنا هذا احلديث ِف
هذا الباب مع كونه ِف الصحيح؛ ألنه من باب الكرامات؛ وإَّنا ذكرنا استطرادا للمناسبة من غري استيعاب ألحاديث الكرامات .واهلل
أعلم.
( )2حندس :أي شديدة الظلمة .النهاية ِف غريب احلديث .651 /0
( )3مسند أمحد بن حنبل  ،111 / 5وإسناده صحيح ،والنسائي ِف السنن الكربى  ،561/1واحلاكم ِف املستدرك 122/5
وصححه ،وأبو نعيم ِف دالئل النبوة  ،515 ،101 /1والبيهقي ِف دالئل النبوة  12/4من طرق عن محاد بن سلمة.
( )4اجلذل :أصل الشيء الباقي من شجرة وغريها بعد ذهاب الفرع .لسان العرب .014 / 00
( )5رواه الواقدي ِف املغازي  16-15/0قال :فحدثين عمر بن عثمان اجلحشي ،عن أبيه ،عن عمته به ،والواقدي هو" :حممد بن
عمر بن واقد األسلمي الواقدي املدين القاضي نزيل بغداد ،مرتوك مع سعة علمه" .قاله احلافظ ِف التقريب ص ( ،)612ومن فوقه مل
ِ
أهتد إليهم.
( )6سرية ابن هشام  ،451/0والبيهقي ِف دالئل النبوة  11-12 /5عن ابن إسحاق قالِ" :ف تسمية من شهد بدرا ،قال :وعكاشة
بن حمصن ،وهو الذي قاتل بسيفه يوم بدر حىت انقطع ِف يده "..فذكره .وانظر إمتاع األمساع .001 /0
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وأعطـ ــى عكاش ـ ـاى شـ ــطر خنـ ـ ٍـل فهـ ـ ّـزهُ
 -90عن رجال من بين عبد األشهل عدة قالوا" :انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم
بدر ،فبقي أعزل ال سَلح معه ،فأعطاه رسول اهلل قضيباى كان ِف يده من عراجني( )2ابن طاب(،)3
فقال« :اضرب به» ،فإذا سيف جيد ،فلم يزل عنده حىت قتل يوم جسر أيب عبيد"(.)4
فص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ميانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاى ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يتوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد

)(1

المطلب الثاني:
األحاديث الواردة في معجزات النبي  المتعلقة بالحجر
 .1سكون حراء بأمر النبي :
 -1عن أيب هريرة " :أن رسول اهلل  كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي
وطلحة والزبري فتحركت الصخرة ،فقال رسول اهلل « :اهدأ؛ فما عليك إال نِب أو صديق أو
شهيد»"(.)5

 .9سكون أحد بأمر سيد البشر : 
 -9عن أنس  قال" :صعد النِب  أُحداى ،ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ،فرجف هبم ،فضربه

النِب  وقال« :اثبت أحد ،فإَّنا عليك نِب وصديق وشهيدان»"(.)6

( )1انظر البدء والتاريخ . 52 /5
( )2عراجني :مجع عرجون ،والعرجون :وهو العود األصفر الذي فيه َشاريخ ..النهاية ِف غريب احلديث .115 /5
( )3ابن طاب :نوع من أنواع متر املدينة منسوب إَل ابن طاب :رجل من أهلها .سبل اهلدى والرشاد ِف سرية خري العباد 051 /6
( )4رواه الواقدي ِف املغازي  : 16-15/0حدثين أسامة بن زيد ،عن داود بن احلصني ،عن رجال من بًن عبد األشهل عدة ،فذكره،
والواقدي مرتوك وشيخه هو "أسامة ابن زيد ابن أسلم العدوي موالهم ،املدين ،ضعيف من قبل حفظه" ،التقريب ص  ،12وداود بن
احلصني هو املدين وضعه ابن حجر ِف الطبقة السادسة أي ممن عاصروا صغار التابعني .التقريب ص  ،012ومن طريق الواقدي روى
هذه الرواية البيهقي ِف دالئل النبوة  11 /5ووقع فيها "عبيدة" بدل "عبيد" ،والصواب هو "عبيد" :أَبُو عبيد بْن َم ْس ُعود بْن َع ْمرو
الثقفي .وقد ذكره ابن عبد الرب ِف الصحابة ِف كتابه االستيعاب 0111 /6وقال" :ال أعلم له رواية شيء ،قتل ُه َو وابنه جرب بْن أيب
عبيد ِِف صدر خَلفة عمر يوم اجلسر" .وكانت هذه الواقعة إحدى املواقع ببني املسلمني وفارس عهد عمر  ،وِف البداية والنهاية /1
" :514كانت هذه الوقعة ِف شعبان من سنة ثَلث عشرة بعد الريموك بأربعني يوما" .وقال الذهِب " :تاريخ اإلسَلم ت بشار (/1
" :20-21واجلسر بني القادسية واحلرية ،ومل يذكره أحد ِف الصحابة إال ابن عبد الرب ،وال يَـْبـ ُع ُد أن يكون له رؤية وإسَلم".
( )5أخرجه مسلم ِف صحيحه ،010 ،011/05 :والرتمذي ِف جامعه416 /5 :
( )6أخرجه البخاري ِف صحيحه0566 /5 :
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 .0الحجر يسلم على الرسول  قبل بعثته:

علي قبل
 -0عن جابر بن مسرة  قال :قال رسول اهلل « :إين ألعرف حجراى مبكة كان يُسلّم َّ
أن أُبعث ،إين ألعرفه اآلن»(.)1

 .9األصنام منكسة يوم المبعث النبوي:
 -9عن أيب هريرة  قال" :ملا بعث رسول اهلل  أصبح كل صنم منكساى ،فأتت الشياطني
إبليس ،فقالت له :ما على األرض من صنم إال وقد أصبح منكساى؟! قال :هذا نِب قد بعت ،فالتمسوه
ِف قرى األرياف! فالتمسوه ،فقالوا :مل جنده ،قال :أنا صاحبه ،فخرج يلتمسه ،فنودي :عليك حببة
القلب  -يعين مكة -فالتمسه هبا ،فوجده عند قرن الثعالب ،فخرج إَل الشياطني ،فقال :قد وجدته معه
جربائيل  -عليه السَلم -؛ فما عندكم؟ قالوا :نزين الشهوات ِف أعني أصاحبه ،وحنببها إليهم ،قال :فَل
شيء إذاى"(.)2
 .5التقت الصفا بالمروة وحالت بين الكافرين وبين ما أرادوا!!:

 -5عن ابنة احلكم قالت :قال يل احلكم" :يا بنية؛ أحدثك ما رأيت بعيين هاتني :تواعدنا يوماى
على رسول اهلل  لنأخذه ،فجئنا إليه ،فسمعنا صوتاى ما ظننا أنه بقي جبل بتهامة إال تفتت! فغشي
علينا! فما عقلنا حىت قضى صَلته ،ورجع إَل أهله ،مث تواعدنا له ليلة أخرى ،فلما جاء هنضنا إليه،
فجاءت الصفا واملروة؛ حىت التقت إحدامها باألخرى ،فحالت بيننا ،فواهلل؛ ما نفعنا ذلك حىت رزقنا اهلل
اإلسَلم ،وأذن لنا فيه"(.)3
 .3حطَّم النبي  الكدية( )4في أول ضربة بعد أن أعيت الصحابة:
فعَرضت ُكدية شديدة،
 -3عن جابر بن عبداهلل -رضي اهلل عنهما-؛ قال" :إنا يوم اخلندق حنفرَ ،

فجاءوا النِب  ،فقالوا :هذه ُكدية عرضت ِف اخلندق ،فقال« :أنا نازل» ،مث قام وبطنه معصوب
حبَ َجر-ولبثنا ثَلثة أيام ال نذوق ذوقاى-؛فأخذ النِب  املِعول فضرب الكدية ،فعاد كثيباى ْأهيَل( )5أو

( )1أخرجه أمحد ِف مسنده ،21/5 :ومسلم ِف صحيحه ، 0121 /6 :والرتمذي ِف جامعه.515/5 :
( )2أخرجه أبو نعيم ِف دالئل النبوة :ص  ،020وفيه الواقدي ،وهو مرتوك كما سبق ِف احلديث الذي قبل هذا.
( )3إسناده واه  ،أخرجه الواقدي بسند منقطع ،وا لواقدي هو" :حممد بن عمر  ..الواقدي ،مرتوك " .قاله احلافظ ِف التقريب ص
(.)612
( ) 4الكدية :بضم الكاف ،وهي قطعة غليظة صلبة ال تعمل فيها الفأس .انظر النهاية ِف غريب احلديث  ،121 / 6وفتح الباري / 1
. 514
( )5كثيباى أهيل :هو الرمل السائل .النهاية ِف غريب احلديث .411 / 5
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ْأهيَم(.)2( ")1

 .7صخرة حالت دون الحفرا فبرقت بالمعجزات حين ضربها خير من وطأ األرض:

 -7عن رجل من صحابة النِب  قال" :ملا أمر رسول اهلل  حبفر اخلندق عرضت هلم صخرة
حالت بينهم وبني احلفر ،فقام النِب  ،وأخذ املِعول ،ووضع رداءه ناحية ،اخلندق ،وقال ﴿ :وَتَمَّتْ

كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَ ْدالً َّال مُبَدِّلِلِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾( ،)3فندر ثلث احلجر -وسلمان الفارسي
قائم ينظر ،-فربق مع ضربة رسول اهلل  برقة ،مث ضرب الثانية وقال ﴿ :وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا

وَعَ ْدالً َّال مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ،فندر الثلث اآلخر ،وبرقت برقة فرآها سلمان ،مث ضرب
الثالثة،وقال﴿:وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَ ْدالً َّال مُبَدِّلِِلكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ،فندر الثلث الباقي،
وخرج رسول اهلل  ،وأخذ رداءه وجلس ،فقال سلمان :يا رسول اهلل ؛ رأيتك حني ضربت ال

تضرب ضربة إال كانت معها برقة؟! قال رسول اهلل « :يا سلمان؛ رأيت ذلك؟» قال :إي؛ والذي
بعثك باحلق -يا رسول اهلل !-قال« :فإين حني ضربت الضربة األوَلُ :رفعت يل مدائن كسرى وما حوهلا
ادع أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم،
ومدائن كثرية حىت رأيتها بعيين» ،فقال له من حضره من أصحابهُ :
وخنِّرب بأيدينا بَلدهم ،فدعا بذلك ،مث قال« :مث ضربت الضربة الثانيةُ :فرفعت يل مدائن قيصر وما
ُ

وخنِّرب بأيدينا
ادع اهلل أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهمُ ،
حوهلا حىت رأيتها بعيين» ،قالوا :يا رسول؛ اهلل ُ
بَلدهم ،فدعا بذلك ،مث قال« :مث ضربت الضربة الثالثةُ :فرفعت يل مدائن احلبشة ،وما حوهلا من القرى
وخنِّرب بأيدينا
حىت رأيتها بعيين» ،قالوا :يا رسول اهلل؛ ادعُ اهلل أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهمُ ،
الرتك ما تركوكم»(.)4
بَلدهم ،فدعا ،مث قال« :دعوا احلبشة ما َودعوكم ،واتركوا ُّ

يحرف في القرآن:
 .8األرض لم تقبل من ّ

 -8عن أنس " :أن رجَلى كان يكتب للنِب  ،وكان قد قرأ البقرة وآل عمران ،وكان الرجل
( )1أهيم مبعًن أهيل .انظر فتح الباري البن حجر .511 / 1
( )2رواه البخاري ِف صحيحه.0515/6 :
( )3األنعام. 005 :
( )4إسناده حسن :رواه النسائي ِف "سننه الصغرى" ( :)65 / 4أخربنا عيسى بن يونس ،حدثنا ضمرة ،عن أيب زرعة السيباين ،عن
أيب سكينة رجل من احملررين ،عن رجل من أصحاب النِب  قال :ملا أمر النِب  حبفر اخلندق .فذكره .قلت :رجال إسناده بني
صدوق وثقة ،ومجيعهم شاميون بني محصي ورملي عدا الصحايب  ،وشيخ النسائي هو الفاخوري ،ترمجته ِف التقريب ص (،)660
وضمرة هو ابن ربيعة ترمجته ِف التقريب ص (  ،)121وهذان صدوقان ،وأبو زرعة السيباين هو حيىي بن أيب عمرو :ثقة ،والسيباين:
بفتح املهملة وسكون التحتانية ،ترمجته ِف التقريب ص (  ،)515وأبو سكينة خمتلف ِف صحبته ،وترمجته ِف التقريب ص ( .)465
واهلل أعلم.
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إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا -يعين عظم  ،-فكان رسول اهلل ُ ميلي عليه غفوراى رحيماى ،فيكتب

شئت ،وُميلي عليه :عليماى
عليماى حكيماى ،فيقول له النِب « :اكتب كذا وكذا» فيقول :أكتب كيف ُ
شئت .قال:
حكيماى ،فيكتب :مسيعاى بصرياى ،فيقول له النِب « :اكتب كذا وكذا» فيقول :أكتب كيف ُ
فارتد ذلك الرجل عن اإلسَلم ،فلحق باملشركني وقال :أنا أعلمكم مبحمد ،وإين كنت ال أكتب إال ما
شئت ،فمات ذلك الرجل ،فقال النِب « :إن األرض ال تقبله» .قال أنس :فحدثين أبو طلحة أنه
ُ
أتى األرض اليت مات فيها ذلك الرجل ،فوجده منبوذاى! فقال أبو طلحة :ما شأن هذا الرجل؟ قالوا :قد
دفناه مراراى فلم تقبله األرض!!"(.)1

 .2األرض لم تقبل َمن كذب على النبي :

علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من
 -2عن أسامة بن زيد  قال" :قال رسول اهلل « :من تقول َّ

النار» ،وذلك أنه بعث رجَلى فكذب عليه ،فدعا عليه رسول اهلل ؛ فوجد ميتاى قد انشق بطنه ،ومل
تقبله األرض"(.)2
.13

األرض تلفظ َمن دعا عليه النبي:

 -13عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال" :بعث رسول اهلل  حملم بن جثامة مبعثاى ،فلقيهم
عامر بن األضبط ،فحياهم بتحية اإلسَلم -وكانت بينهم هنة(ِ )3ف اجلاهلية-؛ فرماه حملم بسهم فقتله،
فجاء اخلرب إَل رسول اهلل  ،فتكلم فيه عيينة واألقرع ،فقال األقرع :يا رسول اهلل؛ ُسن اليوم وغري غداى،

فقال عيينة :ال واهلل! حىت تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي ،فجاء حملم ِف بردين ،فجلس بني
يدي رسول اهلل  ،ليستغفر له! فقال رسول « :ال غفر اهلل لك» ،فقام -وهو يتلقى دموعه بربديه-
؛ فما مضت له سابعة حىت مات ،فدفنوه ،فلفظته األرض! فجاءوا النِب  ،فذكروا ذلك له ،فقال:
لكن اهلل أراد أن يعظكم» ،مث طرحوه ِف جبل ،فالقوا
«إن األرض لتقبل من هو شر من صاحبكم ،و ّ

( )1أخرجه أمحد  ،010 -011/5وغريه ،وقال ابن كثري عن رواية أمحد" :صحيح على شرط الشيخني ،ومل خيرجوه"(( ،البداية
والنهاية)) ،011/4 :قلت :وهو كما قال؛ فقد أخرجه أمحد إَل محيد عن أنس من طريقني برجال الشيخني.
( )2إسناده واه؛ وقد أخرجه البيهقي ِف دالئل النبوة  : 165 / 4من طريق الوازع بن نافع العقيلي ،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ،عن
أ سامة بن زيد ،قلت :والوازع بن نافع العقيلي هو اجلزري ،قال فيه حيىي بن معني وأمحد وغريمها :ليس بثقة .وقال البخاري" :منكر
احلديث" .وقال أبو حامت" :ال يعتمد على روايته؛ ألنه مرتوك احلديث" ،وقال أيضاى" :ضعيف احلديث جداى ،ليس بشيء" ،وقال البنه :
"اضرب على أحاديثه؛ فإهنا منكرة" .وقال النسائي" :مرتوك" .وقال احلاكم وغريه" :روى أحاديث موضوعة"( .انظر امليزان للذهِب / 6
 ،511ولسانه للحافظ ابن حجر .)105 / 4
( )3اهلنة :الشر .النهاية ِف غريب احلديث 111 /5
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َّ ِ
ضَربْـتُ ْم ِِف َسبِ ِيل اللَّ ِه فَـتَبَـيَّـنُوا﴾( )1اآلية"(.)2
ين آَ َمنُوا إِ َذا َ
عليه من احلجارة :ونزلت ﴿:يَا أَيـُّ َها الذ َ
بمن دعا عليه :
 .11األرض ال تستقر َ

 -11عن بريدة " :أن النِب  سأل عن رجل يقال له :قيس ،فقال« :ال أقرته األرض»،

فكان ال يدخل أرضاى يستقر هبا حىت خيرج منها"(.)3
.19

أراد أن يدمغ النبي  بحجر فيبست يده على الحجر:

 -19عن املعتمر بن سليمان :عن أبيه" :أن رجَلى من بين خمزوم قام إَل رسول اهلل  ،وِف يده

فهر()4؛ لريمي به رسول اهلل  ،فلما أتاه -وهو ساجد-؛ رفع يده وفيها الفهر ليدمغ( )5به رسول اهلل
 ، فيبست يده على احلجر! فلم يستطع إرسال الفهر من يده!! فرجع إَل أصحابه ،فقالوا :أجبنت
عن الرجل؟ قال :مل أفعل؛ ولكن هذا ِف يدي ال أستطيع إرساله! فعجبوا من ذلك ،فوجدوا أصابعه قد
يبست على الفهر!! فعاجلوا أصابعه حىت خلصوها ،وقالوا :هذا شيء يراد"(.)6

( )1النساء.16:
( )2أخرجه ابن جرير ِف تفسريه  :11 / 1حدثنا ابن وكيع ،حدثنا جرير ،عن حممد بن إسحاق ،عن نافع ،عن ابن عمر به ،قلت:
حممد بن إسحاق هو كما التقريب ص (" :)641حممد بن إسحاق بن يسار أبو بكر املطلِب موالهم املدين ،نزيل العراق ،إمام املغازي:
صدوق يدلس ،ورمي بالتشيع والقدر ،"..وقد عنعن هنا ،وقد ذكره ابن حجر ِف تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس ص
ِ ، 50ف البقة الرابعة ،وقال" :صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء واجملهولني وعن شر منهم" ،لكن ألصل القصة شاهد مرسل ،فقد
قال ابن كثري" :وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهري ،ورواه شعيب :عن الزهري ،عن عبداهلل بن وهب ،عن قبيصة بن ذؤيب حنو هذه
القصة إال أنه مل يسم حملم بن جثامة وال عامر بن األضبط" .قلت :هذا مرسل؛ قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة اخلزاعي املدين؛ قال
جعفر :ال يصح مساعه ألنه ولد يوم الفتح ،وروى عن النِب  أحاديث مراسيل (انظر هتذيب التهذيب  ،)561 / 2وللحديث طرق
أخرى انظر البداية والنهاية .114-115 / 6
(ِ )3ف إسناده جهالة؛ أخرجه أبو نعيم ِف معرفة الصحابة  ،5511 /4والبيهقي ِف دالئل النبوة :161/4 :من طريق مسلم بن
إبراهيم ،عن أم األسود اخلزاعية ،عن أم نائلة اخلزاعية قالت :حدثين بريدة به ،وأم نائلة اخلزاعية هذه مل أقف على من ذكرها جبرح أو
تعديل! وقال أبو نعيم عقب روايته" :أسقط املتأخر ،فإَّنا هو أم نائلة ،عن بريدة" .قلت :يقصد باملـتأخر ابن منده ،وأنه مل يذكر ِف
الرواية "بريدة" ،وأبانه ابن األثري ِف أسد الغابة  511 /1حني ذكر الرواية ،وقال" :أخرجها ابن منده وأبو نعيم ،وقال أبو نعيم :ذكرها
املتأخر ،يعين ابن منده ،وأسقط بريدة".
(ِ )4
الفهر :حجر ميأل الكف.
( )5أي لريمي به النِب .
( )6إسناده مرسل؛ أخرجه أبو نعيم ِف دالئل النبوة :ص ،055وأبو املعتمر تابعي جليل ،وهو كما قال احلافظ ِف التقريب ص
(" :)151سليمان بن طرخان التيمي أبو املعتمر البصري ،نزل ِف التيم فنسب إليهم :ثقة عابد ،من الرابعة ،مات سنة ثَلث وأربعني -
وهو بن سبع وتسعني -ع".
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أسك ّفة الباب( )1وحوائط البيت ت ِّأمن على دعاء النبي:

 -10عن أيب أسيد الساعدي  قال" :قال رسول اهلل  للعباس« :ال ترم()2؛ منزلك غداى أنت
وبنوك حىت آتيكم فإن يل فيكم حاجة» ،فانتظروه حىت جاء بعدما أضحى ،فدخل عليهم ،فقال:
«السَلم عليكم» ،فقالوا :وعليك السَلم ورمحة اهلل وبركاته ،قال« :كيف أصبحتم»؟ قالوا :أصبحنا
خبري حبمد اهلل – تعاَل – ،فقال هلم« :تقاربوا» ،فتقاربوا يزحف بعضهم إَل بعض حىت إذا أمكنوه
رب؛ عمي ،وصنو أيب ،وهؤالء أهل بييت ،فاسرتهم من النار كسرتي
اشتمل عليهم مبَلءته ،فقال« :يا ِّ
ت أسكفةُ ِ
ط البيت :آمني .آمني .آمني"(.)3
الباب وحوائ ُ
إياهم مبَلءيت هذه» ،فأمنّ ْ

ومنه:

 -19عن عبداهلل بن الغسيل – رضي اهلل عنهما – قال" :كنت مع رسول اهلل  ،فمر بالعباس،
فقال« :يا عم؛ اتبعين ببنيك» ،فانطلق هبم فأدخلهم النِب  وغطاهم بشملة ،وقال« :اللهم؛ إ ّن

هؤالء أهل بييت وعرتيت ،فاسرتهم من النار كما سرتهتم هبذه الشملة» ،قال :فما بقي ِف البيت مدر وال
باب إال َّأمن"(.)4
.19

معجزة حصوات النبي :

 -15عن ابن عباس رضي اهلل عنهما" :إ ّن املأل من قريش اجتمعوا ِف احلجر ،فتعاهدوا بالَلت
والعزى ومناة الثالثة األخرى :لو قد رأينا حممداى قمنا إليه قيام رجل واحد؛ فلم نفارقه حىت نقتله! قال:

فأقبلت فاطمة تبكي حىت دخلت على أبيها ،فقالت :هؤالء املأل من قومك ِف احلجر؛ قد تعاهدوا أن
لو قد رأوك قاموا إليك ،فقتلوك! فليس منهم رجل إال قد عرف نصيبه من دمك! قال« :يا بنية؛ أدين
وضوءاى» ،فتوضأ ،مث دخل عليهم املسجد ،فلما رأوه؛ قالوا :هو هذا .فخفضوا أبصارهم ،وعُ ِقروا ِف
جمالسهم!! فلم يرفعوا إليه أبصارهم ،ومل يقم منهم رجل .فأقبل رسول اهلل ؛ حىت قام على رؤوسهم،
فأخذ قبضة من تراب فحصبهم هبا ،وقال« :شاهت الوجوه» ،فما أصاب رجَلى منهم من ذلك احلصا

()1األُسك ّفة :عتبة الباب اليت يوطأ عليها .لسان العرب 054 / 1
( )2ال ترم :ال تربح .انظر لسان العرب151/01
(ِ )3ف إسناده جهالة؛ أخرجه الطرباين ِف "املعجم الكبري  ،145 / 01والبيهقي ِف دالئل النبوة  :10 / 4من طريق عبد اهلل بن
عثمان بن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص :حدثين جدي أبو أمي مالك بن محزة بن أيب أسيد الساعدي ،عن أبيه ،عن جده أيب أسيد
الساعدي ،به .وعبد اهلل بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص قال فيه احلافظ ابن حجر" :مستور" ،ومالك بن محزة قريب
منه؛ فقد قال احلافظ فيه" :مقبول" إشارة إَل قبول روايته حيث يتابع( ،انظر "التقريب" ص.)504 ،505 :
( )4أخرجه الطرباين ِف املعجم األوسط  ،154-155/6من طريق مروان بن ضرار الفزاري ،أخربين عبد الرمحن بن احلكم بن الرباء بن
قبيصة الثقفي ،أخربين أيب ،عن عامر بن عبد األسد العبقسي عن عبد اهلل بن الغسيل :به .قال اهليثمى ِف جممع الزوائد ( :111/1فيه
مجاعة مل أعرفهم).
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حصاة ،إال قتل يوم بدر كافراى"(.)1

ومنه:

 -13عن يزيد بن عامر السوائي  قال" :أخذ رسول اهلل  قبضة من األرض ،مث أقبل على
املشركني ،فرمى هبا ِف وجوههم ،وقال« :ارجعوا ،شاهت الوجوه» ،قال :فما أحد يلقى أخاه إال وهو
يشكو القذى ِف عينيه"(.)2
 -17عن حكيم بن حزام  قال" :مسعنا صوتاى وقع من السماء إَل األرض كأنه صوت حصاة
ِف طست .ورمى رسول اهلل  بتلك احلصاة ،فاهنزمنا"(.)3
 -18وعنه أيضاى :قال" :ملا كان يوم بدر أمر رسول اهلل  فأخذ كفاى من احلصى ،فاستقبلنا به،

فرمى هبا ،وقال« :شاهت الوجوه» ،فاهنزمنا ،فأنزل اهلل – عز وجل َ ﴿ :-ومَا َرمَيْتَ ِإذْ َرمَْيتَ
ِن اللَّه َرمَى﴾(.)5(")4
وَلَـك َّ

 -12وعن ابن عباس – رضي اهلل عنهما –" :أن النِب  قال :لعلي « :ناولين كفاى من
حصى» ،فناوله ،فرمى به ِف وجوه القوم ،فما بقي أحد من القوم إال امتألت عيناه من احلصباء".
ت ِإْذ َرمَْيتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ َرمَى﴾ (.)6
فنزلتَ ﴿ :ومَا َرَمْي َ
( )1إسناده حسن ،أخرجه أمحد ِف مسنده  : 542 /0ثنا عبد الرزاق ،ثنا معمر ،عن ابن خثيم ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس
رضي اهلل عنهما به .ورج ال إسناده ثقات مشهورون غري ابن خثيم ،وهو عبد اهلل بن عثمان بن خثيم أبو عثمان املكي ،هو "صدوق".
(انظر التقريب ص  ،)505وقد رواه عن ابن خثيم مجع منهم حيىي بن سليم ِف مسند أمحد أيضاى  ،515 / 0واحلاكم ِف املستدرك 0

 ،142 /وصححه ،ومسلم بن خالد ِف صحيح ابن حبان  ،651 / 06وأبو بكر بن عياش ِف املستدرك للحاكم ()011 / 5
وصححه ،والبيهقي ِف دالئل النبوة 161 / 4
( )2حسن لغريه؛ وقد أخرجه البيهقي ِف الدالئل ،065/5 :والطرباين ِف املعجم الكبري- 151 / 11 :واللفظ له -كَلمها :من طريق
سعيد بن السائب ،عن أبيه السائب بن يسار ،عن يزيد بن عامر السوائي به .وقال اهليثمي ِف "جممع الزوائد" " :141 / 4رواه
الطرباين ورجاله ثقات" .قلت :السائب بن يسار مل أظفر له برتمجة! لكن احلديث حسن حبديث حكيم بن حزام اآليت.
( )3أخرجه الطرباين ِف املعجم الكبري ،115/5 :والبيهقي ِف دالئل النبوة ،21 / 5 :وانظر التخريج للحديث اآليت.
( )4األنفال01 :
( )5حسن لغريه؛ وقد أخرجه الطرباين ِف املعجم الكبري ،115/5 :والبيهقي ِف دالئل النبوة 21 / 5 :من طريق موسى بن يعقوب،
عن زيد بن يعبد اهلل  ،عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة ،عن حكيم بن حزام ،وقال اهليثمي ِف "جممع الزوائد"" :26/4 :إسناده
حسن" .قلت :لكن موسى بن يعقوب هو الزمعي إَل الضعف ما هو؛ فقد قال على بن املديًن فيه" :ضعيف احلديث ،منكر
احلديث" .ولذا قال احلفظ ِف التقريب ص (" :)556صدوق سيء احلفظ"( .انظر زيادة هتذيب التهذيب  ،)512 / 01لكن يشهد
له حديث عامر بن السوائي السابق ،وحديث ابن عباس اآليت ،واهلل أعلم.
( )6األنفال01 :
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تسبيح الحصى في يد النبي  وخلفائه الراشدين المهدين:

 -93عن أيب ذر  قال" :كنت رجَلى ألتمس خلوات النِب  ألمسع منه ،أو آلخذ عنه،
فهجرت يوماى من األيام ،فإذا النِب  قد خرج من بيته ،فسألت عنه اخلادم فأخربين أنه ِف بيت ،فأتيته
ّ
علي السَلم،
وهو جالس ليس عنده أحد من الناس ،وكأين حينئذ أرى أنه ِف وحي ،فسلمت عليهَّ ،
فرد َّ
مث قال« :ما جاء بك؟» ،فقلت :جاء يب اهلل ورسوله ،فأمرين أن أجلس ،فجلست إَل جنبه ،ال أسأله
فرد السَلم ،مث
عن شيء ال يذكره يل ،فمكثت غري كثري ،فجاء أبو بكر ميشي مسرعاى ،فسلم عليهَّ ،
قال« :ما جاء بك؟»  ،قال :جاء يب اهلل ورسوله ،فأشار بيده أن اجلس ،فجلس إَل ربوة مقابل النِب
 بينه وبينها الطريق ،حىت إذا استوى أبو بكر جالساى ،فأشار بيده ،فجلس إَل جنِب عن مييين ،مث جاء

عمر ،ففعل مثل ذلك ،وقال له رسول اهلل  مثل ذلك ،وجلس إَل جنب أيب بكر على تلك الربوة ،مث
جاء عثمان فسلَّم فرد السَلم ،وقال :ما جاء بك؟ قال« :جاء يب اهلل ورسوله» ،فأشار إليه بيده ،فقعد
إَل الربوة ،مث أشار بيده ،فقعد إَل جنب عمر ،فتكلم النِب  بكلمة مل أفقه َّأوهلا غري أنه قال« :قليل
ما يبقني» ،مث قبض على حصيات سبع -أو تسع أو قريب من ذلك ،-فسبَّحن ِف يده حىت مسع هلن

حنيناى كحنني النخل ِف كف النِب  ،مث ناوهلن أبا بكر وجاوزين ،فسبحن ِف كف أيب بكر ،مث أخذهن
فسبحن ِف كفه كما سبحن ِف كف
منه ،فوضعهن ِف األرض ،فخرسن ،فصرن حصى ،مث ناوهلن عمر
َّ
أيب بكر ،مث أخذهن ،فوضعهن ِف األرض فخرسن ،مث ناوهلن عثمان ،فسبحن ِف كفه حنو ما سبحن ِف
كف أيب بكر وعمر ،مث أخذهن فوضعهن ِف األرض فَ ُخ ِر ْس َن"(.)1
وقد روي بإسناد آخر :عن أيب ذر أيضاى ،فزيد فيه ذكر علي .)2(

( )1أخرجه البيهقي ِف الدالئل ،45-46/4 :وغريه :من طريق قريش بن أنس ،ثنا صاحل بن أيب األخضر ،عن الزهري ،عن سويد بن
يزيد السلمي ،وقال البيهقي عقب إخراجه للحديث" :وصاحل مل يكن حافظا ،واحملفوظ رواية شعيب بن أيب محزة  ،عن الزهري قال:
ذكر الوليد بن سويد أن رجَل من بين سليم كبري السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له ،فذكر هذا احلديث عن أيب ذر" .وذكر حنوه
ابن كثري نقَل عن حممد بن حيىي الذهلي ِف الزهريات اليت مجع فيها أحاديث الزهري ،انظر البداية والنهاية ،051 / 4 :وقال ابن
اجلوزي ِف العلل املتناهية" :111-114 / 0 :هذا حديث ال يصح ،قال حيىي بن معني :صاحل بن أيب األخضر ليس بشيء ،وقال ابن
حبان :اختلط عليه ما مسع مبا مل يسمع ،فحدث بالكل؛ فَل ينبغي أن حيدث عنه .وقريش اختلط أيضا فَل حيتج به ،قال الدارقطين:
وقد روى من طريق آخر ،واحلديث مضطرب".
( )2ذكره ابن اجلوزي ِف العلل املتناهية ، 111 / 0 :من طريق الدارقطين ،فقال :أنبأنا به أبو القاسم احلريري ،عن أيب طالب العشاري،
أنا أبو احلسن الدارقطين ،أنا أبو بكر النيسابوري ،أنا وهب بن يزيد بن خالد ،أنا عبداهلل بن وهب ،اخربنا حممد بن أيب محيد ،عن ابن
شهاب ،عن سعيد بن املسيب ،عن أيب ذر .قال الدارقطين :تفرد به حممد بن أيب محيد عن الزهري ،وتفرد به ابن وهب عن ابن أيب
محيد ،وقد رواه عن الزهري مجاعة بغري هذا اإلسناد ،فلم يذكروا عليا غري ابن أيب محيد ،قال أبو عبدالرمحن النسائي :هذا حديث باطل
منكر ،وحممد بن أيب محيد ليس بشيء".
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 .13أمر النبي للحجارة أن تلتصق فالتصقنا ثم أمرهن بالرجوع فرجعن:

 -91عن أسامة بن زيد بن حارثة – رضي اهلل عنهما – قال" :خرجنا مع رسول اهلل ِ ف
حجته اليت حجها ،فلما هبط بطن الروحاء قال يل رسول اهلل « :يا أسيم» -قال الزهري ،فكذلك
كان يسميه رسول اهلل  يُرمخه(« -)1هل ترى مخراى( )2ملخرج رسول اهلل  ،»فخرجت حىت مشيت

حىت حسرت ،فلم أقطع الناس ،ومل أر شيئاى يواري أحد ،فرجعت إليه ،فقلت :يا رسول اهلل! والذي
بعثك باحلق لقد مشيت حىت حسرت ،فما رأيت شيئاى يواري أحداى ،ولقد مأل الناس ما بني السدين،
قال« :هل رأيت شجراى أو أحجاراى»؟ قال :قلت :قد رأيت خنَلت صغاراى وإَل جانبهن رضماى( )3من
حجارة .قالِ « :
فأت النخَلت فقل :إن رسول اهلل  يأمركن أن تلتصق بعضكن ببعض حىت تكن

سرتة لرسول اهلل ،»فوالذي بعثه باحلق؛ لقد رأيتهن يتقافزن بعروقهن وتراهبن حىت لصق بعضهن
ببعض؛ فكأهنن خنلة واحدة ،وقلت ذلك للحجارة ،فوالذي بعثه باحلق لقد رأيتهن يتقافزن حجراى حجراى
حىت صرن كأهنا جدار ،فأتيته – عليه السَلم – فأخربته ،فقال« :يا أسيم؛ خذ هذه اإلداوة(!»)4
فأخذهتا مث انطلقنا ،فلما قربنا من ذلك املكان أخذ اإلداوة ،مث مضى فقضى حاجته ،مث أتاين حيمل
اإلداوة ،فمضينا حىت دخل اخلباء ،فقال يل« :يا أسيم؛ ائت النخَلت ،فقل هلن :يأمركن رسول اهلل 
أن ترجع كل خنلة منكن إَل مكاهنا ،وقل ذلك للحجارة» فأتيت النخَلت .فقلت هلن ما أمرين،
فوالذي بعثه باحلق؛ لقد رأيتهن يتقافزن بعروقهن وتراهبن حىت رجعت كل خنلة إَل مكاهنا ،وقلت ذلك
للحجارة ،فوالذي بعثه باحلق لقد رأيتهن يتقافزن حجراى حجراى حىت رجع كل حجر إَل مكانه ،فأتيته
فأخربته .)5("

( )1الرتخيم :حذف أواخر الكلم ِف النداء حنو (يا سعا) واألصل( :يا سعاد) .انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (.)122 / 5
2
ساترا يتكاثف شجره .النهاية ِف غريب احلديث .11 /1
( ) مخراى :أي ى
3
ضم :الرضم بفتح الضاد وقد تسكن :حجارة جمتمعة .فتح الباري البن حجر .015 / 0
( ) َّ
الر َ
( )4اإلداوة :املطهرة .لسان العرب .16 / 06

( )5قال احلافظ العقيلي عن هذا احلديث" :غري حمفوظ" ،وقد أخرجه أخرجه العقيلي ِف كتابه "الضعفاء" 20 / 5 :خمتصراى ،والبيهقي

ِف "الدالئل" 14 -15/4 :بالسياق السابق ،وغريمه ا :من طريق عبد الرحيم بن محاد  ،عن معاوية بن حيىي الصدِف  ،أنبأنا الزهري ،
عن خارجة بن زيد  ،قال  :قال أسامة بن زيد فذكره ،وعبد الرحيم بن محاد ذكره العقيلي ِف كتابه "الضعفاء"  ،20 / 5وقال" :عبد
الرحيم بن محاد عن معاوية بن حيىي :روى عنه سليمان بن أمحد جمهول بالنقل حديثه غري حمفوظ" ،مث ذكر هذا احلديث .واحتمل
الذهِب ِف امليزان بعد أن ساق شيئا من كَلم العقيلي راويا آخر ،فقال الذهِب" :لعله األول" .وكان الذهِب قد ذكر قبله "عبد الرحيم بن
محاد الثقفي السندي" ،وقال عنه" :واه"( .انظر "امليزان" للذهِب ،416-415/1ولسانه البن حجر  .)5/6ومعاوية شيخه هو
(معاوية بن حيىي الصدِف أبو روح الدمشقي سكن الري ضعيف )..قاله احلافظ ِف التقريب ص ( .)552
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 .17بيضة ذهب بعضها أثقل من أربعين أوقية:

 -99عن ابن عباس" :عن سلمان الفارسي - ملا أسلم-؛ وأراد أن يكون حراى ،فكاتب
مواله اليهودي على ثَلث مئة خنلة ،وعلى أربعني أوقية ،فقال النِب « :أعينوا أخاكم» ،فأعانوين -
وذكر احلديث ،مث قال سلمان :فأديت النخل وبقى على املال ،فأتى رسول اهلل  مبثل بيضة الدجاجة
من ذهب من بعض املغازي ،فقال« :ما فعل الفارسي املكاتب» ،قال :فدعيت له ،فقال« :خذ هذه؛
فاد هبا ما عليك يا سلمان» ،فقلت :وأين تقع هذه -يا رسول اهلل -مما علي! قال« :خذها فإ ّن اهلل -
جل -سيؤدى هبا عنك» ،قال :فأخذهتا ،فوزنت هلم منها -والذي نفس سلمان بيده! -أربعني
ّ
عز و ّ
()1
ِ
أوقية! فأوفيتهم حقهم ،وعُتقت ،فشهدت مع رسول اهلل  اخلندق ،مث مل يفتين معه مشهد" .
 .18طويت للنبي  األرض البعيدة ورفع له سرير الجنازة حتى صلى عليه:

 -90عن العَل أيب حممد الثقفي عن أنس  قال" :كنا مع رسول اهلل  بتبوك ،فطلعت
وشعاع ونوٍر مل أرها طلعت به فيما مضى! فأتى جربيل النِب  ، فقال« :يا جربيل؛
الشمس بضياء
ٍ

مايل أرى الشمس اليوم طلعت بيضاء ونور وشعاع مل أرها طلعت به فيما مضى؟!» قال :ذاك أن
وفيم
معاوية بن معاوية الليثي مات باملدينة اليوم؛ فبعث اهلل إليه سبعني ألف ملك يصلون عليه ،وقالَ « :
ذلك» ؟ قال :كان يكثر قراءة (قل هو اهلل أحد) بالليل والنهار ،وِف ممشاه وقيامه وقعوده ،فهل لك أن
أقبض لك األرض؛ فتصلي عليه ،قال« :نعم» ،فصلى عليه"(.)2
 -99وله وجه آخر عن عطاء بن أيب ميمونة ،عن أنس  قال" :جاء جربيل ،فقال :يا حممد
مات معاوية بن معاوية املزين ،أفتحب أن تصلي عليه؟ قال« :نعم» ،فضرب جبناحيه ،فلم يبق من
شجرة وال أكمة ،إال تضعضعت ،ورفع له سريره حىت نظر إليه ،فصلى عليه ،وخلفه صفان من املَلئكة
ِف كل صف سبعون ألف ملك ،قال :قلت« :يا جربيل؛ مبَ نال هذه املنزلة»؟ قال« :حيبه( :قل هو اهلل
أحد) يقرؤها قائماى وقاعداى وذاهباى وجائياى»(.)3
( )1إسناده حسن :أخرجه أمحد ِف ((املسند)) ،660 /5 :والسياق له ،والطرباين ِف "املعجم الكبري" )111 / 4( :وغريمها :عن حممد
بن إسحاق ،حدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري ،عن حممود بن لبيد ،عن عبد اهلل بن عباس قال :حدثين سلمان الفارسي
حديثه من فِيه قال :فذكره بطوله .وحممد بن إسحاق" :صدوق يدلس ،ورمي بالتشيع والقدر ،"..كما التقريب ص ( ،)641لكنه قد
صرح بالتحديث عند أمحد ،فاإلسناد حسن ألجله ،فإنه صدوق ،وبقية رجاله ثقات.
( )2إسناده واه؛ فيه العَلء الراوي عن أنس ؛ وهو "العَلء بن زيد –ويقال :زيدل بزيادة الم-؛ الثقفي أبو حممد البصري :مرتوك
ورماه أبو الوليد بالكذب ،من اخلامسة ق" ،قاله احلافظ ِف التقريب ص ( ،)655وحديثه هذا رواه أبو يعلى ِف مسنده،101/6 :
والعقيلي ِف الضعفاء ،)0161/5 :والبيهقي ِف شعب اإلميان.616/5 :
( )3إسناده فيه نظر؛ أخرجه أبو يعلى ِف مسنده ،100/6 :والبيهقي ِف دالئل النبوة ،164/5 :والطرباين ِف املعجم الكبري:
 112/01وغريهم من طرق :عن حمبوب بن هَلل ،عن عطاء بن أيب ميمونة به ،ووقع عند أيب يعلى( :حممود بن عبد اهلل) ،وملا نقل
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 .12سقوط ثالث ِمئة صنم( )1بإشارة النبي  بالعصا:

 -95عن عبداهلل بن عباس – رضي اهلل عنهما – قال" :دخل رسول اهلل  يوم الفتح مكة،
مر عليها
وعلى الكعبة ثَلث ِمئة صنم ،فأخذ قضيبه فجعل يهوي به إَل صنم صنم ،وهو يهوي حىت َّ

كلها"(.)2

 -93ويُروى عن عبداهلل بن عمر – رضي اهلل عنهما – قالَّ « :
إن رسول اهلل  ملا دخل مكة
وجد هبا ثَلث ِمئة وستني صنماى ،فأشار إَل كل صنم بعصا ،وقال﴿ :وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُإِنَّ

الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾( ،)3فكان ال يشري إَل صنم إال ويسقط من غري أن ميسه بعصاه»(.)4
 .93سالم الجماد على من بعثه اهلل للحاضر والباد:

 -97عن علي  قال" :كنت مع النِب  مبكة فخرجنا ِف بعض نواحيها؛ فما استقبله جبل
إسناده ابن كثري قال" :حممود أيب عبد اهلل" ،وصوب ابن كثري رواية البيهقي (انظر تفسري ابن كثري  ،)514 / 2وحمبوب هذا تُكلم فيه
وِف حديثه؛ ففي امليزان  :661 / 5قال احلافظ الذهِب" :حمبوب بن هَلل :عن عطاء بن أيب ميمونة؛ ال يعرف وحديثه منكر ،ومقدار
ما يرويه غري حمفوظ .وقال بن حبان :روى عن عبيداهلل ما ليس من حديثه ،مث ساق حديث املواقيت ،وقال :ليس من حديث ابن عمر
وال نافع وال عبد اهلل"؛ مث قال احلافظ ابن حجر ِف اللسان " :01 / 5ومل أر هلذا الرجل ذكرا ِف تاريخ البخاري ،نعم ذكره ابن أيب
حامت برواية عن عطاء وبرواية عثمان بن اهليثم عنه .وقال :سألت أيب عنه؛ فقال :ليس باملشهور .وذكره بن حبان ِف الثقات .واحلديث
املشار إليه هو ِف قصة ملعاوية بن معاوية الذي مات باملدينة ،فصلى عليه النِب  بتبوك ،وحديثه علم من أعَلم النبوة ،وله طرق يقوى
بعضها ببعض ."..قلت :لعل من الطرق األخرى احلديث املرسل السابق؛ لكن حديث هذا قال فيه احلافظ الذهِب" :منكر" .امليزان /5
.661
( ) 1الصنم قد يعمل من حجارة أو غريه ،والفرق بني الوثن والصنم كما قال ابن األثري" :أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر
األرض أو من اخلشب وا حلجارة ،كصورة اآلدمي تعمل وتنصب فتعبد .والصنم :الصورة بَل جثة .ومنهم من مل يفرق بينهما ،وأطلقهما
على املعنيني .وقد يطلق الوثن على غري الصورة" .النهاية ِف غريب احلديث 050 /5
( )2إسناده حسن :أخرجه البيهقي ِف دالئل النبوة 11/5 :قال :أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ،قال  :أخربنا أمحد بن عبيد ،قال:
حدثنا حممد بن يونس ،قال :حدثنا وهب بن جرير بن حازم  ،قال :حدثنا أيب ،عن حممد بن إسحاق ،قال :حدثنا عبداهلل بن أيب
بكر ،عن علي بن عبد اهلل بن عباس ،عن عبد اهلل بن عباس به ،حممد بن إسحاق صاحب املغازي( :صدوق يدلس ورمي بالتشيع
والقدر ،)..كما التقريب ص ( )641لكنه قد صرح بالتحديث ،وباقي رجاله ثقات.
( )3اإلسراء. 20 :
( )4ضعيف جداى ،أخرجه البيهقي ِف دالئل النبوة  ،11/5وقال" :هذا اإلسناد ،وإن كان ضعيفاى يشهد له ما قبله) .قلت :هو عنده
من طريق القاسم بن عبد اهلل ،عن عبد اهلل بن دينار ،عن ابن عمر ،والقاسم بن عبد اهلل هذا هو كما ِف التقريب ص (:)651
"القاسم بن عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العمري املدين ،مرتوك ،رماه أمحد بالكذب ،"..ويقصد بقوله:
(يشهد له ما قبله) يقصد به حديث ابن عباس ،وأيضاى رواه الطرباين ِف املعجم األوسط :بنحوه من طريق عمري آخر عن ابن دينار؛ إال
إنه قال( :فيسقط الصنم ،ومل ميسه) ،وقال اهليثمي ِف جممع الزوائد" :014/4 :رواه الطرباين ...وفيه عاصم بن عمر العمري ،وهو
مرتوك ،ووثقه ابن حبان ،وقال :خيطئ وخيالف وبقية رجاله ثقات".
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وال شجر إال وهو يقول" :السَلم عليك؛ يا رسول اهلل"(.)1

الخاتمة والنتائج:
احلمد هلل الذي مجعين بكتابة شيء ِف معجزات النِب  ،الذي شغَفت حماسنه قلِب وجوارحي حباى
الرسل حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب ،الذي فاز بطاعته احملسنون،
وإجَلال وصَلة على سيد ّ
واستنقذ بشفاعته املذنبون ،وسعد باتّباعه الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون ،صلّى اهلل عليه وسلّم ما

ملع برق ومهع ،وحيث بلغت هنا ِف خامتة هذا البحث -ختم اهلل لنا وملن قرأه بإحسان-؛ أحببت تدوين
هذه النتائج تتميماى للبحث ،فأقول وباهلل التوفيق:
 .0إن معجزات النِب  عجب عجاب؛ إذ قد تبني من هذه األحاديث (القاصرة على جانب
الشجر واحلجر) ما يدل على غريها؛ مما أعطى اهلل نبيه حممداى  مصدقاى لنبوته ،وأنه خري الربية وسيد
البشرية .
 .1إن هذا الباب (باب املعجزات النبوية الشريفة) هو باب مهم من أبواب اإلميان واإلسَلم
والدعوة إَل اهلل؛ فيجعل املسلمني أكثر حباى وأشد إتباعاى لنبيهم ؛ ال سيما إذا كان هذا الباب قد
خدمه أهل احلديث خاصة :باجلمع والدراسة والبيان ِف أجزاء سهلة التناول.
 .5البحث ِف مثل هذه األحاديث أقل واجب يقوم به الباحث جتاه هذا الرسول الكرمي ِ ف
زمن يكثر فيه الطن ِف ذاته وِف شريعته وسنته ،فبيان ذلك ونشره اآلن جيعل عامة الناس أكثر معرفة
بقدر أعظم رسول للبشرية  ،فاملؤمن يزيد إمياناى ،وغريهم :إن أجاب فإَل رشده ،وإن َع ِمي فعن

قصده!.
 .6ختتلف هذه األحاديث َتت كل مطلب من حيث الصحة والضعف ،ومن حيث تفاوت قوة
املعجزة من حادثة ألخرة ،فراعيت ذكر األوضح معجزة من األحاديث مث األدىن منه وبرتتيب متناسب
يُظهر املأمول.
 .5أحاديث املعجزات املتعلقة بالشجر بلغت ِف حبثي هذا( )2ثَلثة وعشرين حديثاى َتت املطلب
األول ،وهو األحاديث الواردة ِف معجزات النِب  املتعلقة بالشجر ،وأما املطلب الثاين فهو املتعلق

(ِ )1ف إسناده جهالة؛ رواه الرتمذي ِف جامعه 515 / 5 :والسياق له ،وقال" :حديث غريب"  ،واحلاكم ِف املستدرك411 / 1
وصححه -ووافقه الذهِب ،-ومن طريق احلاكم أخرجه البيهقي ِف دالئل النبوة ،056 / 1 :وغريهم ،مجيعاى عن إمساعيل السدي ،عن
عباد بن أيب يزيد ،عن علي بن أيب طالب ،وِف إسناده عباد هذا مل يرو عنه غري السدي ،ومل أجد من ذكره جبرح أو تعديل؛ وقال
احلافظ ابن حجر" :عباد بن أيب يزيد أو بن يزيد الكوِف ،جمهول ،من الثالثة ،ت" ،التقريب ص()110
( )2ومهما بلغ اجلهد فيه؛ فلن أبلغ ما أوِف به هذا البحث الشيق العظيم! فما انتهي من حديث إال وأنا شغوف بالبحث مبا بعده.
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مبعجزات النِب  املتعلقة باحلجر ،وقد بلغت أحاديث هذا املطلب سبعة وعشرين حديثاى ،وجمموع كله
مخسون حديثاىِ ،ف كل مطلب تراجم تُ ّبني وضوح داللتها من احلديث املذكور َتت كل ترمجة مراعياى ِف
الرتاجم واألحاديث تناسب ترتيبها وسهولة تناوهلا.
َ .4تريت ِف حبثي أن ال أغفل عن البحث ِف حال األحاديث الواردة صحة وضعفاى؛ وقد
بذلت اجلهد حسب الطاقة ِف ذلك؛ مستعيناى باهلل ..مث مبا علّمنا علمائنا وأئمتنا من الصناعة احلديثية -
إذ مل يكن بد من ذلك-؛ فإن هذا األمر فرض على الباحثني ِف احلديث وعلومه(.)1
 .1من خَلل تتبعي ِف أحاديث الدالئل واملعجزات املتعلقة مبثل هذه األنواع :شجر أو حجر أو
وجدت أحاديث الشجر واحلجر فيها من تعدد الوقائع ما يثري باب املعجزات بشكل كبري؛
غريمها؛
ُ
حبيث ال يستغين عنه ذوي التخصصات الشرعية كذوي اختصاص العقيدة وغريهم ممن يعتين ِف رد شبه
احلداثيني والعلمانيني وامللحدين وغريهم ،كما ال يُستغًَن عن مثل هذه األجزاء ِف الدعوة إَل اهلل ِف كافة
اجملاالت ،لسهولة تناوهلا وملا َتويه ِف أكثرها من األسلوب القصصي املتميز .واهلل أعلم.
*******

فهرس المصادر والمراجع:
 .0االستيعاب ِف معرفة األصحاب ،تأليف :يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الربَ ،تقيق :علي
حممد البجاوي ،دار اجليل  -بريوت ،ط. 0
 .1أسد الغابة ِف معرفة الصحابة ،البن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري ،دار الكتب العلمية
َتقيق :علي حممد معوض وآخر  ،بريوت ط0605( 0هـ).
 .5اإلصابة ِف مت ييز الصحابة ،البن حجر العسقَلين َتقيق :علي البجاوي ،دار اجليل  -بريوت ،ط0
(0601هـ).
 .6أصول اإلميان ِف ضوء الكتاب والسنة ،تأليف :خنبة من العلماء ،وزارة الشؤون اإلسَلمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد -السعودية ط0610( 0هـ).
 .5إمتاع األمساع مبا للنِب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع ،ألمحد بن علي املقريزيَ ،تقيق :حممد
عبد احلميد النميسي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط  0611(0هـ).
 .4البدء والتاريخ ،للمطهر بن طاهر املقدسي ،مكتبة الثقافة الدينية ،بور سعيد.
 .1البداية والنهاية ،إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أيب الفداء ،مكتبة املعارف – بريوت.
( )1انظر طريقة عملي ِف هذه األحاديث ِف خطة البحث.
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 .2تاج العروس من جواهر القاموس ،حملمد مرتضى الزبيدي ،منشورات دار مكتبة احلياة،
ط(0514)0هـ1
 .1تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ،ألمحد بن علي بن حجر العسقَلين َ ،تقيق :إكرام اهلل
إمداد احلق ،دار البشائر اإلسَلمية – بريوت ،ط0604( 0هـ).
 .01تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ،دار الفكر -بريوت0610(-هـ).
 .00تقريب التهذيب للحافظ ابن حجرَ ،تقيق :حممد عوامة ،طبع دار البشائر اإلسَلمية ط (.)0
 .01هتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقَلين ،مطبعة دائرة املعارف النظامية -اهلند،-
ط0614(0هـ).
 .05هتذيب الكمال ِف أمساء الرجال للحافظ املزيَ ،تقيق :بشار فؤاد ،مؤسسة الرسالة ط ()1
0615هـ.
 .06الثقات لإلمام ابن حبان ،طبع دار الفكر مصوراى عن طبع حيدر آباد الدكن ،ط0611( 0هـ).
 .05جامع البيان ِف تأويل القرآن ،حممد بن جرير الطربيَ ،تقيق :أمحد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 0
(0611هـ).
 .04اجلرح والتعد يل ،البن حامت أيب حامت الرازي ،طبع جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن،
ط(.)0
 .01اخلصائص الكربى ،جلَلل الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية – بريوت (0615هـ).
 .02دالئل النبوة ،إل مساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاينَ ،تقيق :حممد احلداد ،دار طيبة –
الرياض ،ط0611( 0هـ).
 .01دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاينَ ،تقيق :عبد الرب عباس وآخر ،دار النفائس.
 .11دالئل النبوة ،ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقيَ ،تقيق:
عبداملعطي قلعجي ،دار الكتب العلمية –بريوت ،ط0615( 0هـ).
 .10سبل اهلدى والرشاد ِف سرية خري العباد وذكر فضائله وأعَلم نبوته وأفعاله وأحواله ِف املبدأ واملعاد،
حملمد بن يوسف الصاحلي الشامي ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،ط 0606( 0هـ).
 .11سنن ابن ماجه ،لإلمام ابن ماجهَ ،تقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احلديث – القاهرة،
ط0601(0هـ).
 .15سنن الرتمذي (اجلامع الصحيح) لإلمام الرتمذيَ ،تقيق :أمحد شاكر ،دار إحياء الرتاث – بريوت.
 .16السنن الكربى لإلمام النسائيَ ،تقيق :البنداري وكسروي ،دار الكتب العلمية ط (0600 )0هـ.
 .15السرية النبوية ،إلمساعيل بن عمر بن كثريَ ،تقيق :مصطفى عبد الواحد ،دار املعرفة للطباعة والنشر
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والتوزيع بريوت ،ط ( 0515هـ).
 .14شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكَ ،تقيق :حميي الدين عبداحلميد ،دار الفكر – دمشق ،ط1
(0125م).
 .11شعب اإلميان ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقيَ ،تقيق :حممد زغلول ،نشر :الكتب العلمية –
بريوت ،ط0601( 0هـ).
 .12الشمائل احملمدية ،حملمد بن عيسى الرتمذي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 .11صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،للحافظ حممد بن حبان أبو حامت البسيتَ ،تقيق  :شعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط0606(1هـ).
 .51صحيح ابن خزمية ،حملمد بن إسحاق بن خزمية النيسابوريَ ،تقيق :د .حممد األعظمي ،املكتب
اإلسَلمي – بريوت (0511هـ).
 .50صحيح البخاري لإلمام البخاري ،برتقيم :مصطفى البُغا ،دار القلم  -بريوت ط0610( 0هـ).
 .51صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاجَ ،تقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.
 .55الضعفاء الكبري ،أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى العقيليَ ،تقيق :عبداملعطي قلعجي ،دار
املكتبة العلمية – بريوت ،ط0616( 0هـ).
 .56فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقَلين ،إشراف :حمب الدين اخلطيب ،دار
املعرفة – بريوت.
 .55فوائد حديثية ،حملمد بن أيب بكر الزرعي الشهري بابن القيم اجلوزيةَ ،تقيق :مشهور آل سلمان وإياد
القيسي ،دار ابن اجلوزي ،ط0604( 0هـ).
 .54القاموس احمليط ،حملمد بن يعقوب الفريوزآبادي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 .51الكامل ِف ضعفاء الرجال ،لعبداهلل بن عدي بن حممد اجلرجاينَ ،تقيق :حيىي غزاوي ،دار الفكر –
بريوت ،ط0611( 5هـ).
 .52كشف األستار عن زوائد البزار ،لنور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثميَ ،تقيق :حبيب
الرمحن األعظمي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت .ط0511( 0هـ).
 .51لسان العرب أليب الفضل بن منظور املصري ،طبع دار صادر – بريوت.
 .61لسان امليزان ،ألمحد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقَلينَ ،تقيق :دائرة املعرف النظامية –
اهلند ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت ،ط0614(5هـ).
 .60جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي ،دار الكتاب العريب ببريوت ،ط0611(5:هـ).
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 .61املستدرك على الصحيحني ( وبديله التلخيص للذهِب) لإلمام أيب عبداهلل احلاكم ،ترقيم وترتيب:
عبد السَلم علوش ،دار املعرفة _ بريوت.
 .65مسند أيب يعلى ،ألمحد بن علي أيب يعلى املوصليَ ،تقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث
– دمشق ،ط0616( 0هـ).
 .66املعجم األوسط للحافظ الطرباين َتقيق :طارق عوض اهلل وآخر ،طبع دار احلرمني 0605هـ.
 .65املعجم الكبري ،للطرباينَ ،تقيق :محدي السلفي ،مطبعة الوطن العريب ،ط0611(0:هـ).
 .64املغازي ،حملمد بن عمر الواقديَ ،تقيق :مارسدن جونس ،دار األعلمي – بريوت.
 .61موافقة اخلُرب اخلرب ِف ختريج أحاديث املختصر ،البن حجر العسقَلينَ ،تقيق :محدي السلفي

وصبحي السامرائي ،مكتبة الرشد-الرياض ،ط0605(5ه).
 .62ميزان االعتدال ِف نقد الرجال ،حملمد بن أمحد الذهِبَ ،تقيق :علي حممد معوض وآخر ،دار
الكتب العلمية – بريوت ،ط0115( 0م).
 .61النبوات ،لشيخ اإلسَلم ابن تيمية ،املطبعة السلفية – القاهرة (0524هـ).
 .51النهاية ِف غريب احلديث واألثر ،البن األثريَ ،تقيق حممود الطناحي وغريه دار الفكر،
ط(0511)1هـ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بدء الدورة الرابعة لسلسلة " كتاب محمد رسول هللا  " العاملية
باللغتين العربية وألاوردية 3416هـ 1035 /م
تشجيعاى للكتاب والباحثني وتوسيعاى لدائرة االهتمام بالبحث والكتابة والنشر ِف العلوم الشرعية
والسرية النبوية العطرة والقضايا اإلسَلمية املعاصرة تعلن اجلمعية الدولية للعلوم والثقافة ِف السويد وجممع
الفقه اإلسَلمي ِف اهلند عن إطَلق الدورة الرابعة لـ " سلسلة كتاب حممد رسول اهلل"0654هـ /
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1105م باللغة العربية واألوردية .ويفتح هذا اإلعَلن الباب للسادة الكتاب والباحثني للتقدم إَل هذه
املسابقة " سلسلة كتاب حممد رسول اهلل 0654هـ 1105 /م " عرب ثَلثة حماور:
المحور األول  " :التنافس " ِف مسابقة سلسلة كتاب حممد رسول اهلل العاملية املتضمن تنافس
الكتب املشاركة وَتديد كتاب واحد فائز من بينها مينح جائزة مالية تبلغ قيمتها ما يعادل ألف دوالر
أمريكي إضافة إَل شهادة تقديرية وطباعة الكتاب الفائز وتوزيعه.
المحور الثاني  " :االشتراك " ِف سلسلة كتاب حممد رسول اهلل العاملية واملتضمن التقدم ببحث أو
كتاب واملشاركة ِف إصدارات هذه السلسلة ِف اجملاالت احملددة هلذه املسابقة خارج إطار املنافسة و
دون جائزة مالية.
المحور الثالث  " :بحوث االستراتيجية " واملتضمنة الكتابة أو البحث أو الرتمجة ِف جمال
االسرتاتيجية ِف املواضيع اإلسَلمية " االسرتاتيجية ِف الرتمجة الدعوية"  /االسرتاتيجية ِف العمل اخلريي
واإلغاثي  /االسرتاتيجية ِف العمل الدعوي  /األقليات املسلمة والعمل املستقبلي االسرتاتيجي" وما
شابه ذلك .
الشروط العامة للتقدم في مسابقة سلسلة كتاب محمد رسول اهلل العالمية:أوال  :موضوع العمل المقدم:
تقبل املشاركات اليت يتناول فيها الكتاب أو البحث أو الدراسة أياى من اجملاالت التسعة التالية M
 -0القرآن الكرمي وعلومه.
-1

السرية العطرة للنِب الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم أو ما يتعلق هبا .

-5

العلوم الشرعية فقهاى وحديثاى.

-6

الفكر والرتاث والشخصيات اإلسَلمية.

-5

التاريخ اإلسَلمي.

-4

القضايا اإلسَلمية املعاصرة.

-1

قضايا اجلاليات واألقليات اإلسَلمية.

-2

االسرتاتيجية اإلسَلمية.

-1

األعمال املرتمجة من وإَل اللغتني العربية واألوردية ِف اجملاالت الثمانية السابقة.

ثانيا :مواصفات العمل المقدم:
-أن ال يكون البحث أو الكتاب أو الدراسة املقدمة للجائزة قد نالت جائزة من جهة ما.
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أن ينتهي البحث بقائمة مراجعه اليت استند عليها.أن ال يقل حجمه عن  51صفحة قياس أ.6 --أن يكون مكتوباى ب واحدة من اللغات الستة التالية :العربية أو األوردية أو اإلنكليزية أو السويدية

أو الفرنسية أو اإلسبانية أو مرتمجاى من إحدى هذه اللغات إَل أخرى.
ثالثا :المرفقات:

 يرسل املشارك مع البحث بياناته الشخصية اليت تتضمن امسه وسريته الذاتية وصورته الشخصية(للذكور فقط) وعنوانه وكيفية االتصال به وموافقته على شروط املشاركة.
 ميكن للراغبني ِف املشاركة إرسال إلكرتونية من البحث أو الكتاب بصيغيت  pdfواألخرى ِفملف  wordإَل الربيد اإللكرتوين أدناه.
 اجلمعية الدولية للعلوم والثقافة ِف السويد وجممع الفقه اإلسَلمي ِف اهلند غري ملزمان بإعادةاألحباث املرسلة سواء الفائزة أم غري الفائزة منها.
رابعا :األعمال الفائزة:
-تصبح حقوق طباعة وترمجة وتوزيع األحباث الفائزة باللغة األوردية حقاى من حقوق اجلمعية الدولية

للعلوم والثقافة وجممع الفقه اإلسَلمي ِف اهلند ملدة  16شهراى من تاريخ طباعة البحث أو الكتاب أو
الدراسة الفائزة ،تعود بعدها كافة احلقوق لصاحب العمل الفائز كاملة .
 مينح صاحب البحث الفائز ِف فرع التنافس مبلغ تعادل قيمته األلف دوالر أمريكي وشهادةتقديرية باختيار كتابه أو حبثه أو دراسته و 15نسخة جمانية من كتابه املطبوع ويطبع ضمن سلسلة كتاب
حممد رسول اهلل العاملية.
 مينح صاحب البحث الذي وقع عليه االختيار ِف فرع االشرتاك شهادة تقديرية مع طباعة البحثوعدد  15نسخة جمانية من كتابه املطبوع ويطبع ضمن سلسلة كتاب حممد رسول اهلل العاملية.
 مينح كل حبث فائز ِف جمال االسرتاتيجية شهادة تقديرية ومبلغاى مالياى رمزياى بقيمة  400دوالرويطبع ضمن سلسلة كتاب حممد رسول اهلل العاملية.
ال حيق للمشاركني رفع قضايا أو تظلمات ضد قرار جلنة التحكيم ِف اجلائزة.-يصبح باب التقدم هلذه السلسلة مفتوحاى منذ نشر هذا البيان ِف املواقع اإللكرتونية للجمعية

الد ولية للعلوم والثقافة وجممع الفقه اإلسَلمي ِف اهلند ِف اخلامس من ربيع الثاين 0654ه اخلامس
والعشرون من يناير 1105م
 يغلق باب املشاركة ِف السلسلة يوم السابع عشر من ذي احلجة 0654هـ املوافق الثَلثني منسبتمرب 1105م.
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ملن يرغب بإرسال مشاركته عرب الربيد اإللكرتوين ترسل األعمال املشاركة باللغة األوردية إَل الربيداإللكرتوين جملمع الفقه اإلسَلمي :
fiqhacademy@gmail.com
fiqhacademy@yahoo.com
Tel: 011-26981779
 ملن يرغب بإرسال مشاركته عرب الربيد اإللكرتوين باللغة العربية وبقية اللغات غري األوردية اويرغب باالستفسار عن أي معلومات إضافية أو للتواصل االرسال والتواصل عرب احد عناوين الربيد
اإللكرتوين التالية :
Shadi_dentist_5@yahoo.com
ifvkk@hotmail.com
هاتف 1164151110540/1164115050540 :
واهلل ويل التوفيق والسداد.
األمين العام لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند فضيلة الشيخ خالد سيف اهلل الرحماني ورئيس
الجمعية الدولية للعلوم والثقافة في السويد الدكتور محمد شادي كسكين في الخامس من ربيع
الثاني 1903ه الخامس والعشرون من يناير 9315م.
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اإلسالم ومحاربة اإلرهاب

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر اإلسالمي العالمي «اإلسالم ومحاربة اإلرهاب» الذي
نظمته رابطة العالم اإلسالمي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود .مكة المكرمة في الفترة من1903/5/3-0هـ التي يوافقها 9315/9/95-99م.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل ،والصَلة والسَلم على خامت رسل اهلل ،نبيّنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن وااله.

أما بعد:
فبعون اهلل وتوفيقه اختتم املؤمتر اإلسَلمي العاملي« :اإلسَلم وحماربة اإلرهاب» الذي عقدته رابطة
العامل اإلسَلمي ِف مكة املكرمة ِف الفرتة من 5ـ0654/5/4هـ اليت يوافقها 11ـ1105/1/15م
برعاية كرمية من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل.
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وقد افتتح املؤمتر نيابة عن خادم احلرمني الشريفني ،صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل بن
عبد العزيز آل سعود ،مستشار خادم احلرمني الشريفني  ،أمري منطقة مكة املكرمة،
ونقل مسوه لضيوف الرابطة شكر خادم احلرمني الشريفني وتقديره للرابطة ولرئيس جملسها األعلى واألمني
العام هلا ،على ما تسهم به من جهود ِف توعية األمة بواجباهتا حنو دينها وأوطاهنا وقضاياها ،وِف دحض
الشبهات واألباطيل املوجهة ضد اإلسَلم وحضارته ومقدساته ،وِف مواجهة اإلرهاب والتطرف والغلو.

مث ألقى مسوه كلمة خادم احلرمني الشريفني  ،واليت أكدت على أمهية املؤمتر الذي تعقده رابطة العامل
اإلسَلمي نظراى لتغول اإلرهاب املتأسلم وتفاقم خماطره منبهاى إَل أن اخلطر األعظم على أمتنا من هذا

اإلرهاب هو (أن هؤالء اإلرهابيني الضالني املضلني ،قد أعطوا الفرصة للمغرضني املرتبصني باإلسَلم حىت
ِف الدوائر اليت شجعت هذا اإلرهاب أو أغمضت عينها عنه أن يطعنوا ِف ديننا القومي احلنيف ويتهموا
أتباعه الذين يربو عددهم على املليار ونصف املليار جبرم هذا الفصيل السفيه الذي ال ميثل اإلسَلم من
قريب أو بعيد).

وذكر خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل ورعاه أن عقد رابطة العامل اإلسَلمي هذا املؤمتر من أجل
(تشكيل منظومة إسَلمية مجاعية تتصدى لتشويه اإلرهاب صورة اإلسَلم واملسلمني ِف العامل وتدرأ
خطره العظيم على أمتنا وعلى العامل أمجع بوضع خطة اسرتاتيجية فاعلة نلتزم هبا مجيعاى ملكافحة هذا

الداء الوبال ،مشرياى حفظه اهلل إَل أن اإلرهاب هو صنيعة الفكر املتطرف جلهال وعمَلء أخذوا الفتيا
الشرعية من غري أهلها وحرفوا النصوص األصلية خلدمة أغراض هذا الفكر الدنيوية وهتييج مشاعر النشء
والعامة واستدرار عواطفهم الدينية) .
مشرياى حفظه اهلل إَل اجلهود اجلبارة اليت قامت هبا اململكة العربية السعودية ِف مكافحة اإلرهاب

داخلياى وخارجياى .
و َّ
أكد خادم احلرمني الشريفني ِف كلمته – اليت اعتربها املؤمتر وثيقة من وثائقه  -على ضرورة
تصدي العلماء واملثقفني آلفة اإلرهاب ،بكافة أنواعه وأشكاله وصوره ،وأكد على مضي اململكة وعزمها

على التصدي ملنهج اإلرهاب وأتباعه ،ودعم اجلهود الدولية ِف القضاء عليه.
وأكد مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ ،املفيت العام للمملكة العربية السعودية ،رئيس
اجمللس األعلى للرابطة ِف كلمته ،على اتصاف اإلسَلم بالوسطية واالعتدال  ،وبراءته من األعمال اليت
ميارسها اإلرهابيون ،ودعا الرابطة إَل تركيز جهودها ِف التصدي لظاهرة اإلرهاب والغلو والتطرف.
وأكد معايل األمني العام للرابطة الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ِف كلمته على حرص
ِ
وتبيان زيفه ،و ِ
كشف ضَلل أتباعه ،مبيناى خطورته على حاضر األمة
الرابطة على مواجهة اإلرهاب،
اإلسَلمية ومستقبلها وعلى األمن والسلم العاملي.
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وألقى فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر األستاذ الدكتور أمحد الطيب كلمة املشاركني أكد فيها
على أن مكافحة اإلرهاب تبدأ من تفحص أسبابه ،ودعا املؤسسات التعليمية والرتبوية إَل اإلسهام ِف
التخلص من فوضى تكفري املسلمني وتفسيقهم ،واستحَلل دمائهم ،وأثًن على جتربة اململكة العربية
السعودية ِف مواجهته.
وقد صاحب املؤمتر معرض متميز أبرز جهود اململكة العربية السعوديةِ ،ف التصدي للغلو واإلرهاب،
وجهود الرابطة وهيئاهتا  ،وبراجمها ِف حماربة اإلرهاب ،وترسيخ ثقافة احلوار والتعايش ،وأبدى املشاركون
إعجاهبم هبذا املعرض املتميز ،وشكروا اجلهات املشاركة فيه ،ومركز األمري حممد بن نايف للمناصحة
والرعاية على جهودهم ،ودعوا إَل االستمرار ِف إقامته داخل اململكة وخارجها.
وِف جلسات املؤمتر ناقش املشاركون البحوث وأوراق العمل املقدمة ،وأكدوا على براءة اإلسَلم من
اإلرهاب ،وأن ما يزعمه اإلرهابيون ممن يتحدثون باسم اإلسَلم واملسلمني من مسوغات دينية ال عَلقة
هلا برسالة اإلسَلم اليت تقوم على الوسطية والعدل واإلحسان والرمحة بالناس ،وتؤكد نصوصه اجللية على
احرتام حقوق اإلنسان ،ورعاية الكرامة اإلنسانية  ،وصون حرمة النفوس واألعراض واألموال واملمتلكات،
قال اهلل تعاَل ﴿ :إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ (النحل.)11 :
واعترب املشاركون إلصاق هتمة اإلرهاب باألمة اإلسَلمية ودينها وثقافتها ،إساءة تعرقل نتائج اجلهود
املبذولة ِف معاجلة هذه الظاهرة ،وتتجاهل جهود املسلمني ِف التعاون الدويل وِف خدمة األمن واالستقرار
العاملي.
واستنكر املؤمتر ما متارسه إسرائيل من جرائم ِف حق الشعب الفلسطيين ،ودعا العامل إَل رفض
إجراءاهتا لتهويد القدس الشريف ،وتدنيس املسجد األقصى ،ووضع حد للممارسات اإلسرائيلية،
واعتبارها نوعاى من اإلرهاب ،ومطالبة األمم املتحدة مبعاقبة مرتكبيها.
ودعا العامل إَل إدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إرهابية ترقى ِف بعض صورها إَل جرائم حرب
واعتبارها إرهاباى.
وإذ أكد املؤمتر أ ّن اإلرهاب ال دين له فقد ش ّدد على خطورة اإلرهاب املنطلق من دوافع طائفية
مستنكراى ما جيري داخل إيران من انتهاكات حلقوق أهل السنة ،وما جيري ِف العراق وسورية واليمن على
يد امليليشيات الطائفية ضد أهل السنة واجلماعة ،والذي يعترب من َّناذج اإلرهاب املدانة ومظاهره اجللية.
واستعرض املؤمتر اجلهود الدولية ِف مواجهة اإلرهاب ،وأشاد جبهود اململكة العربية السعودية وقيادهتا
احلكيمة ِف مواجهته والتصدي للتطرف والغلو ،وتوعية األمة خبطره ،وعملها الدؤوب ِف مواجهة هذه
الظاهرة العاملية ،وحرصها على تعزيز االستقرار واألمن ِف العامل.
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وأكد أن جناح اململكة ِف ذلك مرتبط بتطبيقها للشريعة اإلسَلمية منذ تأسيسها ،وحرص قادهتا على أمن
مواطنيها واملقيمني على أرضها ،واستقرارهم ،وتَلحم شعبها مع قيادهتا ،ودأهبا ِف تعزيز التضامن اإلسَلمي،
وخدمة احلرمني الشريفني وقاصديهما ،واهتمامها بقضايا املسلمني ،وحرصها على أمنهم واستقرارهم.
ودعا املؤمتر الدول العربية واإلسَلمية إَل االستفادة من جتربة اململكة ،وإَل املزيد من التعاون معها ِف
مكافحة اإلرهاب.
وناقش املؤمتر مفهوم اإلرهاب وأسبابه وآثاره ،وما ينبغي عمله ملواجهته ،وتوصل إَل ما يلي:
أوال :مفهوم اإلرهاب
درس املؤمتر مفهوم اإلرهاب ،وناقش تعريفاته املتعددة ،وأكد على ضرورة الوصول إَل اتفاق دويل على
تعريف لإلرهاب ،يكون شامَلى جامعاى ،يستوعب أصنافه ،ويضبط املفاهيم امللتبسة؛ منعاى ألي خطأ أو َتيز.
واستعرض بيان مكة املكرمة الصادر عن اجملمع الفقهي اإلسَلمي ِف رابطة العامل اإلسَلمي ِف دورته
السادسة عشرة اليت انعقدت ِف الفرتة من 0611/01/14-10هـ اليت يوافقها
1111/0/01-5م ،وأثًن على ما تضمنه من معاجلة لقضايا اإلرهاب وتبيان ألحكامه الشرعية ،ورأى
أن تعريفه أَشل ما صدر ِف تعريف اإلرهاب ،وهو:
«اإلرهاب :هو العدوان الذي ميارسه أفراد ،أو مجاعات ،أو دول ،بغياى على اإلنسان؛ دينه ،ودمه ،وعقله،
وماله ،وعرضه ،ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق ،وما يتصل بصور احلرابة ،وإخافة
السبيل وقطع الطريق ،وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد ،يقع تنفيذاى ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي،
ويهدف إَل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم؛ بإيذائهم ،أو تعريض حياهتم أو حريتهم ،أو أمنهم أو أحواهلم
للخطر ،ومن صنوفه إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمَلك العامة أو اخلاصة ،أو تعريض أحد املوارد
الوطنية ،أو الطبيعية للخطر».
وقد رأى املؤمتر ضرورة التمييز بني األعمال غري املشروعة بوصفها جرائم إرهابية واألعمال املشروعة طبقاى
ملبادئ القانون الدويل ومن ذلك رد العدوان وإهناء االحتَلل.
ثانياى  :أسباب اإلرهاب
ناقش املؤمتر أسباب اإلرهاب ،وتبني أهنا متنوعة ومتشعبة ومتشابكة ،وأن من أمهها على املستوى العاملي؛
التحيز ِف التعامل مع قضايا العامل اإلسَلمي ،والكيل مبكيالني  ،وعدم َتقيق العدالة ورفع الظلم عن الشعوب
املستضعفة ،والرضا أو السكوت عن سياسات الظلم والتجويع واحلصار والتدمري والقتل بَل حماسبة وال حماكمة.
وساعد على تنامي هذه الظاهرة ِف العديد من اجملتمعات اإلسَلمية أسباب:
أ .دينية ،ومنها:
 االحنراف الفكري ِف املفاهيم الشرعية ومتعلقاهتا ،كاجلهاد ،والتكفري ،واحلاكمية  ،والوالء والرباء ،وداراإلسَلم ،ودار احلرب ،وما يتعلق بذلك من أحكام ينبغي الرجوع فيها إَل العلماء الربانيني املؤهلني.
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 جتاسر اجلهلة واملغرضني على الطعن ِف العلماء املعتربين ،واختاذ أنصاف املتعلمني مراجع ِف فقه الدينورؤوساى ِف الفتوى ،فأفتوا باستباحة الدماء واألموال املعصومة ،واخلروج على احلكام ،وذلك بغري علم وال هدى
فضلوا وأَضلوا.
وال كتاب منريَ ،
وجر املسلمني إَل فنت
 تصاعد التعصب الطائفي ،مبا َّأجج مشاعر الكراهية ،وأثار العداوات التارخييةَّ ،
خطرية ،وأدى إَل افرتاقهم إَل فئات متناحرة.
وأكد املشاركون على أن ما آلت إليه األوضاع ِف العراق وسوريا واليمن وغريها ،وَتوهلا إَل مسارح للجرائم
اليومية ،يرجع ِف أبرز أسبابه إَل سوء إدارة شؤون الدولة ،ومعاجلة املشكَلت بنزعة طائفية متحيزة ،تسعى
لتعزيز نفوذها ،على حساب غريها من املكونات الوطنية.
 التقصري ِف تطبيق الشريعة ِف معظم الدول اإلسَلمية ،على الرغم من تشوف املسلمني إليها ،وحرصهمعلى التحاكم إليها ،ملا فيها من َتقيق العبودية هلل تعاَل ،وإقامة مصاحل الناس العامة واخلاصة ،وإشاعة العدل
والرمحة واهلدى واخلري ِف اجملتمع.
 ضعف أداء رسالة املسجد واملدرسة ِف الرتبية واإلصَلح والتهذيب.ب.اجتماعية وإدارية واقتصادية ،ومنها:
 قصور برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية عن تلبية حاجات اجملتمعات ،وارتفاع معدالت البطالةوالفقر ،وغياب العدالة االجتماعية ِف كثري من بلدان املسلمني.
 تراخي اجملتمعات ِف التعامل املسؤول مع الظواهر االجتماعية السيئة ،واالستسَلم للتأثري اإلعَلميالسالب ،مما أدى إَل تطرف ِف الفكر والرأي واحنراف ِف السلوك.
 التساهل ِف كثري من اجملتمعات اإلسَلمية ِف محاية احلقوق وتطبيق العدالة ِف التوظيف والقضاء،والتهاون ِف توفري حياة كرمية للفقراء والضعفاء واحملرومني ،وعدم االهتمام مبشكَلهتم ومطالبهم.
 تفشي الفساد اإلداري واملايل ،وضعف احملاسبة ،مع تراجع أداء املؤسسات احلكومية ِف كثري من بلداناملسلمني ،وفشلها ِف التخطيط للتنمية املستدامة ،وقصورها ِف مواجهة املشكَلت واألزمات مبا تقتضيه
املسؤولية من احلزم واألمانة والعدل.
 ضعف أثر األسرة ِف الرتبية والتوجيه وحسن التنشئة ،وتوفري املناخ النفسي املَلئم ألفرادها ،مما أسهم ِفالتفكك والعنف األسري.
ج.ثقافية وإعَلمية ،ومن أهـمها:
 تطاول التيارات املعادية للدين وأحكامه ،على الثوابت واملسلمات اإلسَلمية ،وعدم االكرتاث مبا حيدثههذا التطاول من استفزازات خطرية لعامة املسلمني.
 جتاوزات اإلعَلم العاملي ،ودأبه على اإلساءة إَل األنبياء ورساالهتم وأتباعهم ،ومحاية القوانني الوطنيةللمسيئني من العقوبة الرادعة ،بدعوى حرية التعبري ،مما يثري عند بعض املتحمسني نزعة االنتقام بعيداى عن اتباع
السبل القانونية والشرعية.
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 اغرتار كثري من الشباب بدعاوى الفكر املتطرف؛ لقلة علمهم وضحالة فكرهم ،وضعف فقه التدينعندهم ،وجهلهم خبفايا األحداث احمليطة هبم.
ثالثاى :آثار اإلرهاب
استعرض املؤمتر األعمال اإلرهابية وآثارها السلبية على اإلسَلم واملسلمني واملؤسسات الدعوية والعلمية
واخلريية ِف العامل ،ورأى أن من أبرزها وأخطرها ما يلي:
 تشويه صورة اإلسَلم ِف العامل ،وترويج الصورة النمطية اليت تلصق اإلرهاب والعنف به ،وتسوغ ألعدائهاهتامه بأبشع النعوت ،ومتهد الطريق أمام اإلعَلم املعادي للتمادي ِف الطعن ِف الدين ورموزه.
 تشكيك بعض املسلمني ِف الشريعة اإلسَلمية وصَلحيتها ِف هذا العصر ،وإخفاء مقاصدها ،والبعدعن روحها ،وذلك بتقدمي النموذج اخلاطئ ِف تطبيق بعض أحكامها ،وإعطاء الذريعة للمرتبصني بالدين
للتنصل منها ،والتفريط فيها.
 تراجع ثقة بعض أبناء املسلمني ِف دينهم ،وقيمه ومساحته ،وصرفهم عن حقائقه ،وعن العمل بأحكامه،مما أضعف الوازع الديين لديهم ،وجعلهم فريسة للتيارات اهلدامة اليت استغلت الفراغ ،وهزت الشعور باالعتزاز
باإلسَلم واالنتماء إليه.
 إضعاف املرجعية اإلسَلمية للمجامع واهليئات الفقهية والعلماء املؤهلني ،وإطَلق العنان للتكفريوالتفسيق والتبديع بغري علم ،وترويج اإلشاعات اليت تطعن ِف العلماء ،بالدعاوى الكاذبة ،وتغري بالتطاول
ضلون وي ِ
عليهم ،والتحول عنهم إَل أدعياء العلم وأنصاف العلماء ،الذين يفتون بغري علم وال روية ،في ِ
ضلون.
َ
ُ
 اإلقدام على قتل املسلمني واملعاهدين واآلمنني بكل بشاعة ،بَل ذنب وال جريرة ،واالجرتاء على حمارماهلل ،بناء على تأويَلت باطلة ومتحَلت خاطئة.
 اإلفساد ِف األرض ،وزعزعة األمن ،وإشاعة الذعر  ،ونشر الفوضى ،وتشريد اآلمنني ،وتدمرياملمتلكات ،واالعتداء على األموال اخلاصة والعامة ،والبًن التحتية لألوطان.
 إضعاف موقف املسلمني ِف املطالبة بنيل حقوقهم ونصرة قضاياهم الدولية ،وَتويلهم من ضحايا للظلميتعاطف العامل معهم ،إَل جمرمني ومدانني بعد أن ألصقت هبم هتمة اإلرهاب.
 إضعاف كثري من الدول واجملتمعات اإلسَلمية ،وهتديد أمنها ووحدهتا ،وتفتيت نسيجها االجتماعي،وإعطاء الذريعة للمرتبصني للتدخل ِف شؤوهنا ،مبا ينال من استقَلهلا ،ويستنزف قواها وثرواهتا ،ويعيق خطط
التنمية فيها ،ويكرس البطالة والفقر واجلرمية والفساد واالحنَلل األخَلقي والتفكك األسري  ،وحيول دون بناء
جمتمع املعرفة والقيم والعيش الكرمي.
 إشعال الفنت الطائفية ،وإذكاء العداوة بني املسلمني ،وإغراقهم ِف صراع يدفع مبجتمعاهتم إَلاالحرتاب ،ويفتت دوهلم إَل دويَلت طائفية وعرقية متناحرة ،تنشغل بصراعاهتا بعيداى عن املصاحل العليا لألمة
ومشروعها احلضاري.
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 إضعاف العَلقة بني األقليات املسلمة ،وبني مواطنيها وجمتمعاهتا ،واستعداء القوى املتطرفة عليها،وتسويغ اعتداءاهتا على مساجدهم ومراكزهم ،وإجياد القوانني االستثنائية اليت تقيد حريتهم الدينية ،وتنال من
حقوقهم املدنية والشخصية.

 عرقلة مسرية الدعوة اإلسَلمية ،وتشتيت جهود الدعاة ،وصرفهم عن أولوياهتا  ،وشغلهم بالدفاععن اإلسَلم وحقوق املسلمني ،وإضعاف العمل اخلريي واإلغاثي ،وزعزعة الثقة مبؤسساته ،والتضييق عليها.

التوصيات:
وقد صدرت عن املؤمتر التوصيات التالية:
أوال :فيما يتعلق بالدول اإلسَلمية :
 العمل على َتكيم الشريعة اإلسَلمية ِف خمتلف شؤون احلياة ،واختاذ اخلطوات اجلادة لإلصَلحالشامل الذي حيقق العدل ،ويصون الكرامة ،ويرعى احلقوق ،وحيقق تطلعات الشعوب ،وحيافظ على
املكتسبات.
 اعتماد تعريف اجملمع الفقهي اإلسَلمي التابع لرابطة العامل اإلسَلمي لإلرهاب ِف جلستهالسادسة عشرة املنعقدة ِف عام 0611هـ1111 /م.
 وضع خطة اسرتاتيجية متكاملة للوقاية من اإلرهاب بأنواعه كافة ،واالستفادة من جتربة اململكةالعربية السعودية ِف هذا الشأن ،والتعاون مع اجملتمع الدويل ِف جمال مكافحته ،وفض النزاعات اإلقليمية
ورعاية التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطبيق معايري احلكم الرشيد.
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 تعزيز التضامن اإلسَلمي ،ومساعدة الدول الفقرية ،ومساندهتا ِف خططها االقتصادية للحد من الفقروالبطالة باعتبارمها مما يزعزع االستقرار ،ويشجع املنظمات اإلرهابية على استغَلل الظروف السيئة للشباب.

 إنشاء مراكز أحباث متخصصة ِف مكافحة اإلرهاب ، ،تقوم جبمع املعلومات عن األفعالاإلرهابية ،وَتليلها ،وتبادهلا بني األجهزة املعنية ،وإخضاع املتأثرين باإلرهاب إَل دراسات علمية تقف
على األسباب احلقيقية املفضية إَل هذا االحنراف ،وتقوم بدور املناصحة ،وتكون مرجعية لكل اهليئات
العاملة ِف هذا الشأن ،ودعم املراكز العاملة ِف هذا اجملال.
 دعم املؤسسات الدعوية ،وإفساح اجملال هلا للقيام بواجبها ِف توعية الشباب ،ونشر الوسطية. دعم جهود اململكة العربية السعودية ِف األمم املتحدة الستصدار قرار ملزم بتجرمي ازدراء األديانوالتعدي على رموزها ،ملا لذلك من آثار سيئة ِف بث ثقافة الكراهية وتوتري العَلقات بني الشعوب.
ثانياى :فيما يتعلق باملؤسسات الدينية والعلماء:
 نشر العلم الشرعي الصحيح املستمد من نصوص القرآن والسنة ،وفق فهم السلف الصاحل منالصحابة والتابعني وأئمة املسلمني ،وتعزيز هنج الوسطية واالعتدال.
 احلرص على توفر القدوة الصاحلة من العلماء الربانيني ،واحلفاظ على مكانة العلم وأهله ،للقيامبالنصح وبيان أحكام الدين.
 بذل اجلهد ِف َتقيق األمن الفكري لألمة ،حلماية شباهبا من الوقوع ِف شراك الشبهات ،ووضعاخلطط الكفيلة بذلك.
 االنفتاح على الشباب باحلوار ،والتباحث معهم ِف مشكَلت احلياة املعاصرة ،وإشراكهم ِف حلقضايا جمتمعهم ،وصوالى إَل التفكري السليم  ،وتصويب املفاهيم اخلاطئة بالعلم الصحيح ،ورد الشبهات
املضللة واألهواء املهلكة..
 دعم مؤسسات اإلفتاء بالعلماء واملفتني الذين تتوفر فيهم األهلية العلمية والشرعية ،وتبصريالناس مبن يستفتوهنم.
 التصدي للنوازل بفقه واع يزاوج بني نصوص الشريعة ومتغريات الواقع ،وتقوية املؤسسات الفقهيةوالعلماء الربانيني ،وتنشيط الفتوى اجلماعية ِف الشأن العام للحد من شذوذ الفتاوى الفردية ،ومناصحة
أصحاهبا ودعاة التهييج بتقوى اهلل تعاَل والوقوف عند حدوده.
 توعية الشباب حبقيقة اجلهاد وأحكامه وضوابطه وغاياته الشرعية ،وعلى املؤسسات الدينيةتصحيح املفاهيم اخلاطئة حوله ،وحول املصطلحات اإلسَلمية األخرى.
 تعظيم الثوابت ،وااللتزام بآداب االختَلف واحلوار ،وعدم التساهل والتسرع ِف التكفري والتبديعوالتفسيق.
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ثالثاى :فيما يتعلق مبؤسسات الرتبية والتعليم واإلعَلم:
 نشر القيم اإلسَلمية ،واستثمار املخزون الثقاِف لألمة ،وإدراج مواد ِف مناهج التعليم تركز علىالتسامح والعدالة والسَلم ،وَترمي الظلم ،ونبذ العنف ،وحرمة الدماء.
 ترشيد مناهج الرتبية والتعليم مبا يتوافق مع عقيدة األمة وثوابتها ،وعَلج ضعف املؤسساتالتعليمية ِف اجملتمعات اإلسَلمية  ،وتعزيز قدرهتا على الوقاية من الفكر املضلل ،ودرء االحنراف السلوكي
والفكري ،وَتويل املعرفة إَل سلوك مؤثر ِف شخصية النشء.
 توظيف اإلعَلم اجلديد وأدواته ِف نشر الوعي بني شرائح اجملتمع  -والسيما الشباب  -مبخاطرالتعامل مع املواقع اليت تشجع على اإلرهاب ومتويله واالخنراط ِف صفوفه.
 إيقاف نشر ما يستفز شباب األمة من تطاول على الكتاب والسنة ،وقدح ِف العقيدةالصحيحة ،وخدش لألخَلق واآلداب اإلسَلمية.
 تطوير طرق التوجيه وأساليبه ِف الربامج اإلعَلمية املوجهة إَل الشباب ،مبا حيقق اعتزازهم بالقيماإلسَلمية ومتسكهم هبا .
 تكثيف الربامج اإلعَلمية اليت تؤكد وسطية اإلسَلم ،وتعزز ثقافة التسامح واحلوار الذي يعززاألواصر ،ويقي من موارد النزاع والفتنة.
 مراجعة ما تتضمنه مناهج التعليم ِف العامل من مضامني خاطئة أو مغلوطة عن اإلسَلم ،والعملعلى تصحيحها.
رابعاى :فيما يتعلق باألسرة واجملتمع :

 تعزيز الوعي األسري ،وتنمية روح املسؤولية بني الوالدين واألبناء ،حلماية األجيال من االحنرافوالتطرف.
 متابعة األبناء ِف عَلقاهتم مع أصدقائهم ،وِف استخدامهم لتقنية االتصال احلديثة ،وتوجيههمإَل السلوك القومي ،ومشاركتهم ِف معاجلة ما يشغلهم من أفكار وقضايا ومشكَلت.
 تعاون اجملتمع ِف مواجهة اإلرهاب ،وتعميق مفهوم التكافل االجتماعي  ،وحشد اجلهود ِف هذاالسبيل ،وأن على كل إنسان مسؤولية ِف جمتمعه ،وعلى قدر حاله ،قال صلى اهلل عليه وسلم« :كلكم
ر ٍاع ،وكلكم مسؤول عن رعيته  ..والرجل ر ٍاع ِف أهله ،وهو مسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية ِف بيت

زوجها ،وهي مسؤولة عن رعيتها».
 تكامل اجلهود بني املؤسسات االجتماعية الرمسية وغري الرمسية ،لرتسيخ القيم اإلنسانية والوقاية مناإلرهاب ومكافحته ،والتعاون مع رجال األمن ِف مواجهة هذه اآلفة.
خامساى :فيما يتعلق برسالة رابطة العامل اإلسَلمي :
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 عقد لقاءات تنسيقية مع اجلهات املتخصصة ِف األمة اإلسَلمية ،لوضع خطط عملية تتصدىللفكر املنحرف.
 تكوين وفود من العلماء واملتخصصني لزيارة البلدان املتضررة من اإلرهاب ،ومقابلة مسؤوليها،وشرح الرؤية اإلسَلمية حول عَلج هذه الظاهرة.
 التعاون مع اجلامعات اإلسَلمية ومراكز األحباث من أجل ضبط املفاهيم امللتبسة ،وتوفري مادةعلمية رصينة تكون بني أيدي اخلطباء والدعاة واملعنيني بالشباب.
 إنشاء هيئة عاملية ملكافحة اإلرهاب تابعة لرابطة العامل اإلسَلمي ،تتوَل دراسة اإلرهاب ،وَتليلأسبابه ،ونشر الدراسات البحثية حوله ،واقرتاح الربامج العملية اليت تسهم ِف الوقاية منه ،وتنفيذها،
والتنسيق ِف ذلك مع املؤسسات املختصة.
 عقد لقاء عاملي يضم خمتلف اهليئات الدينية واملؤسسات الفكرية والشخصيات املتخصصة؛مسلمني وغري مسلمني ،وذلك لبيان موقف اإلسَلم من اإلرهاب ،وجهود املسلمني ِف التصدي له،
وجماالت التعاون بينهم وبني غريهم ِف ذلك.
 تكوين جلنة خيتارها األمني العام للرابطة ،ملتابعة توصيات هذا املؤمتر ،واستخَلص برامج عمليةمن حبوثه وتوصياته.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبيـنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
صدر ِف مكة املكرمة 0654/5/4هـ ـ 1105/1/15م.
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بالغ مكة املكرمة:
بَلغ مكة املكرمة الصادر عن املؤمتر اإلسَلمي العاملي «اإلسَلم وحماربة اإلرهاب» الذي نظمته
0654/5/4-5هـ اليت يوافقها -11

رابطة العامل اإلسَلمي مبكة املكرمة ِف الفرتة من
1105/1/15م.
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني والصَلة والسَلم على املبعوث رمحة للعاملني ،سيدنا
حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
ففي مهبط الوحي ،ومنطلق الرسالة ،مكة املكرمة ،تداعى علماء األمة اإلسَلمية ومفكروها من
خمتلف قارات العامل تلبية لدعوة رابطة العامل اإلسَلمي للمؤمتر اإلسَلمي العاملي «اإلسَلم وحماربة
اإلرهاب» الذي انعقد برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه اهلل
ـ لبحث اإلرهاب ،تعريفاى له ،وتشخيصاى ألسبابه ،ومحاية لألمة من آثاره ،وتبصراى مبآالته بعد أن استفحل
أمره ،وعظم خطره ،حيث شوه صورة اإلسَلم :شرعة ومنهاجاى ،واستحلت بسببه الدماء املعصومة،
واستعلت نزعات االنقسام املذهِب والعرقي والديين ،وتكالب األعداء على األمة املسلمة مستهدفني
هويتها ووحدهتا ومواردها.
وإزاء هذا اخلطر املاحق يتوجه العلماء املشاركون ِف املؤمتر هبذا البَلغ املتضمن مخس رسائل
ٍ
حكومات وشعوباى ،أداء
يوجهها املؤمتر إَل قادة األمة املسلمة وعلمائها وإعَلمها وشباهبا ،مث إَل العامل ؛
لواجب النصح ،وإقامة للحجة ،وإعذاراى إَل اهلل ،وامتثاالى لقول النِب صلى اهلل عليه وسلم« :الدين
النصيحة ،قلنا :ملن يا رسول اهلل؟ قال :هلل ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني ،وعامتهم».
الرسالة األولى  :دعوة قادة األمة إلى:
• العمل على َتكيم الشريعة اإلسَلمية ،واإلصَلح الشامل الذي حيقق العدل ،ويصون الكرامة
اإلنسانية ،ويرعى احلقوق والواجبات ،ويلِب تطلعات الشعوب ،وحيقق العيش الكرمي ،ومتطلبات احلكم
الرشيد.
• احملافظة على وحدة املسلمني ،والتصدي حملاوالت متزيق األمة دينياى ومذهبياى وعرقياى ،وتعزيز
التضامن اإلسَلمي بكل صوره وأشكاله.
• األخذ بأسباب القوة املادية واملعنوية ،وحسن استخدام املوارد البشرية والطبيعية؛ وتعزيز التكامل
بني الدول اإلسَلمية.
• مراجعة الربامج واملناهج الرتبوية والتعليمية ،واخلطاب الديين مبا حيقق املنهج الوسطي واالعتدال.
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• حل النزاعات ِف اجملتمعات اإلسَلمية وفق كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وما
كان عليه سلف األمة الصاحل ،وإنشاء حمكمة العدل اإلسَلمية  ،وإبعاد أبناء األمة على اختَلف
انتماءاهتم الدينية واملذهبية عن الفنت واالقتتال.
• وضع اسرتاتيجية شاملة لتجفيف منابع اإلرهاب ،وتعزيز الثقة بني األمة وقادهتا ،ونصرة قضايا
األمة العامة ،ومكافحة الفساد ،واحلد من البطالة والفقر ،ورعاية حقوق املواطنة جلميع مكونات اجملتمع.
• دعم األقليات املسلمة ِف احلفاظ على هويتها  ،والدفاع عن مصاحلها ،وتعزيز قدراهتا ،لتمكينها
من أداء رسالتها  ،والقيام بواجباهتا جتاه جمتمعاهتا ،ملتزمة بنهج الوسطية ِف الفهم واملمارسة.
• تقوية املؤسسات الدينية والقضائية ،ودعم رسالتها واستقَلهلا.
الرسالة الثانية  :دعوة علماء األمة إلى:
• احلفاظ على هوية األمة املسلمة ،وتعاهدها بالتفقيه والتوعية ،لتحقق واجبها ِف محاية الدين،
والنصح للعاملني ،والشهود على اخللق ،ولتكون واعية برسالتها ،وناهضة هبا على الوجه املأمول.
• َتقيق القدوة الصاحلة ،والقيام بواجب النصح واإلرشاد لألمة وقادهتا باحلكمة.
• تصحيح املفاهيم اخلاطئة ،ووقاية األمة من الشبهات املضللة ،والدعوات املغرضة ،بنشر العلم
الصحيح املنبثق من أصول اإلسَلم ،وفق هدي سلف األمة وأئمة اإلسَلم ،بعيداى عن َتريف الغالني،
وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني.
• التعاون ِف موارد االتفاق ،وتعظيم الثوابت ،واالجتماع على القضايا الكلية ،والتحلي بأدب
اخلَلف ِف مواضعه ،والتحذير من التكفري والتفسيق والتبديع ِف موارد االجتهاد ،صوناى ملصاحل األمة
العليا.
• تعزيز التنسيق بني املؤسسات الشرعية ِف الفتوى ،والتصدي للنوازل العامة بالفتوى اجلماعية،
والتحذير من الفتاوى الشاذة.
• تقوية التواصل مع الشباب ،وتضييق الفجوة معهم ،وتوسيع آفاق حوارهم ،وإجابة استفساراهتم،
والسعي ِف تعزيز هنج الوسطية بينهم.
الرسالة الثالثة  :دعوة اإلعالم في العالم اإلسالمي إلى:
• تعزيز الوحدة الدينية والوطنية ِف اجملتمعات اإلسَلمية ،والتصدي لدعاوى الفتنة والطائفية.
• إرساء القيم واألخَلق اإلسَلمية ،والتوقف عن بث املواد السلبية املصادمة لدين األمة وثوابتها
وقيمها.
• َتري املصداقية ِف األخبار ،والتثبت فيها ،والنقل اهلادف  ،واالمتناع عن الرتويج لإلرهاب ببث
رسائله ،وإدراك أمهية الرسالة اإلعَلمية اليت تصل إَل كل العامل.
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• العمل على معاجلة أدواء األمة ،والتحلي باملسؤولية ،وعدم إشاعة اآلراء الشاذة واملضللة ،وتوظيف

اإلعَلم ِف نشر الوعي حبرمة الدماء ،وخماطر الظلم ،والتصدي حملاولة تشويه اإلسَلم واملسلمني.
الرسالة الرابعة  :دعوة شباب األمة إلى :

• االعتصام بالكتاب والسنة ،وهدي سلف األمة ،واجتناب الفنت ،وموارد الفرقة والنزاع ،والنأي عن
اإلفراط والتفريط ،وتعظيم احلرمات ،وصون الدماء ،ورعاية مصاحل األمة الكربى.
• الثقة بالعلماء الربانيني الراسخني ،والرجوع إليهم  ،واالعتصام مبا يبصرون به من أحكام الدين ،
واحلذر من األدعياء  ،وجتاسرهم على الفتيا ِف قضايا األمة العليا.
• التفقه ِف الدين ،وترسيخ اإلميان ،وااللتزام بالشرع ،والنظر ِف َتقيق املقاصد ،واملوازنة بني املصاحل
واملفاسد ،وعدم االغرتار بالشعارات الرباقة اليت ترفعها بعض اجلهات بغري سند من كتاب وال سنة.
• ترشيد العاطفة واحلماس ،بالنظر ِف املآالت  ،وتقدمي األولويات ،وفقه الواقع  ،والتحلي بالصرب
واألناة ِف اإلصَلح ،والتدرج ِف بلوغ األهداف ،ومراعاة سنن اهلل ِف التغيري ،وسلوك الطرق املشروعة ِف
ذلك ،واستلهام الدروس والعرب من التجارب املاضية.

الرسالة الخامسة  :إبالغ العالم ومؤسساته وشعوبه بما يلي :

• أن التطرف ظاهرة عاملية ،واإلرهاب ال دين له وال وطن ،واهتام اإلسَلم به ظلم وزور ،تدحضه
نصوص القرآن القطعية بتنزله رمحة للعاملني ،وحماربته للظلم جبميع صوره وأشكاله.
• أن التطرف غري الديين من أهم أسباب اإلرهاب ،ألنه يستجلب العنف املضاد.
• أن القيم اإلنسانية مشرتك فطري ،وال يقبل تزييفها أو تزويرها مبا يفرغها من مضموهنا.
• أن حماربة اإلرهاب والتطرف الديين ال تكون بالصراع مع اإلسَلم ،والرتويج لإلسَلموفوبيا ،بل
بالتعاون مع الدول اإلسَلمية وعلمائها ومؤسساهتا.
• أن احلرية بضوابطها قيمة أعلى اإلسَلم من شأهنا ،وربطها بقيمة املسؤولية ،فَل تكون مسوغاى
لإلساءة لآلخرين ،والطعن ِف الرموز واملقدسات الدينية.
• أننا نعيش مجيعاى ِف عامل واحد ،تتعايش فيه جمتمعاتنا  ،يتأثر كله مبا ميوج ِف جنباته ،وهو ما حيتم
شراكتنا ِف بناء احلضارة اإلنسانية ،والسعي ِف َتقيق مصاحلنا املتبادلة.
ِ
استعَلء طَـرف وذَو ِ
بان آخر.
• أن التواصل واحلوار بني الناس لتحقيق التعارف ضرورة إنسانية ..دون
َ
َ
• أن التسامح بني الشعوب  ،فيما وقع خَلل التاريخ من مثالب و ٍ
أخطاء  ،مطلوب  ..دون ٍ
هتاون ِف
َ
َ
ٍ
ونسيان للدروس اإلجيابية !
احلقوق ،
• أن إقامـة العدل الناجـز متعيـِّـن ِف ظـل وح ِ
ِ
استقامة ميزان.
ـدة معيا ٍر و
ِّ َ ْ
ٌ
بعضنا إَل البعض
فلنتعاو ْن فيما اتفقنا عليه من املشرتك احلضاري اإلنساين ..
ولنتجنب أن يسيئ ُ
ْ
اآلخر ..
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ولنرد ما استبيح من ٍ
ولنرفـع ما هو واقع من عدو ٍان وظل ٍم  ،و ٍ
حقوق إَل أصحاهبا ..
احتَلل وهيمنة َّ ..
ْ
ٌ
رب العاملني ـ هبا علينا ..
ولنكن على قَـ ْدر شرف الكرامة اإلنسانية اليت َم َّـن اهللُ ـ ُّ
ولنتأمل معاى قول اهلل ِف كتابه :
ْ
﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذك ٍر وأنثى وجعلناكم شعوباى وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل
عليم خبريٌ ﴾ (احلجرات.)05 :
أتقاكم إن اهلل ٌ
وقوله سبحانه﴿ :قل يا أهل الكتاب تعالوا إَل ٍ
كلمة سو ٍاء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك به
شيئاى وال يتخذ بعضنا بعضاى أرباباى من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾ (آل عمران.)46 :
وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
صدر ِف مكة املكرمة عن املؤمتر اإلسَلمي العاملي «اإلسَلم وحماربة اإلرهاب»
0654/5/4هـ ـ 1105/1/15م.

حضور هيئة جملة املدونة أعمال املؤمتر اإلسَلمي العاملي (اإلسَلم وحماربة اإلرهاب) مبكة املكرمة.
(من اليمني الشيخ العَلمة خالد سيف اهلل الرمحاين األمني العام جملمع الفقه اإلسَلمي باهلند واملدير املسؤول عن جملة
املدونة ،وجبانبه فضيلة األستاذ الدكتور رشيد كهوس رئيس التحرير ،ويليه فضيلة الشيخ العَلمة بدر احلسن القامسي
نائب رئيس جممع الفقه اإلسَلمي اهلند) .
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الخالف األصولي :أسبابه ومبانيه
ِف إ طار األيام اجلامعية الرابعة اليت ينظمها سنويا مركز البحوث والدراسات ِف الفقه املالكي التابع للرابطة
احملمدية للعلماء؛ لدعم البحث اجلامعي والتكوين املتخصص لفائدة طلبة الدراسات العليا ِف العلوم اإلسَلمية
واإلنسانية:
نظم مركز البحوث والدراسات ِف الفقه املالكي بشراكة مع كلية أصول الدين بتطوان ،التابعة جلامعة
القرويني دورة للتكوين املتخصص لفائدة طلبة الدكتوراه واملاسرت ِف موضوع« :اخلَلف األصويل :أسبابه
ومبانيه» ،وذلك أيام الثَلثاء ،واألربعاء ،واخلميس 01 :ـ  05ـ  06مجادى اآلخرة 0654ه املوافق ل50
مارس 0 ،و  1أبريل 1105م.

وقد أطر هذه الدورة  11أستاذا متخصصا ِف املوضوع ،وشارك فيها ما يقرب من  111طالب ينتمون
إَل أربعني مؤسسة جامعية ومراكز حبث من داخل املغرب وخارجه ،تابعوا أعمال الدورة ِف مدرجني.
أشغال هذه الدورة العلمية يوم الثَلثاء  01مجادى الثانية 0654ه املوافق لـ50:
انطلقت ـ حبمد اهلل ـ
ُ
مارس 1105م على الساعة :التاسعة صباحا ،جبلسة افتتاحية ترأسها فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى بنحمزة،
صاحب كرسي اإلمام القراِف ِف أصول الفقه.
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وافتتحت بتَلوة آيات بينات من الذكر احلكيم ،تلتها جمموعة من الكلمات االفتتاحية ،وفق الرتتيب
اآليت:
الكلمة األولى :السيد األمين العام للرابطة المحمدية للعلماء الدكتور أمحد عبادي ،ألقاها بالنيابة عنه
الدكتور حممد السرار ،رئيس مركز ابن القطان للدراسات واألحباث ِف احلديث النبوي الشريف والسرية العطرة.
مهدها بتقدمي عن أمهية الرأي ِف املعرفة اإلسَلمية ،حيث ذكر أن املطالع حينما يفتح ختصصا من
ختصصاهتا املتنوعة ،جيد ذلك كله عالَما مشرقا من األنظار الراقية ،واملناهج السديدة املعاجلة ملشكَلت اإلنسان
اجمليبة عن أسئلته ،املستجيبة لتطلعاته ،وكل ذلك مسجى برداء الرمحة السابغة.
مث تعرض جملموعة من القضايا اليت تناسب املقام ،فبدأ باحلديث عن مكانة اختَلف علماء املسلمني،
وذكر أن له األثر البني ِف إثراء املعارف الشرعية من جهة ،وتكوين جمتمع منفتح ومتوازن من جهة أخرى.
لينتقل بعدها لتَبيِني قيمة هذا التكوين املستمر ِف الدراسات العليا حيث اعتربه قناة من قنوات نقل
املعارف الشرعية ،ومناهج حبث مسائلها ،وأنه يؤدي إَل َتقيق االتصال بني الشيوخ واألساتذة ،وبني طلبة هذه
املعارف ،كما يؤدي أيضا إَل تيسري سبل التواصل بني اخللف والسلف.
مث أردف قائَل :إن األيام اجلامعية اليت تنظمها الرابطة احملمدية للعلماء باالشرتاك مع املؤسسات اجلامعية
العليا ِف الدراسات الشرعية تعد مبثابة اإلعَلن عن اهلوية املعرفية اليت حددها القانون املنظم للرابطة احملمدية
للعلماء .ليضيف أن هذا النمط وأمثاله هو الكفيل باجتثاث ما ينبت ِف عقول بعض الناشئة من أفكار الغلو
اليت تغذي صناعة تشويه صورة اإلسَلم ،وتدعم اآللة املنتجة هلواجس التخويف منه.
السنَّة
الكلمة الثانية :للدكتور محمد الروكي (شيخ القرويين) حيث أبدى سعادته ِف مشاركة هذه ُّ
املباركةِ ،
سنة عقد دورات تكوينية للباحثني ِف العلوم الشرعية ،وما خيدمها.
كما نوه مبوضوع الدورة واعتربه موضوعا ِف غاية األمهية واخلطورة ،جمليا أمهيته ِف كونه ينصب على علم
من العلوم الشرعية الذي بواسطته يستطيع املتأخرون أن يكونوا مقتدرين على االستنباط ،واستخراج األحكام
الشرعية من مصادرها وأصوهلا ونصوصها ،وإدراك قواعدها ،والوعي مبناهجها ومدارسها.
ليعطي حقيقة مفادها أن املسلمني ميتلكون تراثا علميا ال نظري له ،وعقوال ال شبيه هلا؛ األمر الذي
يدعوهم إَل أن يعتزوا هبذا الرتاث ،ويتأسوا هبذه العقول النرية اليت تركت لنا هذا الرتاث.
واعترب أن من أجل هذه العلوم وأخطرها وأعمقها علم أصول الفقه الذي هو األداة الوحيدة ملعرفة
األحكام.
مشريا إَل أن املستشرقني حاوال أن يضعوا أيديهم على علوم املسلمني وأن يدرسوها ويعرفوا مواطن املد
واجلزر ومواقع القوة والضعف فيها ،فاستطاعوا أن يصلوا إَل شيء من ذلك ،لكن هناك علوم مل يستطيعوا أن
يسربوا غورها وأن يصلوا إَل أعماقها وأسرارها وِف طليعتها علم أصول الفقه.
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وشدد رئيس جامعة القرويني حممد الروكي ِف كلمته على أن هذا العلم ينبغي أن يرجع إَل مكانته ليؤدي
وظيفته ورسالته ،حىت يستطيع أبناء العلوم الشرعية أن يكونوا أهَل لتقرير األحكام الشرعية على الوجه السليم
ومسَه بزمن البحث العلمي والتحقيق والتدقيق.
ويؤدوا رسالة العلماء اليت ينبغي أن تؤدى ،خاصة ِف زماننا الذي َ
وِف األخري اعترب أن هذه الدورة التكوينية املعمقة ستؤدي إَل نتائج وآثار ينبغي االستمساك هبا ،ومواصلة
احللقات اليت يفضي بعضها إَل بعض .كما نبه على أنه مبثل هذه الدورات نستطيع أن نرد املياه إَل جماريها.

ثم أعطيت الكلمة الثالثة :لعميد كلية أصول الدين بتطوان لفضيلة األستاذ الدكتور محمد الفقير

التمسماني الذي استهلها بالرتحيب باجلميع ،معربا عن فرحته وغبطته باحتضان كلية أصول الدين هلذه األيام

اجلامعية الرابعة اليت هتدف إَل دعم البحث العلمي والتكوين اجلامعيِ ،ف الدورة التكوينية املتخصصة لفائدة
الباحثني والطلبة بالدكتوراه واملاسرت من كلية أصول الدين وخارجها.
ِف موضوع« :اخلَلف األصويل أسبابه ومبانيه» .مشريا أن الدورة من تنظيم مشرتك بني الكلية ومركز
البحوث والدراسات ِف الفقه املالكي التابع للرابطة احملمدية للعلماء.
ليُؤكد من خَلهلا أهنا فرصة ساحنة لَلستماع إَل حماضرات العلماء األجَلء ،وحبوث األساتذة الفضَلء.
كما عرج على أمهية هذا املوضوع ِف واقعنا املعاصر ،الذي اعترب أن مشكلته مشكلة األصل ،وأن اخلَلف
األصويل من حيث املضمون واملنهج ميتاز بكونه أدق وأرحب طريق لتسديد النظر ،وإحكام الرأي ،مؤكدا أنه ِف
نفس الوقت يعد من أهم وسائل الرقي املدين والتطور التشريعي ،فبالعناية به حيىي الفقه املذهِب والعايل.
الكلمة الرابعة :كانت لفضيلة األستاذ الدكتور محمد العلمي ،رئيس مركز الفقه المالكي للدراسات

والبحوث في الفقه المالكي بالقنيطرة.

افتتحها بشكر اهلل تبارك على هتييء سبل هذه اللقاءات ،راجيا من اهلل تعاَل دوامها واستمرارها ،والتوفيق
لشكرها.
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ليعطي بعد ذلك اإلطار العام هلذه الدورة ،مشريا أهنا تعد الدورة الرابعة اليت ينظمها سنويا مركز البحوث
والدراسات ِف الفقه املالكي ،بتعاون وشراكة مع املؤسسات اجلامعية العليا؛ دعما للبحث العلمي والتكوين ِف
الدراسات العلياِ ،ف الشريعة والقانون ،وأصول الدين ،والدراسات اإلسَلمية.
عرج على دواعي اختيار هذا املوضوع للتنظيم بكلية أصول الدين جممَل إياه ِف سببني:
مث َّ
أوهلما :أن هذه الكلية العامرة هي ألصق الكليات هبذا املوضوع.
وثانيها :ترسيخا للتعاون ،ودعما ألسس الشراكة اليت جتمع الرابطة احملمدية للعلماء جبامعة القرويني
ومبؤسساهتا اجلامعية ،وتأكيدا النتماء هذه اجلامعة العريقة الثابت إَل فضاء البحث العلمي والتعليم العايل.
ليشري إَل أن اختيار هذا املوضوع كان عقب اختتام الدورة اجلامعية الثانية بوجدة اليت كانت ِف موضوع:
"قواعد فقه األسرة ِف املذهب املالكي" منذ سنتني ،إال أن اإلعداد هلا استغرق عاما كامَل ،مما يعترب سببا كامَل
لألمل ِف جناحها حبول اهلل.
مث َّبني أهداف هذه الدورة جممَل إياها ِف هدفني:
األول :هدف عام متوخى من مجيع الدورات ،يتمثل ِف دعم طلبة الدراسات العليا ،ورفع مستواهم املعرِف
واملنهجي والرتبوي ،ومتكينهم من التواصل مع العلماء وأهل الشأن ِف صناعة الفقه واألصول ،وتوسيع
مشيختهم ،وتنويع أسانيدهم ِف العلوم ،كما نستهدف أن نثبت هلم بامللموس العمق األخَلقي الرفيع ،واحلسبة
ألجل املعرفة اليت يتحلى هبا مشاخيهم الذين جاءوا من كل فج عميق حمتسبني متطوعني لتبليغ الرسالة العلمية
واملنهجية إَل باحثني يروهنم املستقبل املشرق هلذه األمة.
والثاين :هدف خاص هبذه الدورة ،يتجلى ِف التغلب على صعوبة عامة يعانيها الباحثون مع املؤلفات
األصولية ،متثلها املعارف األصولية ،واملناهج األصولية ،واملصطلحات األصولية ،منبها أن هذا هو ثالوث
الصعوبة ِف املؤلفات األصولية.
وهبذه املناسبة عرج عن بعض األضرار اليت تضررت منها األمة اإلسَلمية بسبب بعض املظاهر اليت وصلت
إَل احلرم اجلامعي ،وهي النزعة اخلطابية املضادة للنظر ،والنزعة الطائفية املضادة للجماعة ،والنزعة الَلمعيارية
املضادة للمذاهب والعلوم ،ليتوجه من خَلهلا إَل دعوة الطلبة إَل االقتداء بعلمائهم واألخذ من منابعهم والسري
على طريقتهم.
الكلمة الخامسة :لألستاذ عبد الكريم الهواوي :أسباب الخالف بين األصوليين
افتتح األستاذ الباحث كلمته اليت كانت ِف موضوع األسباب العامة الختَلف األصوليني بذكر أمهية
البحث ِف اخلَلف األصويل ،وذلك أن كثريا من مسائل األصول هي مسائل خَلفية ،مث بني أن األسباب اليت
يرجع إليها اختَلف األصوليني هي متعددة ومتشعبة ،إال أنه بعد استقراء أكثر من مائة ومخسني مسألة أصولية
خَلفية وسبب اخلَلف فيها ،حاول إرجاع هذه األسباب إَل أسباب عامة كلية تندرج َتتها سائر األسباب،
وحصرها ِف مخسة ،وهي:
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أسباب اخلَلف اليت ترجع إَل علم الكَلم ،مث أسباب اخلَلف اليت ترجع إَل اللغة ،مث أسباب اخلَلف
اليت ترجع إَل الفقه ،مث أسباب اخلَلف اليت ترجع إَل األصول ،مث أخريا أسباب اخلَلف اللفظية ،وقد أتى
الباحث ِف كلمته بنماذج وأمثلة توضح كيفية انبناء اخلَلف ِف املسألة األصولية على اخلَلف ِف مسألة أخرى
ِف علم الكَلم أو اللغة أو الفقه أو األصول .وقد ختلل كلمته توضيح مسألة تأثري الكَلم واللغة والفقه ِف علم
األصول وأثر ذلك ِف اخلَلف األصويل قلة وكثرة ،مث ختم بالتنبيه على بعض اإلشكاالت املتعلقة باخلَلف
األصويل.
وكانت الكلمة السادسة من نصيب السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد إدعمر الذي
قدمها بالرتحيب باسم مدينة تطوان بالسادة العلماء ،م ِ
بدياى سروره بكونه جزءا من هذا اللقاء ،مع اإلشارة إَل
ُ
االتفاقية اليت عقدت بني كلية أصول الدين واجلماعة احلضرية لتطوان ،وأرجع ذلك إَل سببني:
 0ـ حب العلم والعلماء.
 1ـ أن التنمية احلقيقية ال َتصل إال باالعتناء ببناء اإلنسان.
ثم انطلقت بعد جلسة االستراحة محاضرة للعالمة محمد الروكي .بعنوان :نماذج من المباحث

األصولية الموجبة لالختالف.

تقدمي الدكتور حممد التمسماين .
استهل األستاذ احملاضر حماضرته مبقدمة عامة عن االختَلف ،ذكر فيها :أن االختَلف بصفة عامة هو من
حكمة اهلل عز وجل ،اقتضته حكمته وإرادته ومشيئته ،كما أنه ضرب من االبتَلء واالختبار.
وأشار إَل أن االختَلف مبثوث ِف كل املعارف والعلوم ،غري أن الذي جيب معرفته هو املقبول واملردود
منه ،ومعرفة اخلَلف احلقيقي واللفظي ،وأن املقبول منه جيب التعامل معه واالستفادة منه وتدبريه ،وعدم
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اإلنكار على املخالف فيه ،ومن قواعد الباب( :ال إنكار ِف مسائل االختَلف) ،وهذه قاعدة من قواعد تدبري
االختَلف ،ومن أمهات القواعد ِف تدبري االختَلف أيضا قاعدة( :كل جمتهد مصيب).
مث بني األستاذ أن االختَلف كما وقع ِف املعارف والعلوم ،وقع ِف علم أصول الفقه ،غري أن االختَلف
ِف أصول الفقه أعظم شأنا من االختَلف ِف الفقه ،إذ الفروع راجعة إَل األصول ومبنية عليها ،فلذلك ينبغي
أن يتسيج االختَلف ِف األصول أكثر باالحتياط والتدقيق؛ ألن االختَلف ِف هذه األصول جير إَل االختَلف
ِف فروع وجزئيات تنبين عليها ،فإذا كان األصل املبين عليه فاسدا فما بين عليه فهو الفاسد.
مث استعرض األستاذ احملاضر مجلة من املباحث واملباحث والقضايا واملضامني األصولية اليت أوجبت
االختَلف بني العلماء ،وأهم هذه املباحث:
املبحث األول :النص الشرعي :وقع االختَلف ِف النص الشرعي بني علماء األصول ،سواء من حيث
الثبوت أو الداللة.
أما من جهة الثبوت :فاألمر قاصر على األحاديث اآلحاد ،ووجه االختَلف هنا من حيث الثبوت أو
العدم ،وهناك أحاديث كثرية اختلف العلماء ِف ثبوهتا وعدمه ،وبين على ذلك اختَلف ِف كثري من الفروع.
وقد يقع اخلَلف أيضا ِف النص الشرعي من جهة الداللة ،فبعد االتفاق على ثبوته يقع االختَلف ِف
فهمه ،ومرد ذلك إَل اللغة العربية وسعتها وكثرة قواعدها وطبيعة وضعها ،فاالختَلف ِف داللة النص راجع إَل
اللغة؛ ألن النص الشرعي ورد باللغة العربية الفصيحة البليغة ،فيشمله ما يشمل الكَلم العريب ،ويندرج َتت
هذا أبواب ومسالك منها:
ـ مسألة االشرتاك اللغوي :سواء كان على مستوى اللفظة املفردة ،أو على مستوى الكَلم والرتكيب ،فإن
كثريا من األلفاظ موضوعة ملعنيني أو أكثر ،ومبا أن النص الشرعي موضوع باللغة العربية ،فسيتسرب إليه
االختَلف من هذه اجلهة.
ـ ومنها :احلقيقة واجملاز ،فالنص الشرعي مشتمل على احلقيقة واجملاز ،فيحمله البعض على احلقيقة والبعض
اآلخر على اجملاز ،وما أكثر املسائل اليت وقع فيها اخلَلف بسبب محل اللفظ على أحدمها.
ـ ومنها :وجود لفظ غريب ،أي الغرابة املعنوية ،فاللفظة حينما تركب تنشأ هناك غرابة ،كحديث( :ال
طَلق وال عتاق ِف إغَلق) ،فكلمة( :إغَلق) فيها غرابة ،ميكن أن َتمل على وجوه متعددة ،فسرها العلماء
بالغضب ،واجلنون ،والسكر ،وغريها.
ومن أبواب االختَلف من جهة الدالالت :العموم واخلصوص ،فحينما يأيت النص مفيدا للعموم مث يأيت
ختصيصه ،فجمهور العلماء على أن ُحيمل العام على اخلاص؛ ألن اخلاص قطعي الداللة أما العام فظين ،لكن
احلنفية ال يفعلون ذلك ،وإَّنا يعتربون ذلك تعارضا؛ ألن كل منهما عندهم قطعي الداللة ،فريجعون إَل
الرتجيح .ومثل ما قيل ِف العام واخلاص يقال ِف اإلطَلق.
هذا جمال أول ،وهو االختَلف ِف النص الشرعي ،سواء من جهة ثبوته واجملال فيه ضيق أو من جهة
داللته .والتقييد.
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املبحث الثاين :االجتهاد ،واألدلة االجتهادية كثرية ،ووجه االختَلف فيها أن بعضها غري مسلم ِف
األصل ،وما هو متفق عليه ومسلم قد يقع االختَلف ِف بعض مسائله وجماالته ،فاألدلة االجتهاد كلها مل
تسلم من اختَلف األصوليني ،سواء ِف أصوهلا واعتبارها أدلة ،وِف حجيتها واالستدالل هلا ،أو ِف حمال
إعماهلا ،فقد يتفق العلماء على دليل معني ،ولكن يقع اخلَلف ِف اإلعمال.
أوال :االختَلف ِف القياس باعتباره دليَل اجتهاديا كبريا واسعا ،فهو من أكرب األدلة االجتهادية ،بل هو أم
األدلة االجتهادية ،هذا الدليل مع أن املذاهب األربعة اعتربت القياس دليَل شرعيا إال أهنم اختلفوا ِف مئات
الفروع بسبب اختَلفهم ِف جماالت هل يدخلها القياس أم ال ،كاحلدود ،والكفارات ،والرخص واألسباب
والشروط واملوانع ،والعبادات ،ولِ ُك ٍّل أدلتُه املعتربة ،فإذا وقع اخلَلف ِف األصل جر إَل اخلَلف ِف الفرع ،فكثري
من اخلَلفات الفقهية هذا سببها .فمنهم من يتوسع ومنهم من يضيق ،وأيضا يتسع اخلَلف أكثر ِف الفروع
املندرجة ِف هذه األدلة االجتهادية ،ومن األمثلة على ذلك:
وقد يتفقون ِف جمال من اجملاالت أنه يدخله القياس ،لكن خيتلفون ِف العلة ،فالعلة إذا كانت مستنبطة قد
يقع االختَلف ِف تعيينها ،وإذا وقع االختَلف ِف تعيني العلة وقع اخلَلف ِف الفرع امللحق هبذا األصل
املختلف ِف علته.
املثال الثاين :االستصَلح :أي بناء األحكام على املصاحل املرسلة ،وذلك بأن أحكام الشريعة كلها معللة
بعلل ومنوطة مبصاحل ،وهذه املصاحل قد تكون معتربة أو مسكوتا عنها ،واملصاحل املسكوت عنها جيتهد العامل ِف
إحلاقها باملعتربة أو امللغاة ،وهذا سبب من أسباب االختَلف؛ ألن من عد هذه املصلحة معتربة سيبين عليها
حكما ،ومن ألغاها سيبين عليها حكما خمالفا لألول.
املبحث الثالث :التعارض والرتجيح ،ويكون بني األدلة :النص واالجتهاد ،وهذه األدلة يقع فيها التعارض
ِف عقل اجملتهد ،أيِ :ف فهمه للنص ،وليس التعارض نابعا من النص نفسه؛ إذ حينما تتعارض هذه األدلة ِف
عقول اجملتهدين وفهومهم يُهرع إَل ما يرفع به التعارض ،وإذا امتنع الرفع صرنا إَل الرتجيح ،وهذا باب واسع
من أبواب االجتهاد ،واخلَلف هنا ينشأ باألمرين معا ،ينشأ بالتعارض وبالرتجيح.
ومن أبواب هذا االختَلف الناشئ بسبب التعارض:
الباب األول :االختَلف بسبب وجود التعارض أو عدمه :قد يقع التعارض بني دليلني عند بعض دون
بعض ،ورود اخلاص والعام مثَل ،فاجلمهور حيملون العام على اخلاص ،لكن احلنفية جيعلون ذلك تعارضا ،فهو
تعارض عند احلنفية ليس تعارض عند اجلمهور.
الباب الثاين :االختَلف ِف رفع التعارض؛ ألن من أبواب رفع االختَلف دون االلتجاء إَل الرتجيح اجلمع
بني الدليلني ،وهنا يقول األصوليون" :اجلمع أوَل".
ومما يقع به الرفع النسخ ،لكن هذا باب من أبواب االختَلف ،قد يظهر للبعض اجلمع دون البعض
اآلخر ،وكذلك النسخ.
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والباب ِف هذا واسع ،فمجرد حدوث التعارض موجب لَلختَلف ،فإذا وقع التعارض ومل ميكن رفعه صرنا
إَل باب الرتجيح ،واملرجحات كثرية وكلها اجتهادية ،لذلك يتسع اخلَلف بني العلماء حينما يُهرعون إَل
الرتجيح.
ومما وقع االختَلف فيه عند الرتجيح بني املتعارضات اختَلفهم فيما إذا تعارضا دليَلن نقليان ،مثل
تعارض اخلرب مع عمل أهل املدينة ،فمالك يقدم عمل أهل املدينة على احلديث الصحيح ،وغريه يقدم اخلرب
الصحيح على العمل ،وسبب هذا االختَلف :هو أن مالكا نظر إَل عمل أهل املدينة باعتباره نقَل متواترا،
والذين خالفوا مالكا ِف هذا إَّنا نظروا إَل عمل أهل املدينة باعتباره إمجاع أهل املدينة ،وأن اإلمجاع ال ينعقد إال
إذا كان إمجاع اجلميع لبلد دون بلد ،ومالك مل ينظر إَل إمجاع أهل املدينة باعتباره إمجاعا ،وإن كانت عباراته
تشبه أنه يريد به اإلمجاع.
املبحث الرابع :القواعد األصولية ،وهو أخصب جمال دخله اخلَلف ،وقد هنج العلماء ِف تقعيد القواعد
منهج التتبع واالستقراء ،فانتهوا إَل تقعيد قواعد ،غري أن هذه القواعد ليست حمل اتفاق إما ِف أصلها أو ِف
بعض جوانبها:
ـ فاألمر بعد النهي عند األكثر يفيد اإلباحة ،لكن عند البعض يبقى على أصله.
واألخذ هل يكون بأوائل األمساء أو بأواخرها ،وهي قاعدة اللفظة احملتملة للقلة والكثرة ،هل َتمل على
القلة أو الكثرة ،فإذا أخذنا بأوائل األمساء فنحملها على القلة ،وإذا أخذنا بأواخرها فنحملها على الكثرة.
واألمر الشرعي هل هو حممول على املرة الواحدة أم على التكرار.
والنهي عن الشيء هل هو مقتض لفساد ذلك الشيء ،وهو املرتجم إَل القاعدة الفقهية" :املعدوم شرعا
هل هو كاملعدوم حسا".
وختم األستاذ بأن االختَلف الفقهي مستند إَل االختَلف ِف قواعد فقه النص ،فَل بد من هذا الربط
والتعليل.
المحاضرة المسائية األولى :تأمالت في أصول الفقه المالكي ،للشيخ العالمة مصطفى بنحمزة.
تقدمي الشيخ العَلمة حممد الروكي ،والدكتور حممد التمسماين.
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ـ مهد الشيخ حماضرته مبقدمة عرج فيها على قضيتني:
القضية األوَل :أن بعض الناس جتري على ألسنتهم قضايا أصولية ،أو فقهية ،وهم ليسوا من أهل األصول
وال الفقه ،غري أن الفقهاء حينما ال جييبون عنها وال يواجهوهنا تتمكن تلك الكلمات من أذهان الناس
وفهومهم ،فيصعب بعد ذلك تصحيحها فضَل عن اقتَلعها واجتثاثها ،ومثل هلذه املسألة بقول البعض :من
جعل الفقهاء أوصياء على اإلسَلم ،وإن كان هذا السؤال رمبا يعد اآلن سؤاال هازال ،ولكنه يستحق أن جياب
عنه.
وأجاب عنه بقوله :ليس ِف ديننا وصاية على الناس ،وليس من حق أحد أن يتحكم ِف عَلقة الناس
خبالقهم فيما يتعلق باجلزاء والعقاب ،وإَّنا يتحدث الفقهاء عن الصحة والبطَلن ِف األحكام الشرعية ،وال
يتحدثون عن القبول أو الرد ،فالعامل ليس وصيا على أفعال الناس ،إَّنا هو شهيد﴿ ،وكذلك جعلناكم أمة
وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ ،وقد يتجاوز العامل مرتبة الشهادة إَل مرتبة اخلَلفة عن اهلل تعاَل ،قال اهلل
عز وجل﴿ :إين جاعل ِف األرض خليفة﴾ ،وهذه اخلَلفة عن اهلل هي خَلفة خاصة ،وهي اليت مساها العلماء
بالتوقيع عن اهلل ،فالعامل موكل عن اهلل؛ ألنه كاشف عن اهلل فيقول لك :هذا جيوز ،وهذا ال جيوز.
القضية الثانية :هناك من يقول إن كلمة املسلمني كانت واحدة ،ففرقها الفقهاء وفرقتها املذاهب ،فنحن
نريد إسَلما بَل مذاهب.
ورد األستاذ احملاضر على هذه الشبهة قائَل :إن إسَلما بَل مذاهب هو إسَلم بكل املذاهب؛ ألن طبيعة
تفكري اإلنسان ِف األشياء تؤدي إَل االختَلف ،والناس هلم ُرؤى خمتلفة.
مث أشار األستاذ احملاضر إَل أن كل العلوم فيها مدارس ومذاهب ،فالنحو فيه مدارس ،والفنون فيها
مدارس ،والرسم فيه مدارس ،والقانون فيه مدارس ،فلماذا يعاب على الشريعة اإلسَلمية وعلى الفقهاء تعدد
مذاهبها ،فتعدد املذاهب ليس عبثا ،وإَّنا هو حصيلة إعمال أصول معينة التقى عليها الناس ،فت َك َّون الفقه ِف
هذه اجملموعات ،فنسميها مدارس ،ونسميها مذاهب ،ولكنها حصيلة اجتهاد ونظر ،وتفكري.
مث أضاف األستاذ قائَل :هناك شيء آخر نبهت عليه هذه الدورة ،من خَلل هذا العنوان« :اخلَلف
األصويل :أسبابه ومبانيه» ،هذا سؤال علمي ال يثريه عموم الناس ِف اخلارج ،الناس ِف اخلارج يسألون عن
خَلف الفقهاء؛ ألهنم ال يعتربون أن األصول ِف ذاهتا ختتلف ،فيختلف بسبب اختَلفها الفقهاء ،أي :اخلَلف
ِف الفقه ليس ذاتيا ،فإَّنا خيتلف الفقهاء بسبب االختَلف ِف طرح أصول أو اعتبارها ،فاألقوال الفقهية ال
تسمى مذهبا إال إذا بنيت على أصول ،واألصل ليس أن يقول الناس ِف الفقه ،إَّنا األصل أن يضبطوا املصادر
اليت هي مصادر استنباطية ،مث يدافعوا عنها ،ولذلك اخلَلف بني العلماء القدامى مل يكن ِف اجلزئيات الفقهية،
بل كان حول مصدر وآخر ،كالقول بعمل أهل املدينة وعدمه ،وكان النقاش بني مالك وغريه حول األصول،
أما اخلَلفات الفقهية فكانت حاصلة بالقضايا األصولية.
وبعد هذا التمهيد َتدث األستاذ احملاضر عن ثَلثة أمور ،هي:
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األمر األول :أن اخلَلف الفقهي بدأ يوم اختلف الصحابة بني أهل رأي ونظر ِف قوله « :ال يصلني
أحد العصر إال ِف بين قريظة» ،فتمسك بعضهم بالنص ،وقالوا :ال نصلي العصر إال ِف بين قريظة ،ولو فات
العصر ،وقال آخرون :إن املراد من ذلك حثنا على اإلسراع ،فنصلي العصر حيث أدركنا.
فهذان مذهبان ،ورسول اهلل  بني أظهرهم ،والقرآن الكرمي يبني لنا كيف اختلف نبيان ِف الزرع الذي
نفشت فيه غنم القوم ،كيف فهمها داود عليه السَلم وكيف فهمها سليمان عليه السَلم ،واختلف الصحابة
ِ ف مسائل كثرية ،وهبذه االختَلفات بني الصحابة تشكلت النواة األوَل للمذاهب ،وقد كان الصحابة ِف
فكون بذلك شبه نواة للفقه اجلماعي،
املدينة يشكلون جمموعات ،فعمر ـ ـ كانت له جمموعة يستشريهاَّ ،
وهذه اجملموعات مل تكن مذاهب ،ولكن كانت بداية للمذاهب.
وملا توِف النِب  كانت املدينة هي املركز ،وكان عدد من الصحابة  هلم صلة بالفقه ،وقد تفرق عدد
منهم ،واستبقى عمر  باملدينة مائة ومخسني من كبار فقهاء الصحابة ،حىت يبقى الفقه باملدينة ،فهذه الكتلة
اليت استبقاها عمر  باملدينة هي بداية فقه أهل املدينة ،وبعد الصحابة  بقي باملدينة مائة وسبعون من
فقهاء املدينة ،ومن فقه أهل املدينة تشكل مذهب مالك ـ رمحه اهلل ـ ،وتشكلت مذاهب أخرى ألسباب
أخرى ،وهلذا التشكل قاعدة علمية ،وهي قاعدة أصولية ،فأبو حنيفة له فقه يأخذ به مجاهري املسلمني ،ومالك
كذلك ،غري أن أبا حنيفة كان قد سبق إَل هذا الفقه برؤية أصولية ِف قضية خرب اآلحاد ،ما يعمل به وما ال
يعمل به بشروط معروفة عنده ،وبسبب ذلك تركت أحاديث كثرية مل يعمل هبا أبو حنيفة ،ليس تركا للسنة،
ولكن لعدم انسجامها مع موقفه ومذهبه ِف قبول خرب اآلحاد.
وملالك رأي ِف التخصيص خبرب اآلحاد الذي يسانده عمل أهل املدينة ،وله كذلك رأي ِف الرتجيح باخلرب
الذي يعضده العمل ،فهذا مذهب أصويل قائم ،ويتم االشتغال هبذه املذاهب ما دام هنالك من ينتصر هلذه
األصول ،ال للجزئيات.
وكما وقع االختَلف بني املذاهب ،فقد وقع اخلَلف داخل املذهب الواحد ،فابن القاسم مثَل خالف
مالكا ِف كثري من القضايا ،ومع ذلك فابن القاسم مالكي ما دام متبعا ألصول مالك ،فاالنتماء هلذه املذاهب
ال يعين األخذ بكل اجلزئيات.
األمر الثاين :مذهب مالك مذهب سين ،ومن قال :إن مذهب مالك أو مذهب أيب حنيفة أو مذهب
الشافعي كان يتعمد خمالفة السنة فهو ظامل لنفسه ،فهؤالء علماء كبار اختلفوا ِف أصول معينة للتعامل مع
الكتاب والسنة ،ومل يقل أحد منهم بإمكان طرح احلديث ،أو عدم العمل به قطعا.
مث أشار األستاذ احملاضر إَل أن املغرب واملغاربة عاشوا حالة خاصة قبل استقرار املذهب املالكي ،مث
األشعري ،فقد كانت ِف املغرب مذاهب تتصارع ،املذهب اخلارجي ،واملذهب الشيعي ،واملذهب االعتزايل،
واملذهب الزيدي ،ومذاهب أخرى ،إضافة إَل املذهب احلنفي ِف الفقه.
فاملغرب مل يعرف فراغا مذهبيا ،ولكن بعد كل هذه املذاهب والصراعات ،اختار املغاربة مذهبا جامعا ،هو
مذهب اإلمام مالك ،فهو مذهب فقه وعقيدة ،ال كما ينظر له البعض على أنه مذهب فقه فقط ،فإذا قرأت
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مثَل كتاب اجلامع من الذخرية ،وهو كتاب ليس ِف املذاهب مثله ،فتجد القراِف يتحدث بتوسع عن مذهب
مالك ِف العقيدة ،وِف ذات اهلل تعاَل ،وِف صفاته عند أهل السنة ،وعن تقدير مالك للنِب  ،وتوقريه
للصحابة  ،وغري ذلك من املسائل العقدية ،فالذين أخذوا عن مالك الفقه ،أخذوا عنه هذه املسائل.
األمر الثالث :وهو ما أشار إليه األستاذ احملاضر ِف خامتة كَلمه ،أن املذهب املالكي حينما يوجد وهو
مذهب سين حيمي البَلد ،ومينع من التشرذم والتفرق والطائفية ،مث مثل لذلك مبا حصل اليوم ِف بعض الدول
املسلمة ،غري أن بلدنا ـ وهلل احلمد ـ يعيش االستقرار ،وليس ذلك عبثا أو من باب الصدفة ،بل يرجع إَل طبيعة
املذهب ِف مجع الصف وتوحيد الكلمة.
الورشة العلمية األولى :أسباب الخالف األصولي العائدة إلى أصول الدين وعلم الكالم.
رئيس اجللسة الدكتور البشري الريسوين.
تقديم بحث في موضوع« :األثر الكالمي في الخالف األصولي» ،األستاذ الباحث محمد الحناط.
استهل مداخلته باحلديث عن العَلقة اليت تربط أصول الفقه بعلم الكَلم حيث ربطها بظهور الفرق
الكَلمية ،وأكد أن إمام احلرمني اجلويين أسس لدعوى عظيمة وهي قضية استمداد أصول الفقه من علم
الكَلم.
استهل مداخلته باحلديث عن العَلقة اليت تربط أصول الفقه وعلم الكَلم حيث ربطها بظهور الفرق
الكَلمية ،وأكد أن إمام احلرمني اجلويين أسس لدعوى عظيمة وهي قضية استمداد أصول الفقه من علم
الكَلم.
مث ذكر أن قلما جند مؤلفا خَل من أثر الكَلم ،واعترب أن اإلمام الشاطِب من أحسن من ضبط حدود
األصول ِف اجلمع وإن مل يتعرض للحد فإنه ضبط قضايا األصول بثَلثة ضوابط :الضابط األول :اخلَلف
الفقهي .الضابط الثاين :التفريع الفقهي .الضابط الثالث :البناء العملي .وهبذا تضبط مسائل األصول ِف
االفرتاض واالنعكاس حىت وإن كان بعضها مستندا لعلم الكَلم.
مث اعترب أن مسائل قضايا الكَلم مسلمة ِف أصول الفقه ويعد من مجلة ما علل به استمداد أصول الفقه
من علم الكَلم ،بعد ذلك عرض لنموذج من علم الكَلم وهو مبحث التصورات وأثره ِف اخلَلف الفقهي
تعريف العلم َّنوذجا.
لينتقل للحديث عن َّنوذجني من األصوليني مها اإلمام الشاطِب ،وابن جزي الغرناطي ،وقال إن اإلمام
الشاطِب أحكم قطعية أصول الفقه ،حيث عقد املقدمة األوَل والثانية والثالثة ،إَل َتقيق القطع ِف قضايا
األصول ،وقد سلك ِف ذلك ثَلثة مسالك :املسلك األول :قصده بأصول الفقه ما كان راجعا إَل كليات
الشريعة .املسلك الثاين :االعتماد على االستقراء .املسلك الثالث :ما هو من قبيل الظن فليس كأصول الفقه
وإن كان واردا ِف التفريعات وأنه مذكور تبعا ال قصدا .أما اإلمام ابن جزي فاعترب القضايا تشمل القطع والظن.
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مث ذكر مسألة ما يؤدي إَل العلم أو الظن ،أو يعمم ،وذكر فيها خَلفات كثرية ،وأرجع سبب اخلَلف
فيها إَل ما ذكره اإلمام حلولو ِف شرحه جلمع اجلوامع أن املتكلمني إَّنا فرقوا بينهما ألن الدليل يوصل إَل
املطلوب ،فمطالب املتكلمني يقينية ،ففرقوا بني ما يوصل إَل املطلوب اليقيين ،فيختص باسم الدليل ،وبني ما
يوصل إَل املطلوب الظين فخصوه باسم األمارة ،أما الفقهاء ملا كانت مطالبهم عملية والعمل ال يتوقف على
القطع ،وملا كان علم أصول الفقه يتعلق بالعلم والعمل ،اعتًن األصوليون باالصطَلحني ،وعليه فإن الرهوين
يرى أن املذاهب ثَلثة :مذهب املتكلمني بالفرق ،ومذهب الفقهاء بالتعميم ،ومذهب األصوليني باجلمع بني
االصطَلحني ،وأيضا املدار عندهم بالتفرقة وعدمها على اعتبار العلم والعمل.
العرض األول :أثر القضايا الكالمية في أصول الفقه :التأويل والتعليل نموذجا ،الدكتور عبد القادر
بيطار.
استهل األستاذ احملاضر مداخلته باإلشارة إَل أن علماء األصول أدرجوا بعض املباحث الكَلمية ِف
مؤلفات علم أصول الفقه ،وحييلون الباحث زيادة ِف البحث واملناقشة على مظاهنا ِف املؤلفات الكَلمية ،وهذا
األمر ال يقتصر على علم الكَلم فقط ،بل يشمل مسائل أخرى تتعلق باللغة واملنطق احلديث ...
وأرجع األستاذ السبب ِف ذلك إَل اشتغال كثري من املتكلمني بعلم أصول الفقه ،وما متيزت به طريقة
املتكلمني من التوسع ِف االستدالل العقلي.
مث ذكر بعض املباحث الكَلمية اليت أدرجت ِف علم أصول الفقه ،مع ردها إَل أصوهلا الكَلمية وبيان
صلتها باخلَلفيات.
ويتعلق األمر مبسألتني مها :مسألة :التأويل ،ومسألة :التعليل .غري أن األستاذ فصل القول ِف مسألة تعليل
األفعال ،ومل يعرج على مسألة التأويل ،وذلك لضيق الوقت.
مسألة :تعليل األفعال :ال شك أن أحكام الشريعة اإلسَلمية تقوم على أساس رعاية مصاحل العباد ِف
العاجل واآلجل ،وهي مسألة مسلمة مبنية على نصوص شرعية واضح.
مث وضح األستاذ أن مسألة تعليل أفعال اهلل تعاَل من املباحث املشرتكة بني علمي أصول الفقه والكَلم،
وقدم هلذه املسألة بأسئلة حمورية ،وهي :هل جيوز تعليل أفعال اهلل تعاَل ِف جمال االشتغال العقدي أم ال؟ وهل
يسوغ التعليل فقهيا وميتنع عقديا؟ مث كيف نركب أحكاما فقهية ذات صبغة تعليلية على أحكام العقيدة ذات
البعد التنزيهي؟ وكيف استطاع نفاة تعليل أفعال اهلل تعاَل أن حيافظوا على النسق العقدي كما فعل بناة اخلطاب
األشعري؟
مث بني األستاذ مفهوم املصلحة ِف جمال االشتغال العقدي ،وأهنا كثريا ما يُعرب عنها ِف ميدان الدراسات
العقدية بالعلة ،أو الغرض ،أو احلكمة ،وهي مصطلحات َتيل على األهداف اليت يرمسها اإلنسان ذهنيا قبل
اإلقدام على الفعل وَتقيقه ِف الواقع ،كما أن لفظ احلكمة يؤول ِف اللسان العريب إَل اإلتقان ِف العلم والعمل،
وِف التداول األشعري إَل العلم الكامل النافع ،أو بعبارة علماء العقيدة :ختصيص املمكن ببعض ما جيوز عليه
على وفق العلم.
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مث نبه األستاذ على أن الباحث ِف مضمون مصطلح احلكمة ِف املنظومة األشعرية جيده مبنيا على عناصر
ثَلثة َتدد هذا املضمون الذي يعد نتيجة حتمية لألحكام واألفعال الشرعية ،وهي:
ـ العلم :باعتباره صفة أزلية قائمة بذاته تعاَل املتعلق جبميع املعلومات ِف شكلها الكلي والتفصيلي.
ـ اإلرادة :بوصفها صفة أزلية ،وظيفتها ختصيص املمكن ببعض ما جيوز عليه ،وهو املعرب عنه «بالتعلق
التنجيزي».
ـ القدرة :بوصفها صفة وجودية قدمية أزلية قائمة بذاته تعاَل متعلقة جبميع املقدورات.
هذا بالنسبة للفكر األشعري ،أما ِف الفكر الكَلمي فقد ارتبطت احلكمة والغاية بتصور املتكلمني لإلرادة
اإلهلية ،هل هي مطلقة ال ختضع ملعايري احلسن والقبح والعدل والظلم؟ أم هي مرتبطة مبراعاة احلكمة والعدل
واملصلحة؟
مث أردف األستاذ ذلك ببيان مفهوم العلة وأقسامها واخلَلف فيها ،فقال :العلة هي القوة اليت يصدر عنها
املعلول ،أو هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ،ويكون خارجا مؤثرا فيه.
وهي أربعة أنواع :مادية ،أو صورية ،أو فاعلية ،أو غائية.
ـ العلة املادية :وهي اليت يتكون منها الشيء ،كاخلشب بالقياس إَل السرير ،ويعرب عنه بالقابل واهليويل.
ـ العلة الصورية :هي اهليئة الرتكيبية اليت تظهر ِف السرير بعد الصنع.
ـ العلة الفاعلة :هي العامل املؤثر ِف املعلول املوجد له ،أو هي املؤثر الذي به يوجد الشيء.
ـ العلة الغائية :هي ما ألجله يكون الشيء ،كاجللوس على السرير ،فإنه غاية لصنعه وإجياده.
واخلَلف ِف مسألة التعليل يدور بني فريقني :ناف ومثبت ،غري أن مقصد الفريقني يقوم على أسس عقدية
معتربة:
فاملثبت للتعليل :يريد إثبات احلكمة ِف الفعل اإلهلي والكشف عنها.
وأما الناِف للتعليل :فغرضه الدفاع عن صفة الكمال املطلق الواجب للخالق عز وجل ،وكأنه الحظ أن
القول بالتعليل يشعر باالحتياج والنقص الذي يتنزه عنه اخلالق عز وجل ،وصاحب هذا اخلطاب ال ينكر
احلكمة اليت ال خيلو منها الفعل اإلهلي.
مث ذكر نفاة تعليل أفعال اهلل تعاَل ،وهم:
أوال :الفَلسفة املسلمون :فمذهب بعض الفَلسفة املسلمني أنه ال جيوز تعليل أفعال اهلل تعاَل ،كيف ما
كان هذا التعليل ،ويرى بعضهم جواز التعليل بالعلة الغائية.
ثانيا :املتكلمون األشاعرة:
قرر أئمة العقيدة األشعرية أن اهلل سبحانه وتعاَل ال يفعل األشياء لغرض ،وليست له علة يقصدها ِف
أفعاله؛ ألن ذلك ِف نظرهم يؤدي إَل النقص الذي يتنزه عنه اخلالق عز وجل.
وقد استدل األشاعرة على ذلك بأدلة عقلية ،منها« :أن الدواعي املزعجات واخلواطر واألغراض إَّنا تكون
وجتوز على ذي احلاجة الذي يصح منه اجتَلب املنافع ودفع املضار ،وذلك أمر ال جيوز إال على من جازت
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عليه اآلالم واللذات وميل الطبع والنفور ،وكل ذلك دليل على حدث من وصف به ،وحاجته إليه ،وهو منتف
عن القدمي تعاَل ،وكذلك األسباب املزعجة احملركة الباعثة على األفعال إَّنا َترك الغافل ،وتنبه اجلاهل ،وختطر
للخائف والراجي الذي خياف االستضرار برتك األفعال ويرجو بإيقاعها الصَلح واالنتفاع ،واهلل يتعاَل عن
ذلك ،ألنه عامل مبا يكون قبل أن يكون ومبا تؤول إليه عواقب األمور ،ويعلم السر وأخفى.»...
ْمَلى بتحصيل ذلك الغرض؛ ألنه
ومنها :أنه سبحانه وتعاَل لو كان فعله لغرض لكان ناقصا لذاتهُ ،م ْستَك َ
ال يصلح غرضا للفاعل إال ما هو أصلح له من عدمه ،وهو معًن الكمال.
ومنها :ما يذكره اإلمام فخر الدين الرازي من كون« :أن كل من كان كذلك كان مستكمَل بفعل ذلك
الشيء ،واملستكمل بغريه ناقص لذاته؛ ألن كل غرض يفرض فهو من املمكنات ،فيكون اهلل تعاَل قادرا على
إجياده ابتداء ،فيكون توسط ذلك الفعل عبثا».
ومنها :أن صفة الغًن املطلق اليت هي من الصفات الواجبة هلل تعاَل شرعا وعقَل تتناىف مع القول بوجود
علة باعثة على الفعل؛ «إذ لو كان ـ سبحانه ـ حمتاجا من وجه كان ذلكم الوجه حمتاجا إَل من يزيل حاجته،
فهو منتهى مطلب احلاجات ،ومن عنده نيل الطلبات ،وال يبيع نعمة باألمثان ،وال يكدر عطاياه باالمتنان ،فلو
خلق شيئا ما لعلة َتمله على ذلك ...مل يكن غنيا محيدا مطلقا ...بل كان فقريا حمتاجا إَل كسب».
ـ وبعد احلديث عن نفاة التعليل وذكر حججهم ،عرض األستاذ احملاضر مذهب مثبيت التعليل:
حيث تبنت بعض التيارات الكَلمية اجتاه اإلقرار بوجود علة غائية ِف أفعال اخلالق عز وجل ،وهذا رأي
التيار الكَلمي االعتزايل ،ويرادف مدلول الغرض عندهم مصطلح احلسن ،وعليه فبنية العلة الغائية من وجهة
نظرهم تكون حمصورة ِف َتقيق احلسن.
ومفهوم الغرض ِف الفكر االعتزايل على مستويني:
ـ املستوى األول :أن يرجع الغرض إَل ذاته تعاَل ،فيكون الغرض كونه عاملا.
ـ املستوى الثاين :أن يرجع الغرض إَل أفعاله تعاَل ،فيكون الغرض حينئذ هو َتقيق احلسن.
مث ختم األستاذ بذكر دليل املعتزلة على ذلك ،وهو :أن الرب تعاَل حكيم ،واحلكيم من تكون أفعاله
تتميز باإلحكام واإلتقان ،فَل يفعل جزافا ،فإن وقع خريا فخري ،وإن وقع شرا فشر.
العرض الثاني :أثر القضايا الكالمية في أصول الفقه :التكليف بما ال يطاق نموذجا ،الدكتور جمال

عالل البختي.
أشار األستاذ احملاضر ِف بداية حماضرته إَل أن هذه القضية" :التكليف مبا ال يطاق" ،قضية فقهية أصولية
كَلمية ،مث مثل لذلك :برجل غضب إَل درجة اإلغَلق ،فطلق زوجته ،هل طَلقه نافذ أم ال ،فاملسألة فيها
نقاش بني املذاهب ،ولو وقفنا ِف َترير املسألة لوجدناها ترجع إَل نية الشخص ملا صدر منه هذا الفعل ،هل
إرادته كانت تامة أم ناقصة ،فإذا كان فاقد النية فإنه يكون ِف حالة إذا حكمنا عليه فإنه يكون من التكليف مبا
ال يطاق ،وهذه املسألة ترجع ِف أصوهلا إَل القواعد األصولية ،لكن مبناها أصَل إَّنا تأسس على علم الكَلم.
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ومسألة التكليف مبا ال يطاق كتب فيها أهل الكَلم أكثر مما كتبه األصوليون ،غري أن النظر ِف املسألة من
مستويني.
املستوى األول :املستوى العقدي ،أو الكَلمي.
املستوى الثاين :مستوى أصويل يرتبط بالبعد اإلنساين ،والبعد العملي.
مث نبه األستاذ على أنواع التكليف مبا ال يطاق ،وقال :هذه إشكالية ال يتنبه هلا البعض مما جيعله يقع ِف
أخطاء ،وأنواعه ثَلثة مع اختَلف ِف بعض اجلوانب:
النوع األول :احملال أو املمتنع لذاته ،كجعل القدمي حمدثا أو ما إَل ذلك.
النوع الثاين :احملال لغريه أو لعارض ،أو املمتنع العادي ،النتفاء شرط من شروطه كخلق اجلسم والصعود
إَل السماء ،واملشي على املاء ،وغري ذلك.
النوع الثالث :املمتنع لغريه ،ولكن لوجود مانع منه ،كعلم اهلل تعاَل بعدم وقوعه ،أو لعدم إرادة اهلل لوقوعه،
وميثل هلذا األمر علماء األصول بإميان أيب هلب.
هذه املستويات الثَلث ال بد من استحضارها ِف مناقشة مسألة التكليف مبا ال يطاق ،وعدم العلم هبا
يوقع ِف اخلطأ أثناء تتبع املذاهب.
مث ذكر األستاذ رأي املذاهب الكَلمية ِف مسألة التكليف مبا ال يطاق ،مث أردفها برأي األصوليني:
املعتزلة :يقولون" :ال جيوز التكليف مبا ال يطاق" ،هذا املعروف من مذهبهم ،لكن املسألة ينبغي أن تأخذ
بشيء من التحفظ؛ ألن هناك من املعتزلة وهم معتزلة بغداد هلم رأي خمالف هلذا الرأي.
وعلل املعتزلة املسألة بأهنا ملا كانت مرتبطة بالتحسني والتقبيح العقلي ،فتكليف الشخص مبا ال يطاق ال
يليق باهلل سبحانه وتعاَل.
املاتريدية :وهي الفرقة اليت توسطت بني املعتزلة واألشاعرة ،وقد قالوا ِف املسألة بقول املعتزلة؛ ألن التكليف
ِف نظرهم فاسد عقَل؛ لعدم وجود القدرة عليه ،واملاتريدي ـ وهو الشيخ األكربـ يرى أن من منع القدرة فتكليفه
فاسد عقَل ،أما املضيع لقدرته فيجوز تكليفه.
املدرسة السلفية :ينطلق السلف ِف هذه املسألة من منطلقني:
أوال :يقولون :إن إطَلق القول ِف التكليف مبا ال يطاق بدعة؛ لعدم وروده ِف الشرع.
ثانيا :التكليف مبا ال يطاق على فرض قبول هذا املبدأ ينبغي التفريق فيه بني أمرين:
أـ تكليف لوجود ضده من العجز ،وهو ال جيوز إمجاعا.
ب ـ تكليف لعدم وجود ضده من العجز ،وهذا جيوز إمجاعا.
األشاعرة :أثاروا إشكاال ِف املسألة؛ ألهنم قالوا جبواز التكليف مبا ال يطاق ،ونقلوا ذلك عن اإلمام أيب
احلسن األشعري ،لكن الذي ينبغي أن يعلم أن هذا اإلطَلق ِف احلكم على أيب احلسن غري دقيق من الناحية
العلمية؛ ألن أبا احلسن له رأي آخر ِف املسألة.
آراء األصوليني ِف املسألة:
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احلنفية :قالوا برأي املعتزلة ،لكن املعتزلة قالوا بأن األصلح واجب على اهلل تعاَل ،واحلنفية بنوا ذلك على
أنه ال يليق حبكمة اهلل وفضله التكليف مبا ال يطاق ،ال على أن األصلح واجب على اهلل تعاَل.
املالكية :فرقوا ِف املوضوع بني نوعني من اخلطاب ،خطاب تكليف ،والشرط فيه القدرة والعلم ،ففاقد
القدرة إذا ُكلِّف يكون مكلفا باحملال ،وفاقد العلم يكون مكلفا بغري الوسع ،فاملالكية هلم موقف سلِب من
التكليف مبا ال يطاق.
الشافعية :صرح معظمهم مبخالفتهم لألشعرية ِف املوضوع.
احلنابلة :يتفق احلنابلة مع املعتزلة بالقول بأن االستطاعة تسبق الفعل ،وهي مناط التكليف ،ومن ال قدرة
له ال تكليف عليه.
العرض الثالث :أثر القضايا الكالمية في أصول الفقه :التحسين والتقبيح نموذجا ،األستاذ يوسف

حنانة.

بدأ األستاذ بالدالالت اللغوية واالصطَلحية ملفهوم التحسني والتقبيح ،مشريا إَل أهنما يطلقان على
األفعال اليت يقوم هبا اإلنسان.
وقد ذكر أن هذه املسألة اتسعت دائرهتا ،وتسببت ِف كثري من املباحث اخلَلفية.
لريدفه باجلواب عن التساؤل اآليت :ما الذي ُحيسن ويُقبح؟ هل هو الشرع أم العقل؟ مربزا اخلَلف
الكَلمي بني املعتزلة واألشاعرة ِف املسألة ،وذلك على ثَلثة أقوال.
 0ـ األصل ِف األشياء هو التساوي ،والعقل هو الذي حيسن أو يقبح.
 1ـ األشياء َتمل على صفات احلسن والقبح عقَل ،وهو مذهب املعتزلة.
 5ـ موقف األشاعرة ،هو أن احملسن واملقبح هو الشرع ،فما قبحه الشرع فهو قبيح ،وما حسنه فهو
حسن .ومثل لذلك باخلمر ،حيث أشار إَل أن مخر الدنيا حرام ،ومخر اآلخرة نعمة ،فلو كان العقل حيسن
ويقبح ِف الشرعيات ملا فرق بينهما.
اليـوم الثانـي :جلسة المحاضرات العامة الثانية

رئيس اجللسة الدكتور عبدالعزيز بَلوي ،عميد كلية الشريعة بأكادير .
المحاضرة األولى :الدالالت عند األصوليين :أهميتها ومجاالتها وثمرات االختالف فيها ،الدكتور

محمد جميل مبارك.

استهل األستاذ احملاضر حماضرته باإلشارة إَل أن مبحث الداللة تتوارد على رياضه ثَلثة علوم:
 -0علم اللغة.
 -1علم األصول.
 -5علم املنطق.
مبينا مفهوم الداللة باعتبارها رابطا بني املعاين ومباين األلفاظ ،فهي فهم أمر من أمر ،أو كون أمر حبيث
يفهم منه أمر آخر.
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وأبرز أن اللغة هي أهم ملكة متكن من االجتهاد والتجديد ،موضحا أن القصور ِف علم الشريعة يأيت من
إحدى أمور ثَلثة:
ـ ضعف اإلدراك ملقتضيات األلفاظ.
ـ قصور اخلطو عن بلوغ مقاصدها.
ـ قلة الزاد ِف اصطَلحات أهل الشريعة.
مث ذكر أن الداللة على ضربني :لفظية ،وغري لفظية .واللفظية على ثَلثة أنواع ،يعنينا منها النوع األول
املتعلق بالداللة اللفظية الوضعية ،من مطابقة ،وتضمن ،والتزام.
مث َتدث عن بعض املسائل اليت يناقشها العلماء ِف مبحث الدالالت ،مثل :مسألة اللغة هل هي توقيفية
أم اصطَلحية؟ وثبوت اللغة بالقياس وعَلقتها بالقياس األصويل ،كما أشار إَل احلقيقة واجملاز ،وأن احلقيقة
تنقسم إَل :لغوية ،وشرعية ،وعرفية .واجملاز أيضا ينقسم بدوره إَل هذه األقسام.
مث نبه على قضية التعارض بني احلقيقة واجملاز أيهما يقدم ،فذكر اختَلف العلماء ِف ذلك ،غري أهنم اتفقوا
على أنه إذا هجرت احلقيقة يقدم اجملاز ،وإذا تساويا قدمت احلقيقة ،ومثل لذلك حبديث (احملرم ال ينكح وال
ينكح) ،وحديث (البيعان باخليار).
مث َتدث عن العموم واخلصوص ،مشريا إَل أن مبحث العام واخلاص يعد من أوسع مباحث الداللة ،وإَل
أن جل األصوليني ال يفرقون بني لفظ العام واألعم ،وهناك من يفرق بينهما ،فيعترب أن العام له تعلق باللفظ،
واألعم له تعلق باملعًن ،كما أن األصوليني يتحدثون أيضا عن نسبية العموم ،فاللفظ إما عام مطلقا ،وإما عام
نسِب .وهناك من يدخل العام ِف تقسيم آخر للماهية ،فاللفظ إما أن يدل على املاهية ،أو على مجيع أجزاء
املاهية ،فاألول املطلق ،والثاين العام.
مث ذكر َّناذج من مسائل العموم اليت بين عليها خَلف فقهي ،مثل :العموم هل له صيغة خاصة أم ال؟
ولضيق الوقت ختم األستاذ مداخلته مؤكدا أن هذا املبحث خيتزن اختَلفات كثريةَ ،تتاج إَل َترير
ومتحيص وتدقيق.
المحاضرة الثانية :الخالف األصولي في المذهب المالكي :أسبابه وآثاره ،الدكتور محمد
التمسماني.
أشار األستاذ احملاضر ِف بداية احملاضرة إَل أن أمهية معرفة اخلَلف األصويل تكمن ِف تنمية امللكة العلمية،
واالطَلع على مآخذ الفقه ومستندات الفقهاء.
مث ذكر أن احلديث عن اخلَلف األصويل يقتضي أن هناك مصنفات أصولية ،مبينا أن أصول اإلمام مالك
تؤخذ أوال من عند اإلمام مالك ِف كتابه املوطأ وِف رسائله وأجوبته ،مث من مصنفات املالكية األصولية اليت
متيزت عن غريها من مصنفات األصوليني خبصائص ،منها:
ـ مصادر التأصيل والتأسيس.
ـ مصادر التحرير والتحقيق.
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ـ مصادر ِف االنتصار للمذهب.
ـ مصادر التقرير والتنقيح.
ـ مصادر التأصيل للفقه املالكي.
لينتقل إَل حمور آخر ،وهو منهج علماء املالكية ِف ذكر أسباب اخلَلف األصويل ،فبني أهنم أحيانا
يصرحون بالسبب ،وأحيانا ال يصرحون ،بل يذكرون اخلَلف دون السبب.
وتارة خيتلفون ِف تقرير األسباب ،فبعضهم يذكر السبب اللغوي ،واآلخر يذكر السبب العقدي ،وبعضهم
يلجأ إَل الرتجيح ،ويستعملون ِف ذلك بعض الكلمات الدالة عليه مثل :قال احملققون ،أو الذي عليه الكثري
من أهل العلم ،أو اجلمهور على كذا وكذا ،وغريها.
مث تطرق إَل جهود علماء املالكية األصوليني ِف تدبري اخلَلف األصويل ،مشريا إَل أن اخلَلف ال يرفع
وإَّنا يدبر ،ومن طرق ذلك:
 -0إرجاع اخلَلف إَل أصله احلقيقي( :العقيدة ،اللغة ،الفقه.)...
َ -1ترير حمل النزاع.
 -5الرتجيح.
مث عرج على مجلة من املسائل اخلَلفية ِف املذهب املالكي ،وختم كلمته بأهم األسباب اليت وقع فيها
اخلَلف بني األصوليني ِف املذهب املالكي ،وحصرها ِف سبعة ،وهي كما يلي:
ـ تفسري املصطلح.
ـ اخلَلف ِف القياس واإلحلاق.
ـ احلكاية عن اإلمام والتخريج على أصله.
ـ اللغة.
ـ فهم النصوص الشرعية.
ـ أصول الدين والعقيدة.
ـ الفروع الفقهية.
الورشة العامة الثانية :أسباب الخالف األصولي العائدة إلى علم المنطق ومبحث الدليل .
رئيس اجللسة :الدكتور مصطفى بومجعة.
العرض األول :أسباب الخالف األصولي العائدة إلى المنطق ،للدكتور أحمد مونة.
استهل األستاذ احملاضر مداخلته بعرض جمموعة من النقط املتعلقة بالعرض؛ وذلك ألجل رفع االلتباس ِف
هذا املوضوع ،وهو عَلقة املنطقيات باألصوليات.
 مث أشار إَل أنه ينبغي التمييز بني ركنني أساسني يقوم عليهما الدليل املنطقي:الركن األول :يتعلق بصورة الدليل.
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الركن الثاين :يتعلق مبادة الدليل.
 كما وضح أن علم املنطق علم يـبحث ِف أمرين اثنني:األمر األول :ضبط احلدود ،و هذه غاية مبحث التصورات.
األمر الثاين :تركيب األدلة ،وهذه غاية باب التصديق.
 وعرج بعد ذلك على توضيح املفاهيم األساسية ِف علم املنطق ،وحدد أربعة جوانب من هذه املفاهيم: اجلانب األول :هو جانب القطعية ِف النتيجة املرتبطة بطبيعة العَلقة بني املقدمات و النتيجة. اجلانب الثاين :هو جانب الصورية ،وهو الذي يعمد إَل إخَلء االستدالالت من مضامينها. اجلانب الثالث :وهو جانب العَلقة بني النتيجة و املقدمة. اجلانب الرابع :وهو جانب التواطؤ ،تواطؤ األلفاظ اليت تصاغ هبا األدلة.مث ذكر األستاذ العلماء الذين اشتغلوا باملنطق ِف الثقافة اإلسَلمية ومها عاملان كبريان من أعَلم الفكر
والثقافة اإلسَلمية :ابن حزم الظاهري وحجة اإلسَلم أبو حامد الغزايل ،ووضح عملهما ِف هذا اجملال وما سعيا
إَل َتقيقه.
األول :سعى إَل إخراج املنطق وجعله عبارة عن موازين قرآنية ،وبني هذا ِف كتابه "القسطاس املستقيم".
أما الثاين :فقد سعى إَل تقريب هذا املنقول احلضاري إَل األمة اإلسَلمية من خَلل عنوان دال على هذا
العمل الكبري الذي قام به ،وهو تقريب حد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العامية و األمثلة الفقهية.
 ومفهوم التقريب ِف التداول العلمي ،هو اإلتيان مبقدمات تفيد املطلوب للمتلقي. مث أشار إَل أن هذا املنطق الذي انتصر إليه اإلمامان ابن حزم والغزايل ،وجد معارضة كبرية ،ولكناإلشكال الذي وقع فيه املعارضون للمنطقيات من زاوية شرعية ،هو أهنم أخرجوا املنطق عن مقتضيات الدين،
و هذا خطأ فادح؛ ألن املنطق علم وسيلة والدين علم مقصد.
كما نبه على أن الذي ثبتت عنده يقينية االستدالالت املنطقية ،يرى بأن الذين يعارضون املنطق إَّنا
يعارضون العقل .ألنه ثبت بالدليل والربهان أن االستدالالت املنطقية هي استدالالت قطعية.
وذكر بأن النقد الذي وجه هلذا العلم وكان نقدا رائعا ،هو نقد شيخ اإلسَلم تقي الدين ابن تيمية.
فهو عندما انتقد املنطق انتصر ِف احلقيقة إَل منطق آخر ،وهو ما يسمى اآلن مبنطق احلجاج ِف مقابل
منطق الربهان ،فابن تيمية هو الذي أكد طبيعة العَلقة اليت ينبغي أن تكون بني مقدمات الربهان ونتيجته،
وهي العَلقة اللزومية ،ولذلك عندما أراد تعريف املنطق قال" :إن املنطق هو العلم باللزوم".
بل اعترب الشيخ ابن تيمية –ِف كتابه النبوات" -االستدالالت املنطقية إن هي إال صورة من االستدالالت
الشرعية" .مبعًن آخر أن االستدالالت الشرعية تتسع للضروب واألشكال اليت أنتجها علم املنطق ،وتزيد فوق
ذلك أساليب وطرقا ِف االستدالل تتسع لكل ما ميكن أن يبدعه اإلنسان وهو يستدل ِف جمال الشرعيات،
وهو قول رائع أحيا به ما كان قد قدمه من نقد.
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مث بني األستاذ بعد ذلك كيف أن مفهوم التواطؤ مبعناه املنطقي ،قد تغلغل إَل الدرس األصويل من خَلل
النموذجني اللذين سبق ذكرمها (ابن حزم واإلمام الغزايل).
فاملوضوع قياس األوَل ،فعندما نناقش قياس األوَل فإننا نقصد به ،مفهوم املوافقة والفحوى .وخَلصة هذا
القياس ،هو أن هناك منطوقا ومسكوتا ،وأن املنطوق يكون أضعف ِف الداللة من املسكوت ،مبعًن أن احلكم
ِف املسكوت هو أوَل منه ِف املنطوق.
وقد نبه األستاذ على أن اإلمامني الغزايل وابن حزم رفضا قياس األوَل ،لكن اإلمام ابن تيمية انتصر هلذا
األخري وجعله أرقى أنواع االستدالالت خاصة فيما يتعلق بالدليل الوجودي.
مث ضرب األستاذ أمثلة لتوضيح وتفسري توجهات اإلمامني.
مث ذكر األستاذ أحد األصوليني املغاربة املتأخرين وهو الشريف التلمساين ،وذكر أن له كتابا مجيَل جدا،
مساه" :مثارات الغلط ِف األدلة" ،وذكر أنه عندما كتب هذه الرسالة كتبها بروح منطقية خالصة ،واعترب أن
مثا رات اخلطأ ِف االستدالالت األصولية إَّنا مردها إَل طرق بناء األدلة و ليس فقط إَل مضامني القضايا اليت
تصاغ هبـا األدلة.
مث وضح كَلمه بذكر مثالني من الفقهيات.
واختتم عرضه حبث الطلبة على قراءة هذا املنت الذي اعتربه رائعا جدا ومهما ِف بابه " :مثارات الغلط ِف
األدلة" للشيخ الشريف التلمساين.
العرض الثاني :اللبس في المفهوم االصطالحي وأثره في الخالف األصولي ،الدكتور العربي البوهالي
افتتح احملاضر مداخلته بتمهيد بني فيه بعض النقاط ،وهي:
* أمهية علم أصول الفقه مشريا أنه القانون الضابط لعملية االجتهاد واالستنباط به تستخرج األحكام
الشرعية للقضايا واملستجدات اليت تعن للمسلمني ِف أمورهم العامة واخلاصة.
* التنويه بأن هذا العلم ابتكار إسَلمي أصيل استكمل أسسه وأركانه عرب تراكمات معرفية ومنهجية.
* اإلجابة عن تساؤل قد يطرح بشأن هذا العلم ،وهو مبا أنه علم منهجي يعًن بضبط األدلة الكلية
واجلزئية وقواعد االستنباط اللغوية واملعنوية ،قد يُظن خلوه من اخلَلف ،جميبا أن األمر ليس كذلك ،فهو مثل
مجيع العلوم املتولدة من االجتهاد ،وإن استندت إَل نصوص الوحي ،فهو يعكس الطابع البشري الذي يتسم
بالتنوع.
* األسباب اليت يؤول إليها اخلَلف ِف هذا العلم كثرية ،وأشار أن من تلك األسباب ما يؤول إَل اللبس
ِف ضبط بعض املفاهيم واملصطلحات.
بعد هذا التمهيد حصر األستاذ عرضه ِف ثَلثة مباحث:
املبحث األول :املصطلح األصويل وأمهيته العلمية
املبحث الثاين :غموض بعض املصطلحات االصطَلحية وأثرها ِف اخلَلف األصويل
املبحث الثالث :ما العمل بعد استيعاب اخلَلف األصويل وأسبابه
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وعن املبحث األول :الذي هو املصطلح األصويل وأمهيته العلمية أشار األستاذ احملاضر إَل أنه من ال يقدر
على اإلحاطة باملصطلحات اليت تستعمل ِف أي علم ال يعد من املتخصصني فيه ،بل ال ميكن الثقة فيما خيرب
به عن هذا العلم ،مستدال على ذلك بنصوص من أقوال العلماء.
مؤكدا أن لغة علم أصول الفقه تتميز بغلبة االصطَلح عليها منذ نشأته األوَل حيث توجهت عناية
األصوليني به ضبطا وتعريفا؛ صونا هلذا العلم من الغموض واللبس ،ومع تلك اجلهود ال تزال بعض
املصطلحات مستصحبة االضطراب والتباين ال سيما ِف أذهان املبتدئني.
أوال :املصطلح األصويل وإشكالية ضبط املفهوم.
معرفا املصطلح من حيث مدلوله اللغوي واالصطَلحي ،مشريا إَل أن ضبط تعريفه وَتديد مفهومه ذات
أمهية بالغة.
ذاكرا أنواع احلدود وأشكاهلا ،وبعض عيوهبا وقصورها ،والضوابط احملددة لصناعة احلد .ومع ذلك جند ِف
كتب أصول الفقه بعض املصطلحات مل حيصل االتفاق على حدها فانعكس ذلك سلبا على من رام َتصيل
املراد من هذا العلم بل يصل االختَلف أحيانا درجة من التوتر ،فتلقى االهتامات بني العلماء بسبب اللبس ِف
املصطلح.
عناية األصوليني باملصطلحات اليت يكثر دوراهنا فيما بينهم ،أشار فيها إَل أن علماءنا ملا علموا أمهية
املصطلحات أفردوا هلا كتبا خاصة صدروا هبا كتبهم.
وأما املبحث الثاين :الذي عنونه بغموض بعض املصطلحات األصولية وأثرها ِف اخلَلف األصويل فتناول
فيه ثَلثة مصطلحات:
األول :مصطلح اإلمجاع.
الثاين :مصطلح القياس.
الثالث :مصطلح االستحسان.
وأما املبحث الثالث :ما العمل بعد استيعاب اخلَلف األصويل وأسبابه ،فكان عبارة عن توجيهات أربعة:
األول  :ما له عَلقة مبوضوع االصطَلح ،خمربا أن هناك دراسة أجنزت ِف املوضوع لو تيسر للباحثني أن
يكملوا ما بقي من املصطلحات ،مشريا إَل أنه ليس هذا هو اهلدف ِف ذاته ،وإَّنا اهلدف أن يكون هناك
مشروع علمي يستوعب مجيع املصطلحات األصولية وتبني لطَلب العلم باملنهج العلمي املوضوعي.
الثاين :ما يتعلق بأصول الفقه ،وهو أن هذا االختَلف املوجود ِف األمة اإلسَلمية الذي قد يصل إَل
االقتتال سببه نابع من االعتقاد ،فلكي يزول اخلَلف بني العوام ينبغي أن يزول بني العلماء ،وعندما نريد أن
نزيله من العلماء يزول أيضا ِف األصول .فَل بد من االعتناء بأصول الفقه عناية َتقيق وموضوعية.
الثالث :فيما يؤول إَل التكوين العلمي ،ذكر فيها ما يلي:
* تقوية العلوم الشرعية ِف التعليم الثانوي.
* إعادة االعتبار إَل التخصص ِف العلوم الشرعية.
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املسألة الرابعة :فيما يؤول إَل البحث العلمي ِف اجلامعة ملوحا أن البحث العلمي ِف اجلامعة ِف العلوم
الشرعية ليس خبري ،معلَل أنه غلب عليه اجملهود الفردي ،داعيا إَل التفكري ِف مشروع منظم للبحث.
وختم األستاذ حديثه بالشكر للجهتني املنظمتني.
العرض الثالث :المنطق وتجلياته في الدرس األصولي ،الدكتور خالد زهري .
قدَّم احملاضر لعرضه خبمس مَلحظات:
األوَل :وهو أن البحث الذي ُدعي إَل عرضه عبارة عن ورشة ،وطبيعة الورشة تستلزم أن يكون التعامل مع
عشرين طالبا ،أو مخسة وعشرين ،مشريا إَل أن هذا األساس هو الذي بًن عليه حبثه التطبيقي ،ليتبني أن األمر
عبارة عن حماضرات منوها هبذا الصنيع؛ لتعم الفائدة.
الثانية :أن املدارس األصولية اختلفت ِف استخدام املنطق ِف الدرس األصويل .ذاكرا مذاهبهم ِف ذلك.
الثالثة :عند احلديث عن استخدام املنطق ِف الدرس األصويل ينبغي التمييز بني هذا املستوى وبني املستوى
اآلخر وهو استخدام الفلسفة ،فاملنطق ...
الرابعة :االعرتاف بأنه ال ميكن فهم علم أصول الفقه دون فهم علم املنطق.
اخلامسة :االعرتاف أيضا أن علم املنطق يستعان به لتصحيح ما به التصورات والتصديقات ،أما علم
أصول الفقه فيمكن اعتباره منطق الفقه.
لينتهي من هذه املَلحظات إَل التطبيقات ،معرجا على املباحث اليت بين عليها علم املنطق حيث حصرها
ِف تسع ،مشريا إَل أن هناك من جيعلها عشرة ،وهي:
أقسام الداللة ،الكليات اخلمس ،التعريفات ،القضايا ،التناقض ،العكس ،القياس ،أقسام احلجة.
وأشار احملاضر أن هذه املباحث ِف جمملها تعود إَل بابني :األول :باب التصورات ،والثاين :باب
التصديقات .وكل منهما تقسم إَل مبادئ ،ومقاصد.
وقد اقتصر على بعض قواعد علم املنطق ليبني كيف طبقت ِف علم أصول الفقه .من خَلل استعراض
مجلة من النماذج واألمثلة معتمدا على كتاب الورقات إلمام احلرمني مع شرح ابن زكري.
ومن القضايا اليت تناوهلا :تعريف القياس ،وتعريف األمر ،واالجتهاد ،مصطلح العلم ،وغريه ،مع بيان أنه
تعاريف ال تتوفر فيها الشرائط املنطقية.

جملة املدونة :السنة األوىل ،العدد  ،4مجادى اآلخرة 1434هـ /أبريل (نيسان) 5112م

347

الورشة العامة الثالثة :أسباب الخالف األصولي العائدة إلى الدالالت ومعاني األلفاظ.
رئيس اجللسة الدكتور رشيد كهوس.

العرض األول :أسباب الخالف األصولي العائدة إلى األلفاظ ،الدكتور محمد أوالسو.
مهد األستاذ مداخلته بالقول :إن األلفاظ قوالب املعاين ،وأن اخلَلف الفقهي عائد أساسا إَل اخلَلف
األصويل ،وأن اخلَلف األصويل عائد فيما يتعلق بالقواعد األصولية إَل مباحث األلفاظ ،ومباحث األلفاظ
تنظمها ثَلثة أشياء هي« :الوضع» ،و«احلمل» ،و«االستعمال» مشريا إَل الفرق بني هذه الثَلثة من خَلل
كَلم القراِف رمحه اهلل.
مث أشار إَل أنه من القواعد املختلف فيها مما له صلة بالوضع ،قاعدة «عموم النكرة ِف سياق النفي هل
ذلك العموم يكون بالوضع أو باللزوم» ،موضحا القاعدة ،ومبينا أقوال العلماء ِف املسألة ،وسبب اخلَلف
فيها.
ومن ذلك أيضا :اخلَلف ِف تصوير ماهية املطلق بني من يقول :إنه دال على الوحدة الشائعة ،كاآلمدي
وابن احلاجب ،وبني من يقول إنه دال على املاهية بَل قيد وهو الذي اختاره ابن السبكي.
وذكر مما يرجع اخلَلف فيه إَل الوضع ،قاعدة نفي االستواء بني الشيئني هل ذلك من ألفاظ العموم أو
ليس من ألفاظ العموم؟ مبينا منشأ اخلَلف ِف ذلك.
وذكر أيضا مما ينبين على الوضع اخلَلف ِف قاعدة األمر بالشيء هل هو هني عن ضده ،مبينا مرجع
اخلَلف ِف القاعدة ،وبيان أقوال األصوليني ِف املسألة ،مع ذكر َّناذج.
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ومن أسباب اخلَلف أيضا :هل تعترب الداللة باللفظ أو داللة اللفظ ،موضحا القاعدة ،قائَل :مبا أنه وقع
االختَلف ِف تعريف الداللة ،هل هي :فهم أمر من أمر ،األول مدلول ،والثاين دال ،أو هي :كون اللفظ حبيث
يفهم منه أمر ،سواء فهم بالفعل أو بالفهم؟
ومبا أن الوضع هو :جعل اللفظ دليَل على املعًن ،فهل الداللة للفظ أو باللفظ؟ وهل اجلعل املأخوذ ِف
تعريف الوضع يسلب الداللة للفظ؟ وتعترب داللة الَلفِظ ال داللة اللفظ؟
أم يقول :إن تعريف الوضع باعتبار احلقيقة يتضمن داللة اللفظ بنفسه.
وذكر أنه بين على هذا السبب اخلَلف ِف دخول الصورة النادرة وغري املقصودة َتت لفظ العام.
وأورد بعض الفروع اليت تندرج َتتها ،منها :حديث« :املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا ،»...فإن قلنا بدخول
الصورة النادرة ،أو غري املقصودة ،فإذا اشرتى الويل لنفسه من مال حمجوره ،فكيف ينزل عليه لفظ احلديث؟
وأتى بصورة معاصرة تندرج َتت هذه القاعدة ،منها قضية مراقبة األهلة بالوسائل املتطورة اجلديدة املعروفة،
فاألمر ِف ذلك راجع إَل داللة اللفظ أو باللفظ ،فمن راعى داللة اللفظ ،قال بدخوهلا ،ومن راعى أن الداللة
تكون باللفظ مل جيعلها مندرجة َتت لفظ العام.
ومن أسباب اخلَلف أيضا ِف بعض القواعد األصولية :داللة العام على أفراده بني القطع والظن ،ذاكرا ما
ينبين عليها من فروع ،منها:
أوال :اخلَلف ِف جواز ختصيص عام القرآن خبرب اآلحاد ،فمن رأى أن الداللة قطعية ،وهو املشهور عند
األحناف ،قال مبنع ختصيصه خبرب اآلحاد ،إذ ال خيص قطعي بظين.
ومن رأى أهنا ظنية على كل فرد خبصوصه أجاز التخصيص.
بأنه اعتقاد مراد املتكلم من لفظه ،أو ما اشتمل على مراده.
ثانيا :احلمل ،بادئا بتعريفه ،بأنه ما يفهمه املخاطب ِف مراد املتكلم سواء أصاب مراده أم أخطأه.
ومن أسباب اخلَلف العائدة إَل احلمل :اختَلف األصوليني ِف عموم املشرتك ،بناء على جواز محله على
معنييه أو معانيه ،ذاكرا اختَلف العلماء فيها.
ومما له صلة بذلك :اخلَلف ِف كون العام من باب الكلية ،أو هو أعم من الكل والكلي.
ومن أسباب اخلَلف أيضا :النظر إَل مادة اللفظ أو صيغته.
ومن أسباب اخلَلف التمييز بني املصدر واحلاصل باملصدر .مشريا إَل ما يندرج َتتها من قواعد خمتلف
فيها.
وختم مبا يتعلق باالستعمال ،وأن مما يتفرع عنه احلقيقة واجملاز ،وذكر أن مما له صلة بذلك اخلَلف ِف
قاعدة النهي هل يقتضي فساد املنهي عنه أم ال؟ ذاكرا أقوال األصوليني ِف ذلك وسبب اخلَلف فيها.
العرض الثاني :مسالك الداللة وأثرها في توجيه الخالف األصولي ،الدكتور عبد الحميد العلمي.
استهل األستاذ حديثه بتمهيد بني فيه أن استدرار املعاين الشرعية من دواهلا الفقهية من آكد ما تتغياه
العملية االجتهادية لذا بات على الناظرين ِف شرع اهلل أن يستفرغوا الوسع لضبط طرائق العلم بالوحي .مشريا
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إَل أن اإلملام باملباحث الداللية مسألة مسلمة ِف باهبا عند أهلها املتحققني هبا ،فكانت هبذا الوصف هي
األصل الذي يتوقف عليه العلم بطرق فهم النص.
بعد هذا التمهيد حصر مداخلته ِف مقدمة ومسألتني:
تناول ِف املقدمة :مسمى الداللة ومتعلقاهتا عند أهل األصول وامليزان والعربية.
حيث وقف على تعاريف ثَلثة:
تعريف املناطقة ،ومجلة من األصوليني :وهو كون الشيء حبيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.
تعريف مجهور األصوليني :وهو فهم املعًن من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إَل العلم بالوضع.
والثالث تعريف الشهاب القراِف :هي إفهام السامع ال فهم السامع ،فيسلم من اجملاز ومن كون صفة
الشيء ِف غريه .ذاكرا قيود التعاريف الثَلثة .حميَل ِف التفاصيل على ورقة املداخلة.
وأما املسألة األوَل :فتناول فيها أثر الدرس الداليل ِف توجيه اخلَلف األصويل.
حيث توقف مع مصطلح التوجيه شارحا له عند األصوليني.
مشريا أن هذه املسألة فيها ثَلث إفادات:
اإلفادة األوَل :ما يدخل ِف االحتجاج على الدعوى املطروحة ،وهي نفي اخلَلف األصويل ِف الداللة.
مفصَل ِف هذه املسألة ،ذاكرا األدلة ِف ذلك.
اإلفادة الثانية :مراعاة العناصر األساس للخطاب ،فَل بد من مراعاة عناصر اخلطاب ،واليت هي :اخلِطاب
ِ
املخاطب ،واملخاطَب ،واملقتضيات العامة للخطاب ،ذاكرا نصوص األئمة ِف ذلك ،منها أن ابن تيمية ـ رمحه
اهلل ـ عاب على
«قوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكَلمه من كان من الناطقني بلغة العرب من غري نظر إَل
املتكلم بالقرآن واملنزل عليه واملخاطب به».
وأشار إَل أن بعضهم زاد أن من املقتضيات العامة للخطاب ما يعرف عندهم بالسياق ،موضحا أن
الشافعي عقد بابا ِف رسالته أمساه :باب الصنف الذي يبني سياقه معناه .وأيت بنص لإلمام الطربي يقول فيه
أنه« :غري جائز صرف الكَلم عما هو ِف سياقه إَل غريه ،إال حبجة جيب التسليم هلا من داللة ظاهر التنزيل».
وختم بقوله :إن كَلم العرب على اإلطَلق ال بد فيه من اعتبار املساق.
اإلفادة الثالثة :تتعلق ببسط العَلقة بني املسالك الداللية واملدركات الغيبية ،اليت باهبا اإلميان والتسليم.
مشريا أن املعول عليه ِف البحث الداليل هو التعلق بالتشريع ،وهو ما يناسب اللزوم اخلارجي ،وعليه درج
املناطقة ،حيث متسكوا باللزوم اخلارجي ،ومل يتمسكوا باللزوم الذهين.
بينما أهل الشريعة ،واألصول ،والبيان :أخذوا باللزوم الذهين ،معلَل ذلك بأن هذا هو ما يؤدي إَل
التسليم مبا هو غيِب.
إذ إن بعض ألفاظ القرآن تتعلق بداللة ال وجود هلا ِف األعيان ،فعلى شرط املناطقة ال نأخذ هبا ،لكن
على شرط أهل األصول نأخذ هبا.
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وذكر أن قيد الوجودية إما أن يرتبط مبحض املاهية ،أو باملقابلة ِف التسمية ،مثال ما يتعلق باملاهية :قوله
تعاَل﴿ :إهنا شجرة خترج ِف أصل اجلحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطني﴾ ،فهذه ال وجود هلا ِف األعيان ،لكن
حنن نقول باللزوم اخلارجي الذي له َتقق ِف األعيان ،ونأخذ بالَلزم الذهين الذي له حضور ِف األذهان ،وإال
سوف نضيع الغيبيات.
ومثال ما يتعلق بالتقابل ِف التسمية :آيات كثرية ،منها قوله تعاَل﴿ :وسع كرسيه السموات واالرض﴾،
وبسط شرحها.
وأما املسألة الثانية ،فعرض فيها جتلية ذلك التوجيه مبا يناسب من الشواهد الفقهية واألصولية.
حيث ذكر أن األمر آيل إَل رفع اخلَلف ِف احلقل الداليل ،وبيان بعض توجيهه ،ومجاع القول فيه مرتب
على أمرين :التنظري األصويل الذي ميكن عده من باب اخلَلف ،والشاهد الفقهي .حيث اعتربمها أمرين حيتاج
كل منهما إَل ضرب من البيان.
وقد فصل القول فيهما آتيا مبجموعة من األمثلة واالستشهادات.
الورشة العامة الرابعة :أسباب الخالف األصولي العائدة إلى الحكم ومتعلقاته.
رئيس اجللسة الدكتور عبد اهلل السفياين.
العرض األول :أسباب الخالف األصولي :محور األحكام الوضعية ،الدكتور عبد المجيد محيب.
بدأ األستاذ حماضرته بشكر اللجنة املنظمة هلذه الدورة ،واإلشادة مبوضوعها العتبارات عدة ،منها:
ـ كثرة اخلَلف املوجود ِف علم أصول الفقه.
ـ ندرة البحوث املنجزة ِف املوضوع.
ـ غياب منهج حمدد لدراسة القضايا اخلَلفية بني األصوليني.
ـ الولع بنقد اخلَلف وإن كان تافها.
ـ غياب الدراسة التطبيقية وتغليب اجلوانب النظرية.
مث أمجل اخلَلف األصويل ِف مباحث احلكم الوضعي ِف األسباب اآلتية:
0ـ اخلَلف ِف َتديد املصطلحات واملفاهيم ،ومثل له بأمثلة منها:
ـ اخلَلف ِف إدخال احلكم الوضعي ضمن مشموالت احلكم الشرعي.
ـ اخلَلف ِف َتديد مفهوم السبب.
ـ اخلَلف ِف َتديد مفهوم الصحة والبطَلن.
1ـ اخلَلف الكَلمي ،ومن أمثلته:
ـ اخلَلف ِف عَلقة السبب باملسبب ،وكذا العلة.
ـ اخلَلف ِف عَلقة القبول باألحكام الشرعية.
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 5ـ اخلَلف املذهِب وأثره ِف اخلَلف األصويل ،وأشار األستاذ إَل أنه موضوع حيتاج وحده لبحث؛ لكون
املذاهب الفقهية ختتلف فيما بينها ِف األصول ،قبل الفروع ،واالختَلف ال ميكن رفعه ،بل يبحث العلماء عن
تدبريه.
6ـ اخلَلف الناتج عن اإلغراق ِف اجلانب التنظريي.
وقد ختم األستاذ مداخلته جبملة من النتائج واخلَلصات ،منها:
0ـ اخلَلف األصويل راجع إَل مجلة من املصطلحات واملفاهيم.
1ـ كان لعلم الكَلم األثر البالغ ِف العديد من القضايا اخلَلفية ِف مبحث احلكم الوضعي.
5ـ املذهبية الفقهية حاضرة بشكل قوي ِف اخلَلف األصويل ِف مبحث احلكم الوضعي.
مث عقب بتوصيات ركز فيها على منهجية دراسة اخلَلف األصويل ،داعيا إَل إرجاع اخلَلف األصويل إَل
أصوله ،والتفرقة بني االختَلف الناتج عن اللفظ والناتج عن املعًن ،واالعتناء بتحرير حمل النزاع بني العلماء،
والعناية بضبط املصطلحات األصولية؛ لكوهنا اخلطوة األوَل ِف تدبري االختَلف األصويل.
العرض الثاني :أسباب الخالف األصولي العائدة إلى الحكم والحاكم والمحكوم به ،الدكتور محمد

الشنتوف.

افتتح األستاذ مداخلته باحلديث عن أمهية موضوع الدورة ،معتربا أن العناية هبذا املوضوع سيسد ثغرة ِف
البحث العلمي ِف الشريعة اإلسَلمية ،ومبينا أن من مل يعرف هذا اخلَلف لن يشم رائحة الفقه ،كما أوضح أن
االختَلف ِف القواعد األصولية أمر طبيعي ،راجع إَل اختَلف مدارك الناس وتفاوت زادهم املعرِف ،مربزا أن
أسباب اخلَلف األصويل العائدة إَل احلكم واحلاكم واحملكوم به عديدة ،مقتصرا على ذكر بعض النماذج،
منها:
0ـ اختَلف األصوليني ِف احلاكم على األشياء باحلسن أو القبح ،قبل ورود الشرع ،هل هو العقل أم
الشرع؟ واخلَلف ِف ذلك معروف بني املعتزلة واجلمهور ،وبعد االتفاق على أن اهلل ال يفعل بعباده إال خريا،
وقع االختَلف ِف فعل األصلح ،هل هو على الوجوب أم ال؟
1ـ االختَلف بني األصوليني ِف تقسيم احلكم ،ومن أمثلة ذلك :املباح ،هل يدخل ِف احلكم التكليفي أم
هو مستقل بنفسه؟
5ـ االختَلف ِف املصلحة املرسلة ،وما مدى األخذ هبا ِف املذاهب الفقهية ،وكون املذهب املالكي يعتمد
عليها أكثر من غريه.
ومظ ِهره ،وقع اإلمجاع على أن اهلل هو احلاكم بعد ورود
6ـ االختَلف بني األصوليني ِف معرف احلكم ُ
الشرع ،لكن اختلف ِف مظهره هل هو العقل أم الشرع؟ فذهب املعتزلة إَل األول ،وذهب غريهم إَل الثاين.
5ـ االختَلف بني األصوليني ِف وقت توجه اخلطاب ،وهو خَلف واقع بني مجهور العلماء.
4ـ االختَلف املتعلق ببعض القواعد األصولية ،وأبرز مثال على ذلك :االختَلف ِف الواجب الكفائي،
هل يتعلق ابتداء جبميع املكلفني ،أو ببعض غري معني.
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ومثرة اخلَلف هل يسقط فرض الكفاية بعد الشروع أوال؟
1ـ من أمثلة اخلَلف ِف احملكوم به:
ـ اخلَلف ِف التكليف مبا ال يطاق.
ـ اخلَلف ِف تكليف الكفار بفروع الشريعة.
مث أملح األستاذ احملاضر ِف ختام املداخلة إَل أن املوضوع كبري جدا ،والوقت ال يتسع لذكر مجيع مسائله.
العرض الثالث :أسباب االختَلف ِف احلكم التكليفي ،الدكتور حممد بلحسان
بدأ األستاذ كلمته باإلشارة إَل أمهية البحث ِف موضوع علم األصول؛ فذكر أن هذا العلم تأثر مبجموعة
من العلوم ،منها علم الفقه ،واللغة ،وعلم الكَلم ،حىت إن بعضهم قال فيه  :هو نبذ مجعت من علوم متفرقة.
مث بني أن مبحث احلكم التكليفي اختلفت حوله اآلراء ،هل يدخل ِف صلب مباحث علم األصول أم هو
من ملحه ومقدماته.
مث عرض جملموعة من القضايا اخلَلفية ِف مبحث احلكم التكليفي:
0ـ هل احلكم الشرعي خطاب اهلل تعاَل أو كَلمه القدمي األزيل؟
اجلمهور على أنه خطاب اهلل تعاَل ،وذهب القراِف :إَل أن احلكم الشرعي هو كَلم اهلل القدمي ،وسبب
هذا اخلَلف يرد إَل أمرين:
ـ الكَلم القدمي هل يطلق عليه اخلطاب أم ال؟
ـ هل الكَلم النفسي يسمى كَلما أم ال؟
وهذا يرجع إَل اخلَلف الكَلمي بني أهل السنة واملعتزلة.
وال ينبين على هذا اخلَلف حكم عملي ،اللهم ما يتعلق باالنتصار ملذهب معني.
1ـ الواجب املخري بني أشياء ،هل الواجب واحد بعينه أو اجلميع؟ والسبب راجع إَل التحسني والتقبيح
العقليني.
5ـ التحرمي ،هل ميكن أن يتعلق بواحد ال بعينه عن طريق التخيري أم ال؟
وسبب اخلَلف ِف هذه املسألة أيضا راجع إَل التحسني والتقبيح العقليني وهي مسألة افرتاضية ال وجود
هلا.
6ـ هل املباح مأمور به أم ال؟
وسبب االختَلف ِف هذه املسألة مبين على االختَلف ِف تفسري التكليف ،وال يرتتب على هذه املسألة
شيء عملي ،كما صرح بذلك اآلمدي وابن احلاجب.
5ـ الفرق بني الفرض والواجب عند احلنفية.
الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظين عند األحناف ،واجلمهور ال يفرقون بني الفرض
والواجب ِف االصطَلح ،والتحقيق أن هذه املسألة بنيت على األصل احلنفي "الزيادة على النص نسخ".
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ومثرة اخلَلف :أن األحناف يكفرون جاحد الفرض؛ ألنه ثبت بدليل قطعي ،وال يكفرون جاحد الواجب؛
ألنه ثبت بدليل ظين ،واجلمهور يتفقون معهم ِف هذه النتيجة ،وبذلك يكون اخلَلف لفظيا.
لقاء مفتوح مع األستاذ الشيخ مولود السريري.

تقدمي الدكتور حممد العلمي .
على هامش اليوم الثاين من الدورة ع ِقد لقاء مفتوح ٍ
ثان مع فضيلة األستاذ الشيخ مولود السريري ،بعد
ُ
ٌ
صَلة املغرب مباشرة ،حضرها مجع من الطلبة املشاركني.
مهد األستاذ احملاضر هلذا اللقاء بالتنبيه على قضيتني مهمتني:
أوالمها :تتعلق بعلم أصول الفقه.
وثانيها :ترتبط بعلم الفقه.
أما القضية األوَل ،فاستهل احلديث عنها باإلشارة إَل أن علم النظر مركب من معرفة ثَلثة أمور:
 0ـ معرفة اللغة العربية 1 ،ـ معرفة األدوات اليت ختتص بعلم الفقه 5 ،ـ معرفة علم أصول الفقه.
واعترب أن االضطراب ِف اإلدراك ،واالضطراب ِف استعمال املد ِرك أساسه فَـ ْق ُد النظر الذي يوصل إَل
ُ
املطلوب ،وأن العلوم الشرعية كلها مبنية على هذا األمر ،وهو القدرة على التصرف ِف النظر على الوجه الذي
حيقق هذه الغاية.
وأملح األستاذ إَل أن الفقه اإلسَلمي حيتاج ِف التصرف فيه إَل العلم بالتوجيه ،والعلم بالتأويل ،والعلم
بإدراك الفروق بينهما.
وأن ما ينبغي أن نسعى إليه هو احلصول على هذا األمر على وجه التفصيل واجلملة؛ ألن املشكلة العظمى
اآلن هو انصراف الناس عن طلب العلم لفقدهم هذا الفن على وجهه الصحيح.
مث بعد ذلك ذكر األستاذ أن علم األصول سهل؛ ألنه حمدد املوضوع؛ إذ ليس مركبا إال من شيئني:
* معرفة الدليل.
* معرفة حقيقة جزئيته وعوارضها.
موضحا أنه لو قُدِّر أن ُحدِّد هذا العلم هبذه الطريقة؛ ألمكن للطالب احلصول عليه بيسر.
حصر
صر ِف علم األصول هي احلصر،
وبناء على ذلك ،ـ يقول األستاذ ـ فإن الطريقة اليت متكن من التبَ ُّ
ُ
مواضعه ،ومطالبه.
ومثل األستاذ احملاضر لذلك بقوله :فلو قُدر أن طالبا أراد أن يدرس علم أصول الفقه ،فدرس أوال
الكتاب ،القرآن الكرمي ،الذي هو األصل احلقيقي للشريعة اإلسَلمية على اجلملة والتفصيل ،فعرفه على ما
تقتضيه قواعد التعريف ،مث بدأ جبزئياته اليت يتعلق هبا النظر األصويل :ـ صيغة الطلب ،ـ والصيغ الدالة على
احملكوم عليه ،ـ واأللفاظ اليت ترتبط هبا األحكام الشرعية.
وما قيل ِف القرآن ،يقال ِف السنة النبوية ،وبذلك سنملك زمام التصرف ِف هذا العلم بسهولة ويسر.
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مث أورد األستاذ مجلة من اإليرادات والشُّبه على علم أصول الفقه ،مفندا إياها ،ومن تلك اإليرادات ما
يلي:
أوال :يقول البعض :إن هذا العلم معقد؟
فأجاب األستاذ بأن التعقيد اقتضاه تصوير الكَلم على مستوى هذا الفن ،واقتضاه واقع هذا العلم ،وهو
أمر ثابت.
ثانيا  :ويقول البعض أيضا :إن علم أصول الفقه مثقل بفنون جيب التخلص منها؛ ألهنا ليست من أصول
الفقه.
ومثل لذلك بعلم الكَلم ،مث أوضح أن علم الكَلم يوجد ِف التعاريف فقط ،وما تفرع من ذلك مما ال بد
من حسم أمره ،مردفا أنه ال بد منه ،وأتى بأمثلة على ذلك ،منها« :حكم اهلل» كيف نفسره؟
ومبينا أن احلكم هنا نوع من الكَلم ،ومعلوم أن تعريف النوع ال بد أن يكون بالفصل أو باخلاصة ،فلو
عرفنا الكَلم على طريقة األشاعرة ،وقلنا :ما يقوم بالذات الداخلة ،وخيتلف باختَلف العبارات ،فلو أردت أن
أعرف النوع ،فَل بد من هذه القضية ،وأين أجد هذا الفصل؟ من صفات تتعلق باهلل تعاَل ،فينخرط الناظر ِف
علم الكَلم وجوبا.
ثالثا :قال قوم :إن التعاريف املنطقية أيضا أدرجت ِف هذا العلم من غري حاجة إليها.
وهنا تساءل أيضا :أين هذه املسألة املنطقية املدرجة ومل حيتج إليها ،مفندا ذلك االدعاء.
رابعا :بعض الناس يقول :إن الكتب احملشاة كتب ال تليق باألصول.
األصويل ال يتعلم فقط املعلومة ،وإَّنا األصويل عقله له خصائص ،فاألصويل له عقل
وأجاب عن هذا :بأن
َّ
يتخذ به ما يعلق بذهنه من األمور بطريقة خاصة ،إذا كنا نريد أن نكتسب امللكة فَل بد أن نسري على طريقة
املتقدمني املباركة.
بسط بعضهم هذا العلم ،وال حنتاج أن نقرأ كتب من تقدم؛ ألهنا كتب صعبة .فأجاب عن
خامسا :لقد َّ
هذا موضحا أن كل مادة علمية فيها طرفان:
أ ـ طرف أدىن ،وهو العلم باملعلومة.
ب ـ وطرف أعلى :اكتساب امللكة.
متسائَل عن الغرض الذي ينشده طالب هذا العلم ،هل َتصيل املعلومة أو اكتساب امللكة؟ مستشهدا
بأمثلة لتوضيح هذه القضية.
أما ما يتعلق بعلم الفقه ،وهو القضية الثانية ،فأشار إَل أن كثريا من الطلبة ينفرون من الفقه ،ويقولون :إن
هذا الفقه غري مؤصل ،ليس له مآخذ.
وفند األستاذ هذا الكَلم؛ ألنه يقال بَل حجة .واعترب أن هذا راجع لضعف املدارك املعرفية.
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ع فقهي ِف املذاهب األربعة ليس له دليل ،مبينا أنه ليس الدليل بشرط أن يكون ِف
وأكد أنه ال يوجد فر ٌ
صحيح البخاري أو صحيح مسلم ،فالدليل عند املالكية على مخسة أوجه :حميَل ِف هذه املسألة على كتابه:
"القواعد املنهجية ِف مذهب السادة املالكية".
ونبه على أن بعضهم يقولون :إن اإلنسان إذا قرأ كتاب فقه ،فإنه تصرف خارج الشريعة ،من أين يأيت هذا
إذا كان خارجا عن الشريعة.
كن على يقني أنك لو كنت بصريا ِف الفقه لوجدت الدليل ،كفرع فيه دليل ،ولكن قد يكون مناط احلكم
املرشد إليه خفيا.
هذه مسألة ينبغي على الطلبة أن جيدوا ِف البحث عنها ،فإهنا اليت ترد إَل هذا الدين قوته.
مؤكدا أن هذه املسألة ال ميكن أن تتضح على الوجه الصحيح إال بتنزيل هذه املسائل على الفروع ،وأتى
جبملة من الفروع لبيان ذلك ،منها :ما يراه البعض من بدعية التسليم على اإلمام ،والتسليم على املأموم إن كان
باليسار.
مث أشار أيضا إَل قواعد تتعلق بطريقة التنزيل ،وهو علم مهم؛ ألن فيه تنزيل األدلة الشرعية على املفردات،
والتنزيل على املفردات ال يصل إليه إال أرباب العلم الشرعي ،الذين يقومون بتحقيق املناط.
مبينا أن القصد من إيراد هذه املسألة هو أنك ترى كثريا من الناس مبجرد ما ينظر إَل أمر ،ينزل احلكم
دون أن يعلم هل َتقق املناط أم ال؟
بعد هذا التمهيد ،أجاب األستاذ الفقيه عن مجلة من أسئلة الباحثني املشاركني ِف الدورة ،جلها هلا عَلقة
بعلم أصول الفقه ،كقضية جتديد علم أصول الفقه ،واستقَللية علم املقاصد عن علم أصول الفقه ،وقضية
القطع والظن ِف األصول ،ودواعي تغري األحكام ،وخرق اإلمجاع باملصلحة ،وحجية القواعد الفقهية ،ودعوى
االجتهاد املطلق ،وسد باب االجتهاد ،وغريها من القضايا.
اليـوم الثـالـث:
الورشة العلمية الخامسة :أسباب الخالف األصولي العائدة للنص الشرعي (رواية وأداء) ،واإلجماع.
رئيس اجللسة الدكتور األمني اقريوار .
العرض األول :أسباب الخالف األصولي العائدة للنص الشرعي رواية وأداء (الكتاب العزيز)،
الدكتور الجياللي المريني.
مهد األستاذ عرضه باحلديث عن أسباب اخلَلفات األصولية اليت تكتسي أمهية بالغة؛ ألنه أهم سبب من
أسباب االختَلف بني الفقهاء ،وأنه يقرب بني املذاهب انطَلقا من القاعدة األصولية احلكم يدور مع علته
وجودا وعدما ،وال سيما وأن معظم القواعد األصولية خمتلف فيها ،وأبرز ما يشهد لذلك االستقراء والتتبع،
وهلذا كان البحث ِف هذا املوضوع ،مشروعا مهما له فوائد ونتائج ،ومقاصد ومكانة.
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مث ذكر أن من أهم القواعد األصولية املختلف فيها وِف تطبيقاهتا ،قاعدة هل ذكر بعض أجزاء العام
خيصص العموم؟ فذكر معًن القاعدة ،واختَلف علماء األصول فيها فاجلمهور أن ذكر أفراد العام ال خيصص
العام ،والرأي الثاين أليب ثور الذي قال إن ذكر بعض أفراد العام خيصص العام ،مث ذكر أدلة اجلمهور على
حجية هذه القاعدة :من ذلك أن العموم باقي على عمومه فيستصحب هذا العموم ،وأن ال تعارض بينهما،
وأن املخصص للعام ال بد أن يكون بينه وبني النص العام منافاة ،مث ذكر أدلة املانعني :من ذلك أن ختصيص
الشيء بالذكر يدل على نفي احلكم عما عداه ،وأن املفهوم حجة وأنه يناِف العموم ،مث أشار إَل سبب
اختَلف األصوليني ِف هذه القاعدة وهو مفهوم اللقب ،ليستعرض بعد ذلك تطبيقات القاعدة من القرآن
والسنة.
مث أتبع بالقول إن عمل أهل املدينة خيصص العام ويقيد املطلق ويقدم على اخلاص ،وذكر أن القاعدة عند
علماء القرويني أن عمل أهل املدينة خيصص العام ويقيد املطلق ويقدم على اخلاص ،وأن كل املصارف
اإلسَلمية املعاصرة تعمل بعمل أهل املدينة ِف بعض املسائل منها :أنه جيوز بيع أي شيء قبل قبضه إال الطعام،
وهذا عمل أهل املدينة.
وختم األستاذ عرضه باستنتاجات ونتائج من أمهها:
ـ أن البحث ِف أسباب اخلَلف ِف القواعد األصولية مشروع مهم ألمرين اثنني ،األمر األول للتقريب بني
املذاهب ،واألمر الثاين للرتجيح.
ـ إن عمل أهل املدينة له أثر كبري ِف القواعد األصولية والفروع الفقهية ،ألن عمل أهل املدينة خيصص العام
ويقيد املطلق ويقدم على اخلاص.
ـ االختَلف ِف القواعد األصولية هو الغالب.
ـ قال املالكية ال جيوز االستدالل بالقرآن والسنة لغري اجملتهد.
العرض الثاني :أسباب الخالف األصولي العائدة للنص الشرعي رواية وأداء (السنة الشريفة)،
الدكتور محمد السرار.
أكد األستاذ ِف بداية حديثه أن عني الناظر ِف األصول ال تكاد ختطئ ِف كون مباحث هذا العلم تنقسم
إَل قسمني رئيسني:
أما القسم األول فَلحظ أن هذا العلم تضمن مباحث استبد هبا ،وانفرد ببحث قضاياها وتقرير مسائلها،
كغالب مسائل اإلمجاع والقياس.
وأما القسم الثاين :من مباحث علم األصول فهي من املباحث اليت توارد عليها هذا العلم مع علوم أخرى.
وبني األستاذ احملاضر أنه إذا كان دور األصويل هو إدراك القواعد أو العلم بالقواعد ،أو هو نفس تلك
القواعد ،فإن مجيع مباحث هذا الفن ترجع إَل األدلة واألحكام ،من حيث إثبات األدلة من األحكام ،وثبوت
األحكام باألدلة ،وأما علم احلديث ِف أدق تعاريفه فهو معرفة القواعد اليت يتوصل هبا إَل معرفة حال الراوي
واملروي من حيث القبول والرد ،وعليه فمدار علم احلديث هو اخلرب من حيث ثبوته وما ينخرم به هذا الثبوت
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من عوارض ،مث راوي ذلك اخلرب من حيث وجود أهلية الرواية فيه ،اليت تستلزم مع شروط أخرى القبول وما
يعرض هلذه األهلية ،من جهة العدالة ومن جهة الضبط من عوارض تنخرم به هذه األهلية وذكر أن مجيع
مباحث علم احلديث تتلخص ِف هذا.
مث أوضح أنه ليس من شك أنه ال ميكن أن يتوجل بسَلم إَل َتديد العَلقة اجلامعة بني مباحث علم
األصول ومباحث علم احلديث ومصطلحه وقضاياه املشرتكة بينهما إال من خَلل التحديد الدقيق جملال من
جمال العلمني املذكورين لئَل يتداخَل الفنان.
وقد انتقى من املسائل اخلَلفية ِف علم احلديث بعض النماذج فتناوهلا بالشرح والتفصيل ،مع ضرب األمثلة
لكل مسألة ،وبيان سبب اخلَلف فيها ،مثل مسألة احلديث املرسل ،اليت وقع فيها خَلف كبري بني العلماء،
ونتج عن ذلك االختَلف ِف كثري من الفروع الفقهية ،وهي مشهورة معروفة ،منها :القهقهة ِف الصَلة هل
تبطل الصَلة والوضوء معا أو ال؟ ومبًن اخلَلف ِف هذه املسألة :هو هل يكتفى مبا يدل عليه عمل ِ
املرسل،
الذي هو التابعي من جزمه بعدالة من أسقطه من السند ،أو ال يكتفى بذلك؟ وعليه فمن قبل املرسل وهم
املالكية واألحناف يرون أن التابعني مل يرسلوا إال عن عدل.
مث اسرتسل ِف احلديث عن مسألة أخرى ،وهي نسيان الراوي لروايته ،هل يسقط ذلك احلديث أم ال؟
مشريا إَل أن هذه املسألة يدخلها العلماء ِف قضية كربى ،يسموهنا جبحد الشيخ للمروي عنه ،ويقسمون هذا
اجلحد إَل قسمني:
القسم األول :جحد جبزم ،كأن يقول الشيخ كذب الراوي علي ،أو يقول جازما :ما رويت هذا ،فهذا
الضرب اتفق األصوليون واحملدثون على رده ،ومل يطعنوا ال ِف الشيخ وال ِف الراوي اآلخذ عنه.
وأما القسم الثاين :فهو جحد بغري جزم ،كأن يقول :ال أدري ،أو نسيته ،أو ال أعرفه ،فهذا الضرب هو
الذي اختلف العلماء فيه ،وهذه املسألة من املباحث املشرتكة أيضا بني األصوليني واحملدثني ،فاجلمهور من
احملدثني واألصوليني على قبول رواية الراوي حيدث باحلديث مث ينساه ،وحيدث عنه به الثقة ،ومل جيعلوا نسيان
الشيخ طعنا ِف الراوي ،وال موجبا لرد احلديث ،ال سيما أن وقوع هذا الضرب ِف احلديث كثري جدا ،وقد لفتت
كثرته احملدثني فألفوا فيه كتبا عديدة ،أشهرها كتاب الدارقطين فيمن حدث ونسي.
والوقوع مع عدم الرد به من أقوى أدلة اجلواز.
وسبب اخلَلف ِف هذه املسألة وغريها من قضايا األخبار ،االختَلف ِف قضية كربى ،وهي هل الرواية
كالشهادة أم ال؟ فالعلماء ِف هذا الباب جعلوا الشهادة أصَل ،قاسوا عليها الرواية ،ولذلك ردوا كثريا من صور
الرواية ،ألهنم قاسوها على األخبار ،ومنها هذه املسألة ،ذلك ألن الفرع تبع لألصل ِف الشهادة ،وكذلك
احلديث.
مث ذكر مسألة احلديث يروى مسندا ال انقطاع فيه ،ويرسله التابعي فهل يقبل املسند دائما أم ال؟ وكذلك
احلديث يكون موقوفا ويكون مرفوعا ،يكون موقوفا عن الصحايب مث نفس املنت يرفعه أحد الرواة إَل النِب صلى
اهلل عليه وسلم فما العمل ِف هذه احلالة إذا روي احلديث الواحد بالوجهني؟ فذكر أن ما عليه مجهور األصوليني
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أنه إذا تعارض الرفع والوقف اعتربوا احلديث مرفوعا ،وإذا تعارض اإلسناد واإلرسال عدوه مسندا وجعلوا هذا
من باب قبول زيادة الثقة.
وختم االستاذ حماضرته بالقول :إن مسائل األخبار اليت وقع فيها اخلَلف بني األصوليني واحملدثني إذا أرجع
فيها اخلَلف إَل أسبابه أمكن لإلنسان أن يعرف عمل احملدثني واألصوليني ِف هذا الباب.
العرض الثالث :جملة من مباني الخالف في قواعد اإلجماع عند األصوليين ،لفضيلة األستاذ

الدكتور محمد العلمي.

مهد األستاذ ملداخلته باحلديث عن أهم مباين اخلَلف ِف مسائل اإلمجاع ،اليت استقرأها من "شرح تنقيح
الفصول" للقراِف ،و"البحر احمليط" للزركشي ،وصنفها ِف ستة أصول على الشكل اآليت:
0ـ ما يؤول إَل حجية اإلمجاع
1ـ ما يؤول إَل اإلمجاع كدليل
5ـ ما يؤول إَل احلكم اجملمع عليه
6ـ ما ينبين على اخلَلف ِف مستند اإلمجاع
5ـ ما بين على مسائل اإلمجاع
4ـ ما بين على مسائل االجتهاد
مث أشار إَل أن هناك بعض املسائل اليت تند عن هذا مثل مسألة
معًن اإلمجاع لغة هل هو االتفاق أو العزم؟ وما انبًن على هذا اخلَلف
إذا كان جمتهد واحد ِف العصر ،وقال أفىت هل يعترب إمجاعا أم ال؟
مث ذكر أن حجية اإلمجاع فيها أمران ،األمر األول املسائل اليت وقع فيها
االختَلف قبل تقرر حجية اإلمجاع ،واكتشف فيها أربعة أسباب 0 :ـ هل ميكن
اجتماع الدواعي على الرأي الواحد؟  1ـ هل املعترب قول األمة ،أو قول اإلمام املعصوم؟  5ـ هل حيتمل اخلطأ
على األمة جمتمعة كما حيتمل من األفراد؟ أو :األمة هل ميكن أن تتفق على اخلطأ؟ أو أن األمة خمصوصة بعدم
االتفاق على اخلطأ كرامة ومسعا؟  6ـ انتشار الفقهاء اجملتهدين ِف أقطار األرض ،هل مينع من نقل آرائهم عادة
مع انتفاء الدواعي ،أم ال؟
مث ذكر جمموعة أسباب متعلقة حبدود حجية اإلمجاع منها :هل اإلمجاع دليل عصمة األمة عن اخلطأ ،فَل
ينحصر ِف عصر من العصور ،أو دليل على مشاهدة التوقيف ،فيختص بالصحابة؟ هل العصمة لألمة أو
للعرتة؟ هل يقال للواحد أمة ،أم ال بد من العدد املتواتر؟ ما أمجعت عليه العامة واخلاصة ،هل العامة مقصودة
فيه؟ اخلطأ هل يتصور من األمة ِف األمور الدنيوية ،باعتبارها أمورا دنيوية حمضة ،أم أن األمور الدنيوية دينية
بالتبع ،بعد حصول اإلمجاع عليها ،فَل يتصور خطأ األمة فيها؟ هل الصيغ الواردة خبريية األمة ووسطيتها إَّنا
وضعت للمشافهة ،فتختص بالصحابة ،فيختص اإلمجاع بعصرهم ،أو أهنا صيغ ال ختتص بعصر ،فيكون
اإلمجاع حجة مطلقا؟ هل للصحبة تأثري ِف اإلمجاع أم ال؟
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بعد ذلك عرج للحديث عن احملور الثاين وَتدث عن اإلمجاع كدليل ،وذكر فيه جمموعة من األسباب
منها 0 :ـ اإلمجاع هل هو من داللة العقل أو السمع 1 .ـ اإلمجاع هل هو دليل أم دليل الدليل؟  5ـ هل
يشرتط ِف املدلول الواحد أن يكون بدليل واحد على وزان العلل العقلية ،أم ميكن للمدلول الواحد أن يكون
بدليلني؟  6ـ هل احلكم هو دليل اخلطاب ،أو هو مطلوب الدليل؟  5ـ دليل األصل هل يشرتط كونه مقطوعا
به؟  4ـ الدليل العقلي ،هل يستغين بنفسه ،لكونه أصل احلجج الشرعية ،فيثبت به وال يثبت هباَ ،ترزا من
الدور ،أم ميكن للدليل العقلي االعتضاد بغريه من األدلة؟  1ـ الدليل على احلكم هل هو كاحلكم؟  2ـ من
أنكر طريقا ِف ثبوت الشرع مل يكفر ،ومن اعرتف بكون الشيء من الشرع مث جحده ،كان منكرا للشرع،
وإنكار بعضه كإنكار كله.
لينتقل األستاذ للحديث عن احملور الثالث الذي هو ما يدل على احلكم الذي حيصل اإلمجاع باتفاق أهله،
وذكر فيه أيضا جمموعة من األسباب منها 0 :ـ ال ينسب لساكت تعيني قول إذ السكوت عدم حمض،
واألحكام الشرعية ال تستفاد من العدم .أو نقول :السكوت مع العلم إقرار إذ ال يتصور سكوت أهل احلجة
عن منكر 1 .ـ فعل أهل اإلمجاع ،هل هو كفعل الشارع عليه السَلم؟ :داللة الفعل من اجملتهد ،هل هي
كداللة القول ،كما ِف حق الشارع ،أو أن الفعل قاصر وخاص به ،فَل داللة النتسابه للشارع؟ أو َتكم
املخرج؟
العادة؟  5ـ حجج األقوال آكد من حجج األفعال ،أم :العمل حمقق للقول؟  6ـ هل الصريح كالَلزم و َّ
وأما احملور الرابع :وهو ما ينبين على اخلَلف ِف مستند اإلمجاع ،فقد استعرض فيه جمموعة من األسباب
من ذلك 0 :ـ اإلمجاع املنعقد على دليل ،هل منعقد على احلكم أو على دليله؟  1ـ اتفاق أهل املدينة ،هل هو
تواتر ونقل مستفيض ،فيكون سنة ،أو هو اتفاق جمتهدين ،فَل يكون إمجاعا وال حجة؟  5ـ القياس غري اجللي
هل هو حجة شرعية ،وهل يكون أصَل للقطع؟  6ـ اإلهلام هل هو دليل ،أم ال؟  5ـ اإلمجاع هل هو حجة
شرعية مثل السنة والقياس ،فيتعبد مبقطوعه ومظنونه ،أو يقال اجتماع الكافة على القول الواحد هو ما جعل
من اإلمجاع حجة ،فَل ينزل عن درجة القطع؟
مث ختم األستاذ عرضه بذكر بعض املسائل املهمة اليت يتوقف عليها اإلمجاع وهي اشرتاط انقراض العصر
هل هو شرط ِف اإلمجاع أم ال؟ وقال أن هذه القاعدة انبنت عليها جمموعة قواعد منها :إذا ذكر أحد اجملمعني
خربا عن الرسول  يشهد بضد احلكم الذي انعقد عليه اإلمجاع ،هل جيب البقاء على اإلمجاع أو الرجوع
للحديث؟ انعقاد الصحابة هل ينعقد إذا خالف التابعي؟ هل جيوز أن جيمع اجملتهدون على احلكم مث يرجع عنه
كله أو بعضه؟ املختلفون على قولني هل جيوز هلم إحداث قول ثالث؟ لو أدرك أحد التابعني الصحابة هل
جيوز هلم إحداث قول ثالث؟
الورشة العامة السادسة :أسباب الخالف األصولي العائدة إلى القياس والمصلحة
رئيس اجللسة الدكتور إبراهيم إمونن .
العرض األول :أسباب الخالف األصولي في مباحث القياس ،الدكتور عبد الرحيم األمين.
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وضح األستاذ أنه تتبع القضايا اخلَلفية ِف مبحث القياس فوجدها كثرية جدا ،على اخلصوص من خَلل
منت مجع اجلوامع وشروحه؛ لكن لضيق الوقت اقتصر على ذكر أهم هذه القواعد و قسمها إَل ثَلثة حماور:
احملور األول :اخلَلف األصويل العائد إَل مفهوم القياس وحجيته عند األصوليني.
احملور الثانـي :اخلَلف األصويل العائد إَل أركان القياس.
احملور الثالث :اخلَلف األصويل العائد إَل عَلقة القياس بغريه.
كما بني أن كل حمور من هذه احملاور حيتوي على جمموعة من القواعد ،ال يسع املقام لذكرها كلها.
ومن خَلل تتبعه ألسباب اخلَلف ِف هذه القضايا األصولية املرتبطة بباب القياس وجدها تتنوع بني
أسباب ترجع إَل النصوص ،وأسباب ترجع إَل الرأي والعقل ،وأسباب ترجع إَل علم الكَلم ،وأسباب ترجع
إَل قواعد أصولية أخرى( ،يعين أن بعض القضايا األصولية ِف القياس ترتبط باالختَلف ِف قواعد أصولية
أخرى) ،ومنها ما يرجع إَل املفاهيم واالصطَلحات (أي إَل َتديد بعض املفاهيم) ،وأيضا هناك ما يرجع إَل
قضية القطع و الظن؛ هذه كانت أهم القواعد.
 مث عرض بعض َّناذج اخلَلف األصويل ِف مفهوم القياس. والقياس له عدة معاين من الناحية اللغوية أمهها :التقدير والقياس واملساواة وقد اختلف ِف هذا :هل هوحقيقة فيهما معا ،فيكون من قبيل املشرتك؛ أو هو حقيقة ِف التقدير جماز ِف املساواة؛ ومما يرتتب على هذا
اخلَلف من الناحية اللغوية ،أن استعمال التسوية يرتتب عنه االختَلف ِف مفهوم القياس من الناحية
االصطَلحية.
بالنسبة لإلطَلق االصطَلحي للقياس:
 األول :القياس يطلق على الرأي احملض. الثاين :القياس يطلق على مقابل التعبد. الثالث :القياس يطلق عند املناطقة ويراد به االستدالل بالكلي على اجلزئي( .وهذا النوع من القياس اليعتمد عليه األصوليون وال يعترب دليَل شرعيا ،نظرا ألن األقيسة املنطقية ليست إلثبات األحكام وإَّنا للربط بني
شيئني متَلزمني).
 الرابع :القياس يطلق على االستدالل باجلزئي على الكلي وهو ما يسمى باالستقراء عند املناطقة. اخلامس :القياس و هو االستدالل باجلزئي على اجلزئي وهذا هو القياس عند األصوليني و هو ما يسمىعند املناطقة بالتمثيل.
كما قال صاحب السلم :
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا باالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقراء عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهم عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
وإن جبزئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى كل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدل
وعكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعى القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املنطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي قدمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فحقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

وحي ـ ـ ـ ـ ـ ــث جزئ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى جزئ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل

جلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامع فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك متثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل جعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

وال يفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد القطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدليل

قي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقراء والتمثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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مث أشار األستاذ احملاضر إَل أن العلماء األصوليون اختلفوا ِف تعريف القياس اختَلفات كثرية ،وذكر مسألة
واحدة وقع فيها اخلَلف نظرا ملا يرتتب عليها من آثار ،وهي :هل نعرب باملساواة أو بالتسوية؟ هل نعرب مبساواة
فرع ألصل أو بتسوية فرع ألصل؟ من أين جاء هذا اخلَلف؟
هذا اخلَلف جاء من اعتبار القياس أهو دليل شرعي قبل نظر اجملتهد فيه سواء نظر فيه أو مل ينظر ،أم هو
عمل اجملتهد.
على االعتبار األول :فالقياس دليل شرعي موجود قبل اجتهاد اجملتهد وضعه الشارع ملعرفة حكمه سواء
نظر فيه اجملتهد أو مل ينظر وعمل اجملتهد إَّنا هو ُمظهر أو كاشف لذلك الدليل.
على االعتبار الثاين :فالقياس هو املثبت للدليل.
فالقياس من عمل اجملتهد وهو ما اختاره مجهور األصوليني.
مث ذكر بعد ذلك مجلة من التعاريف للعلماء ِف هذا الباب كاآلمدي وابن احلاجب والزركشي والشوكاين
والقاضي أيب بكر الباقَلين والبيضاوي وكذلك ابن السبكي.
وبعد عرضه للتعاريف وتوضيح رأي العلماء ِف هذه املسألة ،انتقل إَل مسألة ثانية وهي املتعلقة حبجية
القياس ،واعتربه أمرا ِف غاية األمهية.
 فقضية حجية القياس هي قضية تنقسم إَل نوعني:النوع األول :وهو القياس املتفق على االحتجاج به ،وهو ينقسم إَل أمرين :
األمر األول  :القياس املتعلق باألمور الدنيوية ،األمور التجريبية كاألدوية واألغذية و ما إَل ذلك ،كما قال
الرازي رمحه اهلل تعاَل.
واألمر الثاين :وهو القياس الصادر عن النِب .
فهذان النوعان من القياس وقع االتفاق بني العلماء على االحتجاج هبما.
النوع الثاين :وهو القياس املختلف فيه و هو القياس الشرعي ،وقد انقسم العلماء كذلك على آراء منها:
الرأي األول :أنه حجة بإطَلق ،واستدلوا عليه إما بالشرع و إما بالعقل أو هبما معا.
الرأي الثاين :الذي ينكر القياس مجلة وتفصيَل ،وممن قال بذلك داود الظاهري حىت قال عنه القاضي أبو
الطيب الطربي «إن القياس حمرم» فحكى عن داوود والنهرواين أن القياس حمرم بالشرع.
أيضا القياس مبين على العلة (ومن أنكر التعليل أنكر القياس).
كما عرج أيضا على قضايا أخرى اختلف فيها القائلون بالقياس ،منها القياس ِف احلدود والكفارات
والرخص والتقديرات ،وأساس هذا اخلَلف أن احلدود مثَل مشتملة على تقديرات ال تعقل ،وكذلك ِف قضية
الكفارات ،وقضية الرخص اليت اعتربوها منحا من اهلل سبحانه وتعاَل ،كذلك ِف قضية األسباب والشروط
واملوانع أيضا هناك من أنكر القياس فيها.
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مث بني األستاذ احملاضر أن هذه اآلراء كلها تدل على أن علماءنا كانوا متحررين قادرين على اإلقناع وكل
واحد يتشبث مبا وصل إليه اجتهاده ،لكن خَلصة األمر أن املعتمد القياس فيه ثَلثة أطراف :طرف ينكره
مجلة ،وطرف يقر به ويغايل فيه  ،وطرف يقبله ولكن بشروط وضوابط.
وختم األستاذ كـلمته ِف األخري بالتذكري بأهم هذه القواعد األساسية اليت تناوهلا ِف هذا العرض.
العرض الثاني :الخالف األصولي وأسبابه في مجال االجتهاد التنزيلي والبياني ،الدكتور محمد

مصلح.

مهد األستاذ احملاضر مداخلته باإلشارة إَل نقطتني:
األوَل :أنه تعمد اجلمع بني قِ ْسمي االجتهاد :االجتهاد البياين املكلف أهله باستنباط األحكام الشرعية
من أدلتها .واالجتهاد التنزيلي املتعلق بتحقيق املناط اخلاص ِف التنزيل ،من أجل أ َّ
َن قراءة االجتهاد التنزيلي من
خَلل كتب النوازل تعطي للطالب فرصة للوقوف على منهج األصوليني والفقهاء ِف كيفية َتويل اخلَلف اجملرد
إَل الواقع ،وأشار إَل أن الدارس لكتب النوازل يكتشف أن كثريا من االختَلفات األصولية ِف جمال االجتهاد
من خَلل التوظيف تتقلص دائرهتا إَل حد كبري.
وهنا وجه دعوة للطلبة الباحثني لَلعتكاف على قراءة كتب النوازل؛ لتذوق طريقة الفقهاء ِف كيفية ربط
احلكم بالنازلة للوقوف على اآلليات اليت تستدعى ِف جمال التطبيق.
الثانية :تتمثل ِف طبيعة اخلَلف األصويل اجملرد ِف جمال االجتهاد البياين والتنزيلي حيث ذكر أنه بالرجوع
إَل كتب األصول عند املتقدمني واملتأخرين نلحظ أن هنالك خَلفات عند املتقدمني ُحسمت عند املتأخرين أو
ضيقت على األقل ،إما بالرتجيح أو األكثرية أو أحيانا باإلمجاع.
كما أن كثريا من االختَلفات اليت ال جند هلا ذكرا للمتقدمني جندها كثرية عند املتأخرين خاصة عند ظهور
مرحلة التقليد.
وبعد هذا التمهيد حدد بعض القضايا اخلَلفية ِف مداخلته ،وهي:
 0ـ جتزؤ االجتهاد 1 ،ـ التَلزم بني االجتهاد البياين والتنزيلي 5 ،ـ التصويب والتخطيء ِف االجتهاد 6 ،ـ
اخلروج عن املذهب 5 ،ـ التخيري والتوقف ِف حال تساوي الدليلني أو األدلة عند اجملتهد ،أو األقوال عند املقلد
كيف يتصرف هل يتوقف أو خيتار أو خيري املستفيت 4 ،ـ التلفيق.
أما القضية األوَل ،وهي :هل االجتهاد يتجزأ من حيث املوضوع ،فبعد شرحها وبياهنا أشار إَل أن
األصوليني انقسموا قسمني:
األول :ذهب أصحابه أن من حصل أدلة باب معني من الفقه أن جيتهد فيه ،ويقلد غريه فيما سواه ،ذاكرا
بعض األمثلة اليت توضح املقصود.
والثاين :ذهب آخرون إَل منع ذلك معللني أن ارتباط أدلة األحكام وتكاملها ،ذاكرا بعض األمثلة أيضا،
حيث إن هؤالء ينظرون إَل أن الفقه نظام تشريعي متصل احللقات واعتربه األصح من ناحية العمل.
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وأما القضية الثانية :وهي هل يصح للمقلد الذي ال ميتلك أدوات االجتهاد البياين أن يفيت وأن ميارس
تنزيل األحكام؟
فذكر فيها أن املتقدمني من األصوليني ناقشوا هذه املسألة ،وأن املتأخرين حسموا اخلَلف فيها ،وأمجعوا
فيها على القول باجلواز.
مشريا إَل أن املتقدمني هلم فيها ثَلثة مذاهب:
األول :يرى أصحابه أن املقلد ال يفيت جلهله بأدلة األحكام ،وهؤالء يقصرون اإلفتاء على اجملتهد.
الثاين :يرى أصحابه أن املقلد إذا كان يعرف أدلة األحكام ويعرف أدلة املسألة التفصيلية اليت يريد اإلفتاء
فيها ،فيجوز له أن يفيت.
واملذهب الثالث :يرى أصحابه أن املقلد إذا استوعب األصول والقواعد االجتهادية ،إلمام مذهبه ،وله
قدرة على التفريع والتخريج فله أن يفيت ،ومن قصر عن هذه املرتبة ال يفيت .ذاكرا بعد هذا التفصيل منشأ
اخلَلف ِف املسألة.
وأما القضية الثالثة ،وهي :مسألة اخلطأ والصواب .فبعد بياهنا وتبسيطها أشار أن األصوليني ِف اإلجابة
عن ذلك فريقان:
األول :يرى أصحابه أن كل جمتهد فيما ال نص فيه مصيب ،وأنه ليس هلل تعاَل ِف املسائل الظنية حكم
معني ،فهؤالء عندهم ليس هناك حكم معني ِف املسألة االجتهادية يتجه إليها طلب اجملتهد للظفر باحلكم .بل
اجملتهد يستفرغ وسعه ،وما يغلب على ظنه بعد استفراغ الوسع هو حكم اهلل .وهؤالء مسوا باملصوبة.
والفريق الثاين :ذهب أصحابه إَل أن املصيب واحد ،وذلك بناء على ما تقرر عندهم من أن هلل تعاَل ِف
ومسِّي هؤالء
كل مسألة اجتهادية حكما معينا ،من وصل إليه فقد أصاب ،ومن مل يصل إليه فقد أخطأُ ،
باملخطئة.
وأما القضية الثالثة ،وهي :اخلروج عن املذهب املوروث :أشار فيها أنه ِف عصر املذاهب الفقهية مل تكن
هذه القضية مطروحة للنقاش؛ ألن األئمة اجملتهدين أنفسهم كانوا يوصون أتباعهم بعدم التقيد بآرائهم إذا
كانت خمالفة ملا هو أقوى منها .بينما املتأخرون ناقشوا هذه املسألة وانقسموا إَل جموز ،ومانع ،وجميز بشروط.
فهناك من أجاز اخلروج عن املذهب على اإلطَلق ،وإن كان لغرض تتبع الرخص.
وهناك من منع اخلروج عن املذهب إذا كان من أجل الرتخيص ،وأجازه إذا مل يكن هبذا القصد ،وهو
مذهب الكثري.
وهناك من صرح باملنع مطلقا سواء بغرض تتبع الرخص أم بدونه وهو الذي عليه متأخرو املالكية ذاكرا
األسباب اليت دعتهم إَل هذا املنع ،وتدور ِف عمومها على سد ذريعة اخلروج عن ربقة الشرع.
التخري أو التوقف ِف حالة انعدام املرجح
وأما القضية األخرية اليت طرحها احملاضر ِف هذه املداخلة ،وهي:
ّ
مشريا إَل أن العلماء اختلفوا أيضا إَل قولني:
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األول :أن القولني إذا تساويا ِف نظر اجملتهد أو املقلد ،فله أن خيتار أحدمها وله أن خيري املستفيت بأن يأخذ
بأيهما شاء بعد أن يعرض عليه القولني معا .وهو ينسب إَل من ذهب أن كل جمتهد مصيب.
القول الثاين :أن املفيت جمتهدا كان أو مقلدا إذا تساوى الدليَلن عند اجملتهد أو القوالن عند املقلد فإهنما
يتوقفان ويبحثان عن مرجح آخر ،أو يقلدان جمتهدا يكون قد ترجح عنده قول آخر .وهو مبين أساسا على
القول بالتخطئة ِف االجتهاد.
العرض الثالث :االختالف األصولي في المقاصد الشرعية ،الدكتور عبد الرحمان القاطي.

* بدأ األستاذ مداخلته ِف هذا املوضوع ،باإلشارة إَل بعض األمور املهمة:
 األمر األول :أننا ما دمنا مل حنسم النقاش بشـأن مسألة الوصل والفصل بني املقاصد وأصول الفقه،فحديثنا عن األصول يبقى حديثا عن املقاصد من وجه ،وحديثنا عن املقاصد يبقى حديثا عن األصول من
وجه آخر.
تناول هلذا الرتاث األصويل املقاصدي َّنده ونستمد منه.
فكل ما ِف األمر أن املسألة ٌ
َّنده مبعًن أال نألو جهدا ِف مسألة االرتقاء به وهتذيبه و إزالة ما من شأنه أن يعلق به من الشوائب تبديدا
ملخاوف السلف الصاحل ِف هذا االجتاه ،ونذكر من ذلك التخوف الذي أبداه اإلمام الشاطِب رمحة اهلل عليه،
حينما قال" :كل مسألة مرسومة ِف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو ال تكون عونا
ِف ذلك فوضعها ِف أصول الفقه عارية".
 األمر الثاين :ذكر عامل مقاصد الشريعة اإلمام الطاهر ابن عاشور رمحة اهلل عليه ،جماالت مخساى ،مهمانظر الناظرون ،و مهما اجتهد اجملتهدون ،و مهما استنبط املستنبطون ،فإهنم ال خيرجون على هذا املدار وهي:
 اجملال األول :فهم نصوص الشريعة وفق ما تقتضيه قواعد اللغة من جهة ،ووفق ما تقتضيهاالصطَلحات الشرعية من جهة ثانية.
اجملال الثاين :عرض هذا املعًن املستنبط وفق هذين األمرين على غريه من األدلة الشرعية ،إن حصل بينهوبينها توافق و تَلؤم ،أخذ به بَل إشكال ،وإن مل حيصل نعمد ساعتها إَل التوفيق بني األمرين ،أو إَل
الرتجيح.
اجملال الثالث :هو قياس ما ال حكم له ِف الشرع على ما كان منصوصا عليه لعلة جامعة.اجملال الرابع :احلكم فيما جيب من احلوادث و النوازل غري املنصوص على حكمها و اليت ليس هلا نظريِف الشرع.
اجملال اخلامس :النظر فيما مل تظهر حكمته ِف الشرع ألمرين:* إما أن نصنفه ضمن جمال التعبد إن حنن عجزنا.
* وإما أن نبذل جهدا ِف الوصول إَل استكمال هذه احلكمة و من مثة ندرجه ضمن األحكام املعقولة
املعًن.
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مث يقول ابن عاشور معقبا على هذه اجملاالت" :فالفقيه حمتاج إَل مقاصد الشريعة اإلسَلمية ِف هذه
النواحي كلها".
وذكر األستاذ أن اإلمام الشاطِب رمحة اهلل عليه ،كان حيرص كل احلرص على تقعيد شرطني أساسيني لبلوغ
درجة االجتهاد حينما يقول :ال يبلغ درجة االجتهاد من مل يتصف بوصفني:
األول :فهم مقاصد الشريعة على كماهلا.
الثاين :التمكن من االستنباط بناءى على فهمه فيها.
 وقد بًن األستاذ على ما سبق ،أن االختَلف األصويل الراجع إَل مقاصد الشريعة اإلسَلمية جنده إما: -0اختَلف قائم على تَـبَـ ُّني مقاصد األلفاظ و مقاصد اخلطاب.
 -1اختَلف أصويل عائد إَل تَـبَـ ُّني مقاصد احلكم.
 -5اختَلف راجع إَل تَـبَـ ُّني التجاذب بني األصوليني فيما يتصل بني الكليات القطعية وترتيبها وحصرها.
 -6اختَلف ناجم عن تقدير طرق إثبات املقاصد الشرعية بني من يتوسع و بني من ينحصر نظره و بني
من ينتشر نظره.
 -5اختَلف راجع إَل اطراد املقاصد ِف االجتهاد.
للمقصد أن يقوم وصفا يرتبط به احلكم؟
واختتم كلمته بسؤال وجهه للطلبة :هل ميكن
َ
الورشة العامة السابعة :أسباب الخالف األصولي في مباحث االستدالل واالجتهاد.
رئيس اجللسة الدكتورة نسيبة الغلبزوري.
العرض األول :االستدالل وأسباب االختالف في حجيته ،الفقيه األصولي األستاذ مولود السريري.
بدأ األستاذ حماضرته بتمهيد ملبحث االستدالل ِف أصول الفقه ،مشريا إَل تعريفه عند األصوليني بكونه:
"دليَل شرعيا ليس بنص وال إمجاع وال قياس" ،ويراد بذلك أنه دليل ملحق باألصول الفقهية املتفق عليها ،وهذا
اإلحلاق اقتضاه االمتثال والتعبد ،وذلك خلصوصية قامت به ،فاقتضت ذلك ،وهي كونه "معًن مشعرا باحلكم
الشرعي مناسبا له فيما يقتضيه الفكر العقلي".
ومفاد هذا التعريف أن االستدالل مأخذه العقل موجها باملناسبة املعتربة مناطا لألحكام الشرعية ،وقد
صار لفظ االستدالل هذا علما على ما مسي باألصول الفرعية تغليبا ،وعرب عنها بلفظ االستدالل لإلشارة إَل
صفة االختاذ اليت قامت به.
والسر ِف وصفه باالختاذ دون غريه من األدلة ـ األصول ـ األخرى ،أن تلك األصول قام القاطع من األدلة
عليها ،ومل يتنازع املعتربون من أهل العلم ِف شيء منها ،فقيامها أدلة مل تنشأ عن صنيعهم واجتهادهم.
أما االستدالل فمدركه النظر واالجتهاد ،فكان بذلك متخذا.
واالستدالل وإن اتفق العلماء على القول به فإهنم على خَلف ِف تعيينه وتشخيصه ،قال اإلمام السبكي:
اعلم أن علماء األمة أمجعوا على أن مث دليَل شرعيا غري ما تقدم ،واختلفوا ِف تشخيصه.
فقال قوم :هو االستصحاب ،وقوم :االستحسان ،وقوم :املصاحل املرسلة ،وحنو ذلك.
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وبناء على ذلك يكون لفظ االستدالل مطلقا على أدلة خمتلفة عند أئمة املذاهب.
مث بعد ذلك عرض ملسائل اخلَلف األصويل ِف مبحث االستدالل وأسبابه ،مربزا أهنا على ضربني:
الضرب األول :أسباب عامة ،وأمهها اثنان:
أحدمها :االختَلف ِف مسالك األدلة من حيث التوسيع والتضييق؛ إذ من أهل العلم من انقدح له
باجتهاده توسيع هذه املسالك معتمدا ِف هذا على معامل يراها شرعية مرشدة ِف غالب ظنه إَل ذلك.
ومنهم من ينتحي التضييق ِف ذلك متمسكا باملتيقن عنده ،وال يرى ِف اجتهاده ختطي ذلك( .هل
التوسيع والتضييق من مقتضيات املوضوع ،أم من تصرفات اجملتهدين؟)
وثانيهما :االختَلف ِف ثبوت االتصال واالستناد إَل الدليل النقلي ،الذي هو العمدة فيما يؤتى أو يرتك
من األمور الشرعية.
فكل مثبت من أهل الفقه دليَل فقهيا متمسكه حصول هذا االتصال واالستناد ،ومن خيالفه يرى ختلف
ذلك.
ومبوجب هذا تقرر االختَلف ِف االستدالل ِف اجلملة كغريه من األدلة الظنية األخرى.
فمن أخذ به استند إَل األمارات املنتصبة فيه ،املرشدة إَل احلكم الشرعي ،والدالة على ذلك باإلشعار.
واألمارات هنا على أقسام ثَلثة:
0ـ أمارات ِف الدليل.
1ـ أمارات ِف املستدل.
5ـ أمارات ِف موضع احلكم.
والضرب الثاين :األسباب اخلاصة ،وهي ما خيتص بكل صنف من األصناف املذكورة آنفا على حدة.
وملا شرع األستاذ ِف ذكر األسباب اخلاصة والتمثيل هلا ،زامحه الوقت ،فأرجأها إَل الورقة املفصلة اليت
ستنشر.
العرض الثاني :البحث المقاصدي :مرتكزات وأنواع ،الدكتور زيد بوشعراء.
ذكر األستاذ أن البحث ِف املقاصد هو البحث عن سبل معرفة مراد اهلل تبارك وتعاَل ،وسبل إجنازه ،وهذا
يدخل ِف حجية املقاصد ،وهذه السبل اليت تعرف هبا املقاصد ،أو يعرف هبا مراد اهلل ،ويعرف هبا كيفية َتقيق
مراد اهلل ،هي اليت جعلت هنالك مناهج ِف هذا املوضوع دفعت األمة إَل إنتاج مناهج للبحث ِف هذا
املوضوع ،وأبرز أن هذه املناهج اليت أعطت الصفة العلمية هلذا العلم علم املقاصد ،زيادة على ما ِف املقاصد
من قواعد ومن مصطلحات ومن مباحث متكاملة ،ومن مضامني متسلسلة ،وبناء حمكم ،فهذا النسق العلمي
املتكامل هو الذي جعل املقاصد علما.
وأكد انبثاق علم املقاصد من علم األصول لكنه ليس باالنفصال واالستقَلل ،وإَّنا هو انبثاق على سبيل
النمو الذي أعطاه هذه الصفة العلمية ،وقال إن الصفة العلمية للمقاصد ال تستلزم االستقَللية ومل يقل به أحد
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من العلماء السابقني لعلمهم أن الثقافة اإلسَلمية ثقافة نسقية متكاملة فيها عناصر ولكن تلك العناصر
متناسقة ومتكاملة.
مث ذكر أن علم املقاصد مسي علما ملا فيه من مباحث ومصطلحات وقواعد ونسقية تسمح له أن يكون
علما ،والشاطِب أنشأ علم املقاصد ِف رحم األصول وأبقاه ِف حضن األصول ومل جيعله مستقَل.
وقال األستاذ احملاضر من مفاسد دعوة انفصال املقاصد عن األصول هو جعل املقاصد وسيلة لإلجهاز
على ما تبقى من الشريعة ِف هذه األمة وللقضاء على آخر حصون الشريعة وهي توجهات معروفة ِف األمة
اآلن ،وباملوازاة معه يشنون محلة شعواء على أصول الفقه ِف حد ذاته ملا وجدوه مانعا.
وذكر أن هناك جهات أخرى تتخذ من املقاصد للزيادة ِف الدين بقول ينسب لبعض السلف ،وهو:
«َتدث للناس من املرغبات بقدر ما أحدثوا من الفتور» ،زيادة على ما قال عمر بن عبد العزيز َ« :تدث
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» .وقال هناك فئة أخرى تشن محلة على علم املقاصد خوفا من هذه
املفاسد نفسها .ورجح األستاذ أن الصواب أن يبقى علم املقاصد ِف إطار علم األصول ويبقى فرعا من فروعه
العلمية.
وختم عرضه باقرتاح بعض املباحث ِف علم املقاصد َتتاج للبحث من ذلك :املبحث األول ِف االصطَلح
أو املصطلحي ،واملبحث الثاين :املبحث االستكشاِف وهو استنباط احلكم ،املبحث الثالث :مبحث التأصيل
الذي هو التدليل على التعليل ،املبحث الرابع :إعمال هذه املقاصد أو ما يسمى بالبيان املقاصدي للقرآن،
املبحث اخلامس تطبيق النصوص تطبيقا مقاصديا.
العرض الثالث :استقراء أصول األئمة ومصادرها األولى ،الدكتور الناجي لمين.
نبه األستاذ احملاضر ِف بداية مداخلته على أن أغلب أئمة املذاهب مل يدونوا أصوهلم وإن صرحوا هبا ِف
بطون كتبهم أو تَلمذهتم إال اإلمام الشافعي ،وذكر أن من مصادر التعرف على أصول أيب حنيفة ِف مذهبه ما
كتبه عيسى بن أبان (املتوىف 110هـ) ِف كتابه احلجج الكرب والصغري وكتاب الرد على املريسي والشافعي ِف
شروط قبول األخبار .وقال إن من املصادر احلنفية األوَل ِف علم األصول كتاب مفرد جامع لإلمام أيب صاحل
منصور بن إسحاق بن أمحد السجستاين (املتوىف سنة 111هـ) ،وما كتبه أبو احلسن الكرخي (املتوىف سنة
561هـ) ،مث جاء بعدهم أمحد بن علي الرازي اجلصاص (املتوىف سنة 511هـ) ،الذي يعد من أجل كتب
األصول عند احلنفية املتقدمني ،مث جاء بعده أبو زيد الدبوسي (651هـ) الذي كملت به عند احلنفية صناعة
أصول الفقه.
أما املالكية فمن أول من صنف ِف علم األصول اإلمام أبو الفرج الليثي البغدادي (املتوىف سنة 551ه) ِف
كتابه اللمع ِف أصول الفقه مث أبو الفضل بكر بن العَلء القشريي (املتوىف سنة 566ه) ِف كتابه أصول الفقه
وكتاب القياس ،مث أبو بكر األهبري (املتوىف سنة 515ه) ِف كتاب األصول وكتاب إمجاع أهل املدينة وكذا أبو
متام علي بن حممد البصري من أصحاب األهبري ،مث اإلمام ابن القصار (املتوىف سنة 512ه) ِف مقدمة كتابه
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النفيس عيون األدلة ِف مسائل اخلَلف ،وجاء بعده القاضي عبد الوهاب ِف كتابه اإلفادة ِف أصول الفقه
وكتاب التلخيص أيضا ،وكتاب إحكام الفصول ِف أحكام األصول أليب الوليد الباجي.
وأما الشافعية فقد ألف اإلمام الشافعي كتاب الرسالة لبيان أصول مذهبه ومنهجه ِف االستدالل والتعليل
واالستنباط ،وقد شرح الرسالة جمموعة من العلماء كشرح الرسالة البن السريج ،والصريِف ،وشرح أيب بكر
القشال الكبري ،وشرح حممد بن عبد اهلل بن يوسف ،وجاء العلماء بعد ذلك فألفوا ِف أصول الفقه على غري
شاكلة الرسالة ولكنهم قصدوا فيها نفس مقصد الشافعي ،وبني أن معظم األصوليني بعد الشافعي ألفوا على
منهج غري منهج الشافعي من أبرز هؤالء الباقَلين ،واجلويين ،والغزايل الذي صنف املستصفى فأصبح عمدة ملن
بعده.
أما املذهب احلنبلي ،فقال من الصعب جدا التحدث عن مؤلفات أصولية ملذهبه ألنه مل حيرص أن يكون
له مذهب واحلنابلة ساروا على هنج الشافعية غالبا إال ما كان من مسائل كَلمية ،وأول من وصلنا قصد إَل
التأصيل ملسائل احلنابلة هو القاضي أبو يعلى الفراء البغدادي احلنبلي ،وهو املؤسس الثاين للمذهب احلنبلي وبه
استقر املذهب واستقامة مسائله ووضحت معامله ،له كتاب العدة ِف أصول الفقه اعتمد فيه كثريا على الفصول
على األصول للجصاص احلنفي ألنه كان شيخ أبيه ،واملعتمد ِف أصول الفقه أليب احلسني البصري.

مث اختتمت الدورة التكوينية جبلسة ختامية تضمنت جمموعة من الكلمات مث االختتام بقراءة آيات بينات
من الذكر احلكيم والدعاء.
عن مركز مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة المحمدية للعلماء-المغرب.
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